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Ágrip 

Megintilgangur verksins er að varpa ljósi á mikilvægi þess að þjálfa alla 

undirstöðuþætti læsis og hversu mikilvægt það er fyrir kennara að vera meðvitaðir um 

það í lestrarkennslu. 

Í verkefninu er leitað svara við því hvaða aðferðir eru mest notaðar af starfandi 

kennurum í dag þegar unnið er að því að efla læsi nemenda og hvaða aðferðir eru 

árangursríkastar þegar unnið er með 1. bekk í stafainnlögn og læsi. Einnig vildum við 

kynnast því hvort að viðmælendur okkar væru að vinna með snemmtæka íhlutun og 

einstaklingsmiðað nám. 

Lokaritgerð þessi fjallar um lestrarkennslu nemenda í 1. bekk. Verkefnið er byggt á 

eigindlegri rannsókn en í henni fólst að taka viðtöl við fimm kennara og einn sérkennara 

og spyrja þá um kennslu, kennsluaðferðir og hvernig þeir kenna lestur. Ritgerðin fjallar 

einnig um mikilvægustu þætti byrjendalæsis, hvaða kennsluaðferðir henta einna best 

samkvæmt rannsóknum og hvað ber að varast. Einnig verður fjallað um áhugaverð 

verkefni sem  komu fram í viðtölum við kennara 1. bekkjar. Mikilvægir þættir sem ber að 

þjálfa í lestri eru hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur. Það 

kemur fram hvernig hægt er að þjálfa þessa þætti, afhverju það er mikilvægt og hvaða 

þættir læsis eru taldir vera mikilvægari en aðrir að mati starfandi kennara. Einnig eru í 

ritgerðinni hugmyndir að því hvernig gott er að skipuleggja stafainnlögn, hvaða bækur eru 

mest notaðar þegar unnið er með stafi og hvaða leið er árangursríkust fyrir nemendur.  

Í niðurstöðum komu í ljós nokkur álitamál sem okkur þóttu athugaverð. Annað 

málið var að kennarar höfðu mismunandi skoðanir á því hvort nemendur sem lengra voru 

komnir í lestrarnáminu, ættu að sitja stafainnlögn eða ekki. Hitt málið var að kennarar 

voru ósammála um gildi endurtekins lestur, eða hversu oft nemendur ættu að lesa yfir 

texta í heimalestri. Þessi tvö mál eru tekin vel fyrir í rannsókninni. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er skrifuð til fullnaðar B.Ed. prófs við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið. Leiðbeinandi okkar fyrir þetta verkefni er Steinunn Torfadóttir lektor í 

lestrarfræði og sérkennslu. Við viljum þakka henni innilega fyrir að hafa tekið að sér að 

leiðbeina okkur í þessu verkefni sem hefði ekki orðið eins og það er án hennar. Hún 

svaraði öllum okkar spurningum og leiðbeindi okkur oft úr villigötum. Einnig viljum við 

þakka öllum þeim kennurum sem tóku þátt í rannsókninni með okkur og gerðu okkur 

kleift að gera hana.  

Við höfum ávallt haft mikinn áhuga á að kynnast hinum ýmsu aðferðum við 

lestrarkennslu sem notaðar eru í skólum landsins í dag, fá að vita hver árangur þeirra er 

og hvernig kennarar útfæra þessar aðferðir í kennslu. Við höfum sjálfar kennt börnum í 1. 

bekk í fimm vikur og fengum við þá að kynnast því að það er miklu meira en að segja það 

að vera góður 1. bekkjar kennari. Þessi rannsókn var framkvæmd í þeirri von að verða 

fróðari um læsi og stafainnlögn og fyrir vikið verða betri kennarar þegar við förum út á 

okkar tilvonandi starfsvettvang.  
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1 Inngangur 

„Að lesa vel er list engu vandaminni en að leika vel á hljóðfæri; það kostar iðkun og fyrst 

og fremst góða kennslu“ (Guðmundur Finnbogason 1994:69). Eins og Guðmundur 

Finnbogason segir er mikilvægt að lestrarkennslan sé góð. Mikilvægi lestrarkennslu felst í 

því að kennarinn viti hvernig stuðla eigi að farsælu lestrarnámi nemenda sinna þar sem 

hann gegnir lykilhlutverki þegar kemur að lestrarnámi þeirra. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku (1999) kemur fram að góð lestrarfærni sé 

nauðsynleg til þess að hver og einn geti tekið virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi og 

lestrarkunnátta sé undirstaða almennrar menntunar. Einnig kemur fram að lestur stuðli 

að auknum orðaforða og betra valdi á máli. 

Hugtakið læsi hefur víðtæka merkingu, en í því felst að vera fær um að geta lesið 

úr bókstafstáknum og skilið textann en einnig að geta stafsett og ritað merkingarbæran 

texta. Læsi nær því yfir önnur hugtök eins og lestur, ritun og lesskilning. Læsi segir til um 

lestrarkunnáttu, það að kunna að lesa (Árni Böðvarsson 1983:610). Áður fyrr var þetta 

tengt við þá sem gátu lesið og skrifað en það voru oftast aðeins þeir sem áttu kost á 

skólagöngu.  

. Í þessari ritgerð er fjallað um undirstöðuþætti læsis, kenningar um læsi og 

hvernig er unnið með læsi í grunnskólum. Gerð er fræðileg grein fyrir byrjendalæsi, þróun 

sjónræns orðaforða, snemmtækri íhlutun, einstaklingsmiðuðu námi, kennsluaðferðum 

sem eru notaðar við lestrakennslu og undirstöðuþáttum læsis. Hluti af verkefninu var að 

taka viðtöl við fimm kennara og einn sérkennara í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Niðurstöður viðtalanna voru síðan tengd við fræðin. Niðurstöður koma fyrst fram í fjórða 

kafla þar sem við fjöllum um snemmtæka íhlutun og fylgja svo hverjum kafla fyrir sig út 

verkefnið. 

Megintilgangur verksins er að varpa ljósi á að hversu mikilvægt það er að þjálfa alla 

undirstöðuþætti læsis. Rannsóknarspurningarnar sem við leituðumst við að svara í þessari 

ritgerð eru: 

1. Hverjir eru mikilvægustu þættir læsis og hvernig er unnið með þá í grunnskólum? 

2. Hvernig vinna kennarar í 1. bekk með byrjendalæsi? 

3. Hvaða kennsluaðferðum beita kennarar við lestrarkennslu í 1. bekk. 
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Mikilvægt er að kennarar séu vel menntaðir og fræddir um mikilvægustu þætti 

lestrarkennslunnar og séu alltaf að leita eftir góðum aðferðum sem henta hverjum og 

einum. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvernig kennarar hátta 

lestrarkennslu í 1. bekk. Við höfðum áhuga á að komast að því hvort kennarar þjálfi alla 

undirstöðuþætti læsis og hvernig þeir vinna að því.  

Ritgerðin hefst á inngangi og í framhaldi af honum kemur annar kafli en þar er 

fjallað um það hvernig rannsóknin var framkvæmd. Í þriðja kafla er fjallað um þróun læsis 

með fræðilegri umfjöllun um fimm stig byrjendalæsis, þætti sem einkenna góða lesara og 

kenningu Linnea C. Ehri um sjónrænan lestur. Fjórði kafli fjallar um snemmtæka íhlutun, 

hversu mikilvægt það er að taka á lestrarerfiðleikum eins fljótt og unnt er áður en þeir 

verða óyfirstíganlegir. Þar byrjum við að rekja niðurstöður úr viðtölum við kennara. Einnig 

er fjallað um stigskipta kennslu og skimun í áhættuhópa. Í fimmta kafla er rætt um 

mikilvægi einstaklingsmiðaðs náms í grunnskólum landsins. Í sjötta kafla er stiklað á stóru 

um helstu kennsluaðferðir sem nýtast í lestrarkennslu ásamt umfjöllun um 

undirstöðuþætti læsis í sjöunda kafla. Í áttunda kafla tökum við saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. 
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 2 Rannsókn 

Tilgangur rannsóknarinnar var að leitast eftir svörum við þeim spurningum sem 

hafa  vakið áhuga og forvitni okkar í tengslum við lestrarkennslu í 1. bekk.  

Farið var í fimm skóla á höfuðborgarsvæðinu og tekin þar viðtöl við kennara sem 

eru reyndir yngribarna kennarar. Tekin voru viðtöl við fimm kennara sem eru starfandi í 

fyrsta bekk og einnig tókum við viðtal við einn sérkennara sem vinnur mikið með 

kennurum yngstu bekkja skólans sem hann vinnur í. Leitast var eftir því að fá verkefni sem 

þeir notast við þegar unnið er með stafainnlagnir og lestur. Einnig óskuðum við eftir að 

vita hvaða aðferðir og hvaða verkefni þeir teldu bera mikinn árangur. Allir kennararnir 

sem valdir voru í rannsóknina höfðu mikla reynslu í yngribarna kennslu og var óskað eftir 

því að fræðast um það hvort þeir hefðu komist að einhverri niðurstöðu um hvaða 

námsefni, kennsluefni og kennsluaðferðir séu árangursríkastar.  

 

Rannsóknarspurningarnar sem við leituðumst við að svara í þessari ritgerð eru: 

1. Hverjir eru mikilvægustu þættir læsis og hvernig er unnið með þá í grunnskólum? 

2. Hvernig vinna kennarar í 1. bekk með byrjendalæsi? 

3. Hvaða kennsluaðferðum beita kennarar við lestrarkennslu í 1. Bekk? 

 
Ákveðið var að beita eigindlegri rannsóknaraðferð og taka opin viðtöl en þau eru 

mikið notuð þegar tekin eru viðtöl við fáa einstaklinga. Rannsóknin er byggð á 

fyrirbærafræði en viðtöl sem tekin eru innan þessarar tegundar rannsókna eru oftast löng 

og fær viðmælandinn gjarnan svigrúm til að segja það sem hann vill innan þeirra marka 

sem viðtalsramminn setur (McMillan, James H. 2004: 273-275). Með því að nota 

fyrirbærafræðilegar rannsóknir skoðar rannsakandinn reynslu þátttakanda og reynir að 

skilja reynsluna eins og þátttakandi skilur hana. Það er hægt að túlka sömu reynsluna á 

marga vegu.  Þegar þátttakendur eru valdir í þess konar rannsókn eru þeir valdir með það 

í huga að þeir hafi allir upplifað sömu reynsluna sem er í þessu tilviki að allir kennararnir 

eru menntaðir grunnskólakennarar og hafa kennt 1. bekk. Þátttakendur þurfa að vera 

tilbúnir að deila hugsunum sínum um þá reynslu sem þeir hafa fengið yfir þann tíma sem 

þeir hafa kennt 1. bekk. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum eru yfirleitt 5 – 25 
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þátttakendur sem eru teknir í viðtöl og eru þeir yfirleitt frá sama landshluta.  Viðtölin eru 

oftast djúp, óstöðluð og löng og taka þau yfirleitt um 1 - 2 klukkustundir. Viðtölin eru 

stýrð að einhverju leiti til að halda þræðinum en rannsakandinn þarf að vera góður í að 

hlusta, fljótur að hugsa og virkur í að hvetja viðmælandann (McMillan, James H. 2004: 

273-275). 

 Gerður var rammi sem hentaði viðtalinu út frá efnisflokkum þar sem nokkrar 

opnar spurningar voru hafðar að leiðarljósi. Þannig var leitast við að afla upplýsinga án 

þess að hafa viðtalið of formlegt. Viðtölin voru tekin upp á diktafón og skráð voru niður 

ýmiss verkefni eins og t.d þau verkefni sem kennararnir voru að vinna með og þau 

verkefni sem skreyttu veggi skólans. Einnig voru teknar myndir af áhugaverðum 

verkefnum sem hugsanlega gætu nýst vel í þessu verkefni og í framtíðinni sem verðandi 

kennarar. Aflað var skriflegra leyfa frá hverjum kennara fyrir því að nota efni viðtalanna í 

verkefnið ásamt myndum sem teknar voru á vettvangi. 

Hvert viðtal tók um klukkustund fyrir sig fyrir utan stutt spjall við kennarana bæði 

fyrir og eftir hvert viðtal. Í viðtölunum kom fram ýmislegt sem við höfðum ekki áformað 

að rannsaka en sem okkur fannst spennandi og varð til þess að við fengum víðari sýn á 

viðfangsefnið en það gerist gjarnan þegar unnið er með opin viðtöl. Kennararnir miðluðu 

hugmyndum um kennsluhætti og aðferðir og fengust út frá því ýmsar skemmtilegar 

hugmyndir og mörg mismunandi sjónarhorn. Einnig var leitast svara við því hvort að 

starfandi kennarar eru meðvitaðir um hugmyndafræði og kennsluaðferðir sem tengjast 

kennslu yngri barna og hvort þeir vinni eftir þeim. 
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3 Þróun læsis 

Læsi samanstendur af nokkrum þáttum sem eru lestækni, lesskilningur, ritun og 

stafsetning. Til þess að ná fullkomnum tökum á læsi þurfa börn að fást við þau 

viðfangsefni sem tengjast læsi sem eru hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, 

lesskilningur og orðaforði (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir 2008). Þegar börn 

hafa náð tökum á lestrartækninni, umskráningu, þýðir það þá ekki endilega að þau séu 

orðin læs (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2008). Þau verða ekki læs fyrr 

en  þau geta lesið sér til skilnings, gagns og gamans. Þau verða að geta nýtt sér efnið sem 

þau lesa, skilið það og ritað það niður á blað. Sum börn fara auðveldlega í gegnum þessa 

færni þætti og þurfa lítið að hafa fyrir því á meðan önnur börn eiga erfitt með alla 

þættina. Ef börn eiga strax erfitt  á hljóðkerfis- eða umskráningarstigi þurfa þau sem allra 

fyrst að fá aðstoð svo að þessir veikleikar þeirra eigi ekki eftir að hrjá þau alla þeirra tíð. 

Þegar nemendum gengur illa með að vinna sig í gegnum þessa þætti læsis er gott að 

notast við snemmtæka íhlutun, en sagt verður meira um þá aðferð síðar. 

 

3.1 Byrjendalæsi og lestrarnám 

Byrjendalæsi (early literacy) vísar til þess hvernig undirbúningur lestrar þróast hjá 

börnum frá fæðingu og þar til formleg lestrarnám hefst. Áður fyrr var talið að lestrarnám 

hæfist þegar börn byrja í skóla en nú telja fræðimenn að börn hefji lestrarnám samhliða 

almennum þroska og máltöku eða jafnvel strax við fæðingu (Whitehurst og Lonigan 

2002:12).  

Í bókinni Reading and Learning to Read (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og 

McKeon 2006:60-61) má sjá hvernig byrjendalæsi er talið þróast eftir stigum (sjá mynd 1). 

Skýringarmyndin er unnin af National Association for the Education of Young Children og 

er gefin út í bókinni Learning to read and write: Developmentally Appropriate Practices 

for Young Children (Neuman, Susan B. 2000). Byrjendalæsi er skipt í fimm stig frá leikskóla 

(preschool) til 3. bekkjar og eru þessi stig byggð á bandarískum börnum. Í Bandaríkjunum 

er skólakerfið aðeins öðruvísi og öll börn byrja ekki á sama tíma í leikskóla. Sum börn 

byrja seinna í leikskóla heldur en íslensk börn, um 3 ára aldurinn, og sum fara aldrei í 



 

leikskóla. Skólaganga þeirra hefst formlega þegar þau verða

einskonar bekk sem kallast „kindergarten“. Þetta er hluti af skólakerfi

þetta er ekki talin vera bekkur. 

 

Mynd 1. Fimm stig þróunar í lestri og ritun (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart 

og McKeon 2006:60). 

 

Fyrsta stigið á við alveg frá 

umhverfi sitt og byggja grunninn að því 

prentað mál, skoða myndir, hlusta á og segja sögur. Einnig kannast þau við ýmsar myndir 

af orðum svo sem á pakkanum af morgunverðarkorninu. Þau geta ekki lesið orðið með því 

að þekkja stafina heldur þekkja þa

Einnig þykjast þau lesa og eru byrjuð að teikna og jafnvel herma eftir einhverjum stöfum.

Annað stigið er talið hefjast árið áður en börnin

helstu reglur lestrar svo sem að lesa frá vinstri til hægri og að það eigi að byrja efst á 

blaðsíðunum. Einnig hafa þau gaman af því að láta lesa fyrir sig. Þau byrja að kannast við 

fleiri og fleiri stafi og geta rímað 

Þriðja stigið hefst oftast þegar börnin

lestrarkennslu og byrja að lesa einfalda texta. Á þessu stigi 

texta oftast nær um persónulega reynslu sína. Þau þekkja 

stafa. Börn byrja að lesa með meiri lesfimi og 

Fjórða stigið er oftast nær þegar börn eru í 2.

og ritun flóknari. Lestur barnanna er betri með meiri sjálfvirkni og geta þau einbeitt sér 

frekar að því að skilja textann. Einnig eru þau farin a

verður stöðugt öruggari og þau  fara að beita sjónrænum lestri upp að einhverju marki.

11 

ganga þeirra hefst formlega þegar þau verða fimm ára en þá far

einskonar bekk sem kallast „kindergarten“. Þetta er hluti af skólakerfinu þar vestra, 

stig þróunar í lestri og ritun (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart 

Fyrsta stigið á við alveg frá fæðingu fram að 4 – 5 ára aldri. Þá eru börnin að skoða 

umhverfi sitt og byggja grunninn að því að læra að lesa og skrifa. Börn eru forvitin um 

hlusta á og segja sögur. Einnig kannast þau við ýmsar myndir 

af morgunverðarkorninu. Þau geta ekki lesið orðið með því 

að þekkja stafina heldur þekkja þau myndina af orðinu og vita hvað morgunkornið heitir

Einnig þykjast þau lesa og eru byrjuð að teikna og jafnvel herma eftir einhverjum stöfum.

að stigið er talið hefjast árið áður en börnin byrja í grunnskóla. Börnin skilja 

m að lesa frá vinstri til hægri og að það eigi að byrja efst á 

blaðsíðunum. Einnig hafa þau gaman af því að láta lesa fyrir sig. Þau byrja að kannast við 

fleiri og fleiri stafi og geta rímað við einföld orð. 

oftast þegar börnin eru í fyrsta bekk. Þá fá þau

byrja að lesa einfalda texta. Á þessu stigi byrja þau að skrifa einfalda 

texta oftast nær um persónulega reynslu sína. Þau þekkja nú mun fleiri tengsl hljóða og 

stafa. Börn byrja að lesa með meiri lesfimi og orðaforði þeirra eykst. 

Fjórða stigið er oftast nær þegar börn eru í 2. – 3. bekk. Þá verða verkefni í lestri 

og ritun flóknari. Lestur barnanna er betri með meiri sjálfvirkni og geta þau einbeitt sér 

frekar að því að skilja textann. Einnig eru þau farin að lesa betur í hljóði, stafsetningin 

og þau  fara að beita sjónrænum lestri upp að einhverju marki.

en þá fara þau í 

nu þar vestra, en 

 

stig þróunar í lestri og ritun (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart 

. Þá eru börnin að skoða 

að læra að lesa og skrifa. Börn eru forvitin um 

hlusta á og segja sögur. Einnig kannast þau við ýmsar myndir 

af morgunverðarkorninu. Þau geta ekki lesið orðið með því 

og vita hvað morgunkornið heitir. 

