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Ágrip 

Lestur er ekki meðfædd færni, heldur er lestrarnám ein flóknasta hugræna aðgerð sem 

börn þurfa að ná tökum á í lífinu. Heili manna hefur ekki innibyggða lestrarstöð heldur 

byggir lestrarnám og lestrarfærni á málstöð heilans, á málþáttunum og tungumálinu 

sjálfu. Tungumálið er kerfi sem byggir á þáttum sem vísa til vitundar einstaklinga um  

málfræði og setningagerð, um formgerð og hljóðkerfislega uppbyggingu, ásamt 

merkingu og málhegðun.   

Markmið þessarar ritgerðar er að kortleggja samspil máls og læsis og leitast við að 

svara því hver eru tengsl málmeðvitundar og lestrarfærni. Þá er einnig fjallað um 

mikilvægi faglegrar lestrarkennslu, kennsluaðferðir sem gefið hafa góðan árangur 

meðfram fróðleik um hvernig hægt er að efla málmeðvitund barna með áhrifaríkum og 

skilvirkum aðferðum og markvissri mál- og lesskilningsþjálfun. Fjallað  er um lestur út 

frá einfalda lestrarlíkaninu sem gerir ráð fyrir tveimur meginþáttum lestrarfærninnar:  

umskráningu, og málskilningi/lesskilningi. Rýnt er í birtingarform þeirra 

lestrarerfiðleika sem einstaklingar glíma við þegar veikleikar koma upp í þessum 

tveimur undirstöðuþáttum með þeim afleiðingum að lesandinn nær ekki tökum á  

lesskilningi. Í því sambandi er horft til mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og markvissra 

inngripa og eftirfylgni. Við gerð ritgerðarinnar styðst höfundur við rannsóknir og 

kenningar fræðimanna á sviði málvísinda og lestrarkennslu. Lestur er nauðsynleg 

undirstöðufærni bæði í námi, starfi og lífinu sjálfu og þannig er góð lestrarfærni  

undirstaða að lífsgæðum fólks. Því er afar mikilvægt að kennarar séu vel undirbúnir 

þegar þeir takast á hendur svo ábyrgðarmikið hlutverk sem lestrarkennsla er.   
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1 Inngangur 

Tungumál er stórbrotið og flókið fyrirbæri. Um allan heim eru töluð tungumál og táknmál, 

við tölum við vini og vandamenn, kunningja og ókunnuga. Stundum tölum við við okkur 

sjálf eða við gæludýrin okkar og sumir tala upp úr svefni. Alls staðar heyrum við talað 

tungumál, í sjónvarpi, útvarpi, úti á götu (Fromkin, Rodman og Hyams, 2011, bls. 284). 

Noam Chomsky (2006) sagði að þegar við skoðum tungumál nálgumst við það sem sumir 

myndu kalla „kjarna manneskjunnar“ þar sem þessi eiginleiki til þess að tjá okkur með töluðu 

og táknuðu máli er einkennandi og einstakur fyrir manneskjuna.  

Flestir kunna að minnsta kosti eitt tungumál. Að kunna tungumál þýðir að geta talað 

þannig að aðrir, sem kunna sama tungumál, skilji það sem sagt er. Það þýðir að maður hefur 

hæfileikann til þess að gefa frá sér hljóð sem hafa ákveðna merkingu og skilja hljóð sem 

aðrir gefa frá sér. Tungumál eru þó ekki aðeins tjáð með tali heldur einnig tákni og táknmál 

eru alveg jafngild töluðu máli (Fromkin, Rodman og Hyams, 2011, bls. 285).   

Öll tungumál byggjast á ákveðnu kerfi sem meðal annars snýr að regluverki og gerð 

viðkomandi tungumáls. Um að ræða setningagerð (e. syntax), formgerð (e. morphology) og 

hljóðkerfið (e. phonology) sem eru þeir þættir sem snúa að uppbyggingu tungumálsins. 

Merking (e. semantics) er sá þáttur sem tengist inntaki tungumáls; orðaforða, merkingu orða 

og setninga ásamt málnotkun (e. pragmatics) en það er sá þáttur sem snýr að því hvernig 

tungumálið er notað í samskiptum við aðra (Levey, 2019).  

Í heilanum eru tvö heilahvel, vinstra heilahvel og hægra heilahvel. Hvort heilahvel 

skiptist svo í fjögur blöð, ennisblað, hvirfilblað, hnakkablað og gagnaugablað. Í ennisblaði 

og gagnaugablaði vinstra heilahvels eru aðalmálstöðvar heilans. Þessi aðalmálsvæði heilans 

hafa verið kennd við læknana Pierre Paul Broca og Karl Wernicke. Paul Broca áttaði sig á 

því að skaði á ákveðnum stað í vinstra heilahveli sjúklings truflaði máltjáningu hans. 

Nokkrum árum seinna uppgötvaði Karl Wernicke að skilningur á töluðu og rituðu máli 

tengdist gagnaugablaðinu í vinstra heilahveli. Þessar rannsóknir á málstoli leiddu í ljós að 

málið og málfræðin eiga heima á ákveðnum stöðum í heilanum (Cruz og Levey, 2019; 

Sigríður Magnúsdóttir, 2017).   

Þessi málsvæði eru í dag kölluð Broca-svæði og Wernicke-svæði. Broca er staðsett 

vinstra megin í ennisblaði heilans og er það svæði sem geymir merkingarúrvinnslu, skilning 

á uppbyggingu setninga, hljóðkerfisúrvinnslu og getuna til þess að gefa frá sér málhljóð 

(Cruz og Levey, 2019). Oft er talað um málstol (e. aphasia) þegar fólk missir málið vegna 

heilaskaða. Málstol getur þó lýst sér á margvíslegan hátt og málstol á svæði Broca lýsir sér 

til dæmis fyrst og fremst í skertri máltjáningu (Sigríður Magnúsdóttir, 2017). Wernicke-

svæði geymir málskilning og þeir sem verða fyrir skaða á þessu svæði heilans geta orðið 

fyrir málskilningsstoli (Sigríður Magnúsdóttir, e.d.).  

Þegar ungabörn læra móðurmál er ferlið kallað máltaka. Máltaka barna byrjar strax við 
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fæðingu með hjali og babbli og loks fara þau að segja eitt og eitt orð, svo mynda þau tveggja 

orða setningar og um fjögurra til fimm ára aldur eru þau orðin altalandi. Þá hafa þau náð 

sæmilegum tökum á málkerfinu og reglum tungumálsins án mikillar fyrirhafnar, rétt eins og 

þau séu fædd með hæfileika til þess að læra tungumál (Sigríður Sigurjónsdóttir, e.d.; Levey, 

2019). Á leikskólaaldri hefst skeið sem kallað er bernskulæsi (e. emergent literacy), sem er 

það tímabil þegar málfærni og málþróun eflast í átt að undirbúningi læsis. Orðaforði og 

málskilningur leggja grunn að lesskilningi, en hljóðkerfisvitund þroskar næmi fyrir hljóðum 

tungumálsins sem táknuð eru með bókstöfunum. Smám saman og með markvissri örvun og 

kennslu eykst málfærnin og börn verða meðvituð um og móttækileg fyrir ritmálinu og inntaki 

þess (Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Oft er litið á máltöku barna og tileinkun móðurmáls sem náttúrulegt ferli þar sem börn 

læra, undir eðlilegum kringumstæðum, af umhverfinu án fyrirhafnar og án beinnar kennslu 

fullorðinna (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). Lestur er hins vegar ekki meðfæddur eiginleiki 

og ein flóknasta hugræna aðgerð sem börn þurfa að ná tökum á í lífinu (Steinunn Torfadóttir, 

2011c). Lestrarnám er talið vera eitt mikilvægasta viðfangsefni fyrstu ára 

grunnskólagöngunnar þar sem lestrarfærni er nauðsynleg undirstöðufærni, bæði í námi og 

atvinnulífi. Lestur eykur orðaforða, lífsgæði og auðveldar daglegar athafnir einstaklings 

(Steinunn Torfadóttir, 2011c). Lestrarfærni skiptir einnig máli í tungumálanámi þar sem 

lestur eykur orðaforða og styður þannig við mál- og lesskilning. Í þessari ritgerð verður 

fjallað um þá þætti tungumálsins sem eru undirstaða góðrar lestrarfærni og leitast verður við 

að svara því hver tengslin eru á milli málmeðvitundar og læsis. Loks verður fjallað um 

nokkrar aðferðir til þess að efla orðaforða og málmeðvitund barna til þess að ýta undir 

lestrarfærni og námsárangur. 
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2 Máltaka barna og þróun læsis 

Máltaka barna er merkilegt og forvitnilegt viðfangsefni. Fjölmargar kenningar hafa verið 

settar fram um máltöku barna og það er mikilvægt að skoða þessar kenningar til þess að 

öðlast dýpri skilning á því hvaða þættir styðja við máltöku barna og hvaða leiðir er hægt að 

nota til þess að örva málþroska þeirra. Þeir fræðimenn sem fást við málkunnáttufræði (e. 

generative grammar) halda því fram að börn fæðist með ákveðna vitund um hvernig mál eru 

uppbyggð. Aðrir telja að börn læri tungumál alfarið af umhverfinu og í gegnum samskipti 

við aðra (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013; Levey, 2019).  

Kenningar um félagsleg samskipti gera ráð fyrir því að börn fæðist með þörf til þess að 

eiga samskipti við aðra og læri þannig það tungumál sem þau heyra talað í umhverfi sínu. 

Barn lærir þá tungumálið í gegnum leik, samskipti við aðra og daglegar athafnir. Rússneski 

sálfræðingurinn Lev Vygotsky setti fram kenningu um svæði mögulegs þroska (e. zone of 

proximal development) sem hann lýsti sem bilinu á milli þess sem barn getur gert sjálft og 

þess þroska sem barn gæti náð með stuðningi eða leiðsögn fullorðinna eða annarra (Levey, 

2019). Árið 1957 gaf bandaríski sálfræðingurinn B. F. Skinner út bók þar sem hann lýsti 

hugmyndum sínum um máltöku barna. Hann hélt því fram að börn lærðu tungumál í gegnum 

styrkingu frá fullorðnum í umhverfinu. Hann sagði að fullorðnir mótuðu mál barna með því 

að styrkja ákveðin hljóð í „babbli“ barna sem líktust orðum og þannig myndu börn smátt og 

smátt byrja að mynda orð og loks setningar (Skinner, 2014).  

Það hafa einnig verið settar fram kenningar um að vitsmunaþroski og máltaka séu 

nátengd. Á málþroskaskeiði þróar barn með sér skemu sem hjálpar því að skilja hvaða 

hlutverki hlutir í umhverfinu gegna og hvaða þýðingu þeir hafa (Levey, 2019). Jean Piaget 

setti fram kenningu um varanleika hluta (e. object permanence) í sambandi við máltöku og 

vitsmunaþroska þar sem hann lýsti því að þegar börn hafa náð ákveðnu þroskastigi öðlast 

þau skilning á því að hlutir, verur og atburðir sem þau sjá ekki eru til staðar. Á því stigi sem 

börn skilja varanleika hluta fara þau að geta notað orð yfir hluti sem þau sjá ekki (Levey, 

2019).  

Kenningar um máltöku barna eru að mörgu leyti ólíkar en fræðimenn virðast vera 

sammála um að málörvun er mikilvægur þáttur í máltöku og málþroska og það er mikilvægt 

að börn fái málörvun frá umhverfinu, í gegnum leik, stuðning og leiðsögn (Levey, 2019). Í 

kaflanum hér á eftir verður fjallað um kenningar um máltöku barna sem snúa að 

málkunnáttufræði og læsi.  

