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Ágrip 

 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um hvaða leiðir kennarar geta farið í byrjendakennslu í 

lestri til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda sinna. Í verkefninu er að finna 

hugmynda- og verkefnabanka sem hefur að geyma margvíslegar hugmyndir að 

verkefnum sem hafa það að markmiði að efla lestrarfærni nemenda. Því með því að 

skipuleggja fjölbreyttar kennslustundir þar sem nemendurnir fá tækifæri til að vinna á 

eigin forsendum leggur kennarinn sitt að mörkum til að koma til móts við mismunandi 

þarfir þeirra. Þá er einnig í fræðilega hluta verkefnisins fjallað um hve nauðsynlegt það er 

að kennarar hafi þekkingu á þeim þáttum sem mikilvægt er að nemendur hafi vald á til að 

ná tökum á lestrinum. Má nefna í þessu sambandi hljóðkerfisvitund og hljóðavitund sem 

og umskráningu og sjálfvirkni. Að auki verða kennarar að gera sér grein fyrir mikilvægi 

lesskilnings og hvernig áhugi nemendanna spilar þar stórt hlutverk. Lestrarkennslu-

aðferðir eru margar og er fjallað um tvo flokka þeirra; samtengjandi aðferðir og 

sundurgreinandi aðferðir. Fjallað er um hvernig þessir flokkar lestrarkennsluaðferða 

koma á ólíkan hátt að lestrarkennslunni og til frekari útskýringa eru helstu aðferðir í 

hvorum flokki kynntar nánar. Þá er farið yfir hvernig lestur þróast hjá börnum og notuð 

til þess kenning Linneu C. Ehri um þróun sjónræns orðaforða. 

 Verkefnið tekur þannig á helstu þáttum lestrarkennslunnar ásamt því að gefa 

hugmyndir að verkefnum sem nýta má í byrjendakennslu í lestri. 
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1 Inngangur 

Að kenna börnum að lesa getur verið vandasamt verk. Hafa þarf marga þætti í huga til að 

koma til móts við þarfir nemenda. Nemendur í bekkjardeild geta verið mjög misjafnlega á 

vegi staddir og er það í höndum kennarans að átta sig á þörfum hvers og eins og koma til 

móts við þær. En hvernig getur kennari komið til móts við þarfir allra nemenda í 

byrjendakennslu í lestri. Að mörgu er að hyggja.  

 Hér er fjallað um hvernig kennarar á yngsta stigi geta undirbúið sig til að vera vel 

í stakk búnir til að takast á við byrjendakennslu í lestri. Byrjað er á að fjalla um fræðin á 

bak við lestrarnámið og lestrarkennsluna og lögð áhersla á þá þætti sem nauðsynlegt er 

fyrir kennara á þessu sviði að þekkja, eins og t.d. hvernig lestur barna þróast og hvaða 

aðferðum er hægt að beita við lestrarkennsluna, svo eitthvað sé nefnt. Þá er hugmyndum 

að fjölbreyttum verkefnum safnað saman í svokallaðan hugmynda- og verkefnabanka. 

Leitast er við að verkefni þessi komi inn á alla þætti lestrarþjálfunar og hafi það að 

markmiði að efla nemendur í lestrarfærni sinni. Einnig er gengið út frá því að kennarar 

geti útfært verkefnin á þann hátt sem hentar nemendahópnum best, þ.e. þannig getur 

nemandi sem vel er á veg kominn í lestrarnáminu unnið sama verkefnið á allt annan hátt 

en sá nemandi sem er skemur á veg kominn.  

Tilgangurinn með ritgerð þessari er að hafa á einum stað umfjöllun um mikilvæga 

þætti lestrarkennslunnar annars vegar og verkefnahugmyndir hins vegar sem kennarar 

geta nýtt sér til að auka fjölbreytni í lestrarkennslunni og komið þannig til móts við 

mismunandi þarfir nemenda sinna.   

 

2 Forsendur lestrarnáms – þættir sem skipta máli 

Lestur er flókið samspil margra þátta. Segja má að lestrarnámið hefjist löngu fyrir 

grunnskólagönguna þar sem barnið fær margvíslega lestrartengda örvun strax á 

leikskólaaldri. Það hefur öðlast ríkulegan orðaforða, kynnst bókum og jafnvel lært stafinn 

sinn. Allt er þetta góður grunnur fyrir hið eiginlega lestrarnám sem hefst við upphaf 

grunnskólagöngu (Þóra Kristinsdóttir 2000:193). Í lestrarnáminu sjálfu eru nokkrir þættir 

sem skipta meginmáli fyrir barnið og hvernig því gengur að tileinka sér þessa færni. Þeir 
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þættir sem um ræðir eru: hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, umskráning, sjálfvirkni, 

lesskilningur og áhugi. Hér á eftir fer nánari útskýring á þessum þáttum. 

 

2.1 Hljóðkerfisvitund - hljóðavitund 

Hljóðkerfisvitund er mjög mikilvægt hugtak sem tengist lestrarkennslu. Í henni felst 

næmi eða vitund einstaklingsins fyrir hljóðrænni uppbyggingu orða í móðurmáli hans 

(Helga Friðfinnsdóttir o.fl. 2000:6). Ef barn hefur góða hljóðkerfisvitund hefur það því 

góða tilfinningu fyrir málinu, gerir sér grein fyrir öllum hljóðeiningum þess og getur 

unnið með þessar einingar á mismunandi vegu, t.d. skipt út hljóði í orði fyrir annað hljóð 

o.s.frv. Rannsóknir hafa sýnt að hljóðkerfisvitund er sá málþáttur sem hefur sterkust 

tengsl við lestrarnám og er því þjálfun á hljóðkerfisvitund mjög áhrifarík fyrir þau börn 

sem á því þurfa að halda, m.a. með því að ríma, greina setningar í orð og orð í atkvæði 

(Helga Sigurmundsdóttir 2002: 22). 

Hljóðavitundin, sem er hluti af hljóðkerfisvitundinni, fæst við smæstu 

hljóðeiningar málsins sem geta greint að merkingu og nefnast fónem. Sem dæmi má 

nefna að /b/ og /t/ eru minnsta hljóðeiningin sem greinir á milli orðanna bær og tær og 

teljast því fónem (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 1995). Þannig er einstaklingur sem er með 

góða hljóðavitund næmur fyrir því að hvert orð sé samsett úr röð hljóða sem hægt er að 

tákna með bókstöfum. Einstaklingurinn gerir sér grein fyrir að hægt er að búta orð niður í 

þessi hljóð og setja hljóðin saman til að búa til orð. Hljóðavitundin er lykilatriði til að 

skilja reglur stafrófsins og ná tökum á stafsetningu og lestri með hljóðaaðferð.  

Með því að kenna nemendum skipulega hljóðin og tákn þeirra þjálfast þeir smám 

saman í umskráningunni sem svo leiðir að sjálfvirkni í lestri. Rannsóknir hafa sýnt að slík 

markviss vinna með tengsl stafs og hljóðs er hvað áhrifaríkust fyrir nemendur með 

veikleika í hljóðkerfisvitund (Stahl 2002:335). 

 

2.2 Umskráning og sjálfvirkni 

Það kallast umskráning þegar einstaklingur myndar tengsl stafs og hljóðs, þ.e. áttar sig á 

því hvaða hljóð fylgir hverjum bókstaf. Einstaklingurinn eykur smám saman næmi sína 



6 
 

fyrir þessum tengslum þangað til hann hefur náð að mynda fullkomin tengsl milli stafa og 

hljóða. Í kjölfarið byggir hann upp sjónminni á orð sem leiðir svo til þess að hann nær 

hröðum og sjálfvirkum lestri. Þá þarf einstaklingurinn ekki lengur að hljóða sig í gegnum 

orðin heldur þekkir þau aftur sjónrænt og getur þannig kallað þau fram úr sjónrænu minni 

sínu (Ehri 2002:177). Þegar einstaklingur er kominn á þetta stig í lestrarnáminu hefur 

hann náð tökum á sjálfvirkum og sjónrænum lestri. Með sjálfvirkum lestri er átt við að 

barnið þekki bókstafina hindrunarlaust og þurfi því ekki að eyða meðvitaðri orku í 

umskráninguna heldur geti beint athyglinni að efni textans (Þóra Kristinsdóttir 2000:188). 