Einnig þykjast þau lesa og eru byrjuð að teikna og jafnvel herma eftir einhverjum stöfum. 

byrja í grunnskóla. Börnin skilja 

m að lesa frá vinstri til hægri og að það eigi að byrja efst á 

blaðsíðunum. Einnig hafa þau gaman af því að láta lesa fyrir sig. Þau byrja að kannast við 

rsta bekk. Þá fá þau formlega 

byrja þau að skrifa einfalda 

mun fleiri tengsl hljóða og 

bekk. Þá verða verkefni í lestri 

og ritun flóknari. Lestur barnanna er betri með meiri sjálfvirkni og geta þau einbeitt sér 

jóði, stafsetningin 

og þau  fara að beita sjónrænum lestri upp að einhverju marki. 



12 

 

Á fimmta stigi eru börnin í 4. – 5. bekk en þá eru þau oftast orðin að sjálfstæðum 

lesurum þar sem þau fara að fínpússa lestrarfærni sína. Börnin fara að læra mismunandi 

tækni við lestur og geta nýtt sér lestrarfærni sína við mismunandi tækifæri. 

Lestur er vitræn aðgerð með mörgum undirþáttum sem þjálfast frá fæðingu 

(Dickinson og Neuman 2003:159) og verður að fá örvun frá öðrum þáttum til þess að 

þjálfast. Samband milli foreldra og síðan kennara og barns skiptir miklu máli svo lestur 

þróist á réttan hátt. Það þarf að hvetja barn til náms og veita lestrarvænt umhverfi og 

einnig þarf að gefa barninu góða kennslu og þjálfun í aðgerðum lesturs, sérstaklega í 

sambandi við hljóðkerfisvitund. Í bókinni Handbook of Early Literacy Research (Dickinson 

og Neuman 2003:150) er fjallað um samband kennara við barn í lestrarferlinu. Einnig er 

fjallað um foreldra í þeim skilningi að þeir séu einnig kennarar barna sinna í lestri. 

Lestrarkennsla fyrstu ár skólagöngunnar skiptir mestu og er grunnurinn að 

áframhaldandi skólanámi. Lestur er samspil margra þátta sem kennarar þurfa að vera 

meðvitaðir um (Steinunn Torfadóttir 2008d). Það er ekki gott að byggja á veikri 

undirstöðu og því mikilvægt að ná góðri lestrarfærni. Það eru nokkrir þættir sem einkenna 

góða lesara, þættir sem tengjast áhuga og lestrarumhverfi og þættir sem eru tengdir 

færni og þjálfun (Dickinson og Neuman 2006:151). Fjölskyldan tekur þátt í því að vera 

með lestrarhvetjandi umhverfi og byggja upp áhuga og skólinn einbeitir sér að þáttum 

sem tengjast færni lestrartækninnar. 

 

 
Stuðningur Kennsla 

Munnleg eða 

án orða 

Hvatning, skilningur, merking, 
samræðuhæfni 

Rím, hljóðkerfisvitund, orðaforði, 
hugtakaskilningur, tilfinningaþroski, 
viðleitni til verkefna 

Prent 
Ánægja af prentuðu máli og bókum, 
tengsl prentaðs máls við merkingu og 
þekkingu 

Tengsl stafs og hljóðs, 
umskráningarhæfileikar, 
skilningsverkefni,  

 

Mynd 2. Niðurstöður tengdar læsi sem er afrakstur sambands milli kennara og 

nemenda. 

 

Fjölskyldan leggur grunninn að góðri lestrarfærni (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, 

Lenhart og McKeon 2006:86) þar sem börnin komast að tilgangi lestrar og ritunar. Allir 



 

fullorðnir einstaklingar í nánasta lífi barns eru kennarar í þeim skilningi að allir hvetji til 

lesturs og kenni einhver atriði lesturs (Dickinson

foreldrarnir eða forráðamennirnir sem hvetja til lesturs, gefa ríkt læsisumhve

einhverja þætti svo sem hljóðkerfisvitund og umskráningu. 

Í skólanum eru það kennararnir sem kenna lestrartæknina og þjálfa færnisþætti 

lestrar. Góð hljóðavitund er mjög mikilvæg svo nemandinn geti mögulega náð góðri tækni 

við að umskrá bókstafina í hljóð og orð

hljóðs og með aukinni færni í umskráningu byrjar nemandinn að festa algeng orð í 

sjónrænni mynd í minni sér. Góður málskilningur er mikilvægur til þess að verða góður 

lesari. Nemandi er þá með góða þekkingu á málinu, góðan orðaforða og hann skilur það 

sem hann les. Einnig skiptir góð sjálfvirkni og lesfimi miklu máli. Ef nemandi nær að lesa 

hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust þá 

markvisst að innihaldi textans og getur þá betur unnið með hann. 

 

Mynd 3. Þættir sem einkenna góða lesara (Burns, Griffin og Snow 1999).
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orðnir einstaklingar í nánasta lífi barns eru kennarar í þeim skilningi að allir hvetji til 

lesturs og kenni einhver atriði lesturs (Dickinson og Neuman 2003:150). Heima eru það 

foreldrarnir eða forráðamennirnir sem hvetja til lesturs, gefa ríkt læsisumhverfi og þjálfa 

einhverja þætti svo sem hljóðkerfisvitund og umskráningu.  

Í skólanum eru það kennararnir sem kenna lestrartæknina og þjálfa færnisþætti 

Góð hljóðavitund er mjög mikilvæg svo nemandinn geti mögulega náð góðri tækni 

bókstafina í hljóð og orð. Hann þarf að vera næmur fyrir tengslum stafs og 

hljóðs og með aukinni færni í umskráningu byrjar nemandinn að festa algeng orð í 

sjónrænni mynd í minni sér. Góður málskilningur er mikilvægur til þess að verða góður 

di er þá með góða þekkingu á málinu, góðan orðaforða og hann skilur það 

sem hann les. Einnig skiptir góð sjálfvirkni og lesfimi miklu máli. Ef nemandi nær að lesa 

hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust þá hefur hann meiri möguleika til að einbeita sér 

að innihaldi textans og getur þá betur unnið með hann.  

 

Þættir sem einkenna góða lesara (Burns, Griffin og Snow 1999).

 

orðnir einstaklingar í nánasta lífi barns eru kennarar í þeim skilningi að allir hvetji til 

Neuman 2003:150). Heima eru það 

rfi og þjálfa 

Í skólanum eru það kennararnir sem kenna lestrartæknina og þjálfa færnisþætti 

Góð hljóðavitund er mjög mikilvæg svo nemandinn geti mögulega náð góðri tækni 

. Hann þarf að vera næmur fyrir tengslum stafs og 

hljóðs og með aukinni færni í umskráningu byrjar nemandinn að festa algeng orð í 

sjónrænni mynd í minni sér. Góður málskilningur er mikilvægur til þess að verða góður 

di er þá með góða þekkingu á málinu, góðan orðaforða og hann skilur það 

sem hann les. Einnig skiptir góð sjálfvirkni og lesfimi miklu máli. Ef nemandi nær að lesa 

hefur hann meiri möguleika til að einbeita sér 

Þættir sem einkenna góða lesara (Burns, Griffin og Snow 1999). 
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Þegar nemendur byrja fyrst í lestrarkennslu er oft lögð meiri áhersla á 

hljóðkerfisvitund og umskráningu til þess að ná valdi á lestrartækninni. Nemendur með 

lestrarerfiðleika lenda oftast í vandræðum með hljóðkerfisvitundina og þá í kjölfar þess 

með umskráningu. Einnig verður að leggja áherslu á orðaforða og lesskilning en erfiðleikar 

í þeim þáttum eru yfirleitt ekki eins augljósir.   

Kennari þarf að gera allt sem í valdi hans stendur til þess að gera nemendur sína 

læsa og virkja foreldra og aðra sem koma að uppeldi barna til að hvetja börnin sín til þess 

að lesa sem oftast. Eitt það mikilvægasta sem kennarar og foreldrar geta gert er að hvetja 

barnið til þess að lesa en best er þó ef barnið nýtur lestursins að eigin frumkvæði, því innri 

áhugi barns er öflugasti hvatinn að árangursríku námi. 

Samkvæmt fræðimönnunum Whitehurst og Lonigan (2002:12) felur byrjendalæsi í 

sér fjóra meginþætti. 

• Málþróun, málþroska. 

• Þekkingu á ritmálinu. 

• Þekkingu á lögmálum bókstafanna, tengsla stafs og hljóðs. 

• Hljóðkerfisvitund 

 

Whitehurst og Lonigan hafa sett fram líkan að þróun byrjendalæsis. Þeir telja að 

þróun læsis skiptist í tvo meginþætti. Ytra ferli sem vísar til skilnings og innra ferli sem 

vísar til umskráningar. Ytra ferlið er skilgreint sem skilningur og þekking barnsins á 

uppbyggingu tungumálsins. Það vísar til orðaforða, skilnings á hugtökum, uppbyggingu 

sagna, þróun málvitundar og málskilnings (Whitehurst og Lonigan 2002:13). Ýmiss 

verkefni tengd söguuppbyggingu geta eflt þennan þátt ásamt því að láta börn hlusta á 

sögur. Þetta ferli er nátengt lesskilningi. 

 



 

Mynd 4. Þættir málsins í þróun læsis (Whitehurst og Lonigan 2002:13).

Innra ferlið vísar til umskrán

hljóð í stafi og stafi í orð. Umskráning er þegar einstaklingur breytir stöfum í hljóð og 

tengir hljóðin saman í skiljanleg orð (

2006:25). Hljóðkerfisvitund þa

umskráningin geti átt sér stað án fyrirhafnar og erfiðismuna

tilfinningu fyrir uppbyggingu málsins og vera færir um að greina hljóðin niður í fónem. 

Nemandi sem er vel þjálfaður í lestri á að geta lesið texta af góðri 

og fyrirhafnarlaust og skilið textann um leið. Til þess að verða góður í lestri þarf að 

samhæfa hæfnisþætti þar sem hver einn og einasti þ

(2002:97) hefur rannsakað þátt tungumálsins í lestrarnámi barna. Hú

marga þætti sem gerðu góða lesara.

vísar til þess að lestur er ofinn úr mörgum þráðum

verður þannig að úr verður þjálfaður lestur.

það þurfi að þjálfa þessa þætti en ekki þá þætti sem sýna enga tengingu við árangur í lestri 

svo sem sjónræna þætti og hreyfifærni.
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Þættir málsins í þróun læsis (Whitehurst og Lonigan 2002:13). 

 

Innra ferlið vísar til umskráningar. Umskráning er hæfni nemenda til að umskrá 

Umskráning er þegar einstaklingur breytir stöfum í hljóð og 

tengir hljóðin saman í skiljanleg orð (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon

Hljóðkerfisvitund þarf að vera börnum meðvituð og virk til þess að 

án fyrirhafnar og erfiðismuna. Nemendur þurfa að hafa 

tilfinningu fyrir uppbyggingu málsins og vera færir um að greina hljóðin niður í fónem. 

er vel þjálfaður í lestri á að geta lesið texta af góðri lesfimi, sjálfvirkt 

og fyrirhafnarlaust og skilið textann um leið. Til þess að verða góður í lestri þarf að 

samhæfa hæfnisþætti þar sem hver einn og einasti þáttur fær þjálfun. Scarborough 

hefur rannsakað þátt tungumálsins í lestrarnámi barna. Hún taldi það vera 

sem gerðu góða lesara. Skýringarmynd Scarborough (2002:97) (sjá mynd 4

ofinn úr mörgum þráðum alls kyns færni sem fléttast saman

verður þannig að úr verður þjálfaður lestur. Scarborugh (2002) leggur áherlsu á það að 

það þurfi að þjálfa þessa þætti en ekki þá þætti sem sýna enga tengingu við árangur í lestri 

svo sem sjónræna þætti og hreyfifærni. Athuganir á málrænum þáttum sýna að þegar 

til að umskrá 

Umskráning er þegar einstaklingur breytir stöfum í hljóð og 

Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon 

til þess að 

. Nemendur þurfa að hafa 

tilfinningu fyrir uppbyggingu málsins og vera færir um að greina hljóðin niður í fónem.  

lesfimi, sjálfvirkt 

og fyrirhafnarlaust og skilið textann um leið. Til þess að verða góður í lestri þarf að 

Scarborough 

n taldi það vera 

sjá mynd 4) 

alls kyns færni sem fléttast saman og 

gur áherlsu á það að 

það þurfi að þjálfa þessa þætti en ekki þá þætti sem sýna enga tengingu við árangur í lestri 

sýna að þegar 



 

börn byrja lestrarnám sitt þá hafi þau náð að þroska mikilvæg

sem hafa ekki náð að þroska þessa þætti eiga mun líklegar í vandræðum með lestur.

 

Mynd 5. Þjálfaður lestur er ofinn úr

 

3.2 Kenning Linnea C. Ehri

Kenning Linnea C. Ehri fjallar að mestu 

sjónrænan orðaforða í lestri (Linnea 

er sjónrænn lestur skilvirkasta og hraðasta leiðin til þess að lesa texta og til þess að 

lesandinn skilji textann. Þá þekkir lesa

Nemandinn einbeitir sér ekkert sérstaklega að textanum heldur les hann ósjálfrátt. Ehri 

byggir á því að lesandi lesi með því að tengja mynd orðsins við framburð og merkingu. 

Það byggist á samvirknilíkaninu. Til þess að lesandinn nái þessu verður hann að vera með 

góða þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. Í kenn

kosti. fjórar aðferðir við að lesa orð. 

1. Hljóða sig gegnum orðin, einn staf eða einn orðbút í einu (s

2. Þekkja orðið sjónrænt og kalla það úr langtímaminni.

3. Bera saman við önnur lík orð sem nemandinn þekkir sjónrænt.

4. Giska á orðið út frá samhenginu.

 

16 

afi þau náð að þroska mikilvæga málræna þætti. Þau börn 

sem hafa ekki náð að þroska þessa þætti eiga mun líklegar í vandræðum með lestur.

Þjálfaður lestur er ofinn úr mörgum þráðum (Scarborough 2002

Kenning Linnea C. Ehri 

. Ehri fjallar að mestu leyti um það hvernig nemendur byggja upp 

Linnea C. Ehri 1997 og 2002). Samkvæmt þessari kenningu 

er sjónrænn lestur skilvirkasta og hraðasta leiðin til þess að lesa texta og til þess að 

lesandinn skilji textann. Þá þekkir lesandinn orðin mjög hratt, án fyrirhafnar og sjálfvirkt. 

Nemandinn einbeitir sér ekkert sérstaklega að textanum heldur les hann ósjálfrátt. Ehri 

byggir á því að lesandi lesi með því að tengja mynd orðsins við framburð og merkingu. 

inu. Til þess að lesandinn nái þessu verður hann að vera með 

góða þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. Í kenningu Ehri segir að það eru að minnsta 

. fjórar aðferðir við að lesa orð.  

Hljóða sig gegnum orðin, einn staf eða einn orðbút í einu (s-ó-l). 

ekkja orðið sjónrænt og kalla það úr langtímaminni. 

Bera saman við önnur lík orð sem nemandinn þekkir sjónrænt. 

Giska á orðið út frá samhenginu. 

 

málræna þætti. Þau börn 

sem hafa ekki náð að þroska þessa þætti eiga mun líklegar í vandræðum með lestur. 

 

mörgum þráðum (Scarborough 2002:98). 

byggja upp 

Samkvæmt þessari kenningu 

er sjónrænn lestur skilvirkasta og hraðasta leiðin til þess að lesa texta og til þess að 

ndinn orðin mjög hratt, án fyrirhafnar og sjálfvirkt. 

Nemandinn einbeitir sér ekkert sérstaklega að textanum heldur les hann ósjálfrátt. Ehri 

byggir á því að lesandi lesi með því að tengja mynd orðsins við framburð og merkingu. 

inu. Til þess að lesandinn nái þessu verður hann að vera með 

ingu Ehri segir að það eru að minnsta 
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Allar þessar aðferðir krefjast einbeitingar nema aðferð tvö þar sem nemandinn les 

textann sjónrænt alveg sjálfvirkt og án fyrirhafnar. Það er hinn sjónræni lestur. Það fer 

síðan eftir efni textans hvaða aðferð er notuð. Ef lesandi er að lesa efni sem hann hefur 

aldrei lesið  áður er líklegt að hann þurfi að beita einhverjum hinna aðferðanna samhliða 

sjónrænum lestri.  

Í kenningu Ehri kemur fram að sjónrænum lestri er skipt upp í nokkur stig eftir 

þróun sjónræns orðaforða. Fyrsta stig kallar Ehri Undanfara bókstafsstigs (Pre alphabetic 

phase) sem oft er kallað myndastigið. Það er þegar nemandi þekkir orðið án þess að hafa 

þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. Nemandinn kann ekki stafina heldur notast aðeins 

við mynd orðsins. Þess konar lestur á sér oft stað hjá nemendum þegar þeir lesa í 

umhverfið sitt. Nemendur vita oft hvað stendur á stopp skiltinu án þess að þeir þekki 

stafina í orðinu. Einnig getur verið að nemandi þekki merki fótboltafélags en hefur enga 

hugmynd hver sé fyrsti stafurinn í orðinu  þó svo að skipt yrði um nokkra stafi í orðinu eða 

skipt um orð myndu nemendur samt sem áður halda áfram að segja upprunalega orðið. 

Bókstafsstig að hluta (Partial alphabetic phase) er næsta stig þróunar á 

sjónrænum orðaforða. Þá er nemandinn að lesa orðið út frá þekkingu sinni á hluta 

bókstafanna. Til þess að nemandi nái þessu stigi þarf hann að þekkja hluta stafrófsins og 

þekkja reglur um uppbyggingu orða, í hvaða röð orðin eru lesin, hvaða stafur er fyrstur og 

hvaða stafur er síðastur. Nemendur þekkja orðið með því að tengja hluta bókstafanna í 

orðinu við hljóð og oftast eru það fyrstu og síðustu stafirnir.  

Þriðja stigið heitir Fullkomið bókstafsstig (full alphabetic phase) en þá eru 

nemendur orðnir færir um að lesa orðin sjónrænt því þeir hafa öðlast góða þekkingu á 

tengslum stafs og hljóðs. Þegar nemandi les orðið þekkir hann alla stafina í orðinu, þekkir 

hljóð þeirra og veit hvernig stafirnir vinna saman. Eins og t.d. í íslenska orðinu bolli. Þegar 

orðið er lesið með einu L-i í þá heyrist ekki sama hljóð og ef það eru tvö L í orðinu. Þá 

bætist í raun við D fyrir framan L-ið. Nemendur á þessu stigi geta lesið orðið rétt með 

réttum framburði. Á þessu stigi notar nemandinn umskráningu þegar hann hefur aldrei 

lesið orðið áður en þau orð sem hann þekkir les hann sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust því þau 

eru í sjónminni hans. Einnig verður lesturinn á þessu stigi nákvæmari. 

