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Formáli 

Lestrarkennsla hefur átt hug minn allan til fjölda ára. Ég var aðeins 10 ára þegar ég stofnaði 

lestrarskóla og kenndi börnum í hverfinu að lesa. Ég var staðráðin í að feta í fótspor föður míns 

og verða kennari. Nú hef ég kennt yngstu börnum grunnskóla í 34 ár og þar er rík áhersla lögð 

á lestur og lestrarkennslu. Fátt gleður kennarahjartað meira en að sjá ljósið kvikna þegar börn 

átta sig á tengingu hljóðanna og glampann í augum þeirra þegar þau átta sig á að þau geta 

lesið. Bókstafa og hljóðakunnátta kemur þeim á sporið og setningar eins og „Ása sá sól“ og 

„Óli á ís“ verða tilkomumiklar á vörum þeirra. Verkefnið er 40 ECTS til fullnaðar M. Ed. gráðu í 

kennslu- og menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, með áherslu á undir-

stöðu lestrarfærni og hvort kynjamismunur greinist hér á landi við upphaf grunnskólagöngu. 

Steinunn Torfadóttir, lektor í lestrarfræðum og sérkennslu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands er sérfræðingur verksins og kann ég henni bestu þakkir fyrir. Hermundur Sigmundsson, 

prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Norwegian University of Science and 

Technology veitti verkinu leiðsögn og fæ ég honum seint fullþakkað. Hann gaf mér ómældan 

tíma til skrafs og ráðagerða, fyllti mig af fróðleik byggðan á vísindum og kynnti mig fyrir kenn-

ingum fremstu fræðimanna á sviði lestrar og náms. Hermundur efldi ekki aðeins kunnáttu 

mína á viðfangsefninu, heldur veitti hann mér einstaka leiðsögn svo ekki varð hjá því komist 

að smitast af ástríðu hans fyrir viðfangsefninu. 

Hugmyndin að verkinu varð til vegna áhuga míns á lestrarkennslu og lestrarkennsluað-

ferðum. Síðustu ár hef ég haft einstakan áhuga á menntarannsóknum er snúa að námi og 

færniþróun, tengdum taugavísindum. Það er ábyrgðarhluti að kenna börnum lestur svo vel sé 

og því afar mikilvægt að hafa fræðin með sér svo kennslan verði sem árangursríkust.  

Verkið byggir á megindlegri rannsókn um stöðu drengja og stúlkna í bókstafa og hljóða-

þekkingu í byrjun grunnskóla og hvort þau hafa við þau tímamót brotið lestrarkóðann (e. 

breaking the reading code) eða náð tökum á umskráningu. 

Ég hafði samband við skólastjóra og kennara sem veittu samþykki fyrir þátttöku í rann-

sókninni. Kennarar fengu sent Bókstafa og hljóðapróf Gretu Storm Ofteland (1992) ásamt leið-

sögn um fyrirlögn og úrvinnslu. Ég vil þakka þeim skólum, kennurum og nemendum sem tóku 

þátt í rannsókninni kærlega fyrir þeirra framlag, það var mér dýrmætt. Ég þakka dóttur minni 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01539/full#B32
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Sunnevu Hjaltalín og öðrum nánustu aðstandendum og vinum fyrir hvatningu við skrifin, yfir-

lestur og að sýna viðfangsefninu áhuga.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Há-

skóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Akureyri, 1. febrúar 2022 

Svava Þórhildur Hjaltalín 
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Ágrip 

Samfélag án menntakerfis er óhugsandi. Skólar stuðla að jöfnuði og menntun er mikilvægur 

grunnur. Á Íslandi er grunnskólinn skylda og nemendur eiga að fá þar sama möguleika á grunn-

námi og allir skipta þeir máli. Lestrarfærni þeirra skapar þeim framtíð, slétta og fellda eða 

þyrnum stráða, allt eftir færni hvers og eins. Stærsta og viðamesta alþjóðlega rannsóknin sem 

fæst við árangur grunnskóla og við hér á landi tökum þátt í er PISA. Niðurstöður frá rannsókn-

inni 2018 sýna að 34% drengja og 19% stúlkna lesa sér ekki til gagns við lok grunnskóla hér á 

landi og því gagnlegt að spyrja hvort sá munur er frá upphafi lestrarnáms. Meginmarkmið rit-

gerðarinnar er tvíþætt, annars vegar að veita fræðilega yfirsýn yfir þróun lestrarnáms, áherslur 

í kennslu lesturs og mögulegar orsakir kynjamunar í lestri og hins vegar að kanna bókstafa og 

hljóðaþekkingu barna við upphaf 1. bekkjar í grunnskóla og kynjamun þar á og hve mörg börn, 

drengir annars vegar og stúlkur hins vegar hafi þá þegar náð færni við umskráningu. Ekki var 

litið til þekkingarmunar milli sérhljóða og samhljóða. Notast var við megindlega rannsóknar-

aðferð. Þátttakendur voru 318, 162 drengir og 156 stúlkur úr 12 skólum víðsvegar um landið. 