Til að ná sjálfvirkum lestri verða nemendur að þjálfast í þeirri tækni að þekkja orð um 

leið og þeir sjá það, þ.e. að byggja upp sjónrænan orðaforða. Ef nemendur ná ekki þessari 

sjálfvirkni munu þeir seint eða aldrei geta skilið texta á fullnægjandi hátt. Það er því 

hlutverk kennara að aðstoða nemendur við þessa hindrun með því að kenna þeim 

markvisst tengsl hljóðs og stafs (Burns o.fl. 1999:88). 

 

2.3 Lesskilningur 

Ekki eru allir á sama máli hvað felst í hugtakinu lesskilningur. Einfaldast er að skilgreina 

það eins og hugtakið gefur tilefni til, skilningur á þeim texta sem lesinn er. Er þá átt við 

skilning á einstökum orðum og samhengi textans. Margir þættir hafa þó áhrif á 

lesskilning og er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um þá svo þeir geti aðstoðað 

nemendur sína við að bæta lestur og lesskilning.  

Meginstoð lesskilnings er orðaforðinn. Það er því mikilvægt að efla orðaforða 

barna samhliða lestrarnáminu sem og fyrir það til að tryggja góðan lesskilning. Hægt er 

að efla orðaforða barna á margvíslegan hátt, s.s. með því að lesa fyrir þau og lesa með 

þeim fyrir utan það að hvetja þau til að lesa sjálf (Guðmundur B. Kristmundsson 

2000:75).  

Texti getur ekki orðið merkingarbær fyrir nemanda nema hann hafi orðin í 

orðaforða sínum. Ef nemandi rekst á mörg ókunn orð í texta sem hann les eru takmörk 

fyrir hvað hann getur skilið mikið af textanum. Í framhaldinu getur verið erfitt fyrir þann 

nemanda að átta sig á að megintilgangur lestrar er að skilja innihald lesefnisins. Af þessu 

má sjá að það er orðaforði nemendanna sem er grundvöllur þess að þeir skilji það efni 
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sem þeir lesa og hvetur þá áfram í lestrarnáminu (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra 

Kristinsdóttir 2002:17-18). 

Forsögn er eitt af lykilhugtökum þegar rætt er um lesskilning. Í forsögn felst það 

að spyrja sig stöðugt spurninga um það sem á eftir að gerast, t.d. við lestur bókar. 

Lesandinn hugsar með sér meðan á lestrinum stendur hvað muni gerast og sér það jafnvel 

fyrir sér. Til að auðvelda nemendum skilning á lesefni er mikilvægt að byggja á þekkingu 

og reynslu þeirra. Það gefur augaleið að ef nemendur hafa einhverja hugmynd um 

lesefnið eiga þeir auðveldara með að skilja það. Því er mikilvægt að hæfilega mikill hluti 

textans sé lesandanum kunnugur og hæfilega mikill hluti ókunnugur, þannig nær 

lesandinn best að tengja efnið þekkingu sinni og bæta við hana. Sé of mikill hluti textans 

kunnugur lærir lesandinn ekkert nýtt en sé textinn of framandi nær lesandinn ekki að 

tengja við neitt sem hann þekkir og nær því ekki að tileinka sér þessa nýju vitneskju 

(Guðmundur B. Kristmundsson 1987:75-77). 

Orðaforði hefur einnig áhrif á lesskilning eins og áður hefur komið fram. Ef 

nemandi hefur takmarkaðan orðaforða hefur hann ekki forsendur til að skilja efni texta 

svo vel sé. Því þarf að vanda val á texta fyrir nemendur því það getur haft alvarlegar 

afleiðingar ef nemandi þarf sífellt að takast á við of erfitt lesefni, hætt er við að hann 

missi móðinn og gefist hreinlega upp. Þannig skiptir líka sköpum lengd setninga og 

málsgreina sem og gerð þeirra. Hafa þarf í huga að málþroski nemandans og þyngd á 

texta haldist í hendur því með auknum málþroska ræður nemandi við sífellt flóknari 

setningar og málsgreinar (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:48-49). 

 Ábyrgð kennara er mikil í þessum efnum. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um hvar 

hver og einn nemandi stendur svo þeir geti valið lesefni við hæfi hvers og eins. Þá þarf 

textinn að vekja áhuga nemendanna og veita þeim bæði aukna lestrarhæfni og þekkingu. 

Lesskilningur og áhugi tengist mjög þar sem lestraráhuginn kviknar þegar nemandinn les 

texta sem hann skilur (Guðmundur B. Kristmundsson 1987:79). 

 

2.4 Áhugi 

Hvað sem öllum fræðilegum hugtökum og rannsóknum líður er áhugi einn stærsti 

þátturinn í lestrarnámi. Nemendur verða að sjá einhvern tilgang með því að læra að lesa. 
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Því er mikilvægt að kennari velji texta við hæfi nemendanna sem höfðar til þeirra og að 

þeir sjái þá tilganginn með því að læra að lesa. Ekki skemmir fyrir ef efnið og nálgunin er 

skemmtileg og jafnvel leikur (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir 

2002:17). 

Nemendur í fyrsta bekk þurfa á að halda markvissum tækifærum til að lesa á hverjum 

degi. Þeir þurfa að lesa texta sem hefur merkingu fyrir þá og er aðlaðandi til að viðhalda 

áhuganum. Þá þarf að vera fjölbreytni í nálguninni þar sem nemendur fá bæði tækifæri til 

að lesa sjálfir og með öðrum (Burns o.fl. 1999:88). Þannig er mikilvægt að nemendur fái 

að nálgast viðfangsefnin á áþreifanlegan hátt og fái tækifæri til að vinna með fjölbreyttan 

efnivið eins og á reyndar við um alla yngri barna kennslu. Það leikur enginn vafi á því að 

börn eru full ævintýraþrár og forvitin um allt milli himins og jarðar. Það ætti því að vera 

hvetjandi í lestrarnáminu að átta sig á að hægt er að lesa um flest það sem hugurinn 

girnist og bæta þannig við þekkingu sína. Með því að átta sig á gagnsemi þess að kunna 

að lesa má ætla að nemendur leggi sig enn frekar fram við að læra það (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1987:62).  

 

3 Lestrarkennsluaðferðir 

Kennarar hafa úr fjölmörgum aðferðum að velja þegar ákveða á hvernig eigi að haga 

lestrarkennslu. Margar lestrarkennsluaðferðir eru í boði og má skipta þeim aðferðum sem 

notaðar eru hér á landi í tvo meginflokka; samtengjandi aðferðir og sundurgreinandi 

aðferðir. Þessir flokkar nálgast lestrarkennsluna á ólíkan hátt þó að þeir hafi að sama 

markmiði að stefna, að nemendur nái skýrum og sjálfvirkum lestri. Þótt lestrarkennslu-

aðferðir séu flokkaðar á þennan hátt er það sjaldnast sem eingöngu ein aðferð er notuð í 

kennslu. Algengt er að þeim sé blandað saman á ýmsa vegu og þannig valið það sem 

hentar best hverju sinni (Helga Magnúsdóttir 1987a: 86). 

 Hér á eftir verður leitast við að útskýra betur þessa tvo meginflokka 

lestrarkennsluaðferða ásamt því að greina frá helstu aðferðum hvors flokks. 
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3.1 Samtengjandi lestrarkennsluaðferðir 

Samtengjandi lestrarkennsluaðferðir byggja á svokölluðum hlutaferliskenningum þar sem 

lögð er áhersla á að vinna frá hluta að heild. Þannig er í upphafi unnið með smæstu 

einingar málsins og þær tengdar saman í sífellt stærri heild. Fyrst eru lestáknin kynnt fyrir 

nemendum, þ.e. bókstafirnir, því næst hljóðin og nemendum kennd tengsl stafs og hljóðs. 