Fjórða stig sjónræns lesturs er Samtengt/heildrænt bókstafsstig (consolidated 

alphabetic phase). Þá man nemandinn flest orð sjónrænt og getur stafsett þau 
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fullkomlega. Hann getur einnig lesið orðin með breyttum endingum, forskeyti, viðskeyti 

og rót án fyrirhafnar. Einnig er hann farinn að lesa svo sjálfvirkt að hann les jafnvel mörg 

orð í einu og les textann sem heild. Nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur eiga í 

vandræðum með að ná þessum stigum þar sem þeir eiga það til að stöðvast á stigi tvö og 

eiga því  einnig oft  í erfiðleikum með stafsetningu. 

  



19 

 

4 Snemmtæk íhlutun 

Við byrjendakennslu í lestri er mikilvægt að taka tillit til þess hve 

lestrarerfiðleikar eru útbreiddir og að hefðbundið lestrarnám sækist 

mörgum nemendum seint. Mikilvægt er að laga byrjendakennslu í lestri 

að þörfum beggja kynja (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 1999).  

 

Nemendur sem eiga í vandræðum með hljóðkerfisvitund þegar lestrarkennsla 

hefst í 1. bekk í grunnskóla eru í áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika. Það gefur ákveðna 

forspá varðandi áframhaldandi lestrarnám ef nemandi er ekki vel á veg kominn með 

hljóðkerfisvitund í leikskóla. Ef nemandi er með góðan málþroska og gengur vel með 

lestur í byrjun skólagöngu eru meiri líkur á að lestrarnámið verði farsælt. Það ættu allir 

verðandi kennarar yngri barna að vera meðvitaðir um þetta og fylgjast með nemendum 

sem gætu verið í áhættuhópi.  

Það sem átt er við með snemmtækri íhlutun er að ef nemandi sýnir fram á að það 

séu möguleikar á því að hann sé með lestrarerfiðleika þá eigi kennarar og skólar að grípa 

inn í sem fyrst með markvissri kennslu. Rannsóknir sem Connie Juel framkvæmdi sýna 

fram á að ef nemandi á í vandræðum með lestur í lok 1. bekkjar og fær ekki markvissari 

kennslu þá sé nemandinn enn slakur í lestri í lok 4. bekkjar (Juel 2006:410). 

 Það getur haft slæm áhrif á sjálfsmyndina að hafa lestrarerfiðleika. Það skerðir líka 

lífsgæði einstaklingsins því lestur er undirstaða alls frekara náms. Án góðrar kunnáttu í 

lestri mun skólagangan verða þeim mun erfiðari og sjálfstraustið minnkar. Því þurfa 

kennarar að vinna með nemendur þannig að sjálfsmynd þeirra skaðist sem minnst. 

Sjálfsmynd nemenda byggist upp á því hvernig þeir sjá sig og hvernig þeir vilja vera. Gott 

er að láta nemendur finna fyrir því að með framförum eru þeir að vinna litla en jafnframt 

mikilvæga sigra (Nash, 2006:279). Nemendur með íslensku sem annað tungumál lenda oft 

í áhættuhópum og geta átt í vandræðum með lesturinn. Til þess að komast til móts við 

þarfir allra einstaklingana í nemendahópnum er mikilvægt að vera með fjölbreytta og 

einstaklingsmiðaða kennslu. 
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4.1 Stigskipt kennsla 

Samkvæmt bókinni Differentiated Reading Instruction er notast við stigskipta 

kennslu sem stuðlar að því að hægt sé að koma í veg fyrir vandamál síðar á skólaferlinu 

(Walpole og Mckenna 2007:2). Þessi kennsla kallast viðbrögð við íhlutun eða RTI 

(Response To Intervention) og byggist á því að nemendur sem eru með sértæka 

námsörðugleika séu ekki greindir fyrr en komið er í ljós að markviss íhlutun virki ekki sem 

skyldi (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir 2009).  Í greininni Árangursríkir 

kennsluhættir fyrir börn með lestrarvanda (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin 

Þorsteinsdóttir 2009) eru gefnar upp fimm ástæður fyrir því að nemendur greinist með 

sértæka lestrarörðugleika (Daly, E. J. og Murdoch, A. 2000). Ástæðurnar eru áhugaleysi 

nemenda, skortur á þjálfun, ófullnæjgandi leiðsögn og alhæfing námsefnis og síðast en 

ekki síst vegna líffræðilegs vanda svo sem misþroska eða veikinda. Fyrsta stigið í stigskipta 

ferlinu er hópkennsla af bestu gerð þar sem kennarinn kennir öllum bekknum í einu og 

vinna allir nemendur í svipuðum verkefnum á sama tíma. Kennslan getur verið með 

ýmsum hætti þar sem nemendur geta verið í einstaklingsvinnu, hópvinnu eða annarri 

stýrðri kennslu. Annað stigið er einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum. Nemendum er 

skipt í hópa, jafnvel getuskipta og kennarinn aðstoðar mest þann hóp sem er slakastur. 

Þriðja stigið er mikil einstaklingsnálgun og sérkennsla þar sem þeir nemendur sem eru í 

mestri hættu með lestrarerfiðleika eru undir smásjá. Nemandi í sérkennslu þarf að fá 

einstaklingsnámskrá og jafnvel að vera tekin út úr tíma. Einnig kemur fram í bókinni 

hvernig best er að nýta sér stigskiptu kennsluna eftir því hvaða þætti kennarinn er að 

leggja áherslu á. Til dæmis þegar kennari er að vinna með þjálfun hljóðkerfisvitundar 

hentar vel að hann kenni í litlum hópum eða einstaklingslega og jafnvel í sérkennslu þegar 

um alvarlegan vanda er að ræða. 
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  Þriðja Þrep : Öflug sérkennsla 

 Annað þrep : hópar miðað við þarfir nemenda 

Fyrsta þrep : Vönduð bekkjarkennsla 

Mynd 6 . Stigskipt kennsla (Walpole, S. & McKenna,M., C. 2007:2). 

 

Í greininni Byrjendakennsla í lestri, bernskulæsi – snemmtæk íhlutun úr tímaritinu 

Glæður kemur fram listi yfir atriði sem geta bent til þess að nemandi eigi í hættu á 

lestrarerfiðleikum. Þetta ættu sérkennarar og kennarar að vera meðvitaðir um (Guðrún 

Sigursteinsdóttir 2009). Þessi listi er tekin úr bókinni Dyslexía : From theory to 

intervention (Höien og Lundberg 2000). 

 

Barnið getur verið í áhættu ef 

• Umhverfið hvetur ekki til læsis, hvort sem það er á heimili eða 

í leikskóla. 

• Barn er óöruggt með lesátt blaðsíðu og bókar og þekkir fáa 

eða enga bókstafi og tengir þá ekki við málhljóð. 

• Barn er með slaka málvitund, málskilning og getu til að raða 

orðum í réttar setningar. 

• Barn er með slaka hljóðvitund, greinir ekki einstök hljóð í orði, 

svo sem í upphafi orða eða enda þeirra. 

• Barn á erfitt með að segja frá svo skiljanlegt sé, barn er með 

seinkun í málþroska. 

• Barn er með skerta heyrn eða þroskaröskun. 

• Barn á foreldra eða nána ættingja með leshömlun. 

 

Þessa þætti ættu allir kennarar að hafa í huga þegar þeir byrja að kenna 1. bekk að 

hausti. Ef nemandi stríðir við einhverja af þessum þáttum er aukinn möguleiki á 

lestrarerfiðleikum. 
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4.2 Skimun í áhættuhópa 

 

Í vaxandi mæli eiga skólar og einstakir kennarar aðgang að greinandi 

prófum og öðrum mælitækjum sem auðvelda könnun á tilteknum 

þáttum náms og kennslu. Stöðluð lestrarpróf, stærðfræðipróf, 

hreyfiþroskapróf, lesskimunarpróf sem spá fyrir um hugsanlegan 

lestrarvanda, staðlaðir spurningalistar og fleiri slík mælitæki geta reynst 

afar gagnleg hjálpartæki til að greina vandamál snemma á skólagöngunni 

og auka líkur á að ráðin verði bót á þeim með skipulegum aðgerðum 

(Aðalnámskrá, almennur hluti 1999:37). 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta kemur fram að æskilegt sé að taka 

lesskimunarpróf þar sem hægt er að sjá hvort nemandi gæti átt í vandræðum með lestur 

og fái þannig viðeigandi kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999). 

Mikilvægt tæki í snemmtækri íhlutun er að kanna hvar nemendur standa áður en þeir 

byrja í skólanum. Ýmis próf eru notuð í íslenskum leikskólum til þess að kanna stöðu 

barnanna. Í allflestum leikskólum er notast við HLJÓM-2 prófið (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Prófið er notað til þess að prófa 

hljóðkerfisvitund barna á aldrinum 4,9 ára til 6,1 árs. Helstu atriðin sem prófið kannar er 

rím, löng og stutt orð, orð í setningu, samsett orð, samstöfur, hljóðgreining, margræð orð, 

orðhlutaeyðing, hljóðtenging og orð úr minni. Flestir leikskólar láta niðurstöður úr þessu 

prófi fylgja barninu í grunnskólann. Samkvæmt kennurunum sem rætt var við í 

viðtölunum sögðust þeir allir hafa kynnt sér þær upplýsingar sem fylgdu nemendunum úr 

leikskóla og skoðuðu þeir allir niðurstöður prófsins. Það komu þó nemendur inn í skólann 

sem höfðu ekki tekið prófið og taldi einn kennarinn að þeir sem hefðu ekki tekið þetta 

próf í leikskóla fengju að taka það um leið og þeir byrji í 1. bekk. Sumir kennararnir vildu 

halda því fram að Hljóm-2 segði ekki rétt til um alla nemendur og færu þeir því ekki beint 

eftir þessum upplýsingum heldur væru þeir meðvitaðir um niðurstöðu þess og nýttu sér 

upplýsingarnar hjá þeim nemendum sem illa gengi fyrstu mánuðina í skólanum. 

Kennararnir voru sammála um mikilvægi þess að láta börn taka þetta próf í leikskóla en 

voru þó ekki jafn sammála um hversu mikið ætti að notast við þær upplýsingar sem koma 

út úr prófinu þegar barnið byrjar svo í grunnskóla.  Annað próf sem hægt er að leggja fyrir 

börn í leikskóla er TOLD-2P (Newcomer og Hammill 1995) prófið. Það er einstaklingspróf 



23 

 

ætlað börnum á aldrinum 4-9 ára og mælir málþroska (Ingibjörg Símonardóttir og Einar 

Guðmundsson 1996). 

Einnig geta kennarar og sérkennarar skimað hópinn eða bekkinn við upphaf 

skólaárs með því að leggja  próf eða athuganir fyrir hvern og einn. Þar eru prófaðir ýmsir 

þættir sem taldir eru hafa forspá varðandi árangur í lestri. Skimunarpróf eru þægileg í 

notkun, hnitmiðuð og fljótleg í fyrirlögn og hönnuð þannig að þau gefi sem öruggastar 

upplýsingar. Þau þurfa einnig að prófa þá þætti sem gefa besta forspá varðandi 

lestrarerfiðleika svo sem hljóðkerfisvitund og stafavitund. Ef prófþættirnir eru of margir 

verður prófið of flókið, tímafrekt og gefur ekki nógu nákvæmar niðurstöður 

(Muter 2006:63, Muter 2003). Skimunarpróf eru ekki próf til þess að greina einstaklinga 

heldur einungis til þess að gefa til kynna hvaða nemendur gætu átt eftir að lenda í 

erfiðleikum. Ef nemandi lendir í áhættuhópi getur hann farið í greiningarpróf til þess að 

ákvarða hvort það sé veikleiki fyrir hendi og hvar veikleikinn liggur. Prófin Læsi: 

lestrarskimun eru mjög góð próf og lýsandi fyrir stöðu nemenda í 1. og 2. bekk í lestri 

(Nasjonalt læremiddelsenter 2000). Prófin byggjast hins vegar ekki á forspá um árangur í 

lestri síðar meir þó svo að hluti þeirra vísi til læsis. Í 1. bekk er verið að athuga viðhorf til 

lestrar jafnt sem skilning á hugtökum, málvitund, finna og tengja hljóð. Í 2. bekk verða 

prófin flóknari og nemendur þurfa að lesa stuttar setningar, velja viðeigandi myndir, 

hlusta, lesa orðavalstexta og svara fjölvalsspurningum. Fleiri próf eru notuð í ýmsum 

skólum eins og Boehm (Boehm, A. E. 1983) og Tove Krogh (Krogh, Tove 1977). Boehm er 

hugtakapróf sem er notað til að meta skilning nemenda á hugtökum svo sem uppi, niðri, 

fyrir framan og fyrir aftan. Tove Krogh heitir á frummálinu dönsku KTI: kontrolleret tegne-

iagttagelse (Krogh, Tove 1977) og er greinandi teikniverkefni sem er oftast lagt fyrir allan 

bekkinn í einu. Teikniverkefnið getur gefið góða grein um getu barns til þess að hlusta og 

fara eftir viðtölum svo sem að kanna hugtakaskilning, talnahugtök og atviksorð 

(Rannvevig Löve 1993:23-24). Það kom heim og saman við skoðanir kennaranna sem tóku 

þátt í viðtölunum. Kennararnir voru ekki allir á sama máli hvort prófin væru gagnleg og 

var það einungis Læsi: Lestrarskimun sem notað var í öllum skólunum. Flestir kennararnir 

voru þó orðnir mótfallnir þessu prófi og fannst það vera of langt fyrir nemendur sem voru 

nýlega byrjaðir í 1. bekk. 
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Ef nemendur koma illa út úr þessum prófum og könnunum er hægt að gera 

viðeigandi ráðstafanir svo sem að auka þjálfun hljóðkerfisvitundar. Ekki er samþykkt sú 

skýring að nemendur sem eigi í erfiðleikum með að læra að lesa séu ekki tilbúnir. Því fyrr 

sem nemendur læra að lesa því betra. Þeir sem eru seinir og hinir sem hafa einhverja 

taugafræðilega veikleika gagnast svipuð eða samkonar kennsla. Oft er talað um 

Mattheusar áhrifin í þessu samhengi (Guðmundur B. Kristmundsson 1992b:89). Þeir sem 

fá ekki aðstoð við hæfi ef erfiðleikar eru til staðar munu væntanlega koma enn verr út. 

Hugmyndin um Mattheusaráhrifin sem kemur upphaflega frá Stanovich (1986) er tilvísun í 

Mattheusarguðspjall í dæmisögu ríka mannsins. Samlíkingin felst í því að þeir ríku verða 

ríkari á meðan þeir fátæku verða fátækari. Þegar einstaklingur á í erfiðleikum með lestur 

þá eru meiri líkur á að aðrir þættir fylgi á eftir. Margir aðrir þættir læsis þjálfast í gegnum 

lestur eins og orðaforði, þekking og málþroski. Þeir sem hafa náð góðum árangri í lestri 

þjálfa þessa þætti gegnum lestur en hinir sem eiga í erfiðleikum lesa minna og standa ef 

til vill í stað. Einnig hafa lestrarerfiðleikar áhrif á sjálfstraust nemenda í skólanum og þeir 

fara að missa áhugann á lestri og jafnvel öðrum fögum innan skólans. Það getur orðið til 

þess að (sér)kennslan verður ekki jafn skilvirk og  getur þannig skapast vítahringur. 

Þegar skimunarprófin eru lögð fyrir eru einstaklingar oft greindir í áhættuhóp 

lestrarerfiðleika. Talið er mikilvægt að prófin finni örugglega alla sem gætu verið í hættu 

og því eru þau hönnuð með tilliti til þess. Þó svo að nemendur reynist ekki vera með 

lestrarerfiðleika er betra að þessir nemendur fái aukna kennslu svo sem í 

hljóðkerfisvitund því það skaðar þá ekki. Það er þó verra að hafa kröfurnar minni og missa 

af þeim sem munu eiga í lestrarerfiðleikum því að áhættuhóparnir eru of litlir. Það sem 

snemmtæk íhlutun leggur áherslu á er að sjá og bregðast við vandamálum eins fljótt og 

unnt er (Helga Sigurmundsdóttir 2008). Þeir þættir sem hafa reynst með mestu 

forspárgildi við upphaf skólagöngu eru hljóðkerfisvitund og stafaþekking. 

 Samkvæmt viðtölunum sem tekin voru við kennarana kom í ljós að allir 

kennararnir notuðust við snemmtæka íhlutun að einhverju leyti. Þegar nemendur byrja í 

1. bekk  eru lagðar fyrir ýmsar athuganir af kennurum og sérkennara. Þetta kom fram í 

öllum þeim fimm skólum sem við fórum í. Kennararnir voru þó ekki allir meðvitaðir um 

hugtakið „snemmtæk íhlutun“ og kom það því ekki mikið fyrir í viðtölunum nema í einum 

skóla. Kennarinn sem notaðist mikið við snemmtæka íhlutun vann markvisst með hana og 
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voru allir nemendur skimaðir að hausti þegar skólaganga þeirra hófst og var unnið að því í 

samvinnu við leikskólana bæði með markvissa málörvun og snemmtæka íhlutun. Allir 

viðmælendurnir notuðust við ýmis próf og kannanir til þess að kanna kunnáttu nemenda 

sinna og brugðust þeir við með ýmsum sérúrræðum út frá niðurstöðum prófanna. 

Jafnframt var aflað upplýsinga frá leikskólum sem einnig voru notaðar til að mæta þörfum 

nemendanna með skipulögðum hætti. Það var þó einn kennari sem talaði um að hann 

notaði ekki þær upplýsingar nema að hann neyddist til þess. Hann vildi að nemendur 

kæmu til sín og gætu byrjað upp á nýtt án þess að hann vissi hvað hefði gengið á í leikskóla 

nemandans. Nemendur sem hafa verið til vandræða á leikskóla yrðu ekki endilega til 

vandræða í grunnskóla því að þar gætu þeir byrjað nýtt upphaf á skólagöngu og fengið 

tækifæri til þess að standa sig betur. Í þeim skóla sem unnið var markvisst með 

snemmtæka íhlutun tók sérkennarinn nemendurna til sín hægt og rólega til þess að fá að 

kynnast þeim aðeins og í leiðinni komast að því hvar þeir væru staddir í lestrarferlinu. 

Sérkennarinn spurði spurninga eins og til dæmis: 

• Hvar áttu heima?  

• Hvað er símanúmerið heima hjá þér?  

• Geturu talið fyrir mig upp í tuttugu? En aftur á bak?  

• Áttu síma? Hvað rímar við orðið sími? 

• Veistu hvað hljóð er fremst í orðinu rúm?  