 

2.1 Noam Chomsky, algildismálfræðin og eðlishvöt til tungumáls 

Flest börn læra að minnsta kosti eitt tungumál um ævina, hvaðan sem þau koma og óháð 

kyni og stöðu. Börn læra tungumál sem þau heyra í umhverfinu og um fimm ára aldur er tal 

barna orðið lítið frábrugðið tali fullorðinna (Fromkin, Rodman og Hyams, 2011, bls. 299). 
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Ungabörn ganga öll í gegnum sömu stig máltökunnar, þ.e. þau hjala, hlæja og babbla við 

nokkurra mánaða aldur (Levey, 2019) og þegar börn byrja að mynda setningar vantar yfirleitt 

ákveðna liði. Tveggja ára barn með íslensku sem móðurmál myndi til dæmis segja mamma 

byggja hús og á tveggja ára barn með ensku sem móðurmál myndi segja mommy build house 

í stað þessa að segja mamma er að byggja hús (Fromkin, Rodman og Hyams, 2011). Börn á 

máltökuskeiði um allan heim ganga í gegnum sama eða mjög svipað ferli og það bendir til 

þess að þau fæðist með innbyggða næmi til þess að læra tungumál.  

Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar setti málvísindamaðurinn Noam Chomsky fram 

kenningu um meðfæddan málhæfileika manna til máltöku. Hann taldi að börn gætu ekki lært 

móðurmál sitt einungis með því að heyra það í umhverfi sínu. Kenning Chomsky gerir ráð 

fyrir því að börn fæðist með innbyggða málfræðiþekkingu eða þekkingu á þeim 

málfræðiatriðum sem eru sameiginleg öllum tungumálum heims. Þetta kallaði hann 

algildismálfræði (e. Universal Grammar). Það má segja að algildismálfræðin sé áætlun eða 

frumgerð að öllum tungumálum heims og því hvernig málkerfi eru byggð upp (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013; Fromkin, Rodman og Hyams, 2011, bls. 299). Algildismálfræðin gerir 

ráð fyrir því að ung börn hafi ákveðna málfræðiþekkingu og að máltökuferli þeirra sé 

reglubundið en eins og áður kom fram er máltökuskeið barna svipað um allan heim. 

Málkunnáttufræðingar gera sér þó grein fyrir því að innbyggð málfræðiþekking sé ekki það 

eina sem börn þurfa til þess að læra móðurmálið og samskipti við annað fólk og örvun frá 

umhverfinu eru mikilvægir þættir sem ýta undir máltöku og málþroska (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013).  

Eftir því sem þekking manna á mannsheilanum, málstöðvunum, næmiskeiði fyrir mál 

og erfðafræði hefur aukist hefur kenning Chomsky um algildismálfræði notið meiri 

vinsælda. Það hefur m.a. fundist málgen, svokallað FOXP2-erfðaefni og vísindamenn hafa 

fundið tengingu á milli málkvilla einstaklinga og galla í FOXP2-geni þeirra (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013; Lai o.fl., 2001). Það bendir til þess að eitthvað sé til í kenningum 

Chomsky og að manneskjan fæðist með ákveðinn móttækileika fyrir tungumáli eða 

máltökutæki (e. language acquisition device, LAD).  

Steven Pinker gaf út bók árið 1994 þar sem hann kallaði þetta máltökutæki eðlishvöt til 

tungumáls (e. language instinct) og lýsti því að tungumálið þróaðist ósjálfrátt með börnum 

og væri eðlishvöt frekar en hæfni. Tungumálakunnátta og tal er því í eðli mannsins eins og 

það er í eðli kóngulóar að spinna vef. Kóngulóin hefur enga sérstaka þekkingu á því hvernig 

best sé að spinna vef en þær hafa kóngulóarheila sem knýr þær áfram í vefnaðinum (Pinker, 

2007).  

Það er forvitnilegt að skoða þessar hugmyndir málkunnáttufræðinga í samhengi við 

málvitund, hljóðkerfisvitund og lestur og í næsta kafla verður fjallað um lestur og læsi og þá 

þætti tungumálsins sem eru forsendur góðrar lestrarfærni, læsis og náms barna.  
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2.2 Þróun málmeðvitundar og bernskulæsi 

Tungumálið byggir á fimm meginþáttum. Þeir eru hljóðkerfi (e. phonology), málfræði (e. 

grammar), formgerð (e. morphology), merking (e. semantics) og málnotkun (e. pragmatics). 

Vitund um þessa þætti er kölluð málmeðvitund (e. metalinguistic awareness). Þegar talað er 

um málmeðvitund er ekki aðeins átt við þá vitund um að þessir þættir tungumálsins séu til 

heldur er málmeðvitund hæfileikinn til þess að velta tungumálinu fyrir sér og hugsa meðvitað 

um tungumálið og hvernig það er notað. Málmeðvitund er nauðsynlegur þáttur að þróun 

lestrarfærni og undanfari hennar (Brea-Spahn og Levey, 2019). 

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er ákveðin færni og þekking sem þróast sem 

undanfari að formlegu lestrarnámi. Það felur í sér mikilvæga þróun á orðaforða, máltjáningu 

og málskilningi og börn fara að þróa með sér þekkingu og færni í málfræði og setningafræði 

(Whitehurst og Lonigan, 1998). Börn á bernskulæsisskeiði læra að hugsa um tungumálið á 

meðvitaðan hátt í stað þess að nota tungumálið ómeðvitað og þróa þannig málmeðvitund 

sem er nauðsynlegur þáttur þegar kemur að því að læra að lesa og skrifa (Diehl, 2019). 

Málmeðvitund kemur fram á leikskólaárunum, ásamt bernskulæsi, þegar börn öðlast 

eiginleikann til þess að velta eðli tungumálsins og eiginleikum fyrir sér á meðvitaðan hátt. 

Þau fara þá að veita uppbyggingu tungumála, setningagerð, hljóðkerfisþáttum orða og 

merkingu þeirra meiri athygli og verða jafnvel vör við villur sem þau heyra í tungumálinu 

(Almodovar og Levey, 2019). 

Á þessum árum fara börn að veita táknum í umhverfinu meiri athygli og geta þykjustu-

lesið ýmis orð eða merki sem þau sjá í umhverfinu og þekkja á útlitinu, til dæmis Skyr og 

Bónus. Þau öðlast skilning og þekkingu á bókum og vita til dæmis að texti er lesinn frá vinstri 

til hægri, ofan frá og niður, að bækur hafa gjarnan bókakápur og að það er textinn í bókum 

sem geymir söguna og merkinguna en ekki einungis myndirnar (Diehl, 2019; Whitehurst og 

Lonigan, 1998). Á bernskulæsisskeiði átta börn sig á tilgangi ritmálsins, því að hægt er að 

skrifa orð með bókstöfum og lesa úr táknum. Hljóðkerfisvitund barna þróast einnig mikið á 

þessu tímabili og börn verða þá meðvitaðri um að hægt sé að ríma og leika sér að hljóðum 

og orðum (Whitehurst og Lonigan, 1998).  
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3 Tungumálið - Undirstaða að færni í lestri og læsi 

Tungumál er eins og áður kom fram tjáð í gegnum tal, táknmál eða ritað mál. Talað mál og 

ritað eru tjáningarform byggð á sameiginlegum grunni tungumálsins (Cain, 2010, bls. 4). 

Þessi form eru að mörgu leyti ólík og því hefur verið haldið fram að ritað mál sé manninum 

ekki jafn náttúrulegt og talað mál og að maðurinn fæðist ekki með innfæddan hæfileika til 

þess að skrifa og lesa ritað mál (Aaron og Joshi, 2007). Við notum augun til þess að lesa 

ritað mál og eyrun til þess að hlusta á talað mál, ritað mál er varanlegt og oft formlegra en 

talað mál en talað mál er aðeins tímabundið og oft afslappað og óformlegt (Cain, 2010).  

Töluðu máli fylgir yfirleitt óyrt tjáning af einhverju tagi, svo sem bendingar, ákveðinn 

tónn og svipbrigði sem ekki er hægt að sjá í rituðu máli. Í rituðu máli er hægt að nota 

greinarmerki til þess að ná fram svipuðum áhrifum en í rituðu máli skiptir samhengi miklu 

máli. Það getur til dæmis verið erfitt að sjá á rituðu máli hvort eitthvað sé sagt glaðlega, í 

reiði eða kaldhæðni án þess að því sé lýst sérstaklega eða hægt sé að sjá það á samhengi í 

texta (Cain, 2010, bls. 5).  

Undirstöðuþættir tungumálsins (sjá mynd 1, bls. 14), þ.e. hljóðkerfið, orðhlutavitund, 

merkingarvitund, málfræði og setningavitund gegna allir ákveðnu hlutverki við lestur 

(Steinunn Torfadóttir, 2011b; Kamhi og Catts, 2012). Hljóðkerfið gegnir lykilhlutverki 

þegar kemur að umskráningu, það er að breyta bókstöfum í hljóð tungumálsins og raða 

hljóðum saman í orð (Kamhi og Catts, 2012). Merkingarvitund er sá þáttur tungumálsins 

sem snýr að merkingu orða, bæði stakra orða og orða í setningum og textum. Þá er bæði átt 

við beina merkingu orðsins og tengsl á milli orða innan setninga sem búa til merkingu. 

Orðhlutavitund er vitund um að orðhlutar geta breytt merkingu orða og gegna mikilvægu 

hlutverki í setningagerð (Kamhi og Catts, 2012). Til dæmis getur sögnin að hjóla breyst með 

breytingu á orðhlutum hennar, t.d. hann hjólaði, barnið hjólar, við hjóluðum. Málfræði- og 

setningavitund beinist að regluverki tungumálsins, ásamt orðhlutavitundinni, og stýrir því 

hvernig orðum er raðað í setningaliði, málsgreinar setningar. Reglur setningafræðinnar segja 

til um skipulag setninga, svo sem röðun orðflokka innan setninga til þess að úr verði 

merkingarbær heild (Kamhi og Catts, 2012). Málnotkun er síðan sá þáttur undirstöðuþáttur 

tungumálsins sem felur í sér notkun tungumálsins og viðeigandi beitingu þess eftir samhengi 

og aðstæðum (Kamhi og Catts, 2012; Almodovar og Levey, 2019).  

Í þessum kafla verður fjallað um lestur og læsi, hvað felst í góðri lestrarfærni og nánar 

um undirstöðuþætti tungumálsins í tengslum við umskráningu og lesskilning.  
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Mynd 1. Tungumálið - Undirstaða lestrar og náms (Steinunn Torfadóttir, 2011b). 

 

3.1 Hvað er læsi? 

Læsi (e. literacy) er óskýrt og umdeilanlegt hugtak. Ef hugtakinu er flett upp í Íslenskri 

nútímamálsorðabók (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, e.d.) er læsi skilgreint sem 

það að vera læs, þ.e. að kunna að lesa úr ritmáli. Það er þó nokkuð þröng skilgreining þar 

sem læsi hefur í gegnum söguna verið sá þáttur sem skilur á milli frelsis og ánauðar og opnað 

tækifæri fyrir þá sem hafa það á valdi sínu (Morrison og Wilcox, 2013). 

Víðari skilgreining hugtaksins er að læsi sé fjölbreytt færni sem byggir á því að maðurinn 

sé læs á umhverfi sitt, tákn, miðla, myndir og fyrirbæri. Hugtakið hefur einnig verið notað 

um færni í upplýsingatækni og þá er talað um nýlæsi, í fleirtölu. Nýlæsi eru mörg og þar má 

til dæmis nefna tölvulæsi, upplýsingalæsi og nýmiðlalæsi (Baldur Sigurðsson, e.d.).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er læsi einn af sex grunnþáttum menntunar 

og í raun lykill að hinum fimm grunnþáttunum. Það segir jafnframt að læsi sé fyrst og fremst 

um samkomulag innan málsamfélaga um merkingu orða og málnotkun og merkingarsköpun 

einstaklinga. Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og 

umskrifa heiminn með eigin merkingarsköpun. Þeir eiga að þroska með sér vitund um 

mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi.  