Kennari lagði fyrir hvert barn bókstafa og hljóðapróf en því fylgdi einnig verkefni með stökum 

orðum og léttum texta. Rannsakandi fékk niðurstöður svo sendar frá þátttökuskóla á þar til 

gerðu eyðublaði. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ekki greindist marktækur munur 

á milli kynja hvað þekkingu á fjölda bókstafa og hljóða varðar í upphafi fyrsta bekkjar. Ekki 

reyndist heldur kynjamismunur á hversu mörg prósent barna voru orðin læs. Marktækur 

munur mældist hins vegar í þekkingu á fjölda hástafa og hljóða þeirra og fjölda lágstafa og 

hljóða þeirra hjá þeim börnum sem voru orðin læs og þeirra sem voru það ekki. Fylgnin milli 

þessara fjögurra þátta var mjög há og marktæk.  
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Abstract 

How do children learn to read? 
Is there að gender gap in letter-sound knowledge at the beginning of  

the first school year? 
 
A society without an education system is inconceivable. Schools support equality, and 

education is an important foundation. In Iceland, elementary school is compulsory, where all 

students should receive the same chance at a basic education. Each student matters. Their 

reading ability creates their future, whether gentle and easy or strewn with thorns. Everything 

is determined by individual ability. The largest and most comprehensive international study 

regarding the progress of elementary schools is PISA. According to PISA (Program for 

International Student Assessment), gender difference is prominent among students’ reading 

abilities to meet real-life challenges at the end of their compulsory education in Iceland. The 

PISA measures indicate that 34% of boys cannot use their reading abilities to meet real-life 

challenges versus 19% of girls and therefore useful to ask whether this difference dates from 

the beginning of learning to read. The main purpose of the essay is twofold: firstly, to provide 

a scholarly overview of the development of learning to read, emphases in teaching, reading 

and possible causes of gender-based differences in reading ability; secondly, to investigate 

first grade student’s knowledge of letters and sound at the beginning of the semester to see 

if there was a gender difference between boys and girls in the process of breaking the reading 

code. The ability to distinguish between vowels and consonants was not examined. A quanti-

tative research method was used. Participants were 318 in total, 162 boys and 156 girls from 

twelve compulsory schools around the country. A teacher conducted a test of letters and 

sounds for each child along with a task of recognizing individual words and simple text. The 

researcher received the test results on a form prepared beforehand. The outcome of the study 

shows no measurable gender difference of first grade student’s knowledge of letters and 

sounds at the beginning of the semester. Furthermore, the percentage of children who were 

already able to read indicated no gender difference. However, measurable difference was 

found in children’s knowledge of upper-case letters and their sounds as well as the number of 

lower-case letters and their sounds between children who were already able to read and those 

who were not yet able to read. There was a strong correlation between these four factors and 

they were clearly measurable.  
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1 Inngangur  

Að læra að lesa hefur áhrif á daglegt líf og færni í lestri er í senn nauðsynleg og hefur áhrif á 

lífsgæði fólks (Chhabra og McCardle, 2004; Castles, Rastle og Nation, 2018). Ójöfnuður getur 

hlotist af ólæsi (Castles o.fl., 2018). Í Salamanca yfirlýsingunni frá 1994 er réttur til læsis 

áréttaður og sögð skylda kennara og skóla að allir nái honum árangri (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 1995).  

Aðalnámskrá grunnskóla tekur í sama streng en þar segir að öll börn skuli njóta menntunar á 

árangursríkan hátt og að fagleg ábyrgð kennara er að velja þær kennsluaðferðir sem gefa 

bestan árangur (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Fyrstu ár grunnskólans eru mikilvæg lestrarnámi barns og þá skipta gæði og kennslu-

aðferðir lykilmáli (Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, Schatschneider og Sweeney, 2008; Torgesen, 

2001). Fyrir þann tíma hefur margt átt sér stað í þróun barns sem hefur áhrif á lestrarfærni, 

aukin færni í tali sem er undirstaða vinnu með bókstafi og hljóð og málfærni sem er undirstaða 

lesskilnings (Snowling, 2006).  

Rannsóknir sýna að færni kennara hefur áhrif á árangur (Snow og Juel, 2005). Kennsla 

í lestri þarf að vera árangursrík og lestrarþróunin góð svo lágmarka megi hlutfall barna sem 

glíma við lestrarerfiðleika vegna kennslu sem ekki skilar sér (Castles o.fl., 2018). Þar spila 

raunprófuðar kennsluaðferðir og gott kennsluskipulag stórt hlutverk (Snowling, 2006; 

Torgesen, Al Otaiba og Grek, 1999; Torgesen, 2001). Mikilvægt er fyrir kennara að hafa aðgang 

að upplýsingum tengdum vísindum því án þeirra er hugsanlegt að tilraunir sem gerðar eru til 

að bæta menntun standist ekki væntingar (Richardson og Lyytinen, 2014). 

Nám í lestri tengist því hvernig ritkerfið virkar, bókstafir og hljóð gegna stóru hlutverki 

og því mikilvægt að kenna þá í byrjun (Nation, 2019). Svo árangur í lestri náist þarf markvissa 

þjálfun og eftirfylgni (Ericsson, Krampe og Tesch-Römer, 1993). Í verkinu er fjallað um hug-

myndir einfalda lestrarlíkansins, „The Simple View of Reading“ en því samkvæmt eru það 

umskráning (e. decoding) og málskilningur (e. linguistic comprehension) sem lestur byggist á 

og þeir þættir hafa svo áhrif á lesskilning (e. reading comprehension) (Gough og Tunmer, 1986; 

Hoover og Gough, 1990). Lestrarerfiðleikar (e. reading disabilities) eru því tengdir öðrum 

hvorum þættinum eða báðum (Nation, 2019). Samkvæmt norskri rannsókn „Letter-sound 

Knowledge“ frá árinu 2017, þeirri fyrstu sem sýnir hve marga bókstafi og hljóð barn þarf að 

kunna til að geta lesið, kemur fram að drengir standa verr að vígi í bókstafa og hljóðaþekkingu 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1529100618772271
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1529100618772271
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í upphafi grunnskóla en stúlkur (Hermundur Sigmundsson, Eriksen, Ofteland, og Haga, 2017a). 