Þá eru þessar einingar tengdar saman í stærri einingar, þ.e. orð og setningar. Að lokum 

nær lesandinn merkingunni með því að setja orðin og setningarnar í samhengi (Browne 

1998:8). 

 Til frekari lýsingar á ferlinu hefur verið notast við lestrarlíkan sem kallast 

umskráningarlíkan. Í því er sýnt hvernig og í hvaða röð unnið er úr þeim atriðum sem 

lesandi notar til að túlka það sem hann les, þ.e. byrjað á að vinna með lestáknin og 

hljóðin, því næst kemur að orða- og setningagreiningu og unnið með merkingu textans í 

lokin (Guðmundur B. Kristmundsson 2001).  

 

3.1.1 Hljóðaaðferð 

Hljóðaaðferð er sú lestrarkennsluaðferð sem algengust er hér á landi í flokki 

samtengjandi aðferða. Samkvæmt hljóðaaðferð er nemendum markvisst kennd tengsl 

stafs og hljóðs og þeir þjálfaðir þannig í að umskrá stafi í hljóð. Í framhaldinu læra 

nemendur að tengja saman hljóðin og mynda með þeim mælt mál. Hljóðaaðferðin er því 

skipuleg og góð leið til að vinna að sjálfvirkni í lestri. Með því að kenna nemendum 

skipulega hljóðin og tákn þeirra þjálfast þeir smám saman í umskráningunni sem svo 

leiðir að sjálfvirkni í lestri. Rannsóknir hafa sýnt að slík markviss vinna með tengsl stafs 

og hljóðs er hvað áhrifaríkust fyrir nemendur með veikleika í hljóðkerfisvitund (Helga 

Magnúsdóttir 1987b:95 og Stahl 2002:335). 

 Þegar hljóðaaðferð er beitt er það kennarinn sem er við stjórnvölinn. Hann 

ákveður hvaða stafi og hljóð unnið er með og er það venjulega gert í ákveðinni röð svo 

fljótlega sé hægt að fara að tengja hljóðin saman. Unnið er eftir ákveðnu ferli með hvern 

staf og hljóð. Lesin er hljóðsaga þar sem stafur og hljóð dagsins kemur ítrekað fram, 

fundin myndræn táknlíking fyrir stafinn/hljóðið, dregið til stafs og unnið nánar með 

táknið, t.d. með því að móta stafinn í leir. Á þennan hátt festist stafurinn og hljóðið í 
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minni nemandans og hann getur kallað það fram þegar þörf er á. Þegar nemendur hafa 

unnið þannig með alla stafina og hljóð þeirra hefst það ferli að tengja saman hljóðin. 

Fyrst á einfaldan hátt þar sem sérhljóði og samhljóði tengjast á víxl sem svo þróast í það 

að nemandinn nær tökum á að lesa heil orð og setningar allt þar til hann hefur náð 

fullkomnum tengslum á milli stafs og hljóðs og náð sjálfvirkni í lestri (Helga 

Magnúsdóttir 1987b: 97-103). 

 

3.2 Sundurgreinandi lestrarkennsluaðferðir 

Sundurgreinandi lestrarkennsluaðferðir byggja á heildarferliskenningum sem felast í því 

að orð og setningar eru kenndar sem heild sem síðar er greind í sundur í stafi og hljóð. 

Lögð er áhersla á að lestrarefnið sé þýðingarmikið fyrir nemendur, þ.e. að það hafi 

einhverja merkingu fyrir þá. Þannig er mikið atriði að nemandinn sé stöðugt að leita að 

merkingu í lestrarferlinu (Browne 1998:9). Í raun má segja að þegar kennt er eftir 

samtengjandi aðferðum sé fyrst og fremst gengið út frá málhæfni nemandans, orðum sem 

hann skilur og lesskilningi almennt.  

 Til frekari útskýringa á ferli sundurgreinandi aðferða hefur verið stuðst við 

svokallað merkingarlíkan. Í því er sýnt, eins og í umskráningarlíkani samtengjandi 

aðferða, hvernig og í hvaða röð unnið er úr þeim atriðum sem lesandi notar til að túlka 

það sem hann les. Þar er greinilega sýnt að byrjað er á að vinna með merkingu texta, þá 

orða- og setningagreiningu, því næst hljóðgreiningu og í lokin unnið með lestáknin 

(Guðmundur B. Kristmundsson 2001). 

 

3.2.1 LTG – lestur á talmálsgrunni 

LTG – lestur á talmálsgrunni er lestrarkennsluaðferð sem mikið er notuð hér á landi og 

telst vera í flokki sundurgreinandi lestrarkennsluaðferða. Þegar LTG- aðferðin er notuð er 

unnið út frá merkingu textans. Það þýðir að byrjað er á setningum og þær bútaðar í orð 

sem hafa mismundandi hljóð og stafi. Byggt er á orðaforða nemendanna og unnið út frá 

honum að bókstöfunum og hljóðum þeirra (Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1987:111 og 

Guðrún Einarsdóttir 1987:19-20). 
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 LTG- aðferðin leggur áherslu á að tengja saman reynslu nemendanna, myndmál, 

tal og ritun. Myndverk nemendanna sjálfra eru tengd við frumraun þeirra í ritun. Þannig 

aðstoðar kennari nemanda við að skrifa texta við myndverk sitt eftir því sem nemandinn 

túlkar það sjálfur. Markmiðið með svona vinnu er að smátt og smátt átti nemendur sig á 

því að það sem sagt er megi yfirfæra í ritað mál (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:10-11).  

 Hvað stafainnlögn varðar er það í höndum nemandans sjálfs að ákveða í hvaða 

röð hann vinnur með stafina. Allir bókstafir stafrófsins eru sýnilegir í skólastofunni og 

þegar stafavinna fer fram velur hver nemandi hvaða staf hann ætlar að læra. Nemendur 

fara svo í gegnum ákveðið ferli með hvern staf, allt frá því að spora stafinn að því að 

skrifa hann sjálfir með blýanti eða tússpenna. Því næst leita nemendur að orðum með 

viðkomandi staf og skrifa þau niður með aðstoð kennara ef þarf (Ulrika Leimar 1978:70-

71). 

Samkvæmt LTG- aðferðinni vinna nemendur að textagerð eftir sameiginlega 

upplifun. Ferlinu er skipt í fimm stig, svokölluð vinnustigin fimm sem ekki verður farið 

nákvæmlega í hér. Kennarinn er stjórnandi í þessu ferli og leiðir í upphafi umræður um 

þessa sameiginlegu upplifun. Því næst skrifar hann texta á flettitöflu eftir hugmyndum 

nemendanna og hljóðar sig í gegnum hvert orð um leið og hann skrifar það. Um leið 

hefur kennarinn í huga að benda nemendum á grundvallaratriði í lestri og ritun, eins og 

t.d. lesátt, stóran og lítinn staf, punkt og setningar svo eitthvað sé nefnt. Nemendur vinna 

svo áfram með þennan texta með því að lesa hann í heild saman og hver fyrir sig og hafa 

þá þeir nemendur sem ekki eru orðnir læsir einnig tækifæri til að „lesa“ textann þar sem 

þeir þekkja innihald hans mjög vel (Ulrika Leimar 1978:71-72). Á þennan hátt 

undirstrikar LTG- lestrarkennsluaðferðin mikilvægi þess að unnið sé út frá merkingar-

bæru lesefni sem auðveldar nemendum að takast á við lestrarnámið. 