Hugtakið læsi er eins og áður kom fram óskýrt og umdeilanlegt en til þess að svara 

spurningunni „hvað er læsi?“ má segja að læsi sé hæfni sem hægt er að nota til þess að afla 

sér upplýsinga, þekkingar og skilnings. Læsi er grunnur að ævilöngu námi, bætir lífsgæði 

fólks og gerir því kleift að taka fullan þátt í samfélögum (Unesco, e.d.). 
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3.2 Hvað er lestur? - Einfalda lestrarlíkanið 

Lestur er flókin aðgerð sem felur í sér samhæfingu fjölmargra þátta, hæfni og þekkingu 

(Cain, 2010, bls. 2). Samkvæmt Burns, Griffin og Snow (1999) hafa þjálfaðir lesarar náð 

tökum á þremur grunnþáttum. Þeir geta borið kennsl á orð sem þeir lesa með því að nýta sér 

lögmál bókstafanna og tengsl hljóða og tákna. Þeir geta nýtt fyrri þekkingu, orðaforða sinn 

og aðferðir við lesskilning til þess að skilja það sem þeir lesa og þeir geta lesið af fimi, þ.e. 

lesið orð hratt og af nákvæmni og sjálfvirkni. Eins og áður kom fram hafa öll tungumál 

málkerfi sem byggja á málfræði, orðhlutafræði, hljóðkerfisfræði, merkingarfræði og 

málnotkun. Þessir þættir eru undirstaða lestrar og gegna allir ákveðnu hlutverki við lestur 

(Kamhi og Catts, 2012). Margir hafa reynt að skilgreina hvað felst í lestri í víðum skilningi 

en það getur verið erfitt þar sem lestur sameining tveggja þátta sem fela í sér mjög ólíka 

hæfni, þ.e. þekkingu orða og skilnings (Kamhi og Catts, 2012).  

Árið 1986 settu Philip Gough og William Tunmer fram kenningu um lestur sem þeir 

kölluðu The Simple View of Reading eða einfalda lestrarlíkanið. Líkanið lýsir þeim 

meginþáttum sem lestur byggir á og gengur út frá því að lestur felist í því að tveir aðskildir 

þættir, umskráning (e. decoding) og málskilningur (e. linguistic comprehension), séu 

nauðsynlegir til þess að hægt sé að lesa (Parker, 2019).  

 

 

Mynd 2. Einfalda lestrarlíkanið (Hoover og Gough, 1990). 

Með einfalda lestrarlíkaninu er ekki verið að gera lítið úr því flókna ferli sem lestur og 

lesskilningur er og í raun er ekkert einfalt við málskilning eða lestur. Á mynd 2 hér að ofan 

má sjá hvernig einfalda lestrarlíkanið skiptir þessari flóknu aðgerð í tvo jafnmikilvæga þætti 

þar sem lestri verður einungis náð ef lesandi getur lesið orð og setningar og skilið hvað hann 
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er að lesa. Ef lesandi getur umskráð orð sem hann les, þ.e. lesið úr bókstafstáknum, en skilur 

ekki orðin sem hann les næst ekki lesskilningur og ef lesandi hefur ekki færni í umskráningu 

skilur hann ekki lestextann (Hoover og Gough, 1990). Börn geta því ekki talist læs fyrr en 

þau ná bæði valdi á umskráningu og málskilningi (Steinunn Torfadóttir, 2011c). Ef barn á 

erfitt með að ná tökum á öðrum hvorum þessara þátta er líklegt að um sé að ræða 

lestrarörðugleika (Parker, 2019). Nánar verður fjallað um lestrarörðugleika í kafla 3.5.   

 

3.3 Umskráning 

Í íslenska stafrófinu eru 32 bókstafir sem allir standa  fyrir hljóð talmálsins en málhljóðin í 

íslensku eru þó fleiri. Þegar við skrifum stafsetjum við hljóð í raðir sem mynda orð og þegar 

við lesum umskráum við þessar runur bókstafa í hljóð og orð (Parker, 2019). Einstaklingur 

sem er fær í umskráningu er fljótur að greina orð í texta og ná í merkingu þeirra í orðasafn 

hugans (Hoover og Gough, 1990). Færir lesarar eiga einnig auðvelt með að umskrá ný orð 

og festa þau í orðasafni hugans eftir að hafa lesið þau nokkrum sinnum (Steinunn Torfadóttir, 

2011d). Umskráning og þetta vald sem góðir lesarar hafa á samspili stafa og hljóða byggir á 

góðri hljóðkerfisvitund (Hoover og Gough, 1990).  

Ehri (2005) talar um að til séu fjórar leiðir til þess að lesa úr bókstafstáknum. Sú fyrsta 

er að umskrá með nákvæmri hljóðaaðferð, önnur með því bera saman lík orð með líka 

stafsetningu, aú þriðja með því að giska á merkingu út frá samhengi og sú fjórða með því að 

festa orð í sjónrænu minni. Þá þekkir lesandinn orðið um leið og hann sér það og sækir 

merkingu þess í sjónræna orðaforðann. Fyrstu þrjár aðferðirnar eru notaðar til þess að lesa 

ný orð eða orð sem lesandi hefur ekki séð áður. Með æfingunni fer lesandi að geta lesið orð 

á sjálfvirkan og skilvirkan hátt án þess að þurfa að umskrá staf fyrir staf. Þegar lesandi hefur 

náð góðum tökum á þessum sjálfvirka lestri eykst sjónræni orðaforði hans og hann getur hætt 

að eyða orku í umskráninguna sjálfa og getur þá einbeitt sér að lesskilningi. Besta leiðin til 

þess að festa orð í sjónrænum orðaforða með nákvæmri hljóðaaðferð. Samkvæmt Ehri ganga 

allir í gegnum sjónrænt orðanám (e. sight word learning) til þess að ná fullkomnum tökum á 

lestri og sjónrænn lestur er árangursríkasta leiðin til þess að lesa texta og ná góðum 

lesskilningi (Ehri, 2005; Steinunn Torfadóttir, 2011d). 

Til þess að kortleggja rithátt orða í hugrænni úrvinnslu út frá tengslum stafa og hljóða 

og ná tökum á sjónrænum orðalestri telur Ehri (2005) að börn fari í gegnum fjögur þrep. 

Fyrsta þrepið kallast undanfari bókstafsstigs (e. pre alphabetic phase). Á því stigi vita börn 

lítið um lögmál bókstafanna og nota ekki tengsl bókstafa við hljóð til þess að lesa orð en þau 

gætu þekkt orð í umhverfinu eins og nöfn á verslunum og matvælum. Á öðru þrepi, 

bókstafsstigi að hluta (e. partial alphabetical phase) hafa börn lært einhverja bókstafi og 

reyna að nýta sér þá við lestur en oft tengja þau bara fáeina bókstafi í orðum við hljóð, oft 

fyrsta og síðasta staf, og eiga þá til að rugla saman orðum sem byrja og enda á sömu stöfum. 
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Börn á þessu þrepi eiga í erfiðleikum með að umskrá ný orð sem þau þekkja ekki og rugla 

oft saman líkum orðum. Þriðja stigið er kallað fullkomið bókstafsstig (e. full alphabetic 

phase) og börn á því stigi  hafa náð tökum á lögmáli bókstafanna, þekkja einstök hljóð í 

orðum og geta fest orð í sjónrænu minni. Síðasta stigið er heildrænt bókstafsstigs (e. 

consolidated alphabetical phase) og á því stigi hafa börn náð að geyma flest orð í 

aldurssvarandi lesefni í sjónrænu minni og geta því einbeitt sér með markvissum hætti að 

lesskilningi.  

 

3.1.1 Hljóðkerfisvitund og hljóðavitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er yfirhugtak yfir þann eiginleika að geta 

greint einstök hljóð, hljóðunga og atkvæði í orðum og leikið sér að þeim (Cain, 2010). 

Hljóðkerfisvitund þróast með börnum frá því að þau eru ung og í raun fæðast börn með svo 

næma skynjun á hljóð tungumála að þau geta numið öll málhljóð sem fyrirfinnast í 

tungumálum heimsins. Smátt og smátt fara þau svo að „tína“ út þau hljóð sem þau þurfa ekki 

að nota í sínu móðurmáli (Levey, 2019). Börn sem hafa kínversku að móðurmáli heyra t.d. 

oft ekki muninn á r og l af því að þau málhljóð eru eins í kínversku. Þegar börn eru þriggja 

til fjögurra ára gömul verða þau vör við að orð eru samsett úr atkvæðum. Seinna fara þau að 

geta rímað og loks geta þau greint á milli einstakra hljóða í orðum (Helga Sigurmundsdóttir, 

2011; Levey, 2019), þ.e. ef málþroski er eðlilegur.  

Þegar börn fara að geta greint á milli einstakra hljóða í orðum byggir það á næmi í 

hljóðavitund (e. phonemic awareness), en hún er undirþáttur hljóðkerfisvitundar og 

undirstaða þess að börn læri að lesa (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). Ólæsir heyra ekki 

einstök hljóð í orðum þar sem hljóðin í orðum blandast yfirleitt svo vel í orðræðu að einstök 

hljóð týnast. Til þess að einstaklingur geti lesið og skrifað þurfa lesendur að vera meðvitaðir 

um þessa einstöku hljóðunga og greina þá í orðum (Parker, 2019, bls. 85). Þessi hæfni til 

þess að skynja einstök hljóð og þekking á tengslunum á milli hljóða og bókstafa er mjög 

mikilvæg þegar kemur að því að festa orð í minni en sjónrænn orðaforði felur í sér að lesandi 

myndar tengingu á milli stafa og hljóða og tengir þannig framburð og stafsetningu orða við 

merkingu þeirra og festir í sjónrænu minni (Ehri, 2005).  

 

3.4 Lesfimi 

Lesfimi er samsetning nákvæmni (e. accuracy), sjálfvirkni (e. automaticity) og hljóðfalls (e. 

prosody) við lestur sem auðveldar lesanda að skilja það sem hann les. Hún birtist í lestri sem 

er sjálfvirkur, án fyrirhafnar, á viðeigandi hraða og með viðeigandi áherslum og hljómfalli. 

Lesfimi er sá þáttur lestrar sem getur ýtt undir lesskilning eða dregið úr honum (Kuhn, 

Schwanenflugel og Meisinger, 2010).  

Lestrarnákvæmni er hlutfall rétt lesinna orða miðað við heildarfjölda lesinna orða (Helga 
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Sigurmundsdóttir, 2011). Nákvæmni og sjálfvirkni í lestri eru þegar lesandi les texta hratt og 

nákvæmlega, án áreynslu og án meðvitaðrar athygli (Helga Sigurmundsdóttir; Kuhn, 

Schwanenflugel og Meisinger, 2010). Til þess að ná þessari hæfni þarf lesandi að að hafa 

gott vald á umskráningu og gott orðasafn í sjónrænu minni (Kuhn, Schwanenflugel og 

Meisinger, 2010; Ehri, 2005).  

Hljóðfall skiptir máli fyrir lesfimi þar sem hrynjandi, áherslur, hljómfall, hlé á milli orða 

og setninga og fleira hjálpar lesandanum að lesa af innlifun. Lesandi les þá í réttu hljómfalli 

og í viðeigandi hendinum og merking textans kemst þannig vel til skila, en tengsl lesskilnings 

og lesfimi eru mikil. Þeir nemendur sem lesa hægt, eintóna og af lítilli nákvæmni eiga það 

til að lesa rangt og misskilja það sem þeir lesa. Lesfimi gerir lesendum kleift að lesa svo 

ómeðvitað að þeir geta einbeitt sér að lesskilningnum frekar en lestrarathöfninni sjálfri 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2011; Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger, 2010).  

Lesfimi er mjög mikilvæg fyrir lestur þar sem þeir sem hafa góða lesfimi eru líklegri til 

þess að skilja það sem þeir lesa og hafa oftar en ekki jákvæða upplifun af lestri og eru 

jákvæðari gagnvart námi almennt. Orðaforði eykst einnig við lestur og þeim sem búa yfir 

góðri lesfimi fer stöðugt fram. Þeir sem eiga erfiðara með lestur og hafa slaka lesfimi verða 

oft neikvæðir gagnvart námi og lestri og dragast þar af leiðandi úr jafnöldrum sínum (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011).  