Rannsókn verkefnisins er meðal annars ætlað að svara hvort það sama er uppi á teningnum 

hér á landi, hvort kynjamunur endurspeglist í bókstafa og hljóðaþekkingu barna við upphaf 

grunnskólagöngu og hve mörg þeirra hafa þá þegar náð að brjóta lestrarkóðann (e. breaking 

the reading code) Í verkefninu verður hugtakið „umskráning“ (e. decode) framvegis notað um 

ferlið. 

 Í rannsókninni er barn talið geta umskráð þegar það getur auðveldlega, án aðstoðar 

lesið eins og tveggja atkvæðis orð. Það telst hins vegar læst þegar það getur reiprennandi, lesið 

einfaldan aldurssvarandi texta með orðum sem innihalda bæði sérhljóða og samhljóða. Þegar 

barn nær 96-99% lestrarnákvæmni á texta, fellur það undir skilgreininguna „sjálfstæður lesari“ 

(Lipson og Wixson, 1991). Hér nær skilgreiningin á hugtakinu ekki til lesskilnings sem er þó 

lokamarkmið og nauðsynlegur til að öðlast fullt læsi (Aro og Lyytinen, 2016). 

Í ritgerðinni er einnig fjallað um kenningar helstu fræðimanna á sviði lestrar sem gætu 

verið vegvísir í átt að markvissari þjálfun og betri árangri í lestri allra barna á Íslandi.  

Eftirfarandi fjórar rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar: 

 

1. Er kynjamunur í kunnáttu á fjölda bókstafstákna og hljóða? 

2. Er kynjamunur í því hversu mörg börn eru læs?  

3. Er marktækur munur á þekkingu á fjölda bókstafstákna og hljóða milli 

þeirra sem eru læsir og hinna sem ekki eru læsir? 

4. Hver er fylgnin milli eftirfarandi fjögurra þátta í kunnáttu á táknum bók-

stafa og hljóða; táknum hástafa, hljóðum hástafa, táknum lágstafa og 

hljóðum lágstafa? 

 

Í fyrsta hluta verkefnisins á eftir inngangi er fræðileg umfjöllun um hugtökin læsi (e. literacy), 

bernskulæsi (e. emergent literacy) og lestur (e. reading). Þá er einfalda lestrarlíkanið „The 

Simple View of Reading“ kynnt til sögunnar og fjallað um grunnþættina, umskráningu, bók-

stafa og hljóðaþekkingu, hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, lesskilning og lesskilningserfiðleika 

ásamt lesfimi. Þá er fjallað um lestrarfærni og um kynjamun hvað hana varðar. Þá fer stutt 

umfjöllun um þróun náms og námsferlið kynnt og kenning Linnea C. Ehri um þróun sjónræns 

orðaforða reifuð. Rannsóknir á lestri og lestrarkennsluaðferðum eru kynntar og í kjölfarið er 

umræða um hljóðaaðferðina sem þykir samkvæmt rannsóknum árangursríkust 
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lestrarkennsluaðferða. Þá fer umjöllun um stigskipta lestrarkennslu sem gerir kennurum enn 

frekar kleift að einstaklingsmiða kennsluna. Í lok fyrsta hluta verkefnisins er fjallað um fyrri 

rannsóknir á bókstafa og hljóðaþekkingu og lestrarfærni.  

Í öðrum hluta verkefnisins er sagt frá rannsókninni og megindlegri aðferðafræði hennar. 

Þar er bókstafa og hljóðaprófið sem lá til grundvallar rannsókninni kynnt ásamt leiðbeiningum 

og framkvæmd rannsóknarinnar. Þá er grein gerð fyrir úrtakinu, framkvæmd og gagnagrein-

ingu.  

Í þriðja og síðasta hluta verkefnisins er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og rann-

sóknarspurningum svarað með lýsandi tölfræði og töflum. Þá fara umræður um niðurstöður 

og þær tengdar fræðilegri umfjöllun. Að síðustu fara svo lokaorð höfundar. 



 

14 

2 Fræðileg umfjöllun 

Hér fara nokkur orð um læsi (e. literacy), bernskulæsi (e. emergent literacy) og lestur (e. read-

ing) og hugtökin skilgreind. Einfalda lestrarlíkanið ,,The Simple View of Reading‘‘ er kynnt, þá 

fer umfjöllun um lyklana að læsi, bókstafa og hljóðaþekkingu, hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, 

lesskilning og erfiðleika honum tengdum, ásamt lesfimi.  