 

4 Að ná tökum á lestri 

Fyrsta árið í grunnskóla er mjög mikilvægt þar sem nemendurnir sjálfir hreinlega búast 

við því að læra að lesa sem og foreldrar þeirra. En eins og gefur að skilja gengur 

nemendum misvel í lestrarnáminu. Það getur verið mjög krefjandi fyrir kennara að kenna 

ungum nemendum að lesa því yfirleitt er mikil breidd í nemendahópnum. Sumir 
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nemendanna geta verið fullkomlega læsir en aðrir þekkja ekki einu sinni alla stafina. 

Kennari verður því að að vera meðvitaður um stöðu nemenda sinna og finna leið til að 

koma til móts við þarfir allra (Burns o.fl. 1999:87). Það getur reynst þrautin þyngri en 

með því að vera vel að sér í fræðunum og vera stöðugt að sanka að sér hugmyndum að 

leiðum og verkefnum í lestrarkennslu getur kennari sinnt þörfum nemendahóps síns eins 

og best verður á kosið. 

 

4.1 Þróunarstig lesturs    

Margir fræðimenn á sviði lestrarfræði hafa komið fram með hugmyndir sínar að því 

hvernig lestur þróast hjá börnum. Linnea C. Ehri er einn þeirra og telur hún börn fara í 

gegnum fjögur stig í þróun sinni í lestri. Hún vill meina að í gegnum þessi stig þrói 

börnin með sér sjónrænan orðaforða sem er þeim svo mikilvægur í lestrinum. Ehri segir 

að til að lesa texta og ná skilningnum í honum sé sjónrænn lestur árangursríkasta leiðin. 

Þá þekkir lesandinn orðin hratt og les í rauninni ósjálfrátt, þ.e. hann kallar orðin fram úr 

sjónrænu minni sínu og þarf þar af leiðandi ekki að eyða allri sinni orku í að lesa hvert 

orð staf fyrir staf (Ehri 2002:172-174). 

Undanfari bókstafsstigs nefnir Ehri fyrsta stig lestrarþróunarinnar. Það stig 

einkennist af því að börnin tengja ekki stafi við hljóð þeirra heldur þekkja orðin í raun 

sjónrænt með því að mynda einhvers konar tengsl milli eiginleika orðsins og framburðar 

þess eða merkingar. Þannig vita börn t.d. að á mjólkurfernunni stendur mjólk og halda sig 

við það þó að því yrði breytt. Á mjólkurfernunni stendur alltaf mjólk! ( Ehri 2002:175). 

 Ófullkomið bókstafsstig nefnir Ehri annað stigið. Þar eru börnin aðeins farin að 

mynda tengsl milli stafs og hljóðs í orði, oft eftir framburði. Þau þekkja ekki allt stafrófið 

og er því erfitt fyrir þau að greina stafi og þar af leiðandi hljóð í orðum. Börn á þessu stigi 

eiga það til að ruglast á orðum sem líta svipað út eins og t.d. dót og bót eða ás og sá (Ehri 

2002:175-176). Börn með dyslexíu eru gjarnan á þessu stigi. Þau virðast stöðvast í 

lestrarþróun sinni á þessu stigi þar sem þau hafa ekki nægilega þekkingu á stafrófinu til 

að nýta sér það til umskráningar. Til að ná góðum tökum á umskráningu þarf barn að hafa 

góða hljóðavitund, þ.e. mikla næmi fyrir tengslum stafs og hljóðs (Goswami 2002:111-

112). Samkvæmt rannsóknum hafa börn með dyslexíu veikleika hvað varðar færni í 
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hljóðrænni umskráningu og eiga þess vegna erfitt með að tengja saman staf og hljóð sem 

svo hindrar þau í að byggja upp sjónrænan orðaforða. Því hafa þau ekki forsendur til að 

fara upp á næsta stig fyrr en þjálfun í fyrrgreindum þáttum hefur farið fram og tekur það 

mun lengri tíma en hjá börnum sem sterk eru á þessu sviði.  

 Fullkomið bókstafsstig nefnir Ehri þriðja stigið í þróun sjónræns orðaforða. Þá er 

barnið farið að mynda fullkomin tengsl milli stafs og hljóðs og hefur náð að byggja upp 

sjónminni á orð. Þar af leiðandi hefur barnið náð tökum á öllum stöfum og hefur því náð 

hröðum og sjálfvirkum lestri. Barnið þarf ekki lengur að hljóða sig í gegnum orðin heldur 

þekkir það orðin aftur sjónrænt og getur þannig kallað þau fram úr sjónrænu minni sínu 

(Ehri 2002:177). 

 Samtengt/heildrænt bókstafsstig nefnir Ehri fjórða stigið. Þá er barnið farið að 

muna mikinn fjölda orða sjónrænt og fleiri og fleiri orð bætast við sjónræna minnið. 

Barnið þekkir orðin aftur í heild en les ekki lengur staf fyrir staf. Þannig hefur barnið náð 

tökum á að þekkja aftur orðhluta sem auðveldar því að lesa samsett orð eða orð með 

forskeytum og viðskeytum (Ehri 2002:177-178). Þegar þessu stigi er náð hefur barnið náð 

tökum á sjálfvirkum og sjónrænum lestri. Með sjálfvirkum lestri er átt við að barnið þekki 

bókstafina hindrunarlaust og þurfi því ekki að eyða meðvitaðri orku í umskráninguna 

heldur geti það beint athygli sinni að innihaldi textans (Þóra Kristinsdóttir 2000:188). 

 

4.2 Aðferðir kennara 

Þegar börn byrja í fyrsta bekk er sá tími í lífi þeirra að þau fara að taka eftir þeim þáttum 

sem tengjast lestrarnámi almennt. Þau fara að taka eftir hljóðum málsins, stöfum, orðum 

og fara fljótlega að átta sig á tengslum hljóðanna við stafi. Kennari verður að nýta þennan 

áhuga nemendanna á lestrarnáminu og skapa þeim verkefni sem er áskorun fyrir þá að 

takast á við svo þeir missi ekki áhugann og gefist upp. Eins og áður hefur komið fram 

verður kennari alltaf að hafa í huga að fylgjast vel með þörfum nemenda sinna og halda 

að þeim verkefnum sem bæði vekja áhuga þeirra og hvetja þá áfram í náminu. Í þessu 

sambandi er mikilvægt að hafa í huga að breiddin í einum bekk getur verið mikil og því 

nauðsynlegt að kennarar bjóði nemendum sínum upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni.  
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 Kennari verður að vera vakandi yfir því hvernig hver og einn nemandi stendur að 

vígi í lestrarnáminu. Hann verður einnig að hafa það í huga að líklegt sé að í stórum 

nemendahópi finnist nemendur sem eigi við lestrarerfiðleika að etja. Mikilvægt er að 

hann átti sig sem fyrst á því hverjir þeir eru og veiti þeim þann stuðning sem þeir þurfa á 

að halda. Fyrir þá nemendur er sérstaklega mikilvægt að farnar séu mismunandi leiðir í 

lestrarnáminu og að þeim sé gefinn kostur á að nálgast viðfangsefnin á sem 

fjölbreyttastan hátt (Steinunn Torfadóttir 1996:56). 

Margar leiðir eru kennurum færar þegar skipuleggja á lestrarkennsluna. Þeir geta 

tekið mið af bæði samtengjandi og sundurgreinandi lestrarkennsluaðferðum í 

lestrarkennslunni og komið þannig til móts við mismunandi þarfir nemenda sinna, allt 

eftir því hvað hverjum hentar. Mögulegt er t.d. að búa til litla lestrarhópa, gjarnan þvert á 

árganga, þar sem áhugasviðið er sameiginlegt. Einnig er hægt að búa til litla hópa í 

bekknum þar sem nemendur græða á að vinna saman. Kennari getur þá fært sig á milli 

hópanna eða einbeitt sér að einstaklingum sem eiga í erfiðleikum. Sá möguleiki er fyrir 

hendi að fá eldri sjálfboðaliða til að aðstoða yngri nemendur einstaklingslega. Að 

sjálfsögðu getur einnig verið áhrifaríkt að kenna öllum bekknum í einu eins og oft tíðkast, 

allt fer þetta eftir samsetningu nemendahópsins. Kennari verður þó ávallt að fylgjast vel 

með öllum nemendum sínum til að forðast það að þeir verði afskiptir og nái ekki árangri 

(Burns o.fl. 1999:87). 