 

3.5 Lesskilningur 

Málskilningur er undirstöðuþáttur hlustunarskilnings og lesskilningur veltur á 

hlustunarskilningi. Góður mál- og hlustunarskilningur tryggir þó ekki góðan lesskilning, þar 

sem fleiri þættir hafa áhrif á lesskilning. Til þess að geta lesið tungumál og skilið það sem 

lesið er þarf einstaklingur að skilja talað mál (Oakhill og Cain, 2007). Tengsl 

hlustunarskilnings og lesskilnings eru yfirleitt lítil hjá þeim sem eru að byrja að lesa en aukast 

svo með umskráningarfærni og lesfimi þegar einstaklingur er farinn að lesa án áreynslu, af 

nákvæmni og sjálfvirkni. Þá upplifir lesandi textann eins og það sé verið að tala við hann 

frekar en að hann sé að lesa úr flóknum táknum (Oakhill og Cain, 2007; Steinunn Torfadóttir, 

2011).  

Merkingarþáttur (e. semantic) málþroska barna hefst með þróun orðaforða þeirra. 

Orðaforði (e. vocabulary) vísar til allra þeirra orða sem manneskja þekkir og skilur og er 

lykilatriði þegar kemur að málskilningi (Carrol o.fl., 2011). Á fyrstu árum máltökuskeiðsins 

eykst orðaforði barna mjög hratt og þegar þau byrja í skóla er munnlegur orðaforði þeirra 

um 18.000 orð ef málþroski er eðlilegur (Levey, 2019; Carrol o.fl., 2011).  

Orðaforði skiptist í virkan orðaforða (e. expressive vocabulary) og óvirkan orðaforða (e. 

receptive vocabulary). Orð sem einstaklingur notar reglulega í orðræðu er dæmi um virkan 
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orðaforða en óvirkur orðaforði, sem er stærri en virki orðaforðinn, eru þau orð sem 

einstaklingur skilur þegar hann heyrir þau en er ekki öruggur að nota í eigin orðræðu. Það 

sama á við um lestur en oft eru orð í texta sem einstaklingur skilur en eru ekki hluti af virkum 

orðaforða hans í rituðu máli (Cain, 2010; Morrison og Wilcox, 2013).  

Börn læra mörg orð af umhverfinu, eigin reynslu, samtölum og samhengi en sum orð 

þarf að kenna sérstaklega og sum orð er aðeins að finna í ritmáli og þegar börn læra að lesa 

eykst orðaforði þeirra (Levey, 2019). Beck, McKeown og Kucan (2013) skipta virkum og 

óvirkum orðaforða í þrjú lög eftir því hvernig börn læra orð. Fyrsta lagið (e. tier 1) er allur 

virkur orðaforði sem notaður er í daglegu tali og hefur verið hluti af umhverfi barns frá því 

að máltökuskeið hófst og þarf ekki að kenna sérstaklega. Annað og þriðja lag (e. tier 2 og 

tier 3) eru orð sem eru notuð af eldri og reyndari málnotendum og einstaklingur lærir ekki 

af sjálfsdáðum. Annað lag (e. tier 2) eru orð sem heyrast sjaldan í töluðu máli en eru algeng 

í ritmáli. Það skiptir sköpum fyrir lesskilning og nám einstaklings að hafa ríkan orðaforða úr 

lagi tvö á valdi sínu (Beck, Mckeown og Kucan, 2013). Í þriðja laginu (e. tier 3) eru svo orð 

sem eru lítið notuð og oft afmörkuð við ákveðnar fræðigreinar. Þessi orð eru oft flókin og 

þarf að útskýra sérstaklega (Beck, McKeown og Kucan, 2013).  

Orðaforði fólks er misstór og þegar talað er um stærð orðaforða er talað um breidd (e. 

breadth) og dýpt (e. depth). Breidd orðaforða vísar til þess hversu mörg orð einstaklingur 

skilur en dýpt orðaforða er þekking einstaklings á einstökum orðum og tenging á milli þeirra. 

(Cain, 2010). Rannsókn Hu og Nation (2000) sem gerð var til þess að kanna hversu miklu 

máli orðaforði skipti fyrir lesskilning leiddi í ljós að lesandi þarf að skilja u.þ.b. 98% orða í 

texta til þess að skilja textann. Rannsóknir hafa þó sýnt að dýpt orðaforða skipti meira máli 

fyrir lesskilning barna en breidd orðaforða (Cain, 2010). Lesskilningur (e. reading 

comprehension) byggir á málskilningi og er lokamarkmið lestrar en til þess að lesandi skilji 

texta sem hann les spila fleiri þættir inn í en ríkur orðaforði. Ýmsir samverkandi þættir hafa 

áhrif á lesskilning auk orðaforða, svo sem umskráning, færni í lesfimi og sjálfvirkni við 

lestur, ályktunarhæfni, fyrri reynsla lesanda og vinnsluminni (Cain, 2010; Cain og Oakhill, 

2007; Morrison og Wilcox, 2013). 

Málfræði, setningafræði og orðhlutavitund, eru einnig mikilvægir undirstöðuþættir 

þegar kemur að lesskilningi. Eins og áður kom fram er setningafræðin það reglukerfi sem 

stjórnar því hvernig orðum er raðað í setningar svo þær verði merkingarbærar og 

orðhlutavitund er mikilvæg þegar kemur að setningagerð (Kamhi og Catts, 2012). Rannsókn 

Freyju Birgisdóttur (2012) um þróun orðhlutavitundar hjá börnum í 2. og 3. bekk leiddi í ljós 

að tengsl eru milli orðhlutavitundar og lesskilnings barna en orðhlutar (e. morpheme) eru 

minnstu merkingarbæru einingar tungumálsins. Öll orð eru byggð upp á orðhlutum og 

orðhlutarnir stýra merkingu þeirra (dæmi: ó-dauð-leg-ur) (Kamhi og Catts, 2012). 

Orðhlutavitund gegnir einnig mikilvægu hlutverki í umskráningarferli barna og eins og 
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kemur fram í kenningu Ehri (2005) um þróun sjónræns orðaforða nýta börn sér orðhluta til 

þess að flokka saman lík orð og festa í minni.  

Nýleg rannsókn Hafdísar Guðrúnar Hilmarsdóttur, Freyju Birgisdóttur og Steinunnar 

Gestsdóttur (2018) kannar tengsl lesskilnings barna og lestraráhugahvatar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á mikilvægi áhugahvatar í lestrarkennslu og tengingu hennar við 

lestrarleikni og lesskilning. Þá kemur fram að mikilvægt sé að börn beri sig ekki saman við 

aðra og að áhugahvöt þeirra beinist að því að bæta fyrri frammistöðu. Rannsóknin sýndi 

einnig fram á mikilvægi þess að koma í veg fyrir lestrarfælni barna þar sem lestrarfælni gerir 

það að verkum að nemendur lesa minna og það kemur niður á lesskilningi og orðaforða 

(Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, Freyja Birgisdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2018). Það er því 

að mörgu að hyggja þegar kemur að því að kenna og efla lesskilning og mikilvægt að 

kennarar taki mið af öllum þeim þáttum sem geta haft áhrif á lesskilning barna.  

 

3.6 Ritháttarkerfi tungumála 

Ritháttarkerfi tungumála geta verið ólík. Til eru myndræn ritháttarkerfi (e. logographic) þar 

sem myndræn tákn tákna ákveðin orð eða orðhluta, líkt og í kínversku og japönsku og 

hljóðræn ritháttarkerfi, eins og stafrófskerfi (e. alphabetic) og atkvæðiskerfi (e. syllabic). 

Hljóðræn ritháttarkerfi hafa eitt tákn fyrir hvern hljóðung eða eitt tákn fyrir hvert atkvæði 

(Cain, 2010). Ritháttur sem byggir á stafrófi hefur eitt tákn fyrir hvert hljóð eða hljóðung og 

er flokkaður sem gagnsæ (e. transparent) eða ógagnsæ (e. opaque). Gagnsær ritháttur, eða 

grunnur ritháttur, merkir að samband hljóðs og stafs er greinilegt og augljóst en ógagnsær 

ritháttur, eða djúpur ritháttur, merkir að samband hljóðs og stafs er óskýrt (Treiman og 

Kessler, 2005).  

 
Mynd 3. Dýpt ritháttar (Seymour, Aro og Erskin, 2003). 

Eins og sjá má á mynd 3 hér að ofan hafa tungumál eins og spænska, þýska, finnska og 

íslenska fremur grunnan rithátt þar sem flestir stafir í stafrófinu tákna alltaf sama hljóð í 
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ritmálinu og rithátturinn er þannig samkvæmur sjálfum sér. Þannig er það ekki í tungumálum 

eins og t.d. ensku en ritháttur enskunnar er í raun mjög ógagnsær. Í ensku getur stafurinn „a“ 

táknað mörg mismunandi hljóð til dæmis í orðunum cat, father og ball. Í ensku er einnig 

fleiri en ein leið til þess að skrifa ákveðin hljóð, til dæmis má heyra hljóðið /i/ í my, pie, sigh 

og bye. Vegna þess hve lítill fyrirsjáanleiki er þegar kemur að samsvörun á milli bókstafa og 

hljóða í ensku getur verið erfiðara fyrir enskumælandi börn að læra að lesa og skrifa (Cain, 

2010).   

 

3.7 Lestrarörðugleikar 

 Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (sjá mynd 1) er lestur byggður á tveimur þáttum, þ.e. 

umskráningu og lesskilningi. Þessir tveir undirstöðuþættir verða að vera til staðar til þess að 

lestur eigi sér stað og ef annar hvor þeirra er í ólagi er talað um lestrarörðugleika (Hoover og 

Gough, 1990). Þrenns konar lestrarvandi hefur verið skilgreindur út frá einfalda 

lestrarlíkaninu en þeir eru lesblinda (e. dyslexia), sértækir lesskilningserfiðleikar (e. reading 

comprehension difficulties) og blanda af þessu tvennu (Steinunn Torfadóttir, 2011c).  

Lesblinda eða dyslexía er taugafræðilegur kvilli sem veldur því að lesarar eiga í 

erfiðleikum með hljóðkerfisþátt tungumálsins, að umskrá bókstafi í hljóð og orð. Það veldur 

þeim oft fyrirhöfn við að lesa orð, stafsetja þau og festa orð í sjónrænu minni. Lesblindir eiga 

því erfitt með að ná tökum á sjálfvirkum, nákvæmum lestri, og stafsetningu (Catts, Hogan 

og Adlof, 2009; Steinunn Torfadóttir, 2011c). Lesblind börn eiga það til að festast á öðru 

stigi Ehri (2005) sem fjallað var um hér í kafla 3.3, þ.e. bókstafsstigi að hluta. Þau eiga þá 

erfitt með að mynda tengsl stafa og hljóða í orðum og rugla líkum orðum gjarnan saman 

(Steinunn Torfadóttir, 2011c). Þessi mikla fyrirhöfn lesblindra við að umskrá orð getur 

komið niður á lesskilningi þar sem athyglin beinist að umskráningunni sjálfri frekar en 

lestrinum og lesfimi næst ekki en lesfimi er mjög mikilvæg til þess að minnka álagið á 

vinnsluminnið (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007–2008).   

Þeir sem glíma við sértæka lesskilningserfiðleika eru þeir sem eru slakir í lesskilningi en 

hafa náð góðum tökum á nákvæmri og skilvirkri umskráningu (Steinunn Torfadóttir, 2011c). 

Samkvæmt Cain og Oakhill (2007) eru þessir einstaklingar ekki aðeins slakir í lestri og 

lesskilningi heldur glíma þeir einnig við sértæka málskilningskvilla (e. specific 

comprehension deficit). Nemendur með lesskilningsörðugleika sýna góða máltjáningu en eru 

þegar betur er að gáð sakir í orðaforða og eiga erfitt með að mynda samhengi í frásögn. Þeir 

eiga í erfiðleikum með hlustunarskilning, hafa slaka ályktunarhæfni og gengur illa að ná 

heildarmerkingu úr texta (Steinunn Torfadóttir, 2011c).  