2.1 Læsi 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar á öllum skólastigum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Svo einstaklingur teljist læs þarf hann að hafa færni í 

umskráningu orða og texta og skilja innihald (Byrnes og Wasik, 2009; Nation og Snowling, 

1997). Því er náð með því að lesa, skrifa, tala og hlusta (Rose, 2006). Læsi er samkvæmt 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO), skilgreint sem undirstaða 

mannréttinda og grunnur að ævilöngu námi einstaklings sem er lykilþáttur í þróun til að takast 

á við lífið. Hún telur læsi hafa áhrif á betra heilsufar, innkomu og tengsl við umheiminn, fyrir 

einstaklinga, fjölskyldur og samfélög, háð tungumálinu en tengt félagslegri færni (UNESCO, 

2012). Í skilgreiningu á hugtakinu í PISA-rannsókn OECD, er merkingin víðtækari. Hún vísar 

meðal annars til skilnings og að hinn læsi geti nýtt þekkingu sína. Læsi eflir færni einstaklings 

til að auka á þekkingu og hæfni og möguleikann á að vera virkur þátttakandi í samfélagi (OECD, 

2019).  

2.1.1 Bernskulæsi 

Hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) nær til þeirrar þróunar sem verður hjá börnum 

vegna beinnrar kennslu eða örvunar frá umhverfinu, áður en eiginlegt lestrarnám þeirra hefst. 

Bernskulæsi nær til eftirfarandi fjögurra meginþátta:  

 

• Málþróunar/málþroska. 

• Þekkingar á ritmáli. 

• Þekkingar á lögmáli bókstafa og að þeir tákna hljóð tungumálsins. 

• Hljóðkerfisvitund.  

(Steinunn Torfadóttir e.d.f.).  
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Bernskuárin leggja grunn að góðri lestrarfærni barns og því betri sem málþroski þess er, orða-

forði, málskilningur og máltjáning, þeim mun tibúnara er það fyrir lestrarnám (Steinunn Torfa-

dóttir, e.d.c.). Börn ná ákveðinni færni í tungumálinu sem er grunnur að vinnu með hljóð þess 

og bókstafi og því mikilvægur lykill að lestrarnámi. Undirstaðan liggur í málþáttum og málfærni 

er undirstaða lesskilnings og því mikilvægt að þjálfa orðaforða og málskilning barna snemma 

(Snowling, 2006; Oakhill, Cain og Elbro, 2015; Steinunn Torfadóttir, 2011b).  

2.2 Lestur  

Lestur er lykill að lífsins gæðum, lærð færni sem þarf að þjálfa (Steinunn Torfadóttir, 2011b; 

Nation, 2020). Hann er grunnur að öllu námi og algjör grundvöllur þekkingaröflunar. Til að geta 

lesið þarf barn að geta lesið úr kóða orðanna, brotið lestrarkóðann (e. breaking the reading 

code) (Castles o.fl., 2018). Hér er um „lögmál bókstafanna“ (e. the alphabetic principle) að 

ræða. Börn þurfa að læra að bókstafir tákna hljóð málsins og lestur felst í því að tengja þau 

saman svo úr verði orð (Helga Sigurmundsdóttir, 2011a). Mikill lestur leiðir af sér betri 

lestrarfærni (Nation, 2019; Ericsson o.fl., 1993; Kirby, Ball, Geier, Parrila, og Wade‐Woolley, 

2011; Castles o.fl., 2018).  

2.3 Einfalda lestrarlíkanið - „The Simple View of Reading“  

Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ segir lestur byggjast á tveimur megin-

þáttum sem báðir eru lyklar að árangursríku læsi, hæfni til að lesa úr bókstafstáknum, 

umskráningu annars vegar og skilningi á mæltu og rituðu samfelldu máli, málskilningi hins 

vegar (lestur = umskráning x málskilningur) (Hoover og Gough, 1990).  

 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ byggist á tveimur 
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meginþáttum, umskráningu og málskilningi (Hoover og Gough, 1990). 

 

Líkanið gefur vísbendingar um styrk- og veikleika í meginþáttum lestrar (Hoover og Gough, 

1990). Samkvæmt því getur slakur lesskilningur orsakast af erfiðleikum í umskráningu eða í 

málskilningi eða vegna erfiðleika í báðum þáttum (Gough og Tunmer, 1986).  

 Góða færni þarf í báðum þáttum til að geta lesið og náð innihaldi texta og hún næst 

aðeins með mikilli og endurtekinni þjálfun (Ericsson o.fl., 1993; Hermundur Sigmundsson o.fl., 

2017a; Edelman, 1987; Dehaene, 2011). Einstaklingur sem ekki nær góðri færni í umskráningu 

hefur ekki forsendur til að ná innihaldi texta. Ef erfiðleikar tengjast umskráningu eru þeir 

afleiddir þar sem einstaklingar skilja sama texta ef hann er lesinn fyrir þá (Menntamálastofnun, 

2020b). Í umfjöllun sinni um einfalda lestrarlíkanið tekur Nation (2019) í sama streng og höf-

undar hvað málskilning varðar og segir hann ásamt umskráningu lykilinn að lesskilningi. Nation 

(2019) bendir á það sama og höfundar líkansins að erfiðleikar í lestri geta tengst erfiðleikum í 

öðrum þessara lykilþátta eða báðum og ef svo reynist þá falla börnin sem eiga í mestum 

lestrarerfiðleikum þar undir.  

 

 

Mynd 2. Samkvæmt „The Simple View of Reading“ eru umskráning og málskilningur lykill 

að lesskilningi (Nation, 2019). 