Allar ofangreindar leiðir geta gengið og margar fleiri til. Þær ríma einnig vel við 

markmið Aðalnámskrár grunnskóla þar sem áhersla er lögð á að nemendur fái verkefni 

við hæfi og tækifæri til að nálgast lestrarnámið á fjölbreyttan hátt. Mikilvægi þess að 

nemendur nái tökum á undirstöðuþáttum lestrar er óumdeilanlegt. Með margvíslegu 

lesefni og þjálfun við hæfi hvers og eins verða nemendur smám saman meðvitaðir um 

nauðsyn góðrar lestrarkunnáttu sem kemur til með að nýtast þeim bæði til gagns og 

ánægju. (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:6).  

 Auk þess að halda utan um tæknilega hluta lestrarnámsis verður kennari að 

tryggja að nemendur nái ekki einungis tökum á því að lesa heldur læri einnig að njóta 

þess að lesa og geti notað sér þá kunnáttu í frekara námi. Til að það geti orðið verður að 

viðhalda áhuga nemendanna með því að ganga úr skugga um að lesefnið sem nemandinn 

vinnur með höfði til hans, það sé úr reynsluheimi nemandans sjálfs eða af hans 
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áhugasviði. Nemandann verður að langa til þess að læra að lesa. Hann verður að finna 

fyrir því að lestrarnámið hafi tilgang og að hann hafi ánægju af því að lesa (Bryndís 

Gunnarsdóttir o.fl. 1987:111). Á fyrsta skólaárinu verða flestir nemendur jú raunverulegir 

lesendur og þarfnast flestir þess mjög að kennari leiðbeini þeim í gegnum þessi umskipti 

(Burns o.fl. 1999:87). 

Samvinna milli foreldra og kennara er einnig mikilvæg í þessum efnum því 

foreldrar ekki síður en kennarar ættu að veita börnum sínum aðstoð og hvatningu í 

lestrarnáminu. Það að börn læri að lesa er undirstaða alls náms sem á eftir kemur og er 

nauðsynlegt að kennari og foreldrar leggist á eitt um að það gangi farsællega. Það er því 

grundvallaratriði að foreldrar fái vitneskju frá kennaranum hvaða leiðir séu hentugastar 

og hvernig þeir geti tekið þátt í að þjálfa börnin sín. Samvinna er það sem kennarar og 

foreldrar ættu alltaf að hafa í fyrirrúmi.  

Það er ekki ofsögum sagt að kennarar þurfi að hyggja að mörgum þáttum við 

skiplagningu lestrarkennslu. Umfram allt verða þeir þó að hafa í huga að til að koma til 

móts við þarfir nemendanna er nauðsynlegt að þeir þekki nemendurna vel, getu þeirra og 

áhugasvið, svo mögulegt sé fyrir þá að leiðbeina þeim og veita þeim þann stuðning sem 

þeir þurfa á að halda.  

 

5 Hugmynda- og verkefnabanki 

Það er mikilvægt fyrir byrjendakennara að eiga safn hugmynda sem hann getur notfært 

sér í lestrarkennslu nemenda sinna. Nemendur þurfa á mismunandi þjálfun að halda og 

það er því gott fyrir kennara að eiga í fórum sínum hugmynda- og verkefnabanka með  

verkefnum sem reyna á nemendur á sem fjölbreyttastan hátt.  

  Í þessum hugmynda- og verkefnabanka er að finna margvísleg þjálfunarverkefni 

og leiki sem hefur verið safnað víða að. Margar hugmyndanna koma úr bókum og 

greinum en sumar hefur höfundur þessarar ritgerðar safnað í gegnum tíðina bæði í starfi á 

leikskólum og í vettvangsnámi. Allar eiga þessar hugmyndir það sameiginlegt að þjálfa 

nemendur í lestrarkunnáttu sinni, hvort sem um er að ræða tilfinningu fyrir hljóðum, 

umskráningu, sjálfvirkni eða lesskilning svo eitthvað sé nefnt.  
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5.1 Hugmyndir að verkefnum til að efla hljóðkerfisvitund og 

umskráningu 

Æskilegt er að þjálfa hljóðkerfisvitundina samhliða lestrarkennslunni. Það er hægt að 

gera á margvíslegan hátt, s.s. með vísum, rímleikjum og að klappa atkvæði. Hér á eftir 

koma fjölbreyttar hugmyndir að verkefnum og leikjum sem hafa það að markmiði að efla 

hljóðkerfisvitund nemenda og búa þá þannig betur undir lestrarnámið. Þá efla þessi 

verkefni umskráningarhæfni nemenda, þ.e. þeir átta sig á tengslum hljóða og stafa í 

mörgum þessara verkefna. 

 

5.1.1 Skip mitt er komið að landi  

Nemendur sitja í hring. Kennarinn stjórnar leiknum. Hann er með bolta sem hann hendir 

til eins barnsins og segir t.d. skipið er hlaðið af rrr... Barnið grípur boltann og svarar t.d. 

skipið er hlaðið af rrr...ófum og kastar boltanum aftur til kennarans. Í þessum leik þjálfast 

nemendur í að finna út upphafshljóð orða á einstaklega skemmtilegan hátt  (Helga 

Friðfinnsdóttir o.fl. 2000:124).  

 

5.1.2 Rímleikir 

Ýmsir rímleikir hjálpa nemendum að fá tilfinningu fyrir hljóðum orða. Bæði er hægt að 

finna bullorð sem ríma sem og merkingarbær orð sem ríma. Hægt er að ræða hvaða orð 

þýða eitthvað og hvaða orð ekki. Dæmi: mús – pús, rabbi – sabbi, mús – lús. Hægt er að 

útfæra svona leiki á margvíslegan hátt, t.d. með því að nemendur botni rímsetningar: Ég 

sá mús sem skaust inn í ____. Ég á fíl sem keyrir ____. Einnig er hægt að nota 

líkamshluta í rímleiki. Þá er bent á ákveðna líkamshluta og sagt t.d.: Er þetta penni? Nei, 

þetta er ____. Er þetta lak? Nei, þetta er ____. 

 

5.1.3 Vísur og þulur 

Vísur og þulur eru vel til þess fallnar að þjálfa hljóðkerfisvitundina sem og orðaforða 

nemenda sem aftur skiptir miklu máli fyrir lesskilning. Rím í vísum hjálpar nemendum 



17 
 

við að átta sig á hljóðum orðanna auk þess sem það er svo skemmtilegt og fjölbreytt að 

lesa og heyra vísur og þulur.   

 

5.1.4 Hvaða orð stendur eftir? 

Kennarinn les upp orð og spyr nemendur hvaða orð standi eftir ef hann taki ákveðinn 

staf/hljóð burt. Dæmi: Hvaða orð stendur eftir ef ég tek „k“ í kálfur en „t“ í stofa? Á 

þennan hátt er hægt að vinna með mörg orð þar sem nemendurnir velta fyrir sér stöfunum 

og hljóðum þeirra (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir 2002:40). 

 

5.1.5 Að skipta á hljóði 

Kennarinn les upp orð og spyr nemendurna hvaða orð komi í staðinn ef hann tekur eitt 

hljóð út fyrir annað. Dæmi: Hvaða orð kemur ef ég set „l“ í staðinn fyrir „m“ í mús? En 

„h“ í staðinn fyrir „k“ í kálfur? 

 

5.1.6 Að klappa samstöfur 

Það að klappa samstöfur er í raun að klappa atkvæði orða. Nemendur geta æft sig að 

klappa nafnið sitt, nöfn fjölskyldumeðlima o.s.frv. Dæmi: Bryn-hild-ur, Birg-ir, Ak-ra-

fjall. Með slíkum æfingum fá nemendur tilfinningu fyrir mismunandi lengd orða og geta 

borið saman orð og velt fyrir sér hvort er lengra. Dæmi: hús – kassabíll; hús – kass-a-bíll. 