 

 Hann fylgdist einnig með því hvort það væru einhver hljóð sem barnið sleppti í 

framburði eða hvort það væri eitthvað athugavert við framburðinn. Á þennan hátt 

kannaði hann hjá þeim hljóðkerfisvitundina og gat þannig unnið út frá þeim upplýsingum 

og komið í veg fyrir að þeir nemendur sem voru með slaka hljóðkerfisvitund yrðu á eftir. 

Einnig fékk hann upplýsingar um þá nemendur sem komnir voru lengra á veg svo hægt 

væri að veita þeim nemendum verkefni og kennslu við hæfi. Upplýsingar úr 

foreldraviðtölum og frá leikskóla voru líka hafðar til hliðsjónar. Snemmtæk íhlutun er því 

ekki aðeins notuð til að hjálpa þeim sem eru slakir heldur líka þeim sem eru lengra komnir. 

Þegar búið er að vinna markvisst með nemendur í 5 – 6 vikur skiptu kennararnir öllum 

bekkjunum í getuskipta hópa þar sem unnið var með hvern hóp fyrir sig og nemendur 

látnir æfa sig í því sem þeir voru slakastir í. Þessi vinna fór fram á hverjum degi með 

samvinnu  sérkennara, kennara og stuðningsfulltrúa. 
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5 Einstaklingsmiðað nám 

 

Sérhver skóladagur þarf að vera hamingjudagur fyrir hópinn og hvert 

einstakt barn, hver stund gleðistund, sem þokar öllum eitthvað áfram á 

göngunni til góðs […] Hver dagur og hvert ár færir nýja reynslu. Og 

kennslustarf á að vera manni ævilöng leit að betri aðferðum, betri 

árangri. Aðferðin verður að vera við því búin að leggja til hliðar það, sem 

miður reynist, en hafa opnar dyr fyrir öllu því, sem vonir standa til að 

orðið geti til bóta (Ísak Jónsson, 1958:8). 

 

Það er mikilvægt að hver og einn kennari tileinki sér þessi vel sögðu orð. Þegar 

kennari tekur á móti nemendum sínum verður hann að hafa í huga að hver og einn 

nemandi er einstakur og allir hafi sína styrkleika, veikleika, kosti og galla. Nemendur þurfa 

mismunandi kennslu og mismunandi nálgun kennara og því þarf kennarinn að geta hagað 

kennslu sinni eftir nemendum. Einstaklingsmiðað nám byggir á rétti hvers og eins 

nemanda til að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem allra best (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:23). Nemendum þarf að líða vel í 

skólanum svo að námið beri árangur. Kennari þarf að kynnast nemendum sínum vel og 

byggja námið og kennslu í kringum þá. Nemanda sem líður illa í skóla og á erfitt með 

einbeitingu getur jafnvel ekki þurft annað en verkefni sem tengjast áhugamáli hans og 

reynsluheimi svo að hann hafi gaman af skólanum og gangi vel. Steingrímur Arason kom 

vel fyrir sig orði er hann mælti þessi orð „meginhlutverk kennarans verður því að 

þaulkynnast námsaðferðum hvers nemanda og hjálpa honum til að endurbæta þær“ 

(1947:233). 

Mikilvægt er að kennarar miði námið út frá þörfum nemendanna og hafa 

aðstæður og umhverfi í skólastofunni hvetjandi. Þó svo nemendur hafi sérþarfir og þurfi 

annars konar nálgun í námi vilja þeir ofast ekki yfirgefa skólastofuna og oftar en ekki hafa 

þeir gaman af því að vinna í hóp (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir 2005:23).  

Í viðtölum við kennara kom fram að allir kennararnir höfðu þetta í huga þegar þeir 

voru að kenna. Þeir skiptu nemendum í hópa eftir námsaðstæðum. Þeir voru allir með 

blandaða hópa og getuskipta hópa, það fór eftir námsefni hvers kennslutíma hvernig 
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nemendum var raðað niður. Það kom skýrt fram hjá hverjum og einum kennara að ef 

þeim fannst verkefni vera of einfalt eða of flókið fyrir vissan nemanda ætti að leggja 

áherslu á að hann fengi nýtt verkefni sem væri nær hans hæfni og kunnáttu. Þeir 

nemendur sem voru með slaka hljóðkerfisvitund fengu aukna kennslu í henni og á meðan 

á því stóð var annar hópur jafnvel að gera lesskilningsverkefni. Til þess að ná sem best til 

hvers og eins nemanda höfðu kennararnir alltaf 3 – 4 hópa og voru því færri saman en í 

hefðbundnu bekkjarskipulagi. Þegar nemendum var skipt í hópa eftir getu var 

árgangurinn yfirleitt saman svo hægt væri að hafa hópana fjölbreyttari. Kennararnir 

töluðu allir um að fjölbreytni í verkefnum og kennsluháttum skipti öllu máli og reyndu því 

að hafa verkefnin sem fjölbreyttust en einnig sögðu þeir að meiri hluti námsefnisins væri 

gerður af þeim sjálfum eða  þeir notuðust við efni sem hægt væri að nálgast  á amerískum 

vefsíðum þar sem ekki væri til nógu fjölbreytt verkefni hér á landi. 

 Samkvæmt kennurunum geta ekki allir nemendur unnið samkvæmt almennri 

námskrá og því var gerð bekkjarnámskrá af kennara bekkjarins. Einnig voru nemendur 

sem gátu ekki unnið eftir bekkjarnámskrá og þurftu þeir þá á einstaklingsnámskrá að 

halda. Kennari þarf að vera viðbúinn því að búa til einstaklingsnámskrár fyrir þá 

nemendur sem ekki geta fylgt hefðbundinni kennslu í bekk. Þegar nemendur vinna eftir 

svo kallaðri einstaklingsnámskrá vinna þeir oft alveg óháð allri vinnu annarra nemenda og 

jafnvel á sér stað í skólastofunni með sín eigin námsgögn og þarf kennari því að vera 

viðbúin að haga kennslustofunni og námsgögnum þannig að þetta takist (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:23). Kennararnir 

sem við ræddum við virtust hafa flest allt á hreinu í sambandi við einstaklingsmiðað nám 

og þótti okkur það ánægjulegt þar sem þeir útskrifuðust úr Kennaraháskólanum fyrir 

mörgum árum og var á þeim tíma ekki mikið rætt né frætt um einstaklingsmiðað nám. 

  



 

6 Kennsluaðferðir

Mismunandi aðferðir eru viðhafðar við kennslu í lestri. Sumar aðferðir kenna 

nemendum hljóð stafanna en aðrar aðferðir leggja minni áherslu á stafainnlögn. 

Hljóðaaðferðin er sú aðferð sem oftast er notuð í grunnskólum á Íslandi. 

Hljóðaaðferðin byggir á því að stafirnir tákni hljóð í talmáli (Steinunn Torfadóttir 2008c).  

Það er talið að hljóðaaðferðin 

lestrartækninni. Kennarar kenna börnum markvisst stafi,

einhverja hlutlæga vinnu með e

getur verið t.d. að tengja stafinn O við lögun orms. Í

einmitt fram hvernig hann notar orm til þess að festa stafinn í min

þá lét hann þau skrifa orð sem byrja á O inn í hring og festa svo hringina saman og mynda 

þannig orm. Eftir því sem það koma fleiri orð þá verður ormurinn lengri. Ormurinn er 

strax hengdur upp á vegg þar sem unnið er meira með hann. Nemendur sem eru lengra 

komnir í lestri gera sinn eigin orm á meðan þau sem eiga erfiðara

stóran saman.  

 

Mynd 7
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Kennsluaðferðir 

Mismunandi aðferðir eru viðhafðar við kennslu í lestri. Sumar aðferðir kenna 

nemendum hljóð stafanna en aðrar aðferðir leggja minni áherslu á stafainnlögn. 

Hljóðaaðferðin er sú aðferð sem oftast er notuð í grunnskólum á Íslandi. 

í að stafirnir tákni hljóð í talmáli (Steinunn Torfadóttir 2008c).  

hljóðaaðferðin sé fljótlegasta og árangursríkasta leiðin til að ná 

kenna börnum markvisst stafi, tengja þá við hljóð og vinna oft 

ga vinnu með eins og að tengja lögun stafanna við eitthvað form. Það 

getur verið t.d. að tengja stafinn O við lögun orms. Í viðtali við einn kennarann kom

notar orm til þess að festa stafinn í minni nemenda sinna. En 

au skrifa orð sem byrja á O inn í hring og festa svo hringina saman og mynda 

þannig orm. Eftir því sem það koma fleiri orð þá verður ormurinn lengri. Ormurinn er 

strax hengdur upp á vegg þar sem unnið er meira með hann. Nemendur sem eru lengra 

tri gera sinn eigin orm á meðan þau sem eiga erfiðara með lesturinn gera einn 

Mynd 7. Stafainnlögn stafsins O. 

Mismunandi aðferðir eru viðhafðar við kennslu í lestri. Sumar aðferðir kenna 

nemendum hljóð stafanna en aðrar aðferðir leggja minni áherslu á stafainnlögn.  

Hljóðaaðferðin er sú aðferð sem oftast er notuð í grunnskólum á Íslandi. 

í að stafirnir tákni hljóð í talmáli (Steinunn Torfadóttir 2008c).  

leiðin til að ná 

þá við hljóð og vinna oft 

ins og að tengja lögun stafanna við eitthvað form. Það 

viðtali við einn kennarann kom 

ni nemenda sinna. En 

au skrifa orð sem byrja á O inn í hring og festa svo hringina saman og mynda 

þannig orm. Eftir því sem það koma fleiri orð þá verður ormurinn lengri. Ormurinn er 

strax hengdur upp á vegg þar sem unnið er meira með hann. Nemendur sem eru lengra 

með lesturinn gera einn 
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Annar kennari sagðist einnig nota orm þegar hann er að vinna með O en hann lét 

hvern og einn nemanda gera orm sem hengdur var upp á vegg og mynduðu þessir ormar 

langa runu af ormum sem litu út fyrir að liðast yfir vegginn (sjá mynd 5).  

Þegar nemendur hafa lært stafina og hljóð þeirra eiga þeir auðvelt með að læra ný 

orð því þeir umskrá stafina yfir í hljóð. Ísak Jónsson kom með þessa aðferð til landsins og  

notaði hana við skólann sinn, Skóla Ísaks Jónssonar, sem var æfingaskóli fyrir kennara hér 

áður fyrr. Hann samdi bókina Gagn og gaman (1941) með Helga Elíassyni og var hún 

fyrsta íslenska lestrarbókin sem var gerð með tilliti til hljóðaaðferðarinnar. Þegar kennarar 

eru að nota hljóðaaðferðina í kennslu er oftast byrjað á því að segja einskonar hljóðsögu, 

sögu þar sem hljóðið sem er verið að leggja inn kemur oftar fyrir en önnur hljóð, síðan 

vinna börnin með stafinn munnlega og skriflega.  

Aðrar aðferðir sem eru notaðar við lestrarkennslu eru heildaraðferðin og 

blandaðar aðferðir. Heildaraðferðin byggir á því að áherslur eru ekki á einstaka stafi 

heldur frekar á heildarmyndina (Steinunn Torfadóttir 2008b). Nemendur lesa texta með 

litríkum og flottum myndum sem segja oft fyrir um textann þannig að þegar það koma ný 

orð geta nemendur giskað út frá myndunum hvert orðið er. Myndirnar segja oft frá 

staðsetningu eða persónum. Ef notuð er til dæmis mynd af barni með ís þá gæti textinn 

verið: „barnið er með ís“. Textinn er mjög léttur í byrjun en þyngist smám saman. Þessi 

aðferð leggur áherslu á skilning fremur en að vinna með bókstafi og hljóð. Talsmenn 

heildaraðferðarinnar gagnrýna hljóðaaðferðina á þann veg að hún einblínir um of á 

bókstafina þannig að nemendur skilji síður textann sem þeir eru að lesa. Blandaðar 

aðferðir eru aðferðir þar sem heildaraðferðinni og hljóðaaðferðinni er blandað saman 

(Steinunn Torfadóttir 2008a). Það er vísast það sem flestir kennarar hallast að í dag og 

nota það besta úr báðum aðferðum með því að notast við tengsl stafa og hljóða sem 

dregur úr hættu á lestrarörðugleikum en leggja einnig áherslu á lesskilning. 
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7 Mikilvægir þættir Læsis 

7.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er hæfni til þess að meðhöndla hljóð tungumálsins á meðvitaðan 

hátt. Einstaklingur sem hefur góða hljóðkerfisvitund er næmur fyrir því hvernig hljóðræn 

uppbygging tungumálsins er og getur greint talað mál niður í smærri einingar (Catts og 

Kamhi, 2005; Snow, Burns og Griffin, 1998:51). Ef einstaklingur er með góða 

hljóðkerfisvitund á hann að eiga nokkuð auðvelt með að umskrá orð. Einstaklingur með 

góða hljóðkerfisvitund gerir sér grein fyrir því að töluð orð eru sett saman úr hljóðum og 

að stafir tákna hljóð eða stafahópar tákni ákveðin fónem. Einnig getur hann t.d. sleppt úr 

hljóði og bætt við eða skipt um hljóð. Góð þjálfun fyrir nemendur sem eiga í erfiðleikum 

er að vinna með rím og stuðlun. Einnig ýmiss verkefni með aðgreiningu hljóða í orði og að 

taka hljóð innan úr orðum eins og má finna í bókinni Markviss málörvun: þjálfun 

hljóðkerfisvitundar (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve, Þorbjörg Þóroddsdóttir 1999: 6). Í 

bókinni er unnið með hljóðkerfisvitund á skemmtilegan hátt þar sem verkefnin eru í formi 

söngva, leikja og þrauta. Það er mjög mikilvægt að hljóðkerfisvitund sé þjálfuð í gegnum 

leik því það er verið að þjálfa huglæga færni ungra barna sem er mörgum nemendum 

erfið (Williams, 1995:185-186). Aðrar bækur sem þjálfa hljóðkerfisvitund eru Ljáðu mér 

eyra eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur og Valdísi B. Guðjónsdóttur (2001) og Leggðu við 

hlustir; verkefni sem þjálfa mál- og hljóðkerfisvitund (Jeffries, 2003). 

Hljóðkerfisvitund þróast með tímanum og er oft byrjað að vinna með hana þegar 

börn eru í leikskóla (Hall og Moats 1999:147). Auðveldustu þættirnir þróast fyrst svo sem 

atkvæði í orðum og rím en síðan verða börnin smám saman leiknari í erfiðari 

hljóðkerfisþáttunum. Erfiðara er fyrir börn að greina smæstu einingar máls því þær eru 

ekki jafn greinanlegar. Ekki er vitað nákvæmlega á hvaða aldri börn ná hverjum þætti fyrir 

sig og því er mikilvægt að hafa einhvers konar viðmið. Í bókinni Straight talk about 

reading. How Parents can make a Difference During the Early Years (Hall og Moats 1999) 

má sjá stigskiptingu eftir aldri en hún er ekki algild og er því frekar hægt að hafa hana til 

hliðsjónar. 
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Mynd 8.  Stigskipting eftir aldri (Hall og Moats 1999). 

 

Nemendur sem hafa náð góðri hljóðkerfisvitund og eru meðvitaðir um 

hljóðeiningar málsins eiga síður í vandræðum með lestur. Þeir virðast frekar ná að umskrá 

hljóð í orð við lestur. Ef nemendur eiga í erfiðleikum með hljóðkerfisvitund eru auknar 

líkur á lestrarerfiðleikum. Ef hljóðkerfisvitundin er slök er það talið hafa mikið forspárgildi 

varðandi lestrarerfiðleika. Sterk tengsl eru talin vera á milli hljóðkerfisvitundar og 

lestrarfærni í 1. og 2. bekk og hefur meiri forspá heldur en félagsleg staða nemenda eða 

Aldur Færni 

3 ára Endurtaka  rím, einfalt rím. 

Greina stuðla (Stebbi stóð á ströndu) 

4 ára Greina/klappa atkvæði (50% 4 ára barna). 

5 ára 

 

 

Greina atkvæði (90%  5 ára barna). 

Greina/telja fónem (stök hljóð  < 50% 5 ára barna).  

(Fyrst fremst í orði, síðan aftast og síðast miðjuhljóð) 

6 ára 

 

 

 

Greina hvort sama hljóð(fónem) heyrist í upphafi 

orða. 

Geta tengt saman tvö og þrjú hljóð(fónem) í orð. 

Greina stök hljóð (fónem) í orðum (70% 6 ára barna). 

Þekkja rím. 

Greina byrjunarhljóð og endahljóð i orðum. 

7 ára 

 

 

Tengja þrjú hljóð (fónem). 

Sundurgreina 3 – 4 hljóð (fónem). 

Geta skrifað orð eftir framburði (heyrn). 

Að taka hljóð úr orði (hljóðeyðing) og greina hvernig 

orð breytist. 

8 ára Sundurgreina samhljóðasambönd (sk..., tr..,).  

Taka burtu  hljóð (hljóðeyðing) úr 

samhljóðasamböndum.  

(Aðgreina  sk                      s...k) 
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greindarvísitala (Williams 1995:185-186). Því er mikilvægt fyrir kennara og aðra sem annt 

er um lestur nemenda að prófa færni þeirra í hljóðkerfisvitund svo hægt sé að vinna með 

hana og þar af leiðandi minnka líkur á lestrarerfiðleikum. Ef hljóðkerfisvitund er prófuð 

fyrir fimm ára aldur hefur komið í ljós að það hefur ekki sama forspárgildi (Likierman og 

Muter 2006, Muter 2003) og að prófa hana í fyrstu bekkjum grunnskóla. Því er oftast ekki 

marktækt að leggja slík próf fyrir 5 ára aldurinn. Á seinasta ári í leikskóla og fyrsta ári í 

grunnskóla er hægt að prófa hljóðkerfisvitund og fá raunverulegar og marktækar 

niðurstöður. 

Í viðtölunum kom fram að allir kennararnir sem rætt var við notuðust við bókina 

Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 1999) og 

með því að nota hana var unnið markvisst að því að bæta hljóðkerfisvitund nemendanna. 

Einn kennarinn talaði um að þessi bók væri biblían hans í vinnu með 1. bekk,  bókin 

innihéldi ekki aðeins góð verkefni sem styrktu hljóðkerfisvitund heldur væri hún einnig 

skemmtileg og hefðu nemendur einstaklega gaman af þessum verkefnum. Markviss 

málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 1999) inniheldur 

alla þá þætti sem þarf að æfa þegar unnið er að því að þjálfa hljóðkerfisvitund og ættu því 

allir skólar að nýta sér hana. Kennararnir töluðu um að þeir hljóðuðu sig í gegnum orð, 

staf fyrir staf, fyrir nemendur þegar þeir ynnu með orð og setningar. Einn kennarinn talaði 

um að hann notaði LTG aðferðina en í henni felst að hljóða öll orð og allar setningar. Þá 

fór hann hægt í gegnum hvert hljóð fyrir sig. Aðrir kennarar töluðu um að nota 

hljóðaaðferðina þar sem ekki væri komist hjá því að nota hana þegar unnið væri með 

markvissa málörvun. Höfundar þessa verkefnis telja þó að kennarinn sem taldi sig ekki 

nota hljóðaaðferðina noti hana samt sem áður ómeðvitað. Kennararnir nefndu einnig að 

bókin Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 

1999) stjórni því hvernig verkefnin eru lögð fyrir. Það eru leiðbeiningar með hverju 

verkefni og fer því ekki á milli mála hvernig á að leggja verkefnin inn en það er samt sem 

áður ekki erfitt að breyta þeim aðeins ef þau virka ekki eins og þeim er lýst í bókinni. 