 

Einfalda lestrarlíkanið nær ekki til allra mögulegra birtingarmynda lestrarerfiðleika en 

flokkunin á mynd 2 getur hjálpað til við frumgreiningu á lestrarerfiðleikum nemenda (Gough 

og Tunmer, 1986). Einstaklingar sem falla undir skilgreininguna skiptast í eftirfarandi fjóra 

hópa og er birtingamyndin þessi: 

 



 

17 

 

Mynd 3. Birtingarform lestrarerfiðleika út frá „The Simple View of Reading (Adlof, Perfetti 

og Catts, 2011). 

 

A. Börn eiga erfitt með að ná leikni við umskráningu en eru með góðan málskilning. Ef 

lestexti er of þungur getur það haft áhrif á lesskilning (afvegaleiddir lesskiln-

ingserfiðleikar). Börn skilja sama texta ef lesinn fyrir þá.  

B. Börn búa yfirleitt yfir góðri lestrarfærni en geta strítt við aðra erfiðleika (veikleika í 

málskilningi eða slakan orðaforða) en við umskráningu eða lesskilning.  

C. Börn glíma við erfiðleika bæði í umskráningu og málskilningi og tilheyra því hvað 

erfiðasta hópi. Afar brýnt er að hafa alla kennslu vandaða. Hér eru börn með mál-

þroskaröskun eða aðra veikleika í málstarfi sem orsakast af öðrum hömlunum.  

D. Börn ráða við umskráningu en greind með sértækan vanda í málskilningi vegna 

undirliggjandi veikleika í merkingar- og málfræðiþáttum og þá ekki hvað síst í orða-

forða. Til að greina lesskilningsvanda er gott að skoða hlustunarskilning en ólíkt 

nemendum, sem glíma eingöngu við umskráningarerfiðleika, er hlustunarskilningur 

einnig slakur. Lesskilningserfiðleikar tengjast þannig meðferð og úrvinnslu upplýs-

inga þegar viðkomandi reynir að átta sig á innihaldi (Menntamálastofnun, 2020a). 

 

Það er afar mikilvægt að skoða bæði styrk- og veikleika í lestri í undirstöðuþáttum hans því 

það getur leitt til markvissari og betri kennslu (Adlof, Perfetti og Catts, 2011). Börn í fyrsta 

hópi, óörugg í umskráningu en með viðeigandi málskilning (dyslexíu) þurfa markvissa og 

vandaða kennslu hvað umskráningu varðar og það sama gildir um kennslu í lesfimi (Hulme og 

Snowling, 2009; Stuart, Stainthorp og Snowling, 2008; Torgesen, 2005). Börnum í þriðja hópi, 

með erfiðleika í málskilningi (sértæka lesskilningserfiðleika) verður einnig að veita markvissa 

og góða kennslu hvað málþætti, orðaforða og aðferðir er tengjast lesskilningi varðar (Cain og 

Oakhill, 2007). Það sama gildir um kennslu barna sem tilheyra fjórða hópi og eru með slaka 
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umskráningarhæfni og slakan málskilning, málþroskaröskun. Áhersluþættir í kennslu þurfa að 

vera umskráning, orðaforði og lesskilningur (Carroll, Boewer, Duff, Hulme og Snowling, 2011; 

Nation, 2009). 

2.4 Umskráning 

Umskráning er einn af lyklum læsis (Hermundur Sigmundsson, Haga og Hermundsdottir, 2020) 

og samkvæmt „The Simple View of Reading“ (Hoover og Gough, 1990) er hún önnur lykilbreyta 

lestrarfærni. Umskráning þróast á fyrstu stigum lestrarnámsins og byggir grunn að lesskilningi 

(Byrnes og Wasik, 2009). Bókstafir og hljóð eru undirstaða færni við umskráningu og hún lykill 

að því að setja viðeigandi málhljóð við bókstafi, tengja þau saman svo úr verði orð og átta sig 

á merkingu. Þegar um stafsetningu ræðir er hljóðum breytt í bókstafi og orð (Goulandris, 

2006).  

Börn læra „lögmál bókstafanna“ (e. the alphabetic principle), þeir tákna hljóð og úr 

verður orð þegar bókstafir og hljóð eru tengdir saman (Menntamálastofnun, 2020b). Þegar 

barn kann orðið bókstafi og hljóð þeirra og hefur áttað sig á tengingunni hefur það burði til að 

umskrá (Nation, 2008) yfirleitt af nákvæmni og það á jafnt við þá sem glíma við lestrarvanda 

og þá sem gera það ekki (Lyytinen, Richardson og Aro, 2019). Þegar barn getur umskráð markar 

það ákveðin tímamót því þá getur það lesið tveggja og þriggja stafa orð (Ehri, Nunes, Stahl og 

Willows, 2001).  

Rannsóknir sýna að börn í umskráningarvanda og í vanda með lestur orða glíma jafnan 

einnig við lesskilningserfiðleika og því er gríðarlega mikilvægt að börn nái góðri færni við 

umskráningu (Nation, 2006; Al Otaiba, Kosanovich, Torgesen, Kamhi og Catts, 2012). Hér sem 

áður skiptir fagmennska lestrarkennara þó öllu máli ef einstaklingur á að auka færni sína 

(Steinunn Torfadóttir, 2011d). Hér á eftir eru helstu þættir umskráningar í þeirri röð sem þeir 

þróast hjá barni:  

• Þekkir bókstaf út frá hljóði (bendir á bókstaf eða skrifar hann).  

• Þekkir hljóð bókstafa (umskráning). 

• Skrifar bókstafi út frá hljóði til að stafsetja orð. 