Þarna átta nemendur sig fljótlega á því að hús er aðeins ein samstafa en kassabíll þrjár. 

 Kennarinn getur haft það fyrir vana að láta nemendurna klappa samstöfur á 

hverjum degi, í upphafi eða lok dags eða til að brjóta upp kennsluna. Hann getur gengið á 

milli nemendanna og klappað nöfnin þeirra. Einnig er mikilvægt að nemendurnir æfi sig í 

að setja nöfnin eða orðin aftur saman, þ.e. kennarinn klappar: Sig-urð-ur og spyr svo 

hvaða orð eða nafn þetta hafi verið (Burns o.fl. 1999:90). 
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5.1.7 Fónem 

Þegar nemendur eru orðnir öruggir í að klappa samstöfur er hægt að vinna á svipaðan hátt 

með fónem en fónem eru smæstu hljóðeiningar málsins. Þannig getur kennari látið 

nemendur hafa myndakort sem sýnir mynd af einnar samstöfu orði. Hver nemandi kemur 

upp og heldur myndinni sinni þannig að allir sjái á meðan kennarinn segir orðið. Því næst 

segir kennarinn orðið aftur en nú með því að að stoppa á milli hvers fónems og klappa. 

Dæmi: Nemandi heldur á mynd af ljósi. Kennarinn segir fyrst ljós en segir það síðan aftur 

með því stoppa á eftir hljóðinu „l“ og klappa o.s.frv. Að lokum reynir nemandinn sjálfur. 

Hægt er að útfæra þetta á margvíslegan hátt, m.a. með því að láta nemendurna finna 

leyniorðið í setningu. Þá eru allir nemendurnir með myndaspjald og kennarinn segir 

setningu, t.d.: Ég kveikti l...j...ó...s af því að það var svo dimmt. Þá stendur sá nemandi 

upp sem er með mynd af ljósi, segir orðið og sýnir myndina (Burns o.fl. 1999:91-92). 

 

5.1.8 Að finna fyrsta hljóð  

Til að átta sig á hljóðum orða er gott fyrir nemendur að fá þjálfun í að finna fyrsta hljóð í 

orði. Dæmi: Hvaða hljóð heyrist fyrst þegar ég segi mús (kennari leggur áherslu á m-ið). 

Hægt er að útfæra svona leik á margvíslegan hátt, t.d. með því að láta nemendur finna 

eins mörg orð og hægt er sem byrja á sama hljóði. Einnig getur kennari búið til gátur og 

lagt fyrir nemendur: Ég hugsa mér hlut sem byrjar á ssss- og það er hægt að tala í hann. 

Hvaða hlutur er það? Einnig er hægt að útbúa svipaðar æfingar þar sem nemendur átta sig 

á síðasta hljóðinu í orðum. 

 

5.1.9 Að tengja hljóð 

Kennari leikur sér með það að segja hljóð orðanna en ekki stafina eins og gert er þegar 

orð eru stöfuð. Dæmi: Kennari spyr nemendur hvaða orð s-í-m-i sé og segir einungis 

hljóð orðsins. Með þjálfun sem þessari er hægt að auka tilfinningu nemenda fyrir málinu 

og einingum þess, orðum og hljóðum. Fyrir nemendur sem eiga í einhverjum 

örðugleikum með lestur er góð þjálfunarleið að leika á þennan hátt með málið. 
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5.1.10 Tengilestur 

Tengilestur er góð leið til að þjálfa umskráningu. Fyrst er æft að tengja samhljóð og 

sérhljóð án ritunar. Nemendur leika stafi sem heilsast (segja hljóð stafanna) t.d. S-Ó, S-Á 

og S-I. Ferlið er svo endurtekið skriflega á töflunni. Í framhaldi er farið í aðeins lengri 

orð, þau rituð á töfluna með ýktu stafabili og nemendur reyna að tengja hljóðin saman á 

meðan kennarinn skrifar þau. Að lokum er orðið lesið eðlilega (Helga Magnúsdóttir 

1987:100). 

 

5.2 Hugmyndir að verkefnum sem hjálpa nemendum að átta sig 

á uppbyggingu málsins 

Hægt er að skipuleggja margvísleg verkefni og leiki sem gera það að verkum að 

nemendur átti sig á uppbyggingu málsins. Orð eru mismunandi að lengd, geta verið 

samsett úr tveimur orðum eða fleiri, eitt orð getur haft fleiri en eina merkingu og svona 

mætti lengi telja. Það getur því verið áskorun að fara í ýmiskonar orðaleiki sem hafa það 

að markmiði að efla þekkingu nemenda á málinu og uppbyggingu þess. 

 

5.2.1 Samsett orð 

Til að aðstoða nemendur við að átta sig á byggingu orða er góð leið að vinna með samsett 

orð. Þá æfa nemendur sig í því að búa til eitt orð úr tveimur. Dæmi: Ég er með orðin fótur 

og bolti. Hvað gerist ef ég bý til eitt orð úr þeim? 

 Einnig má vinna með samsett orð og spyrja nemendur hvað verði eftir ef tekið er 

framan eða aftan af því. Dæmi: Ég er með orðið kassabíll. Hvað verður eftir ef ég tek bíll 

í burtu? En ef ég tek kassi í burtu? 

 

5.2.2 Orðakeðjur 

Heill bekkur eða lítill hópur vinnur saman að því að búa til orðakeðjur, þ.e. sá sem byrjar 

segir eitthvert samsett orð og sá sem er næstur notar seinni hluta orðsins sem fyrri hluta í 

sínu orði. Dæmi: kassabíll – bílsæti – sætismiði – miðasala – söluvagn o.s.frv. 
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(Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir 2002:39). Með því að skipuleggja 

leiki á þennan hátt fá nemendur tækifæri til að auka orðaforða sinn markvisst og átta sig 

um leið á uppbyggingu orðanna. 

 

5.2.3 Mismunandi merking 

Kennari skipuleggur leik þar sem leikið er með merkingu orða sem geta verið margræð. 

Dæmi: Blað, er það laufblað eða dagblað? Pera, er það ljósapera eða ávaxtapera? Á 

þennan hátt má finna mörg orð þar sem nemendur geta velt fyrir sér mismunandi 

merkingu. 

 

5.3 Hugmyndir að ritunarverkefnum 

Ritun hefur án efa áhrif á máltilfinningu og lesskilning nemenda. Nemandi sem skrifar frá 

eigin brjósti leitar í orðaforða sínum þegar hann semur textann. Að auki þjálfast hann í 

umskráningu um leið og hann setur orðin saman. Ritunarverkefni eru því góð leið til að 

efla lestrarfærni nemenda (Guðmundur B. Kristmundsson 1992:6-7). 

 

5.3.1 Stafrófsmappa 

Nemendur útbúa einskonar stafrófsmöppu þar sem skrárnar í möppunni eru jafnmargar 

stöfunum í stafrófinu. Í möppuna safna nemendur orðum sem þeir flokka eftir upphafsstaf 

þeirra og teikna myndir sem eiga við orðið. Þannig safna nemendur orðum sem þeir 

þekkja, í kennslustundum, heima og þar sem orðin verða á vegi þeirra. Kennarinn verður 

að fylgja þessu eftir með því að athuga getu hvers nemanda við að þekkja og skrifa orðin. 

Kennarinn verður einnig að vekja áhuga nemendanna á þessu verkefni og gera það þannig 

að það verði eftirsóknarvert að safna orðunum. Nemendur gætu t.d. fengið orð til að setja 

í möppuna í verðlaun fyrir góðan árangur. Einnig getur kennarinn beðið nemendurna um 

að koma með orð að heiman sem foreldrarnir hjálpa þeim þá við að skrifa og 

myndskreyta. Mikilvægt er að kennarinn noti þessar möppur í kennslu. Hann getur t.d. 

beðið nemendurna um að finna dýraorð og myndir sem eiga upphafsstafinn „m“ eða 
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leikföng sem byrja á „s“. Nemendurnir geta svo búið til sérstaka skrá þar sem þeir skrifa 

niður þessa flokka orða (Burns o.fl. 1999:92-93). 