Börn sem glíma við lestrarörðugleika af einhverju tagi hafa eðli málsins vegna oft mun 

minni ánægju af lestri en önnur börn sem gerir það að verkum að þau lesa minna. Það getur 

haft mikil og neikvæð áhrif á þróun orðaforða og lesskilnings. Börn með lestrarvanda geta 
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átt í vandræðum með allar námsgreinar í skólanum sem reyna á lestur, ritun og tungumál og 

það getur haft mikil áhrif á sjálfstraust nemenda og áhuga þeirra á námi (Steinunn 

Torfadóttir, 2011c; Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007–2008.). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að ákveðnir þættir í málþroska barna spá fyrir um hvernig þeim 

muni ganga í lestrarnámi seinna (Steinunn Torfadóttir, 2011a). Hægt er að draga verulega úr 

lestrarvanda með snemmtækri íhlutun.  

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) er inngrip sem beinist að ungum börnum, helst 

undir 6 ára aldri, sem eru í áhættu varðandi fötlun eða aðra erfiðleika sem geta haft áhrif á 

þroska þeirra. Það á líka við um börn með slakan málþroska eða lestrarörðugleika. Hugtakið, 

snemmtæk íhlutun, vísar til inngrips snemma í lífi barna en það er mikilvægt að skima fyrir 

áhættuþáttum hjá börnum á meðan þau eru enn á leikskóla eða strax í upphafi skólagöngu 

þeirra, kortleggja vandamál þeirra og veita viðeigandi og markvissa íhlutun. Rannsóknir hafa 

sýnt að umhverfisþættir og utanaðkomandi stuðningur hafa áhrif á heilastarfsemi og 

taugaþroska. Heilastarfsemi ungra barna er ekki eins sérhæfð og heilastarfsemi fullorðinna 

og þar af leiðandi getur snemmtæk íhlutun, þegar börn er á því tímabili sem heilastarfsemin 

er sveigjanlegust, haft áhrif á taugaþroska þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2008; Elva Eir 

Þórólfsdóttir, 2019). Í lestrarnámi beinist snemmtæk íhlutun að þróun bernskulæsis og örvun 

þeirra málþroskaþátta sem eru mikilvæg undirstaða lestrarfærni (Anna Hrund Helgadóttir, 

Steinunn Torfadóttir og Amalía Björnsdóttir, 2020). Það er því mjög mikilvægt að leggja 

rækt við málþroska og lestrarnám barna eins snemma og unnt er og koma til móts við ólíkar 

þarfir hvers og eins til þess að freista þess að koma í veg fyrir lestrarvanda.   
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4 Lestrarkennsluaðferðir  

Þegar kemur að því að kenna lestur þarf að ákveða hvaða leið sé best að fara, hvort best sé 

að nota ofan-frá-úrvinnslu (e. top-down), byrja á að kenna merkingu texta og færa sig svo 

niður í orð, einingar, bókstafi og hljóð eða nota neðan-frá-úrvinnslu (e. bottom-up) og kenna 

lestur með því að byrja á einingum orða, bókstöfum og hljóðum og færa sig upp í orð, 

setningar og merkingu texta (Parker, 2019). Þeir sem kenna lestur með ofan-frá-úrvinnslu 

standa frammi fyrir ákveðnum vanda frá byrjun þar sem það getur verið erfitt að byrja á því 

að kenna orð í heild þegar barn getur ekki lesið þau. Þá er nauðsynlegt að barn hafi byggt 

upp sjónrænan orðaforða (Parker, 2019) og samkvæmt kenningum Ehri (2005) er grunnurinn 

að sjónrænum orðaforða góð hljóðavitund og nákvæm umskráning.  

Í dag eru flestir sammála um að barn þurfi að hafa hljóðavitund til þess að geta orðið fær 

lesari og ólæsir eiga það margir sameiginlegt að eiga erfitt með að greina einstök hljóð eða 

hljóðunga í orðum (Parker, 2019). Hljóðaaðferð er neðan-frá-úrvinnslu lestrarkennsluaðferð 

sem byggir á þekkingu á lögmáli bókstafanna og þjálfun í hljóðavitund. Börn læra þannig að 

umskrá orð, tengja saman hljóð í orð og sundurgreina hljóð í orðum (Steinunn Torfadóttir, 

e.d.). Lesskilningur er lokamarkmið lestrar og með því að kenna lestur í gegnum 

hljóðaaðferð ýtir það undir lesskilning, eins og kom fram í kafla 3, þar sem góð 

umskráningarfærni stuðlar að skilvirkum og nákvæmum lestri, ýtir undir sjónrænan 

orðaforða sem eflir lesfimi og gerir lesanda þar af leiðandi kleift að einbeita sér að innihaldi 

textans og merkingu.  

 

4.1 Kennsla byggð á hljóðaaðferð 

Kennsla byggð á samtengjandi (e. synthetic) hljóðaaðferð virkar þannig að börnum eru fyrst 

kennd hljóð og stafir, atkvæði, orð og loks setningar. Dæmi um samtengda hljóðaaðferð í 

kennslu er að kennari byrjar á að kenna (leggja inn) staf og hljóð. Þannig er þjálfun 

hljóðavitundar byggð inn í hljóðaaðferðina, sem eflir færni barna við að umskrá bókstafi í 

hljóð og orð. Bókstafinir eru ekki kenndir í stafrófsröð heldur í röð sem hentar best þannig 

að börn geti lært sem fyrst að tengja saman hljóð og bókstafi svo úr verði merkingarbær orð, 

þ.e. að umskrá (Helga Sigurmundsdóttir, 2007–2008). Ef stafirnir væru allir kenndir fyrst og 

svo væri nemendum kennt að umskrá gæti það tekið mjög langan tíma og nemendum gæti 

farið að leiðast. Helsta hvatning nemenda sem eru að hefja lestrarnám er að byrja að geta 

umskráð og lesið (Parker, 2019).  

Það er ekki algild regla um það hvaða bókstafi á að byrja að kenna, í Lestrarlandinu er 

röðin til dæmis á, s, í, a, l, ó, r, ég, ú, m, u, e, v, o, n, æ, j, é, t, g, ð, b, ý, þ, k, d, au, p, ei, ey 

og x (Arnheiður Borg og Sigrún Löve, 2013). Í Við lesum A, sem er talsvert eldra námsefni, 

er hins vegar byrjað á o og svo í, a, l, á, s, ó, i, m, u, r, ú, f, ö, v, e, j, n, é, h, þ, æ, ð, k, g, t, d, 

p, b, y, ý, au, ei og ey (Björgvin Jósteinsson, Helga Magnúsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 
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1991).  

Ein leið til þess að leggja inn bókstaf í kennslu með samtengjandi hljóðaaðferð er að 

kennari byrjar á að lesa stutta hljóðsögu. Í hljóðsögunni kemur markstafurinn oft fyrir í 

byrjun orða og kennari ýkir jafnvel viðkomandi bókstafshljóð þegar hann les söguna til þess 

að vekja athygli nemenda á hljóðinu sem verið að kenna. Að lestri loknum rifja nemendur 

og kennari upp orðin í sögunni sem byrja á bókstafnum og nemendur reyna að finna fleiri 

orð sem byrja á honum. Kennari getur líka sýnt nemendum myndir eða sagt ákveðin orð og 

spurt nemendur hvort þeir heyri hljóð stafsins í þeim. Nemendur læra þannig að greina hljóð 

í orðum með því að segja hvort tiltekin hljóð eru til staðar í orðum eða ekki (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007–2008).  

Næsta skref yrði svo að kenna nemendum hvernig á að skrifa bókstafinn. Kennari skrifar 

þá bókstafinn á töflu, segir hvað stafurinn segir og hvaða hljóð stafurinn á. Nemendur 

endurtaka nokkrum sinnum. Kennarinn sýnir hvernig á að draga til stafsins og nemendur æfa 

sig, fyrst með því að nota vísifingur til þess að skrifa stafinn í loftið og svo skrifa þeir stafinn 

á blað með lit. Það er gott að nota sitthvorn litinn fyrir samhljóð og sérhljóð (Björgvin 

Jósteinsson, Helga Magnúsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, e.d.) t.d. rauðan fyrir sérhljóð og 

grænan fyrir samhljóð. Það getur einnig verið gott að nota stafakubba, myndir af stöfum eða 

stafi úr pappa eða önnur hlutbundin gögn í lestrarkennslu til þess að æfa og festa bókstafina 

í minni (National Reading Panel, 2000; Helga Sigurmundsdóttir, 2007–2008). Aðrar leiðir 

til þess að festa bókstafi í minni barna eru t.d. að fá börnin til þess að móta stafi úr leir, 

prikum, böndum eða perlum eða nota líkamstjáningu til þess að leika bókstafina (Björgvin 

Jósteinsson, Helga Magnúsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, e.d.).  

Þegar börn eru búin að læra tvo bókstafi, sérhljóð og samhljóð, er hægt að byrja að kenna 

þeim að tengja þá saman í orð. Þegar börn hafa t.d. lært á og s (sbr. Lestrarlandið) er hægt 

að kenna þeim að tengja hljóðin saman bæði í ás og sá. Kennarinn skrifar þá stafinn á á 

tölfuna og biður nemendur um að segja hljóð stafsins, svo skrifar kennarinn stafinn s á 

töfluna og spyr um hljóðið, þá getur kennarinn beðið nemendur um að hljóða stafina saman 

og hlusta á orðið sem heyrist. Þetta er gert nokkrum sinnum og svo er orðinu snúið við og 

byrjað á stafnum s (Helga Sigurmundsdóttir, 2007–2008).  

Á hverjum degi eru nemendur látnir gera svipaðar æfingar og þegar stöfunum fjölgar 

verða möguleikar hljóðteninga fleiri. Smátt og smátt fara nemendur að geta hljóðað sig í 

gegnum lengri orð. Þegar orð eru farin að verða tveggja atkvæða eða meira er mikilvægt að 

kenna börnum að lesa orð í lesbútum. Kennarar kenna nemendum þá að skipta orðum niður 

í orðhluta eða búta og nemendur lesa hvern bút fyrir sig í stað þess að umskrá nákvæmlega 

staf fyrir staf. Þessi aðferð minnkar bæði álagið á vinnsluminnið, svo að lesendur geti einbeitt 

sér betur að lesskilningi, og eykur meðvitund barna á merkingarbærum einingum innan orða 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2007–2008). Nemendur eru einnig látnir stafsetja orðin sem þeir 
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læra en það hjálpar þeim að festa orðin í sjónrænu minni og þjálfar þau í að sundurgreina 

hljóð orða (Helga Sigurmundsdóttir, 2007–2008; National Reading Panel, 2000). Orðin eru 

sett á lista sem nemendur nota til þess að æfa leshraða og lesfimi (Helga Sigurmundsdóttir 

(2007–2008). Meira verður fjallað um lesfimiþjálfun í næsta kafla.  

 

4.2 Að efla lesfimi 

Lesfimiþjálfun skiptir miklu máli í lestrarnámi barna af því að þeir sem hafa góða lesfimi 

eru, eins og áður kom fram, jákvæðari gagnvart námi og lestri og líklegri til þess að skilja 

það sem þeir lesa. Þeir sem búa yfir góðri lesfimi lesa sjálfvirkt, nákvæmt og í réttu hljómfalli 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2011; Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger, 2010). Þegar lesfimi 

er þjálfuð er gott að byrja á einföldum og auðveldum verkefnum sem þyngjast smátt og smátt 

ef nemendum gengur vel (Helga Sigurmundsdóttir, 2011).  

Undirstaða lesfimi er þekking á tengslum milli stafa og hljóða og þess vegna er gott að 

byrja fimiþjálfun (e. precision teaching) á því að kenna nemendum hljóð stafa, eða rifja þau 

upp. Kennari segir þá hljóð stafs og nemandi endurtekur það þegar hann fær merki. Þetta er 

endurtekið aftur og aftur og svo eru þeir látnir tengja saman hljóð og mynda merkingarbær 

orð (Guðrún Björg Ragnarsdóttir, 2020) líkt og í samtengjandi hljóðaaðferðinni sem er lýst 

hér fyrir ofan. Ef þessi þjálfun gengur vel er hægt að fara yfir í næsta skref. Þá eru nemendur 

látnir lesa upphátt af orðalistum, til dæmis í eina mínútu í senn, og tíminn tekinn á meðan. 