• Tengir saman hljóð til að umskrá orð. 

• Les algeng orð með sjálfvirkum hætti. 

• Hljóðar sig gegnum stutt orð. 

• Umskráir tvíhljóð og samhljóðasambönd (sj-, kr-, o.s.frv.). 
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• Les reglubundin eins atkvæða-orð. 

• Stafsetur reglubundin eins atkvæða-orð. 

• Stafsetur flest orð sem það getur lesið út frá hljóðaaðferð. 

• Ber kennsl á/les orðbúta og endingar til að þekkja orð. 

• Stafsetur rétt algeng orð miðað við aldur. 

• Les samsett orð, úrfellingar eða brottföll hljóða, þ.e. aðlagar rithátt orða að 

framburði við lestur (t.d. orðin ganga og nafn). 

• Les marg-atkvæða orð. 

• Notar merkingu og setningaskipan til að staðfesta rétta umskráningu. 

• Stafsetur mörg orð út frá reglum um rithátt. 

• Les texta eftir áherslum og efni í samræmi við talmál. 

(Walpole og McKenna, 2007; Helga Sigurmundsdóttir, 2011a). 

 

2.4.1 Bókstafa- og hljóðaþekking  

Þekking bókstafa og hljóða vísar til undirþátta og upphafs lestrarnáms og er nauðsynleg for-

senda þess að læra að lesa og hefur áhrif á árangur í lestri. Ekki er hægt að ná góðri færni í 

lestri án hennar (Juul, 2006; Schneider, Roth og Ennemoser, 2000; Levin, Shatil-Carmon og 

Asif-Rave, 2006; Dehaene, 2011; Freyja Birgisdóttir, 2011). Sjónkerfið sérhæfir sig í að greina 

bókstafi og tengja þá hljóði tungumálsins og því lykilatriði að kenna tengsl bókstafs og hljóðs 

og leiðin sem þarf að kortleggja í heilastarfsemi, af mikilli vandvirkni og nákvæmni (Dehaene, 

2011). Sú þekking reynist vera einn mikilvægasti þátturinn fyrir þróun lestrar (Bradley og 

Bryant, 1983; Dehaene, 2011; Ehri o.fl., 2001; Nation, 2019; Solheim, Frijters, Lundetræ og 

Uppstad, 2018; Sunde, Furnes og Lundetræ, 2020; Tønnesen og Uppstad, 2015; Levin o.fl., 

2006) og því hljómar vel að helsta markmið byrjendakennslu í lestri er að gera öll börn fær í 

að ná valdi á sjálfvirkri þekkingu á bókstöfum og hljóðum þeirra (Menntamálastofnun, 2020b). 

Samkvæmt Dehaene (2011) og Ehri (2002) auðveldar markviss kennsla á ofangreindu, börnum 

að lesa á skilvirkari hátt og því skiptir markviss þjálfun hér miklu máli og skilar bestum árangri 

til lengri tíma. Vinna þarf með smáar einingar í upphafi og bæta svo við þegar ákveðinni færni 

er náð (Moats, 2019). 

Fræðmenn á sviði lestrarerfiðleika, segja mikilvægt að byggja upp taugafræðileg net 

með kennslu bókstafa og hljóða sem með þjálfun leiði svo til aukinnar lestrarfærni (Brem, 

Bach, Kucian, Kujala, Guttorm, Martin, Lyytinen, Brandeis og Richardson, 2010). Til að festa 
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bókstaf og hljóð saman í huga barns er mikilvægt að þjálfa viðfangsefnið með fjölbreyttum 

leiðum (Miles og Ehri, 2019). 

Til að ná sjálfvirkni við lestur þarf að þekkja hljóð allra bókstafa og vera fær um að 

sundurgreina/heyra hljóðin í orðum talmálsins og tengja þau saman við lestur (Hulme, 

Bowyer-Crane, Carroll, Duff og Snowling, 2012; Tønnesen og Uppstad, 2015; Onatsu-

Arvilommi og Nurmi, 2000; Poskiparta, Niemi, Lepola, Ahtola og Laine, 2003) en það virðast 

börn með lestrarerfiðleika eiga í vandræðum með (Lyytinen, Erskine, Kujala, Ojanen og Richar-

dson, 2009) og mjög líklegt að þau börn forðist nauðsynlega þjálfun. Því er gríðarlega mikil-

vægt að kanna bókstafs og hljóða þekkingu barna strax við upphaf fyrsta bekkjar grunnskóla 

þar sem sú þekking getur haft áhrif á hvernig lestrarkennsla er skipulögð og kennd í byrjun 

(Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a). Börn sem auðveldlega læra heiti bókstafa eins og flest 

þeirra gera, eiga ekki í erfiðleikum með að læra hljóðin með réttri kennslu (Lyytinen o.fl., 

2019). 