Kennararnir töluðu einnig allir um að nemendur væru ekki allir með jafn örugga 

hljóðkerfisvitund og því væri gott að skipta niður í hópa þegar unnið væri að því að efla 

hljóðkerfisvitundina. Í bókinni Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og 

Þorbjörg Þóroddsdóttir 1999) eru verkefni af mismunandi þyngdarstigum svo hægt sé að 
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nota hana með öllum getuhópum. Getuskiptir hópar virðast vera algengir í skólum í dag 

samkvæmt viðtölunum til þess að ná til allra svo hver og einn fái verkefni við hæfi. Í 

bókinni Differentated Reading Instruction (Walpole og McKenna 2007:6-7) kemur fram að 

börn sem byrjuðu í skóla og voru með veika hljóðkerfisvitund náðu betri árangri  ef þeir 

fengu einstaklingsmiðaða kennslu þar sem kennarinn aðstoðaði þau mikið. Mikilvægt er 

að einstaklingsmiða kennsluna. Kennarinn þarf að vita stöðu nemenda og vinna 

einstaklingsmiðað með hvern og einn. 

 

7.2 Stafainnlögn 

Við stafainnlögn virtust flestir kennarar sem við ræddum við nýta sér 

hljóðaaðferðina en höfundar ritgerðarinnar telja að hún sé algengasta 

lestrarkennsluaðferðin í grunnskólum í dag. Af fimm kennurum og einum sérkennara var 

aðeins einn kennari sem taldi sig ekki nota hljóðaaðferðina heldur notaði hann LTG 

aðferðina. Hún snýst einnig um að vinna með tengsl stafs og hljóðs þó svo að nálgunin sé 

sé önnur en ef hljóðaaðferð er beitt eingöngu. LTG aðferðin er aðferð sem byggist á lestri 

á talmálsgrunni, þar sem gengið er út frá talmáli barna og mikilvægi þess að textarnir sem 

nemendur byrja að vinna með höfði til þeirra. Textar ættu að vera byggðir á reynsluheimi 

þeirra (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir 1987). 

Við teljum þó að kennarinn noti hljóðaaðferðina ásamt LTG aðferðinni án þess að vera 

meðvitaður um það. Þessar tvær aðferðir eru svipaðar þótt þær séu ekki byggðar á sömu 

hugmyndafræðinni. Þegar verið er að leggja inn stafi í hljóðaaðferðinni skiptir miklu máli 

hvernig það er gert. Stafainnlögn þarf að vera skemmtileg, spennandi og eftirminnileg. Ef 

kennara tekst að kenna stafina á þann hátt getur hann verið nokkuð öruggur um að flestir 

hafi náð heiti og hljóði stafsins. Allir kennararnir sem við ræddum við töluðu um hversu 

mikilvægt væri að vinna með stafina í höndunum og hafa kennsluna sjónræna. Einn 

kennarinn lét nemendur alltaf spora, leira eða vatna stafina en sú aðferð var að mestu 

notuð fyrir jól og síðan áfram með þeim sem ekki náðu stöfunum í fyrstu umferð. Tveir 

kennarar létu nemendur leira stafinn og móta hann úr til dæmis vaxlengjum eða 

pípuhreinsurum. Allir kennararnir voru sammála um mikilvægi föndurs og leiks. Að föndra 

og fara í leiki með stafina gerði hvern staf fyrir sig eftirminnilegri og settist hann þá betur 



 

að í sjón– og heyrnaminni barnsins. Einn kennarinn sagðist einnig oft hafa búið til stærri 

verkefni út frá stafainnlögninni. Til dæmis vikuna áður en við komum í heimsókn hafði 

hann verið að vinna með stafinn B. Til þess að vera viss um að nemendur hans festu þann 

staf í minni sér lét hann þá búa til bæ (sjá mynd 6). Þeir þurftu að finna út hvað þyrfti að 

vera í bænum svo hann gæti nú gengið undir því heiti að vera bær og síðan áttu 

nemendur að finna hvað af því gæti byrjað á B. Krakkarnir gerðu því fallegan bæ þar sem 

finna mátti verkstæði, verslanir og ýmiss önnur fyrirtæki sem byrja á stafnum B (sjá mynd 

7). Kennarinn gat verið nokkuð öruggur um að enginn nemandi myndi gleyma stafnum B 

eftir þessa skemmtilegu vinnu. 

 

 

Mynd 9.  Bær nemenda. 

 

Rannsakendum þótti forvitnilegt að vita 

hvort að einhver ein röðun  væri betri en önnur og hvort að kennarar færu eftir bókum 

eða eigin hugmyndaflugi. Einn kennarinn sagðist byrja á því að nota röðina sem er í 

bókinni Við lesum A (Björgvin Jósteinsson 199

þá bók þar sem nemendur voru þá farnir að átta sig á þessu sjálfir og vissu yfirleitt hvaða 

stafur kæmi næst. Það voru þó alltaf einhverjir sem þurftu á áframhaldandi stafainnlögn 

að halda og fengu þeir hana áfr
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og heyrnaminni barnsins. Einn kennarinn sagðist einnig oft hafa búið til stærri 

stafainnlögninni. Til dæmis vikuna áður en við komum í heimsókn hafði 

hann verið að vinna með stafinn B. Til þess að vera viss um að nemendur hans festu þann 

staf í minni sér lét hann þá búa til bæ (sjá mynd 6). Þeir þurftu að finna út hvað þyrfti að 

í bænum svo hann gæti nú gengið undir því heiti að vera bær og síðan áttu 

nemendur að finna hvað af því gæti byrjað á B. Krakkarnir gerðu því fallegan bæ þar sem 

finna mátti verkstæði, verslanir og ýmiss önnur fyrirtæki sem byrja á stafnum B (sjá mynd 

Kennarinn gat verið nokkuð öruggur um að enginn nemandi myndi gleyma stafnum B 

 

 Mynd 10. Mynd af húsum innan bæjarins.

 

Rannsakendum þótti forvitnilegt að vita í hvaða röð kennarar leggðu inn stafina, 

hvort að einhver ein röðun  væri betri en önnur og hvort að kennarar færu eftir bókum 

eða eigin hugmyndaflugi. Einn kennarinn sagðist byrja á því að nota röðina sem er í 

(Björgvin Jósteinsson 1991) en hann hætti oft eftir jól að notast við 

þá bók þar sem nemendur voru þá farnir að átta sig á þessu sjálfir og vissu yfirleitt hvaða 

stafur kæmi næst. Það voru þó alltaf einhverjir sem þurftu á áframhaldandi stafainnlögn 

að halda og fengu þeir hana áfram eftir bókinni. Tveir af kennurunum fóru eftir bókinni 

og heyrnaminni barnsins. Einn kennarinn sagðist einnig oft hafa búið til stærri 

stafainnlögninni. Til dæmis vikuna áður en við komum í heimsókn hafði 

hann verið að vinna með stafinn B. Til þess að vera viss um að nemendur hans festu þann 

staf í minni sér lét hann þá búa til bæ (sjá mynd 6). Þeir þurftu að finna út hvað þyrfti að 

í bænum svo hann gæti nú gengið undir því heiti að vera bær og síðan áttu 

nemendur að finna hvað af því gæti byrjað á B. Krakkarnir gerðu því fallegan bæ þar sem 

finna mátti verkstæði, verslanir og ýmiss önnur fyrirtæki sem byrja á stafnum B (sjá mynd 

Kennarinn gat verið nokkuð öruggur um að enginn nemandi myndi gleyma stafnum B 

 

Mynd af húsum innan bæjarins. 

í hvaða röð kennarar leggðu inn stafina, 

hvort að einhver ein röðun  væri betri en önnur og hvort að kennarar færu eftir bókum 

eða eigin hugmyndaflugi. Einn kennarinn sagðist byrja á því að nota röðina sem er í 

en hann hætti oft eftir jól að notast við 

þá bók þar sem nemendur voru þá farnir að átta sig á þessu sjálfir og vissu yfirleitt hvaða 

stafur kæmi næst. Það voru þó alltaf einhverjir sem þurftu á áframhaldandi stafainnlögn 

am eftir bókinni. Tveir af kennurunum fóru eftir bókinni 



 

Það er leikur og læra (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995

aðrir tveir fóru eftir bók sem heitir 

Löve 1997). Annar kennarinn sem notaðist við 

Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995

Hann notað röð stafanna frekar eftir því hvaða verkefni honum duttu í hug. Kennarinn 

ákvað t.d eitt sinn að nota bókina 

kennslu hjá sér og tók hann þá 

samkvæmt bókinni Það er leikur að læra (

Hermannsdóttir 1995). Einn daginn d

þvottasnúru og ákvað þá að taka 

 

Mynd 11. Mynd af þvottasnúruverkefni.

   

Þeir kennarar sem notuðu bókina 

Rannveig Löve 1997) fóru oftast eftir röðinni sem er í þeirri bók en gerðu þó 

undantekningu í kringum jólin og páskana. Annar kennarinn sem fór eftir bókinni 

lesa og skrifa (Arnheiður Borg og Rannveig Löve 1997

finna út hvaða röð væri hentugust til að fara eftir. Hann hafði mikið unnið með bókina 

Það er leikur að læra (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995) 

þar sem allar léttlestrarbækur nemenda miðast

skrifa þá stangaðist stafaröðin á við það sem nemendurnir lærðu hjá honum. Kennarinn 

35 

Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995

aðrir tveir fóru eftir bók sem heitir Listin að lesa og skrifa (Arnheiður Borg og Rannveig 

rinn sem notaðist við Það er leikur að læra (Ragnheiður 

Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995) notaði bókina aðeins í grófum dráttum. 

Hann notað röð stafanna frekar eftir því hvaða verkefni honum duttu í hug. Kennarinn 

ókina Helgi skoðar heiminn (Njörður P. Njarðvík 2004) í 

kennslu hjá sér og tók hann þá H fyrir í stafainnlögn þótt það væri ekki næst á dagskrá 

Það er leikur að læra (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður 

. Einn daginn datt kennaranum í hug að gera verkefni um 

þvottasnúru og ákvað þá að taka Þ fyrir í stafainnlögn. 

 

þvottasnúruverkefni.  Mynd 12. Stafainnlögn 

Þeir kennarar sem notuðu bókina Listin að lesa og skrifa (Arnheiður Borg og 

) fóru oftast eftir röðinni sem er í þeirri bók en gerðu þó 

undantekningu í kringum jólin og páskana. Annar kennarinn sem fór eftir bókinni 

Arnheiður Borg og Rannveig Löve 1997) sagðist hafa eitt mörgum árum í að 

finna út hvaða röð væri hentugust til að fara eftir. Hann hafði mikið unnið með bókina 

Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995) 

éttlestrarbækur nemenda miðast við lestrarkennsluefnið Listin að lesa og 

á við það sem nemendurnir lærðu hjá honum. Kennarinn 

Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995)  en 

Arnheiður Borg og Rannveig 

Ragnheiður 

) notaði bókina aðeins í grófum dráttum. 

Hann notað röð stafanna frekar eftir því hvaða verkefni honum duttu í hug. Kennarinn 

(Njörður P. Njarðvík 2004) í 

fyrir í stafainnlögn þótt það væri ekki næst á dagskrá 

Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður 

att kennaranum í hug að gera verkefni um 

 

Stafainnlögn stafsins H. 

Arnheiður Borg og 

) fóru oftast eftir röðinni sem er í þeirri bók en gerðu þó 

undantekningu í kringum jólin og páskana. Annar kennarinn sem fór eftir bókinni Listin að 

) sagðist hafa eitt mörgum árum í að 

finna út hvaða röð væri hentugust til að fara eftir. Hann hafði mikið unnið með bókina 

Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995) en 

Listin að lesa og 

á við það sem nemendurnir lærðu hjá honum. Kennarinn 
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lagði því stafina inn samkvæmt bókinni Listin að lesa og skrifa (Arnheiður Borg og 

Rannveig Löve 1997) en notaði verkefnabækurnar sem fylgja Það er leikur að læra 

(Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir (1995). Ástæðan fyrir því að 

kennarinn notaði ekki verkefnabækurnar sem fylgja bókinni Listin að lesa og skrifa 

(Arnheiður Borg og Rannveig Löve 1997) er sú að í þeirri bók eru stafirnir ekki skrifaðir 

með krókum. Kennarinn taldi mikilvægt að nemendur lærðu krókaskrift frá byrjun svo að 

þeir þyrftu ekki að fara að læra nýja skrift í 2. eða 3. bekk. Kennaranum hafði því tekist að 

púsla þessu saman á skemmtilegan hátt. Öllum kennurunum fannst mikilvægt að hafa 

stafina ekki alveg ákveðna fyrirfram heldur vildu þeir helst spila hana aðeins eftir eyranu. 

Það voru skiptar skoðanir meðal kennra hvort allir nemendur bekkjarins ættu að 

sitja stafainnlögnina eða aðeins sá hluti bekkjarins sem þyrfti á henni að halda.  Einn 

kennarinn talaði um mikilvægi þess að hafa tilbúin verkefni fyrir þá sem kynnu að lesa svo 

að þeir nemendur gætu unnið sjálfstætt á meðan stafainnlögn færi fram. Annar kennari 

sagði að það færi alveg eftir bekknum sem hann kenndi hverju sinni ásamt því hvar áhugi 

nemendanna lægi. Kennarinn taldi ekki gagnlegt að láta nemendur sem kynnu stafina sitja 

stafainnlögn, það gæti orðið leiðinlegt fyrir þá nemendur eða þeir gætu truflað aðra 

nemendur. Að hans mati var stafainnlögn sem sagt fyrir þá sem þekkja ekki stafina og 

þurftu á þessari stafakennslu að halda. Þriðji kennarinn taldi hinsvegar  mikilvægt að hafa 

alla nemendur bekkjarins með í stafainnlögninni en ef einhver nemandi hefði ekki áhuga á 

því vegna þess að hann kynni alla stafina fengi hann að gera önnur verkefni á meðan. Ef 

kennari gerði stafainnlögnina nógu spennandi og skemmtilega þá þyrfti ekki að hafa 

áhyggjur af þessu. Kennarinn hélt því fram að ef hann setti þá nemendur sem kynnu alveg 

stafinn í önnur verkefni yrðu þeir frekar ósáttir þar sem farið væri í leiki, söngva og föndur 

í stafainnlögninni.  

Það kom annað sjónarhorn á þetta frá einum kennaranum en hann sagðist hafa 

alla nemendur í skriftarinnlögninni en þar læra nemendur stafadrættina. Síðan færu þeir 

sem kunna að lesa í sjálfstæð verkefni þegar skriftarinnlögn er lokið. Hann útbjó 

lesskilningsverkefni fyrir þá sem þyrftu ekki á stafainnlögn að halda og unnu þeir 

nemendur í því á meðan. Enn eitt sjónarhornið kom frá kennara og sérkennara úr sama 

skóla en þeir voru sammála um að enginn nemandi væri það öruggur með stafina þegar 

hann byrjaði í 1. bekk að hann fengi að sleppa stafainnlögn. Kennarinn og sérkennarinn 



 

töluðu um að nemendur sem væru að byrja í 1. bekk hefðu ekki hugmynd um hvernig 

dregið væri til stafs og oft væru foreldrar þeirra ekki með það á hreinu heldur og  það að 

æfa skriftarátt og stafadrátt sé stór og mikilvægur þáttur af stafainnlögn. 

Það er mikilvægt að nemendur nái þeim skilningi að hljóð tengjast og þegar 

hljóðin tengjast myndi þau orð. Þegar nemendur ná þeim skilningi eru þeir vel á veg 

komnir. Oft voru líka tekin fyrir verkefni í stafainnlögn sem 

jafnvel eina viku og var því oft þægilegra fyrir kennarann að hafa alla í stafainnlögninni. 

Einn kennarinn sagði okkur frá verkefni þar sem unnið 

F. Þegar hann var búin að ræða stafinn og kenna stafadráttinn setti hann myndbandið á 

og nemendurnir horfðu á fræðslumyndband um fiðrildi. Þegar nemendur höfðu lokið við 

að horfa á myndbandið áttu þeir að gera verkefni út frá því. Nemendur áttu að teikna öll 

þau stig sem lirfa þarf að fara í gegnum til að geta orðið að fiðrildi. Þetta þóttu 

nemendum mjög skemmtilegt verkefni og hafði kennaranum með þessu verkefni tekist að 

tengja saman stafainnlögn, samfélagsfræði og listir.

Mynd 13. Mynd af verkefnum nemenda við stafainnlögn stafsins 
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töluðu um að nemendur sem væru að byrja í 1. bekk hefðu ekki hugmynd um hvernig 

egið væri til stafs og oft væru foreldrar þeirra ekki með það á hreinu heldur og  það að 

æfa skriftarátt og stafadrátt sé stór og mikilvægur þáttur af stafainnlögn.  

Það er mikilvægt að nemendur nái þeim skilningi að hljóð tengjast og þegar 

t myndi þau orð. Þegar nemendur ná þeim skilningi eru þeir vel á veg 

komnir. Oft voru líka tekin fyrir verkefni í stafainnlögn sem unnið var með í einn dag eða 

jafnvel eina viku og var því oft þægilegra fyrir kennarann að hafa alla í stafainnlögninni. 

kennarinn sagði okkur frá verkefni þar sem unnið var með myndband með stafnum 

. Þegar hann var búin að ræða stafinn og kenna stafadráttinn setti hann myndbandið á 

og nemendurnir horfðu á fræðslumyndband um fiðrildi. Þegar nemendur höfðu lokið við 

a á myndbandið áttu þeir að gera verkefni út frá því. Nemendur áttu að teikna öll 

þau stig sem lirfa þarf að fara í gegnum til að geta orðið að fiðrildi. Þetta þóttu 

nemendum mjög skemmtilegt verkefni og hafði kennaranum með þessu verkefni tekist að 

saman stafainnlögn, samfélagsfræði og listir. 