Þessa æfingu er til dæmis hægt að láta nemendur gera í pörum, annar les á meðan hinn tekur 

tímann og svo er orðafjöldi lesinna orða á ákveðnum tíma skráður og hversu mörg orð voru 

lesin vitlaust (Guðrún Björg Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 5. febrúar 2020).  

Til eru ýmsar leiðir til þess að þjálfa lesfimi þegar undirstöðufærni hefur verið náð. Þrjár 

árangursríkar leiðir til þess að þjálfa nákvæmni og hraða í lestri eru endurtekinn lestur, 

samlestur með kennara eða öllum bekknum og bergmálslestur. Endurtekinn lestur er 

algengasta aðferðin til þess að þjálfa lestrarnákvæmni og hraða og hún skiptist í þrjú þrep. 

Kennari byrjar á því að velja hæfilega þungan texta, svo les nemandi textann einu sinni yfir 

til þess kynna sér hann og svo les hann textann nokkrum sinnum hratt og með tilfinningu 

(Morrison og Wilcox, 2010). Með því að lesa texta með kennara, og jafnvel öllum bekknum, 

geta nemendur fylgst með textanum á meðan hann er lesinn upphátt. Kennari ræður þá 

hraðanum, les í viðeigandi hendingum. Nemendur geta annaðhvort lesið upphátt eða í hljóði 

og einbeitt sér að því að lesa hratt og nákvæmlega (Morrison og Wilcox, 2010). 

Bergmálslestur lengur út á að kennari les stuttan texta eða setningar og leggur áherslu á 

viðeigandi hraða, nákvæmni og tjáningu. Nemendur geta fylgst með textanum á meðan hann 

er lesinn og eiga svo að herma eftir kennaranum. Til þess að viðhalda áhuga og hvatningu er 

gott að kennari lesi rösklega og hrósi nemendum sínum reglulega (Morrison og Wilcox, 

2010).  
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Eins og kom fram í kaflanum um lesfimi skipta hljóðfall, hrynjandi, viðeigandi áherslur 

og innlifun ekki síður máli en hraði og nákvæmni þegar kemur að lesfimi og lesskilningi. 

Það hefur jákvæð áhrif á lesfimi barna og tilfinningu þeirra fyrir hljóðfalli að lesið sé fyrir 

þau eða að þau fái að hlusta á sögur (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). Þennan þátt lesfimi er 

hægt að þjálfa sérstaklega, til dæmis með leikrænum lestri eða brúðuleikhúsi. Með 

leikrænum lestri er hér átt við að nemendur lesa saman handrit, smásögur eða ljóð og æfa sig 

að lesa með innlifun. Brúðuleikhús er svipað og leikrænn lestur en þá fá nemendur að búa 

sér til brúður og brúðuleikrit sem þeir leika fyrir bekkinn. Þá getur verið gott að æfa bæði 

lesfimi og hlustun með því að leyfa nemendum að taka upp þegar þeir lesa handritið. Þannig 

heyra nemendur e.t.v. hvað betur mætti fara og fá tækifæri til þess að gera aðra upptöku þar 

sem þeir lesa betur (Morrison og Wilcox, 2010). 

Oft eru aðferðir í lesfimiþjálfun samþættar við kennslu orðaforða og lesskilning. Þá má 

til dæmis nefna samþætta lesfimikennslu en það er skipulögð kennsla sem nær yfir eina viku 

í senn. Fyrsta daginn les kennari sögu, kynnir bakgrunn hennar, útskýrir erfið orð og leiðir 

umræður. Annan daginn er bergmálslestur og lesskilningsverkefni og svo fá nemendur 

textann með heim til þess að æfa með forráðamönnum. Þriðja daginn er kórlestur þar sem 

allir nemendur lesa textann saman upphátt. Kennari getur fylgst með að allir taki þátt í 

lestrinum og séð hverjir hafa náð tökum á efninu og hverjir ekki. Þeir nemendur sem þurfa 

að æfa sig betur fá textann aftur með sér heim. Fjórða daginn er félagalestur þar sem tveir og 

tveir lesa fyrir hvorn annan. Sá félagi sem hlustar á lesturinn passar að hinn lesi rétt og vel. 

Fimmti dagurinn er nýttur í að klára verkefni sem tengjast lesenfnu vikunnar. Þann tíma getur 

kennari notað til þess að meta framfarir nemenda sinna (Helga Sigurmundsdóttir, 2011).  
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5 Hvernig má efla orðaforða og málmeðvitund barna 

Lestur byggir á tungumálinu og eins og hefur komið fram er tungumálið flókið kerfi sem er 

samsett úr hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, málfræði og málnotkunarfræði. Til eru ýmsar 

leiðir til þess að efla þessa þætti tungumálsins og ýta þannig undir góða lestrarfærni 

nemenda. Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness), málfræðivitund (e. grammatical 

awareness), merkingarfræðivitund (e. semantic awareness), setningafræðivitund (e. syntatic 

awareness) og málnotkunarvitund (e. pragmatic awareness) falla undir hugtakið 

málmeðvitund (e. metalinguistic awareness) (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Í þessum kafla verður fjallað um skilvirka 

lesskilningskennslu og nokkrar aðferðir sem hægt er að nota til þess að efla málmeðvitund 

barna, auka orðaforða þeirra og örva máltjáningu.  

 

 

5.1 Kennsla orðaforða 

Góður málskilningur byggir á góðum orðaforða og orðaforði barna er eitt sterkasta 

forspárgildi námsárangurs (Carrol o.fl., 2011). Þegar kemur að því að kenna orðaforða þarf 

fyrst og fremst að skoða hvaða orð þarf að kenna (Tyson og Peery, 2017). Í kaflanum um 

lesskilning framar í þessari ritgerð var fjallað um þrjú lög (e. tiers) orðaforða Beck og félaga 

(2013). Í fyrsta laginu eru orð sem eru mikið notuð í daglegu tali og þau þarf ekki að kenna 

sérstaklega þar sem börn læra þessi orð yfirleitt úr umhverfi sínu ef allt er í lagi. Í lagi tvö 

eru orð sem eru áberandi í ritmáli en skipta engu að síður miklu máli fyrir talað mál, þau er 

oft hægt að nota í víðu samhengi og ef þessi orð eru kennd ýtir það undir ríkulegan orðaforða, 

mál- og lesskilninging (Tyson og Peery, 2017).  

Orð úr lagi tvö eru yfirleitt lærð í gegnum lestur eða beina kennslu og það skiptir máli 

að börn læri orðaforða af þessu tagi til þess að þau nái árangri í bóknámi (Tyson og Peery, 

2017). Það má gera ráð fyrir að nemendur kunni ekki orð úr lagi þrjú þar sem það eru aðallega 

orð sem eru lítið notuð nema innan ákveðinna fræðigreina. Þessi orð eru, eins og áður hefur 

komið fram, oft flókin og þarf að kenna sérstaklega (Beck, Mckeown og Kucan, 2013). Gerð 

hafa verið fjölmörg líkön að orðaforðakennslu en hér á eftir verður fjallað um „The Blended 

Vocabulary Model“ eftir Tyson og Peery (2017) en það er líkan að orðaforðakennslu þar 

sem höfundar hafa tekið það besta úr öðrum líkönum og sett saman í eitt.  

 

5.1.1 „The Blended Vocabulary Model“ 

The Blended Vocabulary Model er líkan af blönduðum aðferðum við orðaforðakennslu. Það 

er þriggja vídda líkan sem allir kennarar ættu að geta haft í huga í daglegri kennslu. Þættirnir 

þrír sem líkanið samanstendur af eru fyrirmynd (e. modeling), skýr kennsla (e. explicit 

instruction) og tilviljunarkennt orðanám (e. incidental learning) (Tyson og Peery, 2017). 
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Með fyrirmynd er átt við að það eigi að gefa börnum góða fyrirmynd af fjölbreyttum 

orðaforða og vekja áhuga nemenda á orðaforða. Kennarar eiga að sýna gott fordæmi með 

því að nota fjölbreyttan orðaforða í fjölbreyttu samhengi, nota sjaldgæfari orð í stað algengra 

orða og útskýra ókunnug orð þegar þeim bregður fyrir í texta. Með því að sýna áhuga á 

fjölbreyttum orðaforða getur kennari kveikt áhuga nemenda sinna á orðaforðanámi (Tyson 

og Peery, 2017).  

Með skýrri orðaforðakennslu eru ákveðin orð kennd beint. Kennari velur þá orð sem 

hann útskýrir, kemur með dæmi og setur í samhengi. Nemendum eru einnig kenndar góðar 

námsaðferðir sem þeir geta nýtt við orðaforðanám til þess að þeir geti lært orð sjálfir án 

aðstoðar. Blandaða orðaforðalíkanið hvetur kennara til þess að nota stafræna miðla til þess 

að styðja við skýrt og beint orðaforðanám (Tyson og Peery, 2017).  

Tilviljunarkennt orðanám felur í sér að nemendur eru hvattir til þess að læra orð t.d. af 

umhverfinu. Þá er mælt með því að kennarar skapi meðvitað ritmálsríkt umhverfi og auki 

vitund nemenda sinna um orð. Nemendur eiga að fá aðgang að fjölbreyttu lesefni og tækifæri 

til þess að lesa bæði upphátt og í hljóði. Umhverfi nemenda ætti að vera ríkt af ritmáli í 

bókum, blöðum og á veggjum. Nemendur eiga einnig að fá tækifæri til þess að taka þátt í 

leiksýningum, ljóðaslammi o.s.frv. (Tyson og Peery, 2017).  

 

5.2 „The Oral Language Programme“ 

The Oral Language Programme er málörvunarverkefni sem hefur það að markmiði að þjálfa 

þætti tungumálsins sem efla bernskulæsi og búa börn undir lestrarnám. Verkefnið nær bæði 

til máltjáningar og málskilnings og á að efla máltjáningu, hlustun, ályktunarhæfni, orðaforða 

og þekkingu á uppbyggingu frásagna. Viðfangsefnin eiga að vera skemmtileg og vekja áhuga 

nemenda og t.a.m. er björninn Sam kynntur til leiks í fyrstu kennslustund. Sam hjálpar 

kennaranum í kennslustundum en hans aðalhlutverk er að veita verðlaun fyrir bestu hlustun 

í lok hverrar kennslustundar (Carrol o.fl., 2011).  

Verkefnið stendur yfir í 20 vikur og skiptist í tvö 10 vikna tímabil. Fyrsta vikan í hverju 

10 vikna tímabili hefst á kynningu þar sem börn fá að kynnast hópnum, verkefninu sjálfu og 

uppbyggingu kennslustunda. Eftir það skiptast níu vikurnar sem eftir eru í þrjá áhersluþætti. 

Viðfangsefnin eru valin í samráði við kennara og aðra sérfræðinga og eru yfirleitt í samræmi 

við það sem börn á sama aldri eru að læra, t.d. um þau sjálf, hverju þau klæðast, fjölskylduna, 

að vaxa úr grasi, ferðalög og tímann (Carrol o.fl., 2011).  

Það er mikilvægt að fylgjast með framvindu náms og framförum barna í gegnum allt 

tímabilið og í gegnum frásögn er t.d. hægt að athuga málfræði, setningagerð, samtengingar, 

uppbyggingu frásagnar og orðaforða barna. Í lok síðustu viku verkefnisins er svo formlegt 

námsmat (Carrol o.fl., 2011). Kennslan er bæði einstaklingsmiðuð, þar sem hægt er að koma 

til móts við hvern og einn, og hópkennsla þar sem börn fá tækifæri til þess að efla máltjáningu 
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sína. Kennslustund skiptist í þjálfun í orðaforða, frásögn og hlustun og í lokin er dregið 

saman og bangsinn Sam veitir verðlaun fyrir bestu hlustun (Carrol o.fl., 2011).  