2.4.2 Hljóðkerfisvitund  

Yfirhugtakið hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) merkir færni til að átta sig á 

hljóðrænni uppbyggingu tungumáls án tengsla við merkingu orða. Hún gegnir lykilhlutverki á 

fyrstu stigum lestrarnáms og er algjör grunnfærni ásamt bókstafa og hljóðaþekkingu (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011a; Castles o.fl., 2018). Samkvæmt langtímarannsókn á stafaþekkingu 

hafa góð hljóðkerfisvitund og gott hljóðminni sterkt forspárgildi hvað varðar erfiðleika við að 

læra tákn og hljóð bókstafa í fyrsta bekk og um erfiðleika í lestri síðar (Torppa, Poikkeus, 

Laakso, Eklund og Lyytinen, 2006; Snowling, Bishop og Stothard, 2000; Torgesen, 2001). Hún 

hefur forspárgildi um þróun lestrarfærni barna strax á leikskólaaldri (Lyytinen, Erskine, 

Hämäläinen, Torppa og Ronimus, 2015; Bradley og Bryant, 1983) Börn með lestrarerfiðleika 

hafa oft slakari færni í þessum grunnþætti en jafnaldrar (Ásthildur B. Snorradóttir, 1999). Að 

vinna markvisst með hljóðkerfisvitund getur því dregið úr lestrarerfiðleikum síðar meir þar 

sem hún er megin veikleiki þeirra sem við þá glíma (Stanovich og West, 1989).  

2.4.3 Hljóðavitund  

Hugtakið hljóðavitund (e. phonemic awareness) nær til undirþátta hljóðkerfisvitundar. Hljóða-

vitund er lykilþáttur að skilningi á „lögmáli bókstafanna“ (e. alphabetic principle), tengsl þeirra 

og hljóða og grunnur að góðri umskráningarfærni og stafsetningu (Snow, Burns og Griffin, 

1998). Samkvæmt (Höien og Lundberg (2000) og Hulme og Snowling (2009) er hljóðavitund 
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tengd ritun og auðveldar börnum að raða bókstöfum í orð og greina stök hljóð í orðum og raða 

þeim rétt upp svo þau fái merkingu. Hljóðavitund styrkist með þjálfun eins og aðrir grunn-

þættir lesturs og því mikilvægt að þjálfa hana í upphafi lestrarnáms um leið og bókstafir og 

hljóð eru kenndir og þegar umskráning er þjálfuð (Ehri, 1998; 2002). Ef hljóðavitund er slök 

getur það valdið erfiðleikum með að læra heiti og hljóð bókstafa (Helga Sigurmundsdóttir, 

e.d.a.). Þjálfun í ofangreindum þáttum þarf að vera nákvæm og markviss bæði í aðdraganda 

lestrarfærni og í lestrarkennslu og mikivægt í upphafi hennar að meta færni í hljóðavitund 

barna þar sem hún hefur bæði forspárgildi og getur metið framfarir á stigi er þykir viðkvæmt 

hvað lestrarþróun varðar (Torgesen, 2005; Bowey, 2005; Muter, 2006; Phillips og Torgesen, 

2006). Þá er gríðarlega mikilvægt að börn fái áskorun miðað við færni svo þau komist í flæði 

og byggi þannig ofan á þekkingu sína og færni og þá ekki hvað síst hvað hljóðavitund varðar 

(Ericsson o.fl., 1993; Csikszentmihalyi, 1975). 

2.5 Lesskilningur  

Um leið og börn ráða við að lesa texta, streymir á móti þeim hafsjór orðaforða sem styrkir 

lesskilning þeirra (Castles o.fl., 2018). Lesskilningur er lokamarkmið lesturs og reynist nokkuð 

fyrirhafnarlaus hjá vel læsum einstaklingum (Castles o.fl., 2018; Nation, 2019) en getur reynst 

einstaklingum með dyslexíu erfiður þar sem þeir hafa slaka færni í umskráningu sem er lengi 

að þróast (Höien og Lundberg, 2000). Góður orðaforði er því forsenda þess að barn skilji inni-

hald texta á meðan lítill getur orðið hamlandi (Castles o.fl., 2018; Gough og Tunmer, 1986; 

Hoover og Gough, 1990). Góður skilningur á innihaldi texta krefst þess að einstaklingur átti sig 

á samhengi hans og sé fær um að draga ályktanir út frá innihaldi (Gough og Tunmer, 1986; 

Hoover og Gough, 1990) sem reynist þeim er illa skilja texta erfitt (Catts, Adlof og Weismer, 

2006). Ef sú færni næst ekki hefur það líklega áhrif á skilning (Nation, 2005). Lesskilningur er 

allt frá því að greina einstök orð í texta í að draga ályktanir um aðstæður sem ekki er að fullu 

lýst (Perfetti, Landi og Oakhill, 2005; Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990).  

Þróun lesskilnings hefst strax í upphafi lestrarnáms (Perfetti o.fl., 2005) eða þegar góðri 

færni í umskráningu hefur verið náð sem er mikilvæg forsenda hans (Hoover og Gough, 1990). 

Þetta endurspeglar þá staðreynd að þegar henni er náð þá takmarkast lesskilningur af því 

hversu vel einstaklingur skilur talað mál.  

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1529100618772271
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1529100618772271
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Lesskilningur takmarkast því í byrjun af færni í umskráningu en eftir því sem einstak-

lingar eldast og færni þeirra við umskráningu eykst styrkist fylgnin milli málskilnings og les-

skilnings (Castles o.fl., 2018). Þróunin er svo í takt við reynslu einstaklings í lestri og áhuga hans 

honum tengdum (Perfetti o.fl., 2005). Áhugahvöt (e. motivation) hefur áhrif á lestrarþróun 

barna (Guthrie, Wigfield og VonSecker, 2000; Wigfield og Guthrie, 1997) og spáir fyrir um les-

skilning þeirra (Chapman og Tunmer, 1995; Guthri, Hoa, Laurel, Wigfield, Tonks, Humenick og 

Littles, 2007). Börn með mikla lestraráhugahvöt (e. reading motivation) lesa yfirleitt meira en 

börn með hana litla. Þau lesa fjölbreyttari texta og eru líklegri til að verja tíma í lestur (Becker, 

McElvany og Korten-bruck, 2010; Guthrie, Wigfield, Metsala og Cox, 1999; Wang og Guthrie, 

2004). 