 

5.3.2 Vinna með ákveðna stafi 

Til að leggja áherslu á ákveðna stafi stafrófsins er ein leið að láta nemendur hafa texta 

sem kennarinn hefur nýlokið við að lesa fyrir bekkinn. Nemendur fá þau fyrirmæli að 

strika undir öll orð sem hafa tiltekinn staf, t.d. „s“. Hægt er að vinna út frá þessu með því 

að vekja athygli á stórum og litlum stöfum, mismunandi staðsetningu stafanna í orði 

o.s.frv. Að auki geta nemendur bætt við orðum með „s“ sem upphafsstaf í 

stafrófsmöppuna sína (Burns o.fl. 1999:94). 

 

5.3.3 Ljóðavinna 

Kennarinn les ljóð fyrir nemendurna og ræðir við þá um merkingu orðanna. Því næst 

skrifar hann ljóðlínurnar á renninga. Nemendurnir vinna tveir og tveir saman og draga 

einn renning. Þeir teikna mynd sem túlkar ljóðlínuna sem þeir drógu og skrifa ofan í 

ljóðlínuna með tússlit. Að lokum er öllum ljóðlínunum/renningunum raðað saman ásamt 

myndum nemendanna. Hægt er að útfæra þetta verkefni á margvíslegan hátt eftir færni 

nemendanna (Guðmundur B. Kristmundsson 1992:34). 

 

5.3.4 Samskiptabók 

Kennari og nemandi skrifa í einskonar samskiptabók sem þeir skiptast á reglulega, t.d. 

tvisvar í viku. Nemandinn fær þau fyrirmæli að hann eigi að skrifa til kennarans það sem 

hann langar til að segja honum, hvort sem það er frá einhverju atviki eða bara 

vangaveltum sínum. Þetta þarf ekki að vera langur texti, má vera aðeins tvær línur eða allt 

eftir því hvað nemandinn treystir sér til. Kennarinn skrifar alltaf í bókina til baka og tjáir 

sig þannig um skrif nemandans. Á þennan hátt getur kennarinn fylgst með framförum 

nemenda sinna og skoðað markvisst færni þeirra í ritun og þeim þáttum sem tengjast 

henni, s.s. umskráningu (Burns o.fl. 1999:105-106). 
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5.4 Hugmyndir að verkefnum til að efla orðaforða og lesskilning 

Með markvissri þjálfun ættu nemendur við lok fyrsta bekkjar að vera færir um að ræða 

um lesefni sitt, gera útdrátt úr því og draga ályktanir. Nemendur eiga að vera færir um að 

átta sig á tegund lesefnis, þ.e. hvort það er fyndið eða alvarlegt og vera farnir að gera sér 

grein fyrir hvers konar lesefni þeir hafa áhuga á. Rannsóknir hafa sýnt að með daglegri 

hvatningu og þjálfun geta nemendur bætt sig í almennum lestri, hvort sem um ræðir 

sjálfvirkni, sjónræna orðaþekkingu eða lesskilning. Til að þetta geti orðið er mikilvægt að 

það lesefni sem nemendur eru að fást við sé vandað og sniðið að þeirra áhugasviði. 

Einnig skiptir miklu máli að þjálfunarverkefni séu vönduð og hafi það að markmiði að 

nemendur efli orðaforða sinn og lesskilning (Burns o.f. 1999:96). 

 

5.4.1 Endurtekningarlestur 

Ungir nemendur hafa oftar en ekki gaman af því að lesa sömu bækurnar aftur og aftur. 

Kennarar ættu að notfæra sér það og veita nemendum tækifæri til að ná tökum á mun 

erfiðari texta en þeir eru vanir með því að beita svokölluðum endurtekningarlestri. Þannig 

getur kennari valið bækur sem nemendur þekkja og skipulagt endurtekningarlestur á 

fjölbreyttan hátt, t.d. með öllum bekknum í einu, einstaklingsverkefnum eða litlum 

hópum, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. Mikilvægt er að hafa getu nemendanna í 

huga í slíkum verkefnum. Þannig gætu nemendur sem komnir eru vel á veg í 

lestrarnáminu skipst á að lesa upphátt kafla úr bók, þ.e. einn tekið við af öðrum, en þeir 

nemendur sem eru skemur á veg komnir lesa í auðveldari bók undir handleiðslu kennara. 

Kennari myndi þá frekar hafa þann háttinn á að lesa sjálfur upphátt en láta nemendurna 

skiptast á að botna setningarnar. Það hjálpar þá mikið til að vera með bækur sem 

nemendurnir þekkja vel og hafa lesið áður. Auk þess að gefa nemendum tækifæri til að 

vinna með erfiðari texta en þeir eru vanir þjálfa þeir umskráninguna og auka lestrarhraða 

sinn með endurtekningarlestri (Burns o.fl. 1999:97). 
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5.4.2 Óþekkt orð 

Til að auka orðaforða nemenda getur kennari farið þá leið að leita markvisst eftir 

óalgengum orðum í bókum og ræða um þau við nemendur. Hægt er að fá nemendurna til 

að búa til nýja setningu með tilteknu orði eða finna samheiti og andheiti fyrir orðið. Þegar 

unnið er á þennan hátt með erfið orð festast þau frekar í minni nemendanna og 

orðaforðinn eykst ásamt því að skilningur á lesefninu verður meiri. Kjörið er að safna 

svona orðum saman, t.d. á orðavegg eða í stafsrófsmöppu (Burns o.fl. 1999:99). 

 

5.4.3 Umræður 

Mjög mikilvægt er fyrir lesskilning barna að kennari eða sá sem les sögu eða bók fyrir 

bekkinn hafi það í huga að stoppa reglulega í lestrinum og spyrja nemendur út í söguna 

eða ræða um það sem hefur gerst. Þannig getur kennarinn spurt nemendurna út í 

söguþráðinn og hvað þeir haldi að muni gerast næst. Einnig verður kennarinn að skapa 

þannig aðstæður að nemendurnir finni til öryggis og séu óhræddir við að spyrja út í 

söguþráðinn eða orð sem þeir skilja ekki. Umræður og spurningar á þennan hátt efla 

lesskilning nemenda (Burns o.fl. 1999:99). 

 

5.4.4 Að vinna úr texta 

Þegar nemendahópur hefur lokið við að lesa bók eða sögu er mikilvægt að kennarinn 

skapi aðstæður fyrir umræður sem aðstoða nemendurna við að átta sig betur á 

söguþræðinum og skilningi sínum á bókinni. Kennarinn getur fengið nemendurna til að 

segja stuttlega frá sögunni, kennarinn og nemendurnir geta sameiginlega gert lista þar 

sem fram koma helstu staðreyndir í sögunni og þannig mætti lengi telja. Á sama hátt má 

vinna með persónur í viðkomandi bók. Nemendurnir geta rætt persónurnar og velt fyrir 

sér hvernig þeim líði og af hverju þær brugðust svona við en ekki hinsegin o.s.frv. Hægt 

er að útfæra svona vinnu á margvíslegan hátt en mikilvægast er að kennarinn finni leiðir 

til að vinna úr sögum sem lesnar eru sameiginlega fyrir eða með bekknum til að efla 

lesskilning nemendanna (Burns o.fl. 1999:101). 
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5.4.5 Umræður og sameiginleg textagerð 

 Kennari ræðir við lítinn hóp nemenda um sameiginlega reynslu, t.d. útikennsluna í dag. 