 

5.2.1 Leikir sem örva málskilning og hlustun 

Hlustun er mikilvæg færni og lykilatriði þegar kemur að þróun tungumáls og málþroska. Í 

málörvunarverkefni „The Oral Language Programme“ er hægt að fara í fjölmarga leiki sem 

efla hlustun barna. Sem dæmi má nefna hindrunarleiki, lykilorða sögur og hermikrákuleiki 

(e. copy cat) (Carrol o.fl., 2011). 

Hindrunarleikur virkar þannig að hindrun eða spjald er sett upp á milli þeirra barna sem 

eru í leiknum. Börnin eiga svo að fylgja fyrirmælum mótherja í gegnum hlustun, til dæmis 

lita mynd, raða hlutum á borðinu í ákveðna röð o.s.frv. Í lok leiks eða umferðar er hindrunin 

tekin í burtu og þá er hægt að sjá hvort börnin hafi farið rétt eftir fyrirmælum og hvort 

verkefni barnanna séu eins (Carrol o.fl., 2011). 

Sögur með lykilorði virka þannig að kennari velur stutta sögu úr bók þar sem sama orðið 

kemur oft fyrir. Börnin eru beðin um að hlusta og taka eftir orðinu í sögunni. Þegar þau heyra 

orðið eiga þau að gera eitthvað ákveðið, til dæmis snerta á sér nefið, standa upp, setja hendur 

upp í loft o.s.frv. (Carrol o.fl., 2011). 

Hermikrákuleikir ganga út á að kennari segir setningu og börnin endurtaka setninguna. 

Það er gott að byrja með einfaldri setningu og fara svo yfir í enn flóknari setningar ef gengur 

vel. Það er gott að nota setningar með fjölbreyttum orðaforða og ólíkum málfræðireglum. 

Þennan leik er líka hægt að nýta sem hvísluleik (Carrol o.fl., 2011).  

 

5.2.2 Leikir sem efla máltjáningu 

Máltjáning er mikilvægur þáttur í verkefninu og börn eru hvött til að æfa máltjáningu sína, 

tala upphátt og setja hugsanir sínar í orð. Í bók Carrol og félaga (2011) eru nokkrar 

hugmyndir að verkefnum til þess að ýta undir og efla máltjáningu barna, svo sem að tala um 

myndir, að sýna og segja og leikurinn Töfrapokinn (e. Magic Sack). 

Talað um myndir er verkefni þar sem kennari sýnir börnum mynd, t.d. í bók, og börnin 

eiga að tala um myndina. Það er til dæmis hægt að spyrja þau hverjir séu á myndinni, hvað 

er að gerast á myndinni, hvað einhver á myndinni er að gera o.s.frv. (Carrol o.fl, 2011). Þau 

fá þannig tækifæri til þess að „lesa“ myndirnar og setja hugsanir sínar í orð. 

Þegar börn fá að sýna og segja (e. show and tell) fá þau til dæmis að koma með hlut að 

heiman og kynna hann fyrir samnemendum sínum. Hlutverk kennarans er þá að spyrja 

spurninga sem leiða til samræðna og eftir því sem barnið verður þjálfaðra í því að sýna og 

segja frá þarf kennarinn minna að spyrja. Í hópi getur þessi æfing einnig verið góð þjálfun í 

hlustun (Carrol o.fl. 2011).  
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Leikurinn Töfrapokinn gengur út á að barn velji sér hlut úr poka sem hefur verið fylltur 

af ýmsum hlutum. Barnið lýsir hlutnum og kennarinn eða samnemendur eiga að reyna að 

giska á hver hluturinn er. Hægt er að velja hluti í pokann sem passa inn í ákveðið þema, svo 

sem dýraþema, form, áferð o.s.frv. Þessi æfing eflir einnig hlustun (Carrol o.fl., 2011).  

 

5.2.3 Ályktunarhæfni 

Sum börn með slaka færni í tungumálinu eiga það til að verða óvirkir hlustendur (e. passive 

listeners) í skólastofunni og gætu þ.a.l. týnst í kennslustundum. Þessi börn gætu átt í 

erfiðleikum með röð framkvæmda, þ.e. að skipuleggja verkefni og röð þeirra, mögulega 

vegna þess að þau nota ekki innra mál (e. inner speech). Æfingar í ályktunarhæfni gætu 

hjálpað þessum börnum (Carrol o.fl., 2011). Það er til dæmis hægt að lýsa atburðarás og 

biðja barn um að draga ályktun með því að spyrja spurninga eins og „hvað gerist ef egg 

dettur í gólfið?“ eða „hvað gerist ef þú stingur nál í blöðru?“. Það er einnig hægt að þjálfa 

ályktunarhæfni með því að biðja börn um að spá fyrir um hvað gerist og svara spurningum 

eins og „ef þú ert veikur þá...“ eða „ef þú ert svöng þá...“ (Carrol o.fl., 2011). 

Það er líka hægt að fá börn til þess að raða í atburðarás. Þá lætur kennari börn fá myndir sem 

þau raða síðan í rétta röð. Ef börn eiga í vandræðum með þetta verkefni er hægt að hjálpa 

þeim með því að segja þeim söguna eða raða myndunum fyrir þau og segja þeim svo söguna. 

Þegar börn hafa fengið þjálfun í verkefni af þessu tagi er hægt að fjölga myndunum og flækja 

verkefnið (Carrol o.fl., 2011).  

 

5.2.4 Kennsla orðaforða í „The Oral Language Programme“ 

Eins og áður hefur komið fram er málskilningur, og þar af leiðandi lesskilningur, byggður á 

góðum orðaforða. Það er því mikilvægt að grípa inn í snemma og efla orðaforða barna, 

sérstaklega þeirra sem eiga í erfiðleikum með mál og lestur. Kennsla orðaforða í „The Oral 

Language Program“ málörvunarverkefninu er aðeins einn liður af verkefninu og þess vegna 

fer minni tími í þjálfun orðaforða en í öðrum verkefnum sem kenna einungis orðaforða 

(Carrol o.fl., 2011).  

Í verkefninu er orðaforði kenndur í gegnum samhengi. Börn fá tækifæri til þess að giska 

á orð út frá samhengi, hvort sem það er úr texta, af mynd eða athöfn. Þau fá jákvæða 

styrkingu ef þau giska á rétt orð og eru hvött til þess að segja orðið upphátt til þess að æfa 

rétta hljóðmynd orðsins. Kennari gefur börnum formlega skýringu á orðinu og svo er hvert 

orð rifjað upp í næstu kennslustundum. Börn eru hvött til að nota orðin sem þau læra í 

samhengi, t.d. þegar sögnin „að brjóta saman“ er kennd eru börnin látin búa til pappírsflugvél 

sem þau þurfa að brjóta saman. Með því að kenna orð í samhengi við athafnir verður 

skilningur barna á orðunum skýrari (Carrol o.fl., 2011).  
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5.2.5 Frásögn 

Þjálfun í frásagnarhæfni er mjög mikilvægur þáttur í verkefninu. Þjálfun í frásagnarhæfni 

hjálpar börnum að raða atburðum í atburðarás, nota fjölbreyttan orðaforða og flókna 

málfræði og setningagerð. Góð frásagnarhæfni ýtir einnig undir góða ritunarhæfni. Hægt er 

að þjálfa frásagnarhæfni með einstaklingum eða í hópi og ein góð leið til þess er saga á 

sögusnúru (Carrol o.fl., 2011).  

Sögusnúrusaga virkar þannig að kennari notar þvottasnúru þar sem hægt er að hengja 

upp söguhluta eða teiknar línu á langa blaðaræmu. Kennari velur svo röð mynda eða 

hjálparorða út frá spurnarfornöfnum sem skýra innihald sögu (hver, hvar, hvenær, hvað) og 

leggur á borð fyrir framan barnið. Barnið á að skoða myndirnar vel og kennari biður það svo 

um að útskýra hvað er að gerast á myndunum, um hvern sagan er, hvar hún gerist, hvenær 

hún gerist og hvað er að gerast í sögunni. Barnið hengir söguhlutana upp á snúru og segir 

söguna. Kennari getur aðstoðað barnið við að hengja myndirnar upp í réttri röð á meðan 

barnið útskýrir hvað er að gerast á myndunum og það er líka hægt að láta barnið velja 

söguhlutana og hengja upp. Það er hægt að fjölga myndunum og stækka verkefnið með því 

t.d. að fá barnið til að draga ályktanir um framhaldið, teikna mynd, spyrja um líðan persóna 

í sögunni o.s.frv (Carrol o.fl., 2011).  

 

5.3 Aðferðir sem efla lesskilning 

Lesskilningur er sem fyrr sagði forsenda læsis. Án lesskilnings er lestur tilgangslaus þar sem 

skilningur er lokamarkmið lestrar. Að kenna lesskilning getur verið mjög flókið og það hefur 

virkað einna best við kennslu lesskilnings er að kenna nemendum aðferðir til þess að efla 

eigin lesskilning (Walpole og Mckenna, 2007). National Reading Panel (2000) hefur sett 

fram sjö raunprófaðar aðferðir til þess að efla lesskilning nemenda. Þessar aðferðir eru 

skilningsvaktin (e. comprehension monitoring), samvinnunám (e. cooperative learning), 

myndrænn stuðningur (e. graphic organizers), að svara spurningum (e. question answering), 

að spyrja sig spurninga (e. question generation), greining á uppbyggingu sögu (e. story 

structure analysis) og útdráttur (e. summarizing) (National Reading Panel, 2000).  

Skilningsvaktin, einnig þekkt sem vitund um eigin hugsun (e. metacognitive awareness) 

snýst um að nemendur fylgist með eigin lestri og eigin hugsun. Tilgangurinn með 

skilningsvaktinni er að nemendur séu meðvitaðir um skilning sinn á meðan á lestri stendur. 

Með því að þjálfa skilningsvaktina er ætlast til þess að nemendur læri að fylgja ákveðnum 

skrefum (e. steps) til þess að leysa vandamál sem koma upp, svo sem með því að lesa aftur, 

umorða, athuga hvort það séu vísbendingar í textanum sem hjálpa við skilning o.s.frv. 

(National Reading Panel, 2000).  

Samvinnunám felur í sér að nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum að lestrar- 

og lesskilningsverkefnum. Lestrarhópar eru oft notaðir í samvinnunámi. Þá er fjórir til fimm 
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nemendur sem hafa lesið sömu bók settir saman í hóp þar sem hver og einn fær úthlutað 

verkefni. Verkefnin geta verið af ýmsu tagi, svo sem samræðustjórnun, að gera útdrátt, að 

finna merkingu erfiðra orða o.fl. Það getur verið erfitt að nýta samvinnunám með heilum 

bekk vegna agastjórnunar en þá er mikilvægt að skipuleggja kennsluna vel og fylgjast vel 

með (National Reading Panel, 2000; Kamhi, 2012).  

Myndrænn stuðningur hjálpar nemendum að skilja texta með hjálp sjónrænna þátta. Þá 

eru aðalatriði texta dregin saman og notuð t.d. í hugarkort til þess að hjálpa nemanda að 

mynda tengingar á milli hugmynda og upplýsinga í textanum (Kamhi, 2012; National 

Reading Panel, 2000).  

Að svara spurningum felur í sér að nemendum er kennt að spyrja beinna og óbeinna 

spurninga úr texta, á meðan á lestri stendur eða eftir lestur, til þess að auka skilning þeirra 

því sem er lesið (Kamhi, 2012; National Reading Panel, 2000). Þessum spurningum er skipt 

í tvo flokka, spurningar í bókinni (e. in the book) og spurningar í huganum (e. in my head). 