Mynd af verkefnum nemenda við stafainnlögn stafsins F. 

töluðu um að nemendur sem væru að byrja í 1. bekk hefðu ekki hugmynd um hvernig 

egið væri til stafs og oft væru foreldrar þeirra ekki með það á hreinu heldur og  það að 

Það er mikilvægt að nemendur nái þeim skilningi að hljóð tengjast og þegar 

t myndi þau orð. Þegar nemendur ná þeim skilningi eru þeir vel á veg 

einn dag eða 

jafnvel eina viku og var því oft þægilegra fyrir kennarann að hafa alla í stafainnlögninni. 

með myndband með stafnum 

. Þegar hann var búin að ræða stafinn og kenna stafadráttinn setti hann myndbandið á 

og nemendurnir horfðu á fræðslumyndband um fiðrildi. Þegar nemendur höfðu lokið við 

a á myndbandið áttu þeir að gera verkefni út frá því. Nemendur áttu að teikna öll 

þau stig sem lirfa þarf að fara í gegnum til að geta orðið að fiðrildi. Þetta þóttu 

nemendum mjög skemmtilegt verkefni og hafði kennaranum með þessu verkefni tekist að 
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7.3 Umskráning og lestur 

Þáttur sem telst geta spáð fyrir um velgengni barna í lestrarnámi er þekking þeirra 

á bókstöfum (Adams 1990). Börnin þurfa að læra heiti stafanna, útlit þeirra og hljóð.  

Umskráning hefst hjá nemendum þegar þeir hafa náð góðum tökum á 

hljóðkerfisvitundinni. Þá geta þeir byrjað að umskrá stafi yfir í hljóð og setja hljóðin saman 

þannig að þau myndi orð sem mynda síðan setningar (Helga Sigurmundsdóttir 2008). 

Margir nemendur eiga það til að festast á þessu stigi og þar af leiðandi gengur lesturinn 

ekki vel hjá þeim. Það er því mikilvægt að hafa mismunandi erfiðar æfingar þegar kemur 

að umskráningu þar sem nemendur eiga mis erfitt með að ná henni. Gott er að vinna með 

getuskipta hópa þegar kemur að þessum þætti læsis. Þegar nemandi hefur náð tökum á 

umskráningu getur hann tekið nokkur hljóð og sett þau saman í orð sem hann skilur. 

Einnig getur hann tekið eitt orð úr setningu lesið það og sagt á hvaða hljóði orðið byrjar.  

Einnig getur barnið sagt hvernig orðið hljómar ef það fyrsta hljóð orðsins er tekið í burtu, 

eins og t.d orðið safi. Nemandinn getur lesið þetta orð, skilið það og síðan sagt að fyrsti 

stafur orðsins sé S. Ef hann tekur það hljóð í burtu stendur eftir orðið afi. Þegar honum 

hefur tekist á ná þessum árangri hefur hann náð tökum á umskráningu (Helga 

Sigurmundsdóttir 2008).  

Fær lesari lærir orð með því að vinna með hvern einasta staf orðsins sem hann er 

að lesa. Hann les ekki orðin með að líta á heild þess og ekki heldur með því að lesa út frá 

samhenginu. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að margt sem við teljum vera satt 

þegar kemur að því að umskrá orð virðist ekki vera rétt. Þegar umskráning á sér stað í 

heilanum er hún að mestu leiti ómeðvituð. Börn sem eiga auðvelt með lestur finna ekki 

fyrir þessari aðgerð sem á sér stað þegar þau eru að vinna með ýmiss orð (Walpole, S. & 

McKenna,M., C. 2007:48.) Nemendur á yngsta stigi í grunnskóla hafa ekki þessa 

ómeðvituðu hæfni fyrr en þau hafa náð góðum tökum á tengsl hljóðs og stafs. Óskastaða 

kennara ætti að vera að nemendur sem hafa lokið við 1. bekk í grunnskóla ættu að vera 

með góða þekkingu á öllum bókstöfum í stafrófinu. 

Nemendur sem eru fljótir að ná umskráningu eru yfirleitt fljótir að ná góðum 

leshraða þar sem þeir hafa náð góðu valdi á tengingu hljóða og orðmyndun þeirra. Þeir 



39 

 

þurfa því ekki að vinna eins mikið með hljóðin og stafina eins og þeir nemendur sem eiga 

erfitt með þennan þátt læsis. Þegar umskráning er orðin góð fara orðin að festast í 

sjónminni nemendanna og verður því lesturinn oft sjónrænn. Sjónrænn lestur byggist upp 

á því að hægt sé að líta á orðið án þess að umskrá alla stafi þess og vita hvaða orð þetta er 

án þess að þurfa að lesa það frá byrjun til enda (Linnea C. Ehri 1997, Linnea C. Ehri 2002). 

Þeir nemendur sem ná þessum sjónræna lestri ná yfirleitt mjög góðum leshraða þar sem 

þeir þurfa ekki heldur að umskrá öll orð heldur einungis þau orð sem þeir þekkja ekki eða 

hafa ekki lesið áður (Helga Sigurmundsdóttir 2008). 

Annar þáttur sem talinn er auka árangur í lestrarnámi byrjenda er kerfisbundin 

kennsla í tengslum hljóða og stafa.  Það er talið marktækt áhrifaríkari en kennsla án 

tengsla hljóða og stafa bæði fyrir börn sem læra að lesa á eðlilegum tíma og eins fyrir 

börn sem þurfa sérstaka aðstoð við lestrarnámið (Adams, 1990).  

 Í viðtölunum kom í ljós að umskráning var að mestu leyti kennd samhliða 

hljóðkerfisvitundinni og var Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og 

Þorbjörg Þóroddsdóttir 1999) mikið notuð þegar verið var að þjálfa þennan þátt læsis. 

Verkefni sem voru mikið notuð í þessum þætti var t.d að vinna með einn staf fyrir sig og 

tengja hann við aðra stafi eða aðra orðhluta, lesa síðan hvað kom út úr því með því að 

setja saman stafinn við orðhlutann. Þetta verkefni snerist um tengingu stafs og hljóðs í 

orðinu og var mikilvæg æfing þegar unnið var með umskráningu. Kennararnir nefndu allir 

að þegar verið var að efla hljóðkerfisvitund og að æfa umskráningu hafi sú vinna farið að 

mestu leyti fram í heimakrók bekkjarins. Við teljum að það sé vegna þess að þeir unnu 

mikið með bókina Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir 1999) og fari eftir verkefnum og leiðbeiningum úr þeirri bók. Bókin er 

þannig uppsett að það sé frekar óhentugt að vinna með nemendur í sætum sínum og er 

því besti staðurinn heimakrókur bekkjarins. Verkefnin í bókinni eru þannig gerð að ætlast 

sé til þess að bekkurinn vinni að þeim í sameiningu svo að verkefnin verði áhugaverðari 

og meira spennandi en að sitja einn í sínu sæti með bók. 
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7.4 Ritun 

„Á fyrsta námsári felst ritunarnámið að mestu leyti í því að draga til stafs, þekkja 

skriftaráttina og þjálfa fínhreyfingar“ segir í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku (1999). 

Umskráning nær einnig yfir getu nemenda til þess að umskrá hljóð yfir í staf á blaði. Ritun 

hefst hjá börnum þegar þau eru mjög ung því að ritun hefst þegar barn byrjar að 

handleika skriffæri (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon 2006:67-70). 

Frumkrot (scribbling) er fyrsta stig ritunar þar sem barnið er einungis að krota á blað og 

það er engin merking í krotinu. Meðvitað krot (controlled scribbling) er næsta stig ritunar 

en þá er barnið byrjað að setja merkingu í myndina. Krotið er með einhvers konar 

endurteknu mynstri eins og hringjum, línum og bylgjum. Krotið hefur mikla merkingu fyrir 

barnið þó svo að enginn annar skilji myndina. Barnið gerir ekki greinamun á því að skrifa 

og teikna. Þriðja stigið er meðvitað og merkingarbært krot (name scribbling eða pre 

phonetic stage) þar sem barnið er farið að gera greinarmun á því að teikna og skrifa. Það 

veit að prentað letur og texti hefur ákveðna merkingu og byrjar því að nota ýmis tákn til 

þess að tákna ritmál svo sem bókstafi eða tákn sem það telur vera bókstaf. Það hefur 

einnig áttað sig á því að við byrjum efst á blaðsíðu og skrifum frá vinstri til hægri. Barnið 

er farið að sýna áhuga á lestri og skrift og þykist oft vera að skrifa og lesa. 4. stig ritunar er 

forstig hljóðritunar (semi phonetic stage) en þá gerir barnið sér grein fyrir því að talmál sé 

hægt að setja á blað í formi ritunar (Riley, Jeni og David Reedy 2000:53-54). Barnið þekkir 

skriftaráttina og byrjar að skrifa bókstafi. Oft notar barn sterkustu hljóð orðsins og skrifar 

þau en sleppa hinum. Þá koma oft orðin út með einungis tveim til þrem bókstöfum og 

oftast eru það sérhljóðarnir sem barniðsleppir. Oft notar það áfram sín eigin tákn og 

merki og eiga þess vegna fullorðnir erfitt með að lesa það sem barnið skrifar. 

Hljóðritunarstig (phonetic stage) er þegar barnið er farið að velja sér bókstafi eftir 

hljóðum þeirra (Riley, Jeni og David Reedy 2000:53-54). Þau reyna að finna staf fyrir hvert 

hljóð, en ef þau finna það ekki þá sleppa þau stafnum. Oftast er sérhljóðum sem koma 

eftir samhljóða sleppt. Yfirleitt gerir barnið ekki bil á milli orða og notar hástafi á rangan 

hátt. Textinn er yfirleitt ekki langur og oftast nær er hann ein löng setning án punkta. 

Sjötta stig ritunar millistig hljóðritunar og réttritunar (transitional- stage) (Riley, Jeni og 

David Reedy 2000:53-54) er þegar barnið er farið að nýta sér stafsetningu, skrifar öll 



41 

 

hljóðin í orðinu og notar sérhljóða í hverju atkvæði. Það fer að setja bil á milli orða og 

nota punkt í enda hverrar setningar. Á þessu stigi er ritun sumra orða komin í sjónminni 

og barnið kallar fram orðið úr minni sínu og veit hvernig það er skrifað. Einnig er barnið 

farið að skrifa lengri og innihaldsríkari texta sem innihalda oft byrjun, miðju og endi. 

Lokastig ritunar er réttritunar stig (correct stage). Það er þegar barnið er farið að þekkja 

grunnreglur stafsetningar og málfræði. Barnið er með enn betra sjónminni á orð og veit 

betur hvernig orð eru uppbyggð.  

Þegar ritun á sér stað er hún ekki alltaf notuð í sama tilgangi (Guðmundur B. 

Kristmundsson 1992a). Mismunandi tegundir ritunar nýtast við mismunandi aðstæður. 

Persónuleg ritun er þegar höfundur textans er einungis að skrifa um það sem hann langar 

að skrifa og tekur ekki tillit til lesandans. Höfundur textans hugsar ekki um það að aðrir 

þurfi að skilja textann. Efni persónulegrar ritunar eru oft hugmyndir höfundar um sjálfan 

sig, upplifanir og reynslu. Staðreyndaritun er þegar höfundur segir satt og rétt frá 

staðreyndum eins og gert er í heimildaritgerðum. Oft er verið að lýsa reynslu, atburðum 

og einstaklingum. Skáldritun er þegar höfundur skáldar það sem hann langar að segja frá. 

Þá fær höfundur tækifæri til þess að skrifa um það sem honum liggur á hjarta og getur 

reynt að fanga athygli lesandans með ljóðum eða sögum. Kennarinn þarf að leggja áherslu 

á að nemendur hans noti söguuppbyggingu á réttan hátt, rétt mál og persónusköpun. 

Í viðtölunum kom lítið fram um ritun þar sem nemendur í fyrsta bekk voru ekki 

farnir að skrifa mikið af sögum. Einn kennari nefndi að hann léti nemendur reglulega 

semja ævintýri út frá stafainnlögn en þá notuðust þeir við þau orð sem unnið var með í 

stafainnlögninni og sömdu ævintýri út frá þeim. Kennarinn skrifaði ævintýrið þeirra upp á 

töflu og svo skrifuðu nemendurnir söguna á blað eftir því sem stóð á töflunni. Hann 

notaði svo ævintýrið til að auka orðaforða og vann að því að festa viss orð í sjónminni 

nemenda sinna. Hann fór yfir hvaða orð hefðu mátt koma í staðinn fyrir einhver orð sem 

ekki voru við hæfi í viðkomandi sögu. Hvort hægt væri að láta hana hljóma betur með því 

að stytta setningar og setja punkta á vissa staði. Með þessu verkefni æfði hann ritun, 

orðaforða og lesskilning. Einnig lét hann nemendur teikna mynd við söguna og fóru þeir 

svo heim með hana þar sem hún var lesin upphátt fyrir foreldra eða systkini. Með því að 

nota þess konar verkefni æfðust flestir þættir læsis hjá nemendunum ásamt því að æfð 

var túlkun og framkoma. 
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Í Aðalnámskrá grunnskólanna (1999) kemur fram að á fyrsta námsári felst 

ritunarnámið að mestu leyti í því að draga til stafs, þekkja skriftaráttina og þjálfa 

fínhreyfingar en þetta æfðu allir kennararnir í stafainnlögn nemendanna og er því hægt 

að segja að þeir æfi allir ritun hjá nemendum sínum þótt þeir hafi ekki notað hugtakið 

ritun í viðtölunum. 

 

7.5 Lesfimi 

Lesfimi er þegar náðst hefur sjálfvirkni í að sameina umskráningu, lesskilning og 

orðaforða. Lesturinn er þá orðinn nákvæmur, hraður og sjálfvirkur. Til þess að lesa orðin 

rétt þarf nákvæmni en til þess að þekkja framburð orðs þegar litið er á það þarf sjálfvirkni. 

Lesfimi hefur náðst þegar hraðinn er kominn og ekki þarf að umskrá orðin lengur heldur 

aðeins að líta á þau (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir 2008). Til þess að 

hægt sé að einbeita sér að orðaforða og lesskilningi þá þarf þessi þáttur læsis að vera 

orðin vel virkur því að ef lesturinn er hægur og gengur illa er mun erfiðara að einbeita sér 

að orðum sem ekki hafa sest að í sjónminni.  

Árangursríkar lestrarkennsluaðferðir við þjálfun á lesfimi er endurtekinn lestur, 

fjölbreytt lesefni og leiðbeinandi lestur. Markmiðið með endurtekinn lestur er að auka 

sjálfvirkni lestursins og getur þá nemandinn enn frekar einbeitt sér að innihaldi textans 

þar sem aukin lesfimi á að ýta undir frekari lesskilning. 

Skimunarpróf eru algeng þegar kanna á lesfimi. Eiginleikar prófanna er að kanna á 

stuttum tíma hvernig hópur nemenda stendur sig (Steinunn Torfadóttir 2008e). Prófin 

gefa samt ekki nákvæmar niðurstöður um hvað nemandinn þarf að þjálfa heldur frekar 

vísbendingu um það hvar hann stendur. Algengt form á lesfimisprófi er þegar nemandi les 

upphátt ákveðinn texta sem hentar aldri nemandans og lestur hans tekin upp á snældu 

eða diktafón. Út frá upplestrinum er talið hversu mörg orð nemandinn les á mínútu, hvort 

hann lesi rétt, án hiks eða endurtekninga. Þau próf eru kölluð hraðlestrarpróf. Erfiðara er 

að taka greiningarpróf á nemanda í lesfimi og krefst það sérstakrar þekkingu sérfræðinga. 

Kennararnir voru ekki vissir hvernig þeir æfðu lesfimi nemenda sinna. Flestir 

hugsuðu sig aðeins um hvað lesfimi væri á meðan aðrir fóru strax að tala um leshraðann. 

Þessi spurning leiddi af sér umræðu um heimalestur sem varð álitamál sem allir 
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kennararnir höfðu einhverja skoðun á. Það snerist um hvort ætti að láta börn lesa sama 

textann tvisvar til þrisvar sinnum yfir í heimalestri eða hvort að það væri nóg að lesa hann 

aðeins einu sinni yfir. Mismunandi svör fengust við þessu. Einn kennarinn talaði um 

hversu leiðinlegt það væri fyrir nemendur að þurfa að lesa sama textann margoft yfir. 

Sérstaklega leiðinlegt þótti þeim nemendum sem voru orðnir færir lesarar eða þá 

nemendur sem ekki hafa gaman af lestri og þurftu því að strita við lesturinn á hverjum 

degi. Hann taldi að nemendur sem ættu erfitt með lestur misstu enn frekar áhuga á að 

lesa ef þeir þyrftu að lesa sama textann aftur. Hann telur að hann næði frekar árangri 

með því að lesa einu sinni yfir texta því að annars myndu þeir jafnvel ekki lesa neitt. Ef 

nemendur eru latir við að lesa nenna þeir síður að lesa ef þeir þyrftu að lesa textann aftur 

og aftur. Hann sagði þó að þetta væri einstaklingsbundið og hann léti þá nemendur sem 

hefðu þolinmæði í að lesa sama textann aftur gera það ef þeir þyrftu á því að halda.  

Þrír kennarar voru sammála um að það væri mikilvægt að nemendur í 1. og 2. 

bekk læsu sama textann aftur vegna þess að það ýtti undir leshraðann og lesskilninginn. 

Þessum kennurum fannst að ef nemendurnir læsu texta aðeins einu sinni yfir myndu þeir 

ekki muna mikið af honum og þar af leiðandi ekki læra eins mikið af honum. Það kom 

góður punktur frá einum kennaranum þar sem hann talaði um að lítið úrval lestrarbóka 

væri fyrir nemendur í yngstu bekkjum grunnskólanna. Honum fannst að ef nemandi læsi 

aðeins einu sinni yfir textann hækkaði þyngdarstig bókanna of ört fyrir nemandann og 

gæti því komið bakslag í lesturinn. Þá þyrfti nemandinn að lesa einfaldari bækur aftur. 

Ísland ræður ekki við að framleiða eða gefa út nógu mikið lesefni fyrir 

grunnskólanemendur. Það voru mismunandi sjónarmið hjá kennurunum en það var einn 

kennari sem talaði um að spila þetta alveg eftir hendinni. Hann dæmdi það oftast sjálfur 

hvort nemendur þyrftu á því að halda að lesa textann oftar en einu sinni. Hann var 

sammála því að lesa textann oftar en einu sinni bæri mikinn árangur en sagði þó að sumir 

nemendur væru það sterkir í lestri að þeir þyrftu ekkert að því að halda.  