Allir nemendur fá að leggja eitthvað til málanna og mikilvægt að allir fylgist vel með því 

sem aðrir segja. Því næst er unnið úr þessum umræðum með því að hópurinn semji 

sameiginlegan texta sem kennarinn skrifar á flettitöflu. Með þessu gefst nemendunum 

tækifæri til að auka orðaforða sinn og hugtakaskilning í samskiptum við bekkjarfélaga og 

kennara. Ekki spillir fyrir að tengslin milli talaðs máls og ritaðs eru mjög skýr (Bryndís 

Gunnarsdóttir o.fl. 1987:115-116). 

 

5.5 Hugmyndir að alhliða lestrarþjálfunarverkefnum 

Mörg verkefni koma inn á svo marga þætti að ekki er hægt að flokka þau í neinn 

ákveðinn hóp; þau koma inn á flesta þætti lestrarnámsins. Slík alhliða verkefni er tilvalið 

að leggja fyrir nemendur þar sem auðvelt er að útfæra þau fyrir hvern og einn nemanda 

eins og hentar hverju sinni. 

 

5.5.1 Lestrarstundir 

Kennari ætti að hafa rúm fyrir sérstakar lestrarstundir í stundaskránni sem hann 

skipuleggur eins og aðra tíma. Í þessum stundum fá nemendur tækifæri til að lesa í 

bókum og kennari gengur á milli og ræðir við nemendur um það sem þeir eru að lesa. 

Einnig er mikilvægt að kennarinn sé fyrirmynd nemendanna og setjist sjálfur niður til að 

lesa í bók. Til að koma til móts við þarfir allra í kennslustund sem þessari ættu nemendur 

sem eiga í erfiðleikum með lestur að fá tækifæri til að nota hljóðbækur og fylgjast um 

leið með textanum í bókinni. Þannig þjálfast þeir bæði í umskráningu orða og 

lesskilningi. Þeir sem eru lengra komnir hafa aftur á móti tækifæri til að lesa bækur sem 

þeir hafa valið sjálfir með tilliti til getu og áhuga (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra 

Kristinsdóttir 2002:33). 
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5.5.2 Orðaveggur 

Valin eru fimm orð á viku sem sett eru upp á svokallaðan orðavegg. Kennarinn hefur 

mismunandi aðferðir við að velja þessi orð, s.s. orð úr ritun nemenda, bók sem verið er að 

lesa eða jafnvel uppástungur frá nemendunum. Daglega þessa viku sem orðin hanga uppi 

æfa nemendurnir sig í að lesa þau og stafa, klappa atkvæði þeirra o.s.frv. Einnig geta 

nemendurnir safnað þessum orðum saman í stafrófsmöppu. Að viku liðinni eru valin ný 

orð sem hengd eru upp á orðavegginn (Burns o.fl. 1999:96). 

 

5.5.3 Að semja auglýsingu 

Fyrir lengra komna nemendur getur verið áhugavert verkefni að skrifa auglýsingu um bók 

sem þeir hafa lokið við að lesa. Kennarinn hvetur nemendurna til að semja auglýsingu um 

bókina sem gæti nýst öðrum nemendum þegar þeir velja sér lesefni. Við þessa 

auglýsingagerð þurfa nemendurnir að velta fyrir sér af hverju bókin var skemmtileg og af 

hverju aðrir ættu að lesa hana. Kennarinn getur aðstoðað nemendurna við að semja 

slagorð fyrir auglýsinguna og finna áhrifaríkt brot úr bókinni sem nemendurnir geta 

skrifað á auglýsinguna til að hvetja aðra til að lesa viðkomandi bók. Svona vinna er 

fjölbreytt og skemmtileg og um leið og nemendurnir skemmta sér við að semja og skrifa 

auglýsinguna fara þeir djúpt í söguþráðinn og draga út aðalatriðin sem þeir vilja koma á 

framfæri (Burns o.fl. 1999:101). 

 

5.5.4 Bók: ég sjálf/ur 

Kennarinn kynnir verkefnið fyrir nemendunum og segir þeim að þeir eigi að búa til bók 

um þá sjálfa. Hann stjórnar hugstormun hjá nemendunum og fær þá til að koma með 

hugmyndir um það hvaða upplýsingar ættu að vera í bók um þá sjálfa, t.d. uppáhaldslitur, 

hvað er skemmtilegast að gera o.s.frv. Kennarinn skrifar niður hugmyndir nemendanna á 

flettitöflu sem hann geymir svo til að nota síðar.  

 Verkefnið er unnið í áföngum og getur tekið viku eða jafnvel lengri tíma, allt eftir 

umfangi þess. Í hvert skipti sem unnið er að verkefninu fá nemendurnir eina blaðsíðu sem 

síðan verður ein af mörgum blaðsíðum í bókinni um þá sjálfa. Í upphafi er kjörið að láta 
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nemendurna skrifa niður grunnupplýsingar um þá sjálfa, t.d. nafn, afmælisdag, 

heimilisfang og þess háttar upplýsingar. Við þessar upplýsingar teikna nemendurnir svo 

sjálfsmynd. Þessi síða yrði þá fyrsta síðan í bókinni. Á þennan hátt er hægt að halda 

áfram allt eftir hugmyndaflugi kennarans og nemendanna. Kennarinn getur reglulega 

tekið fram flettitöfluna þar sem skráðar voru hugmyndir nemendanna um hvað ætti heima 

í svona bók. Nemendurnir geta þá valið sér eina hugmynd af listanum og útbúið eina síðu 

í bókina eftir henni. Þegar nemendurnir hafa lokið við að skrifa og teikna á allar síðurnar 

sem eiga að vera í bókinni er bókin bundin saman og verkið þannig fullkomnað.  

  Hægt er að útfæra verkefni í líkingu við þetta á margvíslegan hátt, allt eftir færni 

nemendanna. Þannig geta nemendur sem eru komnir vel á veg í lestrarnáminu skrifað 

meiri upplýsingar en þeir sem eru skemur á veg komnir teikna myndir til útskýringa og 

skrifa þá minni texta. Hver og einn vinnur á þann hátt sem hann sjálfur treystir sér til 

(Burns o.fl. 1999:103). 

 

6 Lokaorð 
Það er ekkert vafamál að það hvílir mikið á herðum kennara þegar skipuleggja á 

lestrarkennslu fyrir nemendur. Fjölbreytt nálgun og margvísleg verkefni sem reyna á 

mismunandi þætti eru lykilatriði til að mæta þörfum nemenda. 

 Kennari verður að vera vel að sér í fræðunum til að geta áttað sig á stöðu nemenda 

sinna. Ef kennari hefur hugmynd um hvar nemandi stendur í lestrarþróuninni hefur hann 

meiri möguleika á að aðstoða nemandann til að efla lestrarkunnáttu sína enn frekar. Það 

er einnig nauðsynlegt fyrir kennara að hafa þekkingu á helstu lestrarkennsluaðferðum svo 

hann sé fær um að velja úr þeim það sem hentar nemendahópi hans hverju sinni.  

Til að koma til móts við þarfir nemendanna þarf ekki einungis að geta kennt 

tæknina við að lesa heldur að kenna nemendum á sem fjölbreyttastan hátt hvernig unnt sé 

að njóta þess að lesa og sýna nemendum fram á tilganginn með því að læra að lesa. Þetta 

er hægt að gera með því að láta nemendur leysa margvísleg verkefni sem reyna á 

mismunandi þætti lestrarnámsins. Hugmynda- og verkefnabanki getur því komið að 

góðum notum þar sem kennari hefur þá aðgang að safni hugmynda sem geta nýst vel í 

vinnu með byrjendum í lestri. Í raun ættu kennarar að safna markvisst að sér 
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kennsluhugmyndum og koma sér þannig upp safni sem hægt er að grípa í við 

mismunandi aðstæður.  

Með góðri þekkingu á fræðunum, fjölbreyttum kennsluháttum og margvíslegum 

verkefnum leggur kennari sín lóð á vogarskálarnar til að mæta ólíkum þörfum nemenda 

sinna. 

 

 

________________________ 

Brynhildur Svala Snorradóttir 
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