Spurningar úr bókinni geta haft augljós svör sem þarf ekki að leita að og eru í textanum (e. 

right there) og spurningarnar geta verið erfiðari og ekki eins augljós, þá þarf að hugsa og 

leita að svarinu (e. think and search). Spurningar í huganum geta einnig verið tvenns konar, 

annars vegar þarf lesandi að nýta upplýsingar úr textanum til þess að svara spurningum (e. 

author and you) og hins vegar þarf lesandi að nota eigin bakgrunnsþekkingu til þess að finna 

svör við spurningunum (e. on my own) (Kamhi, 2012).  

Að spyrja sig spurninga er árangursrík leið til lesskilningskennslu. Þá spyrja nemendur 

sig spurninga sem hjálpa þeim að fylgjast með eigin hugsun, til dæmis „er vit í þessu?“, 

„hvað þýðir þetta orð?“ og „er textinn um það sem ég hélt hann væri?“. Hann getur spurt 

sjálfan sig um staðreyndir úr textanum, dregið meðvitaða ályktun eða farið út fyrir textann 

og velt fyrir sér hvað höfundur var að hugsa eða hvernig textinn tengist fyrri þekkingu 

nemanda (Kamhi, 2012).  

Til eru margar leiðir til þess að hjálpa nemendum við greiningu á uppbyggingu sögu eða 

texta. Með slíkri þjálfun læra nemendur á söguramma, sögusvið, persónur, vandamál, 

söguþráð og þema. Söguspjald (e. story map) er ein leið til þess að kortleggja söguramma 

(Kamhi, 2012). Sögusnúran sem sagt var frá hér að framan er einnig góð leið til þess að 

þjálfa nemendur í uppbyggingu texta.  

Útdráttur er samruni aðalatriða í texta. Með því að kenna nemendum að gera útdrátt eða 

samantekt úr texta læra þeir að finna og draga saman aðalatriði. Hægt er að draga saman eftir 

hverja setningu eða í lok lengri texta. Með því að draga saman aðalatriði texta verða 

nemendur meðvitaðri um uppbyggingu texta og eigin hugsun á meðan á lestri stendur 

(Kamhi, 2012; National Reading Panel, 2000).  
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6 Samantekt/umræða 

Í þessari ritgerð var fjallað um þá undirstöðuþætti tungumálsins sem stuðla að læsi og leitast 

við að svara hvaða tengsl eru á milli málmeðvitundar og læsis. Tungumálið byggir á fimm 

meginþáttum, hljóðkerfi, málfræði, merkingu (orðaforða), orðmyndun og málnotkun. Vitund 

um alla þessa þætti er kölluð málmeðvitund. Málmeðvitund byggir að einhverju leyti á 

meðfæddum móttækileika og minnir mjög á kenningar málkunnáttufræðinga um 

algildismálfræði eða eðlishvöt til tungumáls. Börn virðast þróa með sér vitund og reglur um 

móðurmálið án mikillar hjálpar foreldra eða annarra fullorðinna. Á máltökuskeiðinu er 

heilastarfsemi þeirra og taugaþroski mjög sveigjanlegur og þau eru því mun móttækilegri en 

fullorðnir fyrir málörvun frá umhverfinu. Á leikskólaaldri er þetta málörvunartímabil kallað 

„bernskulæsi“ vegna þess að á þessum tíma þróast mikilvæg málfærni sem undirbyggir færni 

í lestri sem aftur verður  eins konar undanfari formlegs lestrarnáms. Í kjölfarið fara börn að 

veita ritmáli meiri athygli og átta sig á tengslum bókstafa og hljóða og hlutverki ritmáls og 

bóka og hlustunarskilningur eykst.  

Læsi er hæfni til þess að afla sér upplýsinga og þekkingar og er grunnur að öllu námi. 

Læsi næst ekki nema með færni í lestri. Lestur er ein flóknasta aðgerð sem einstaklingur 

getur lært og byggir á öllum þáttum tungumálins. Lestrarfærni er ekki meðfæddur eiginleiki 

og þarf þess vegna að kenna sérstaklega. Lestur byggir þó á tungumálinu og þeirri málvitund 

sem er að einhverju leyti meðfædd. Hljóðkerfis- og hljóðavitund er til dæmis mjög 

mikilvægur þáttur í lestrarnámi þar sem lestur byggir, ásamt málskilningi, á 

umskráningarfærni. Hljóðkerfis- og hljóðavitund er nauðsynleg til þess að hægt sé að umskrá 

orð og lesa á nákvæman og skilvirkan hátt. Málfræðivitund, setningafræðivitund, 

orðhlutavitund, orðaforði og vitund um málnotkun gegna lykilhlutverki þegar kemur að mál- 

og lesskilningi. Út frá merkingu orða og uppruna þeirra, rót og beygingarendingum hjálpar 

orðhlutavitund einnig til við kortlagningu ritháttar svo að hægt sé að festa orð í sjónrænu 

minni hugans.  

Einfalda lestrarlíkanið er líkan sem sýnir fram á kenningu um að lestur byggi á tveimur 

meginþáttum, umskráningu og málskilningi. Ef það vantar annað hvort umskráningarfærni 

eða málskilning verður ekki lesskilningur eða lestur og þá er talað um lestrarörðugleika. 

Lestri verði aðeins náð ef einstaklingur getur lesið orðin sem eru í textanum og skilið hvað 

stendur. Lesfimi er mikilvægur liður í þróun lestrar og lestrarfærni og ætti ef til vill að vera 

hluti af einfalda lestrarlíkaninu og þá tengdur umskráningu. Lesfimi byggir á nákvæmni, 

sjálfvirkni og hljóðfalli sem skilar sér í áreynslulausum, fyrirhafnarlausum og skilvirkum 

lestri. Það er mikilvægt að þjálfa lesfimi samhliða lestrarkennslu þar sem fimir lesarar þurfa 

ekki að einbeita sér að lestrinum sjálfum og hafa þar af leiðandi forsendur til þess að ná betri 

lesskilningi. Þeir sem búa yfir lesfimi eru einnig líklegri til þess að hafa gaman af lestri af 

því að þeir fá meira út úr lestrinum, þurfa ekki að hafa mikið fyrir honum og ráða alla jafna 
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við erfiðara lesefni.  

Lesblinda er lestrarvandi sem lýsir því þannig að einstaklingur á í vandræðum með 

hljóðkerfisþátt tungumálsins og getur því ekki umskráð orð af nákvæmni og skilvirkni. Það 

leiðir til slakrar lesfimi og lesturinn verður hægur, ónákvæmur og hikandi sem hindrar áhuga 

og áræðni við að lesa. Ef einstaklingur er með sértæka mál- eða lesskilningsörðugleika á 

hann yfirleitt ekki í vandræðum með umskráningu en nær ekki merkingunni úr textanum. 

Nemendur sem hafa veikleika bæði í umskráningu og lesskilningi eiga í mestum erfiðleikum 

með lestur þar sem þeir eru bæði með lesblindu og lesskilningsvanda.  

Mikilvægt er að undirbúa lestrarkennslu með hliðsjón af hverjum einstaklingi með því 

að skima fyrir lestrarerfiðleikum og kortleggja móttækileika barns fyrir kröfum 

lestrarnámsins strax þegar það hefur skólagöngu sína. Ef grunur leikur á um að barn sé í 

áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestur er mikilvægt að grípa inn í með snemmtækri 

íhlutun og markvissri kennslu til að draga úr eða koma í veg fyrir þann vanda sem annars er 

yfirvofandi og koma í veg fyrir að barnið bíði ósigur,  því lestur er undirstaða alls náms. Það 

er mikilvægt að huga að lestrarkennsluaðferðum, sérstaklega þegar kemur að nemendum 

með lesblindu og/eða vanda í lesskilningi. Þá er samtengjandi hljóðaaðferð talin öruggasta 

leiðin til þess að kenna lestur þar sem hún byggir á neðan-frá-úrvinnslu. Samtengjandi 

hljóðaaðferð leggur áherslu á að börn skilji að bókstafirnir tákni hljóð talmálsins og að setja 

þurfi rétt hljóð á bókstafina og tengja hljóðin saman til að mynda orð. Samkvæmt kenningu 

Ehri um sjónrænt orðanám ganga allir lesarar í gegnum sama ferli sem byrjar á nákvæmri 

umskráningu, staf/hljóð fyrir staf/hljóð af fullkominni nákvæmni, sem smám saman þróast 

yfir i hæfni til að lesa stærri einingar. Lesfimi og fyrirhafnarlaus lestur byggir á þessari 

undirstöðufærni sem er forsenda skilvirkni í lesskilningi. Þess vegna er mikilvægt að leggja 

áherslu á að kenna þá undirstöðufærni sem nákvæm umskráning felur í sér.  

Lestur byggir á tungumálinu og er mikilvægur þáttur í öllu námi, öflun orðaforða og 

aukinni málmeðvitund. Tungumálið virkar þannig sem undirstaða lestrarnáms en lestur er 

einnig mjög mikilvægur til þess að efla málmeðvitund og þætti tungumálsins sem styðja við 

lestur. Lestrarfærni er, eins og áður sagði, ekki meðfæddur eiginleiki en það er margt sem 

bendir til þess að móttækileikinn til þess að læra að lesa þroskist smátt og smátt frá fæðingu 

og fram að formlegu lestrarnámi. Öll börn eiga rétt á því að læra og lesa og því skiptir fagleg 

lestrarkennsla höfuðmáli.  Að skólastjórnendur, kennarar og forráðamenn séu meðvitaðir um 

alla þætti tungumálsins sem skipta máli fyrir málþroska og lestrarnám.  

Í síðasta kafla þessarar ritgerðar voru skoðaðar ýmsar leiðir til þess að efla máltjáningu, 

lestur, orðaforða og lesskilning. Í grunnskólum ætti að leggja ríka áherslu á að efla 

málmeðvitund, orðaforða og læsi og huga sérstaklega vel að faglegri lestrarkennslu sem 

grundvallast á rannsóknum og sannreyndum kennsluaðferðum. Það er eina leiðin til að 

komast yfir þær hindranir og þær afleiðingar sem lestrarerfiðleikar hafa í för með sér.   
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7 Lokaorð 

Tungumál eru stórbrotin og merkileg fyrirbæri. Þau eru kjarni manneskjunnar og mikilvæg 

tól til þess að setja hugsanir í orð, eiga samskipti við aðra og afla sér þekkingar. Það er erfitt 

að ímynda sér heim án tungumála, án bóka, án samskipta og án þess að geta talað um 

hugsanir og langanir. Kunnátta ólíkra tungumála stuðlar að alhliða þroska einstaklings og 

fær hann til að sjá fleiri en eina hlið mála, eykur vísýni hans, og gerir manninum kleift að 

eiga samskipti við fólk um allan heim. 

Án læsis er maðurinn hjálparlaus og ósjálfbjarga í heimi þar sem nauðsynlegt er að geta 

lesið sér til gagns, lesið á umferðarskilti, leiðbeiningar, lyfseðla, fréttir og svo lengi mætti 

telja. Lestur er frelsandi, opnar ný tækifæri fyrir börn og fullorðna. Bækur og fræðirit eru 

yfirfull af fróðleik þar sem hægt er að afla upplýsinga og þekkingar um heima og geima. 

Skáldsögur gegna einnig mikilvægu hlutverki og í gegnum þær læra börn oft meira en þau 

gætu lært í nokkru fræðiriti. Sögur kynna börn fyrir ólíkum hugarheimum, fá þau til þess að 

setja sig í spor annarra og hjálpa þeim jafnvel að sjá muninn á réttu og röngu. 

Lestur er undirstaða alls náms og það er því mikilvægt að börn fái viðeigandi 

lestrarkennslu og viðeigandi inngrip þegar á þarf að halda. Það skiptir öllu máli að hver og 

einn einstaklingur hafi jöfn tækifæri til þess að mennta sig, læra ný tungumál og hafa gaman 

af því að læra og lesa. Þegar börnum gengur vel í námi sínu vaknar áhugi þeirra á 

áframhaldandi námi, þau sjá tilgang með náminu, fara að taka ábyrgð á eigin námi og þar 

með verður námsárangur góður. Allt nám hefst á góðum tungumálagrunni og góðri, faglegri 

lestrarkennslu. 
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