Í einum skólanum talaði sérkennarinn um að hann taldi að allir nemendur ættu að 

lesa tvisvar til þrisvar yfir hvern texta. Hann sagði að það væri regla í skólanum hans þegar 

það ætti að lesa heima og í skólanum. Hann hafði skráð hjá sér niðurstöður úr ýmsum 

könnunum og prófum og sagði að það væri augljós munur. Það hefði verið mun betri 

árangur í lestri hjá þeim börnum sem læsu heima á hverjum degi nokkrum sinnum yfir 



44 

 

textann heldur en hjá þeim sem lásu eins og þeim hentaði. Það var einungis einn nemandi 

sem fékk að lesa einu sinni yfir textann í 1. bekk en sá nemandi var farinn að lesa Harry 

Potter sér til gagns og gamans og átti ekki erfitt með það. Samkvæmt þessari niðurstöðu 

er mikilvægt að nemendur lesi oftar en einu sinni yfir texta og lesi á hverjum degi. Það er 

ekki aðeins mikilvægt fyrir lesfimina heldur einnig orðaforða og lesskilning. Það sem kom 

einna mest á óvart var það að enginn kennari gat sagt frá verkefni til að æfa lesfimina 

nema einn kennarinn sem sagðist nota skeiðklukku þegar hann væri að ýta undir hraða 

lestursins. Þá tók hann tímann hjá nemendum sínum þegar þeir lásu yfir vissan texta og 

svo tók hann aftur tímann þegar þeir lásu í annað skiptið og svo aftur í þriðja skiptið. Með 

þessari æfingu sáu nemendurnir hvernig þeir gátu bætt tímann hjá sér með því að lesa 

oftar og fóru þeir því að keppa við sig til þess að ná betri tíma. Þetta hvatti nemendur til 

þess að lesa hverja blaðsíðu oftar og lesfimin varð þar af leiðandi betri. Þetta varð til þess 

að þeim fannst skemmtilegt og spennandi að lesa hverja blaðsíðu til þess að sjá hvort þeir 

væru búnir að bæta sig. Það getur líka verið góð hugmynd þegar nemendur eiga að lesa 

texta yfir tvisvar til þrisvar að þeir lesi textann einu sinni yfir venjulega, geta svo tekið 

tímann í eitt skiptið og sungið textann í þriðja skiptið.  

Sérkennarinn sagði frá lestrarátaki í skólanum sínum og þar sem allir nemendur 

fengu bók með sér heim til þess að skrá inn heimalesturinn. Það átti að skrá í þessa bók 

hversu oft hver blaðsíða var lesin og svo kvittuðu foreldrar undir. Nemendurnir áttu að 

lesa fimm sinnum heima yfir vikuna. Fjöldi þeirra sem lásu fimm sinnum heima var 

merktur inn í það sem þeir kölluðu lestrarhús. Eftir því sem fleiri voru búnir að lesa heima 

bættust fleiri hlutir á húsið eða kringum það eins og sjá má á mynd 10 og 11.  

Kennarar ásamt sérkennara gerðu lista yfir það sem myndi gerast þegar viss fjöldi 

nemenda læsi fimm sinnum yfir vikuna. Því fleiri nemendur sem lásu fimm sinnum í 

vikunni því merkilegri urðu verðlaunin þeirra. Það þurfti ekki endilega að lesa textann eins 

í öll skiptin, það er hægt að fara með hann leikrænt, syngja hann, fá mömmu og pabba til 

að lesa með sér eða til skiptis. Það er margt hægt að gera svo að nemendur hafi gaman af 

enduteknum lestri. Nám þarf aldrei að vera leiðinlegt þar sem nemendur sækjast í að gera 

skemmtilega hluti og því er mikilvægt kennarar og foreldrar geri námið þeirra sem 

skemmtilegast. 



 

Mynd 14. Mynd af lestrarhúsi.

   

7.6 Orðaforði 

Orðaforði er sá fjöldi orða sem hver og einn hefur á valdi sér

hlusta, tala, lesa og skrifa (Snow, Burns & Griffin, 1998). Or

nemendum og eru þeir alltaf að meðtaka n

og öðru umhverfi. Nemendur læra ný orð í gegnum lestur, s

reynslu. Þeir heyra foreldra sína nota einhver orð sem þeir

áhuga á að vita hvað orðið þýðir sem 

orðunum saman. Góður orðaforði er grunnur 

orðaforðinn eykst verður lesskilningurinn betri. Nemendur

orðforða helst eftir þremur leiðum.

útskýrð af kennurum og foreldrum eða börnin fletta þe

Sigurmundsdóttir 2008b). Önnur aðferðin er að nemendur

texta. Þá notast þeir við orðin sem eru í textanum 

ekki séð áður. Reynsla og fyrri þekking nemenda

þekkja orð út frá upplýsingum sem þeir
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Mynd af lestrarhúsi. Mynd 15 . Mynd sem sýnir laun eftir hversu 

margir lásu heima. 

á fjöldi orða sem hver og einn hefur á valdi sér og getur notað við að 

hlusta, tala, lesa og skrifa (Snow, Burns & Griffin, 1998). Orðaforði æfist daglega hjá 

alltaf að meðtaka ný orð. Þeir bæta við sig orðaforða bæ

læra ný orð í gegnum lestur, samræður, hlustun og daglega 

ra sína nota einhver orð sem þeir þekkja ekki og fá þá

áhuga á að vita hvað orðið þýðir sem festist svo í minni þeirra þar sem þeir safna öllum 

. Góður orðaforði er grunnur að góðum lesskilningi. Eftir því sem 

ður lesskilningurinn betri. Nemendur á grunnskólaaldri læra 

forða helst eftir þremur leiðum. Fyrsta leiðin er með beinni kennslu en þá eru

foreldrum eða börnin fletta þeim upp í orðabók

Sigurmundsdóttir 2008b). Önnur aðferðin er að nemendur læri orðin út frá 

við orðin sem eru í textanum til þess að skilja orðið sem þeir hafa

eynsla og fyrri þekking nemenda er mikilvæg þegar unnið er að því að 

a orð út frá upplýsingum sem þeir fá í texta. Þriðja leiðin er að læra orð út frá 

 

Mynd sem sýnir laun eftir hversu 

og getur notað við að 

ðaforði æfist daglega hjá 

orðaforða bæði í skóla 

hlustun og daglega 

fá þá ef til vill  

í minni þeirra þar sem þeir safna öllum 

ftir því sem 

á grunnskólaaldri læra 

yrsta leiðin er með beinni kennslu en þá eru orðin 

im upp í orðabók (Helga 

læri orðin út frá samhengi 

til þess að skilja orðið sem þeir hafa 

þegar unnið er að því að 

fá í texta. Þriðja leiðin er að læra orð út frá 
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orðhlutagreiningu en þá er orðið yfirleitt tekið í sundur og reynt að skilja hvern hluta 

orðsins fyrir sig og sett svo saman aftur. Þá er helst greint frá stofni orðsins, forskeyti þess 

eða beygingarendingu (Pence og Justice 2008).   

Þegar verið er að kenna nemendum orðaforða er mikilvægt að hafa í huga hvaða 

orð á að kenna þeim þar sem ekki er mögulegt að kenna öll orð sem koma fyrir í hverjum 

texta (Helga Sigurmundsdóttir 2008b). Það er því mikilvægt að hafa í huga hvaða orð eru 

mikilvæg fyrir textann eins og t.d lykilorð, orð sem segja til um hvað textinn fjallar. 

Gagnleg orð sem koma oft fyrir í mismunandi textum og er mikilvægt að allir kunni. 

Áhugaverð orð sem nemendur vilja þekkja, sem þeim finnst spennandi og gæti mögulega 

ýtt undir ímyndunarafl og sköpunargáfu þeirra. Einnig er gott að kennarinn kenni þeim 

orð sem hægt er að greina í sundur í merkingarbæra hluta og kenni þeim hvernig er best 

að greina þau svo að nemendur eigi auðvelt með að gera það sjálfir í framtíðinni. Það 

getur verið gott að tengja orð við önnur lík orð eða tengja orðin við þekkingu og reynslu 

nemendanna. Einnig er gott að vekja áhuga hjá þeim á orðunum. Segja nemendum til 

dæmis hvernig merking orðanna hefur orðið til og hvernig stafsetningin tengist merkingu, 

segja sögu sem tengist orðinu, sýna þeim myndir af orðinu eða láta þá leika orðin og svo 

framvegis. Með þess konar aðferðum festast orðin betur í minni nemenda þar sem þau 

eru orðin áhugaverð. Það er mikilvægt að orðforði sé vel æfður í skólum þar sem hann er 

grunnurinn að góðum lesskilningi. Kennarar velta því oft fyrir sér hvort það eigi að kenna 

reglulega nokkur orð og kenna þau vel þannig að það sé nokkuð víst að allir nemendur 

bekkjarins eigi eftir að muna þau. Einnig hvort að það eigi að kenna mikið af orðum og sjá 

hvað nemendur ná mörgum orðum úr allri orðaflórunni sem þeir fá til dæmis með því að 

lesa texta með mörgum erfiðum orðum. Lausnin á þessu er víst sú að báðar aðferðir eru 

góðar. Sumir nemendur ná aðeins fáum orðum sem er farið vel í á meðan aðrir nemendur 

ráða við mun meiri orðaforða og er um að gera að láta þá fá hann. Nemendur sem eru 

duglegir að lesa eru með mun betri orðaforða en þeir sem lesa lítið og fylgir því fast á eftir 

mun betri lesskilningur (Walpole, S. & McKenna,M., C. 2007:80). 

Forsenda lesskilnings er góður orðaforði og því er mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um það (Burns, Griffin og Snow 1999). Undirstaða góðs lesskilnings er 

málskilningur og ríkur orðaforði. 
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Með orðaforða einstaklings er átt við þau orð sem hann hefur á valdi sínu. 

Greint er á milli virks orðaforða og óvirks. Með virkum orðaforða er átt við 

þau orð sem einstaklingur notar en til óvirks orðaforða teljast öll þau orð 

sem málnotandinn þekkir og skilur en notar sjaldan eða aldrei. Erfitt er að 

finna nákvæmar tölur um orðaforða einstaklingsins. Stundum er nefnt að 

virkur orðaforði sé að meðaltali á bilinu 1000 – 2000 orð. Talsvert fleiri orð 

eru í óvirkum orðaforða og munur á einstaklingum getur verið verulegur 

(Guðrún Kvaran 2001). 

 

Nemendur geta verið með góðan orðaforða án þess að vera með mikinn virkan 

orðaforða þar sem nemendur nota ekki öll þau orð sem þeir kunna að staðaldri. Eins og 

fram kom hér að framan skiptist orðaforði í fjóra hluta (Guðmundur B. Kristmundsson 

2000:74-75). Orðaforði skiptist í hlustun, talmál, lestur og ritun. Hlustunarorðaforði eru 

þau orð sem nemandinn skilur þegar einhver er að ræða við hann. Talmálsorðaforði er 

misjafn hjá nemendum þar sem heimilið hefur mikið um það að segja. Ef foreldrar lesa 

mikið fyrir barnið, ræða við það og ef nemandinn hefur fengið mörg tækifæri til að tjá sig 

er hann nær oftast betri en hjá þeim nemendum sem búa ekki við þessar aðstæður heima 

við. Orðaforði lesins texta er orðforði sem nemandi nær að lesa og skilja. Við aukinn lestur 

eykst þessi hluti orðaforðans og oft eykst hann einnig ef aðrir lesa fyrir nemandann. 

Orðaforði ritunar er sá orðaforði sem nemandinn nýtir sér þegar hann skrifar. Best er að 

þjálfa þann hluta orðaforða við aukinn lestur. Þessir fjórir þættir orðaforða eru mjög 

mikilvægir þegar tungumálanám nemenda hefst. 

Orðaforði er mikilvægur þáttur læsis og voru allir kennararnir sammála um að það 

þyrfti að vinna með hann strax í byrjun 1. bekkjar en kennararnir unnu með hann á 

mismunandi vegu. Einn kennarinn sagðist aðallega æfa orðaforðann þegar hann læsi 

sögur fyrir bekkinn sinn og þá væri hann alltaf að spyrja nemendur út í hvað orðin þýddu 

sem komu fyrir í sögunni. Hann skrifaði orðin upp á töflu og lét nemendur vinna með þau 

eftir á. Annar kennari sagðist vinna með orðaforða og lesskilning í getuskiptum hópum 

þar sem nemendur ráða við mismunandi þunga texta og hafa misjafnan skilning á textum. 

Það er hægt að vinna í mun erfiðari textum með þá sem eru vel á veg komnir með 

lesturinn. Nemendur sem eru styttra komnir þurfa oft að vinna með aðeins eitt og eitt 

orð. Í einum skólanum var mikil samvinna á milli sérkennara og kennaranna í 1. bekk en 

þeir hafa skipt því þannig á milli sín að sérkennarinn tók að sér að kenna mismunandi 
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hópum umskráningu og að æfa hljóðkerfisvitundina á meðan bekkjarkennararnir tóku að 

sér að þjálfa orðaforðann og lesskilninginn. Orðaforði og lesskilningur tengjast saman og 

er því mikilvægt að vinna með þessa tvo þætti samtímis. Tveir af kennurunum töluðu um 

að orðaforði og lesskilningur væri æfður hjá þeim sem væru lengra komnir á meðan þeir 

nemendur sem væru styttra komnir æfðu hljóðkerfisvitund og umskráningu. Það bendir 

til þess að nemendur sem eru með slaka hljóðkerfisvitund eða umskráningu fái ekki mikla 

kennslu í orðaforða. Kennarinn sagði því „en til þess að nemendur nái lesskilningi verða 

þeir að hafa góðan orðaforða því að ef orðaforðinn er lélegur næst ekki lesskilningur. 

Þetta spilar allt saman.“ Sami kennari talaði einnig um vissa nálgun sem hann notaði til 

þess að vinna með orðaforða. Hann tók reglulega fyrir söguverkefni þar sem nemendur 

bjuggu til sögu út frá texta. Hver og einn nemandi gerði sína sögu en sögurnar voru allar 

svipaðar þar sem þær voru unnar út frá sama texta. Kennarinn prentaði síðan sögurnar út 

og fínpússaði þær með nemendum sínum. Þegar hann fínpússaði sögurnar spurði hann 

nemendur sína hvernig hægt væri að laga þær. Ef það var til dæmis saga þar sem 

nemandi hafði alltaf notað orðið „hann“ um alla sem voru í sögunni. Nemendur lásu yfir 

söguna saman og lásu orðið „hann“ aftur og aftur þá ræddi kennarinn um hvaða orð væri 

hægt að nota í staðinn fyrir „hann“. Það er hægt að vinna með orðaforða á marga vegu og 

er um að gera að hafa kennsluna og verkefnin sem fjölbreyttust. 

 

7.7 Lesskilningur 

Lesskilningur vísar til þess hve vel lesandinn skilur textann sem hann er að lesa. 

Einnig vísar það til þess hve mikið einstaklingurinn man af textanum (Muter, 2003:10). Til 

þess að nemendur verði betri í lesskilningi er mikilvægt að þeir hafi góðan orðaforða og 

málskilning. Einnig þarf nemandinn að skilja hvernig málið er uppbyggt (Burns, Griffin & 

Snow, 1999). Minnið þarf að vera í góðu lagi til þess að þjálfa upp lesskilning. Orðaforði og 

lesskilningur eru nátengd ferli. Nemendur verða að hafa góðan skilning á textanum til 

þess að geta tileinkað sér og skilið einstök orð. Góður orðaforði þróast því í takt við góðan 

lesskilning.  

 Í bókinni Differentiated reading instruction er fjallað um þrenns konar þrep 

lesskilnings (Walpole og McKenna 2007:106). Á fyrsta þrepi stjórnar kennarinn  
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lesskilningsferli nemandans. Á öðru þrepi er kennarinn og nemandinn saman með 

stjórnina á verkefnum en kennarinn er þó enn með yfirhöndina. Á þriðja þrepi er 

nemandinn kominn með fulla stjórn. Þar þarf nemandinn sjálfur að bera ábyrgð á sínum 

lesskilningsverkefnum en kennarinn getur útskýrt verkefnin (Walpole og McKenna 

2007:106). 

 

  Stjórn nemanda 

 Sameiginleg stjórn  

Stjórn Kennara   

 

Mynd 16.  Hver stjórnar lesskilningsferlinu? (Walpole og McKenna 2007:106). 

 

 Nemendur sem eiga í vandræðum með lesskilning þurfa sömu verkefni og aðferðir 

til þess að æfa sig í lesskilningi og þeir sem eiga ekki í neinum vandræðum með hann. 

Kennarinn leggur fyrir sömu lesskilningsverkefni fyrir allan bekkinn en þeir sem eiga í 

vandræðum með lesskilninginn fá aðeins markvissari kennslu. Kennarar verða að vera 

meðvitaðir um það að nemendur þurfa að æfa lesskilning þó svo að allir aðrir þættir séu 

ekki komnir að fullu. Best er að byrja sem fyrst með alls kyns vinnu sem eykur lesskilning. 

Mikilvægt er að foreldrar séu einnig meðvitaðir um það hvernig hægt sé að þjálfa 

lesskilning eins og til dæmis að spyrja börnin sín út í það hvað hafi gerst yfir daginn svo 

þau þurfi að hugsa um það sem þau gerðu og segja frá því. 

 Mikilvægt er að kennarinn sé meðvitaður um að hann þurfi að þjálfa nemendur í 

lesskilningi með ýmsum verkefnum. Oft er þessi vinna unnin með orðaforða verkefnum. 

Oft þurfa nemendur að vinna sjálfstætt og þurfa þeir þess vegna að skilja hvers er ætlast 

til af þeim. Gott er að nemendur séu vandir á að spyrja sig spurninga á meðan þeir lesa og 

við það skapast vangaveltur og myndast út frá því jafnvel nýjar og flóknari spurningar 

(Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon 2006: 293-294). Nemendur geta einnig 

fengið spurningar frá kennaranum og reynt að svara þeim jafnóðum og þeir lesa. 

Mikilvægt er að þeir átti sig á því hvað af textanum er mikilvægt fyrir söguþráðinn. Eitt 

mikilvægasta af öllu í lestrarkennslu er að nemendur hafi áhuga og finnist efnið sem þeir 
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eru að lesa spennandi. Textinn þarf að vera innihaldsríkur því þá eykst þekking og 

orðaforði nemenda samferða lesskilningi. 

 Ýmsar kennsluaðferðir henta vel þegar kennarar eru að vinna með lesskilning og 

fjölbreytni er mikilvæg. Verkefni sem hentar vel til að vinna með má til dæmis finna í 

bókinni Differentiated Literacy Centers en þar er hægt að finna fjölda góðra verkefna fyrir 

lesskilning eins og að nemendur teikni það sem þeir „sáu“  í sögunni (Southall 2007:80). 

Verkefni sem tengjast söguuppbyggingu hjálpa til við lesskilning. Það getur bætt 

lesskilning ef nemendur sjá fyrir sér söguna sjónrænt. Það getur verið gott fyrir nemendur 

að gera sögukort þar sem meginþættirnir eru settir fram í töflu, svo sem sögusvið, 

upphafsatburður, söguþráður og niðurlag. Einnig er gott ef nemendur gera myndasögu út 

frá efni textans (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon 2006:301). 

Lesskilningur var ekki mikið ræddur í viðtölunum án þess að vera tengdur við 

orðaforða. Einn kennarinn ræddi þó mikið um lesskilning og taldi kennarinn hann vera 

einn af mikilvægustu þáttunum. Hann sagði að lesskilningurinn væri aðalatriðið og taldi 

hann vera mun mikilvægari þátt í þjálfuðum lestri en leshraða. Hann tekur einn nemanda 

sem dæmi en sá nemandi hafði fengið 8 á hraðlestrarprófi og þótti það mjög gott. En 

síðan kom í ljós að drengurinn skildi ekki orð af því sem hann las. Það er því ekki nóg að ná 

góðum leshraða ef lesskilningur er ekki til staðar. Kennarinn hafði ekki trú á því að 

lesskilningur kæmi að sjálfu sér og hafði því markvissa kennslu í þessum þætti. Sem dæmi 

um verkefni í lesskilningi notaði hann textavinnu, umræður um texta og spurningar. Hann 

vann með þessi verkefni í litlum getuskiptum hópum svo að hver hópur fengi texta og orð 

við hæfi. Inn í lesskilningsverkefnin tengdi kennarinn samfélagsfræði, ritun og ýmsar 

kennslubækur eins og til dæmis Komdu og skoðaðu bækurnar. Þegar hann vann með alla 

nemendurna í einum hópi þá las hann sögu fyrir þá og voru öll ný orð tekin fyrir ásamt 

öðrum orðum sem nemendur mundu ekki eftir eða þekktu ekki. Þessi orð voru síðan 

skrifuð á töflu og unnið með þau. Hvað þýða þau? Er hægt að segja í einni setningu hvað 

þau þýða? Er til annað orð yfir orðið sem var verið að vinna með ? Allir kennararnir voru 

þó sammála um að lesskilningur væri mikilvægur þáttur og þarf að nota fjölbreytt verkefni 

til þess að þjálfa hann. Það er mismunandi mikil áhersla lögð á lesskilning eftir kennurum. 
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8 Niðurstöður 

Það var margt sem kom á óvart þegar unnið var úr viðtölunum. Rannsóknin leiddi í 

ljós ýmsar upplýsingar sem höfundar áttu von á en einnig ýmsar upplýsingar sem komu á 

óvart og sem höfundum þóttu athyglisverðar. Það komu upp tvö álitamál í viðtölunum. 

Annað var um það hvort væri mikilvægt að nemendur endurlæsu texta. Seinna málið 

snerist um það hvort allir nemendur ættu að sitja í stafainnlögn eða ekki. Þessi tvö 

umræðuefni urðu mjög spennandi. 

Snemmtæk íhlutun var einn þáttur sem við höfðum mikinn áhuga á að rannsaka. 

Við fengum upplýsingar frá tveimur kennurum, kennara og sérkennara, úr sama skóla að 

snemmtæk íhlutun væri markvisst notuð í skólanum. Þar væru allir nemendur skimaðir til 

að koma í veg fyrir frekari erfiðleika í námi. Sérkennarinn í þeim skóla vann með 

kennurum 1. bekkjar og sá um að greina þá sem þurftu aukna aðstoð. Einnig tók hann til 

sín þá nemendur einu sinni á dag í aukakennslu. Aðrir kennarar ræddu ekki um 

snemmtæka íhlutun og voru jafnvel ekki meðvitaðir um það hugtak en úr öllum 

viðtölunum kom fram að það væru tekin próf og ýmsar kannanir á nemendum þegar þeir 

kæmu í skólann í fyrsta skipti. Nemendur færu í viðtal og rætt væri við foreldra og 

leikskóla til þess að kynnast þeim betur. Allt þetta var gert til þess að komast því hvort 

það væru einhverjir lestrarerfiðleikar til staðar. Höfundum fannst því að snemmtæk 

íhlutun ætti sér stað í öllum skólunum sem við heimsóttum. Allir kennararnir unnu með 

getuskipta hópa í þeim tilgangi að allir nemendur fengju kennslu við hæfi og verkefni með 

réttu þyngdarstigi. Það var unnið í þessum hópum þrjá til fimm daga vikunnar en það var 

misjafnt eftir skólum, en enginn skóli notaðist við þessa hópkennslu sjaldnar en þrisvar í 

viku. 

Í viðtölunum var mjög áberandi að kennarar lögðu áherslu á einstaklingsmiðaða 

kennslu. Kennararnir voru með getuskipta hópa eftir námsaðstæðum, nemendur fengu 

einstaklingsmiðað námsefni og kennslu. Nemendur voru ekki látnir fá verkefni sem voru 

of erfið né of auðveld. Þegar nemendum var hópaskipt eftir getu var árgangurinn yfirleitt 

saman svo það væri hægt að hafa hópana fjölbreyttari. Kennararnir töluðu allir um 

mikilvægi fjölbreytni í nemendahópnum, í verkefnum og kennsluaðferðum. 
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Áhugavert var að kanna hvort kennarar hylltust einhverja vissa hugmyndafræði 

eða vissar kennsluaðferðir í kennslu svo spurt var um það í hverju viðtali fyrir sig. Enginn 

kennari sagðist fara eftir einhverri vissri hugmyndafræði en það höfðu flestir prófað það á 

kennaraferli sínum. Í tengslum við kennsluaðferðir sögðust allir nota hinar og þessar 

aðferðir og blanda þeim saman. En þegar lestur er kenndur í 1. bekk sögðust allir 

kennararnir nema einn nota hljóðaaðferðina og töldu hana mjög góða og mikilvæga 

aðferð þegar unnið væri með hljóðkerfisvitund og umskráningu. Allir kennararnir notuðu 

bókina Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 

1999) við kennslu og voru allir sammála um að hún væri besta bókin sem hægt væri að 

notast við í kennslu þegar unnið væri að undirbúningi lesturs. Allir kennararnir nefndu að 

þeir þróuðu sínar eigin kennsluaðferðir í bland við þær aðferðir sem skólinn setur fyrir og 

við bækurnar sem unnið væri með. Þeir töldu mikilvægt að spila þetta eftir tilfinningunni.  

Allir kennararnir voru meðvitaðir um að með því að nota bókina Markviss 

málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 1999) væru þeir 

að æfa hljóðkerfisvitund og umskráningu nemenda sinna. Þeir nefndu einnig allir hversu 

mikilvægt væri að æfa þessa þætti læsis og þyrftu nemendur sem væru slakir í þessum 

þáttum að fá aukna kennslu og jafnvel sérkennslu. Þar var gaman að sjá það að allir 

kennararnir væru meðvitaðir um að ef þessir þættir þjálfuðust ekki nógu vel hjá 

nemendum gæti það orðið til þess að þeir gætu átt í lestrarerfiðleikum. Það virtust einnig 

allir kennararnir tala um að hljóðkerfisvitund og umskráning væru mun mikilvægari en 

aðrir þættir læsis og var lesfimin síst hjá flestum kennurum. Þeir töluðu um að hafa 

verkefni í lesskilningi og orðaforða en það væri þó ekki jafn mikilvægt að hafa markvissa 

þjálfun í þeim þáttum eins og hljóðkerfisvitund og umskráningu. Það var aðeins einn 

kennari sem talaði um lesskilning sem einn mikilvægasta þátt læsis og lagði hann áherslu 

á eflingu lesskilnings hjá öllum nemendum sínum, hvort sem þeir voru slakir í lestri eða 

vel á veg komnir. Hann lagði minnst áherslu á lesfimi á meðan hinir kennararnir töldu 

lesfimina mikilvæga en þó ekki jafn mikilvæga og hljóðkerfisvitund og umskráningu. Það 

er gott að heyra hversu kennararnir væru meðvitaðir um þessa þætti læsis en það hefði 

mátt vera aðeins sterkara hjá hverjum kennara að vita með hvers konar verkefnum þeir 

æfa alla þættina. Enginn kennari gat nefnt dæmi um verkefni sem gott væri að nota til 

þess að æfa lesfimi og er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um lesfimina þar sem hún 
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er mjög mikilvægur þáttur læsis. Það getur orðið til þess ef nemandi nær ekki lesfimi að 

hann nái aldrei nægilegum orðaforða og lesskilningi. 

 Stafainnlögnin hjá kennurunum var misjöfn og var einn kennarinn á því máli að 

þeir nemendur sem væru læsir þyrfu ekki á stafainnlögn að halda. Annar kennari var á 

sama máli nema hann vildi hafa alla nemendurna í byrjun þegar verið væri að sýna 

hvernig stafadráttur stafsins væri. Þegar því var lokið færu svo nemendurnir sem eru læsir 

í önnur verkefni á meðan hinir héldu áfram í frekari og markvissari stafainnlögn. Þessi 

kennari skipti innlögninni í tvo hluta þar sem fyrri hluti innlagnarinnar var skriftarinnlögn 

en sá síðari stafainnlögn. Hinir kennararnir voru sammála um að allir nemendur 

bekkjarins ættu að taka þátt í innlögninni en ekki vegna þess að þeir mættu ekki vinna í 

öðru á meðan heldur vegna þess að stafainnlögnin væri skemmtileg og það væri farið í 

leiki og alls konar föndur og þætti nemendunum miður að missa af því. Sumir kennararnir 

ræddu um hversu leiðinlegt nemendunum þætti að vera í stafainnlögn ef þau kynnu alla 

stafina fyrir á meðan aðrir töluðu um hvað nemendum þætti leiðinlegt að missa af 

stafainnlögn því að það færi svo margt skemmtilegt fram í henni. 

Það vakti forvitni rannsakenda hvernig kennarar höguðu stafaröðinni í 

bókstafskennslu. Hvort þeir færu eftir einhverjum bókum, eftir sinni eigin hugmyndaflugi 

eða atburðum sem eiga sér stað yfir árið eins og jól, páska, vor, sumar, haust, 

vettvangsferðir og svo framvegis. Þetta var spurning sem allir áttu auðvelt með að svara 

og höfðu fastmótaðar hugmyndir eftir hverju væri best að fara. Einn kennarinn fór eftir 

bókinni Við lesum A (Björgvin Jósteinsson 1991), tveir kennarar fóru eftir bókinni Listin að 

lesa og skrifa (Arnheiður Borg og Rannveig Löve 1997) og svo fóru einnig aðrir tveir eftir 

bókinni Það er leikur að læra (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 

1995). Tveir af kennurunum fóru alveg eftir bókaröð stafainnlagnar og breyttu ekkert útaf 

nema nauðsynlega þyrfti. Einn kennarinn hafði bókina til hliðsjónar og kaus að spila þetta 

eftir eigin höfði. Aðrir tveir fóru svo að mestu eftir bókinni en breyttu röðinni þegar kom 

að jólum, páskum og ef þeir tengdu stafi við vettvangsferðir. Ef það komu fyrir hátíðir sem 

pössuðu vel við einhvern staf þá var hann kenndur í kringum þá hátíð sem við átti. Það var 

aðeins einn kennari sem rökstuddi af hverju hann notaði vissa bók en hann notaði 

aðallega bókina Listin að lesa og skrifa (Arnheiður Borg og Rannveig Löve 1997). 

Kennarinn notaði hana vegna þess að allar litlu léttlestrarbækurnar sem nemendur byrja 
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á að lesa fylgja þeirri bók. Hann sagðist þó ekki nota vinnubókina sem fylgdi henni heldur 

kysi hann frekar að nota vinnubókina sem fylgdi Það er leikur að læra (Ragnheiður 

Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir 1995). Þessa ákvörðun rökstuddi kennarinn 

einnig með því að segja frá því að hann kenndi krókaskrift í skriftarkennslu og 

vinnubækurnar sem fylgja bókinni Listin að lesa og skrifa (Arnheiður Borg og Rannveig 

Löve 1997) innihalda ekki stafi með krókum og hentar því sú vinnubók ekki 

kennsluháttum hans. 

Þegar rætt var um lesfimi og endurtekinn lestur komu upp álitamál. Einn 

kennarinn vildi alls ekki neyða nemendur sína til að lesa sama textann aftur og fannst það 

mikill óþarfi. Þrír af kennurunum voru á því máli að flestir ættu að lesa aftur yfir textann 

en það væri einstaklingsbundið hverjir þyrftu á því að halda. Loks var einn kennari á því að 

allir nemendur ættu að lesa nokkrum sinnum yfir hvern texta á meðan þeir væru í 1. bekk. 

Allir kennararnir rökstuddu svar sitt svo ljóst var af hverju þeir höfðu tekið þessar 

ákvarðanir. Kennararnir rökstuddu það þó ekki með því að notast við fræði heldur 

rökstuddu þeir út frá sinni eigin reynslu.  

Allir kennararnir unnu að því að efla orðaforða nemenda sinna og það var oftast 

gert í gegnum lestur. Einn kennarinn spurði nemendur ítrekað um merkingu orðanna sem 

hann las fyrir þá og ræddi við nemendur um orðin. Annar kennari vann með orðaforða 

með því að láta nemendur lesa getuskipt efni. Þeir sem voru langt komnir í lestri lásu 

erfiðari bækur og juku þannig orðaforðann sinn en þeir nemendur sem voru styttra 

komnir voru með léttara efni með einfaldari orðum. 

Lesskilningur var ekki þáttur sem allir kennarar unnu mikið með. Lesskilningur var 

oftast nefndur í sambandi við orðaforðann þar sem ekki væri hægt að skilja textann án 

þess að góður orðaforði væri til staðar. Einn kennarinn taldi markvissa þjálfun lesskilnings 

vera mjög mikilvægan þátt í lestrarnáminu og vann hann því mikið með þann þátt læsis. 

 Mikilvægt er að vinna með þá þætti læsis sem tengjast hljóðkerfisvitund, 

umskráningu, lesfimi, orðaforða og lesskilning. Það kom í ljós í viðtölum við kennara að 

þeir þjálfi hljóðkerfisvitund og umskráningu mjög vel í lestrarkennslunni. Sumir kennarar 

unnu mikið með lesfimi en áhugavert var að mjög lítið var unnið að því að auka orðaforða 

og lesskilning. Kennarar voru ekki alltaf sammála um mál eins og stafainnlögn og hvernig 

nemendur ættu að lesa heima. Allir kennarar nema einn notuðu hljóðaðferðina við 
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lestrarkennsluna. Okkur þótti til mikils koma hversu vel kennarar voru meðvitaðir um 

mikilvægi einstaklingsmiðaðs náms og snemmtæka íhlutun. Þó svo að kennarar töldu sig 

ekki nota þessar aðferðir teljum við eftir að hafa grandskoðað viðtölin að aðferðir þeirra 

og svör komi heim og saman við snemmtæka íhlutun og einstaklingsmiðaða kennslu. 
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9 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um helstu kenningar læsis og lestrarkennslu og 

sagt frá vinnubrögðum kennara í lestrarkennslu í fimm skólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr viðtölum við kennara og því sem 

athygli vakti í rannsókninni. 

Það var ánægjulegt að sjá þá niðurstöðu að kennararnir sem rætt var við þjálfuðu 

allir flesta þætti læsis. Kom þó í ljós að lesfimin var minnst þjálfuð af öllum þáttunum. 

Kennararnir þjálfuðu flestir lesfimina með endurteknum lestri en gerðu sér þó ekki grein 

fyrir því að þeir væru að þjálfa hana. Það eru til fleiri aðferðir við að þjálfa lesfimina og 

bentum við þeim á bókina Differentiated Literacy Centers (Southall 2007) en þar er hægt 

að finna fjölbreytt verkefni sem þjálfa lesfimi. Undirstöðuþættir læsis eru allir mikilvægir 

og er því ekki hægt að æfa einn eða tvo þætti og sleppa því að æfa hina. Þættirnir vinna 

allir saman og tengjast hver öðrum og því er ekki hægt að slíta þá kennslu í sundur með 

því að sleppa því að æfa einhverja þætti. Einn þáttur lesfimi er endurtekin lestur og var sá 

þáttur mikið til umfjöllunar, hvort nemendur ættu að lesa hvern texta tvisvar sinnum eða 

oftar yfir. Niðurstaðan var sú að það væri gagnlegt að láta nemendur lesa oft og flestir 

kennararnir héldu því fram að það bæri mikinn árangur. 

Mikilvægt er að vinna með þá þætti læsis sem tengjast hljóðkerfisvitund, 

umskráningu, lesfimi, orðaforða og lesskilning. Það kom í ljós í viðtölum við kennara að 

þeir þjálfuðu hljóðkerfisvitund og umskráningu mjög vel í lestrarkennslu. Þegar 

kennararnir unnu með hljóðkerfisvitund og umskráningu nýttu þeir sér flest allir 

hljóðaaðferðina við kennsluna og töldu þeir allir mikilvægt að leggja áherslu á tengsl stafs 

og hljóðs. Einnig kom í ljós að sumir kennararnir unnu mikið með lesfimi en það kom á 

óvart hversu lítið var unnið beint að því auka orðaforða og lesskilning.  

Það kom á óvart að kennararnir voru mjög vel meðvitaðir um lestrarerfiðleika og 

ýmiss vandamál sem fylgja nemendum þegar þeir byrja í skóla. Allir skólarnir unnu 

aukalega með nemendur sem voru illa staddir. Kennararnir fylgdust einnig með þeim sem 

voru á góðri leið og jafnvel komnir langt á undan samnemendum sínum. Allir 

nemendurnir fengu námsefni við hæfi. Það unnu allir kennararnir með getuskipta hópa til 
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þess að geta einbeitt sér að hverjum og einum og verið meðvitaðir um stöðu 

nemendanna, getu þeirra og framför.  

Þótt  aðeins einn skóli ynni markvisst að snemmtækri íhlutun og kennararnir væru 

meðvitaðir um það sem fylgir því að vinna eftir slíku skipulagi þá gerðu allir hinir skólarnir 

það líka að einhverju marki. Þótt svo að þeir nýttu sér ekki kenningar snemmtækrar 

íhlutunar. Þar sem höfundar þessa verkefnis stefna að því að starfa sem lestrarkennarar 

með snemmtæka íhlutun í brennidepli þótti þeim gott að sjá að það er verið að vinna 

með fyrirbyggjandi kennslu í þessum skólum höfðuborgarsvæðisins. 

Samkvæmt Aðalnámskrá er hver og einn nemandi einstakur og verðum við sem 

kennarar að vinna samkvæmt því. Það er ekki hægt að vinna með og nálgast alla á sama 

hátt og verða verkefnin því að vera fjölbreytt svo að allir nemendur geti fengið verkefni 

við hæfi (Aðalnámskrá, almmennur hluti 1999). Lesturinn er undirstaða alls náms og á 

hann því sérstaklega að vera kenndur á fjölbreyttan hátt svo að allir nemendur geti unnið 

að því að verða góðir lesarar. 

Mikilvægt er að kennarar sem sinna lestrarkennslu í 1. bekk séu vel menntaðir og 

meðvitaðir um mikilvægi þess að börnin læri að lesa og skrifa sem fyrst. Læsi er 

undirstaða alls náms og er því mikilvægt að ná góðum tökum á lestri og ritun. Ef nemandi 

lendir í vandræðum með lestur skiptir miklu máli að kennarinn taki á því sem fyrst og 

vinni markvisst að því að lestrarerfiðleikarnir hái nemandann sem minnst. Okkur fannst 

því við hæfi að ljúka verkefninu á vísun í ljóð Hallgríms Péturssonar þar sem hann fjallar 

um mikilvægi lesturs og gaf okkur innblástur að heiti þessa lokaverkefnis. 

 

Að lesa og skrifa list er góð, 

læri það sem flestir. 

Þeir eru haldnir heims hjá þjóð 

höfðingjarnir mestir. 
Hallgrímur Pétursson (Ljóðsprotar 1990) 
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