Málskilningur, máltjáning og orðaforði eru undirstaða lesskilnings og ritunar (Steinunn 

Torfadóttir, e.d.d.). Þar sem einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of reading“ byggir á lykil-

þáttum lestrarfærni og lesskilnings, umskráningu og málskilningi skýrir það meðal annars frá-

vik í lesskilningi (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990; Aaron, Joshi og Williams, 

1999; Joshi og Aaron, 2000; Nation, 2019).  

Mikilvægt er að ná sjálfvirkni í lestri eða geta lesið reiprennandi því þá er hægt að ein-

beita sér að innihaldi texta (Nation, 2019; Castles o.fl., 2018). Hvað sjálfvirkan og sjónrænan 

lestur varðar þá telur Ehri það skjótvirkastu leiðina og þá skilvirkust til að ná góðri færni í les-

skilningi (Steinunn Torfadóttir, 2011d). 

Útvíkkun á einfalda lestrarlíkaninu „The Simple View of Reading“ minnir á mikilvægi lesturs til 

að efla lesskilning (Nation, 2019). Við lestur fá börn tækifæri til að læra ný orð og efla þar með 

orðaforða sinn. Stanovich (1986) talar í því sambandi um Matthew áhrifin, þeir ríkari verða 

ríkari og þeir fátæku fátækari. Lesskilningur nær yfir í tungumálið til áminningar um mikilvægi 

lestrarupplifunar (Castles o.fl., 2018).  



 

23 

 
Mynd 4. Lestur er mikilvægur til að efla lesskilning (Nation, 2019). 

Samkvæmt „National Reading Panel“ (2000) eru eftirfarandi leiðir þær árangursríkustu til að 

þjálfa lesskilning: 

 

Skilningsvaktin (e. comprehension monitoring). Einstaklingur fylgist með skilningi um leið og 

hann les. Ef hann reynist ekki góður þá grípur viðkomandi til aðferða sem efla hann. 

Samvinnunám (e. cooperative learning). Einstaklingar hjálpast að í pörum eða litlum hópum 

við að lesa og nota aðferðir sem efla lesskilning eins og að draga saman meginefni texta, greina 

uppbyggingu texta og spá fyrir um framhald. Einstaklingar geta tjáð eigin hugsanir, gefið hug-

myndum annarra gaum og lært af þeim (Clarke, Truelove og Snowling, 2013; Kamhi, 2012; 

National Reading Panel, 2000). 

Myndrænn stuðningur (e. graphic organizers). Getur auðveldað einstaklingum lesskilning 

(Kamhi, 2012; National reading panel, 2000). 

Að svara spurningum (e. question answering). Einstaklingar fá kennslu í að spyrja spurninga 

sem ýmist eru beinar að óbeinar (Kamhi, 2012; National reading panel, 2000). 

Að spyrja sig spurninga (e. question generation). Einstaklingar leggja jafnóðum og þeir lesa 

fyrir sig spurningar um innihald (Kamhi, 2012; National reading panel, 2000). Kennari leiðbeinir 

varðandi gerð spurninga. Þeir sem glíma við lesskilningserfiðleika þykja ólíklegir til að nýta sér 

leiðina (Kamhi, 2012).  

Að greina uppbyggingu sögu/texta (e. story stucture analysis). Einstaklingar átta sig á upphafi, 

miðju og endi sögu um leið og þeir lesa ásamt því að skoða sögusvið, persónur og markmið 

(Carroll o.fl., 2011; Kamhi, 2012; National reading panel, 2000; Oakhill o.fl., 2015).  
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Samantekt (e. summarization). Einstaklingar finna aðalatriði úr texta sem þeir lesa. Þeim er 

kennt að lesa milli lína og nýta þekkingu sína við að túlka innihald (Kamhi, 2012; National read-

ing panel, 2000). 

2.5.1 Lesskilningserfiðleikar 

Einstaklingar sem hvorki skilja texta sem þeir lesa sjálfir né texta sem lesinn er fyrir þá, stríða 

við lesskilningserfiðleika (Steinunn Torfadóttir, 2011b) og eiga jafnan sögu um frávik í mál-

þroska (Nation og Snowling, 1998). Góður orðaforði er forsenda þess að barn skilji innihald 

texta á meðan lítill orðaforði getur verið hamlandi (Castles o.fl., 2018). Samkvæmt rann-

sóknum eru orðaforði og málfræði áhættuþættir varðandi lesskilning og slakur málþroski 

veldur lestrar og lesskilningserfiðleikum (Snowling og Hulme, 2012; Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu „The Simple View of 

Reading“ þurfa einstaklingar að búa yfir orðskilningi, geta áttað sig á samhengi og vera færir 

um að draga ályktanir út frá innihaldi texta (Gough og Tunmer, 1986 og Hoover og Gough, 

1990). Það reynist börnum með slakan lesskilning ekki auðvelt (Catts ofl., 2006). Þegar börn 

lesa nákvæman en hægan lestur, það er sjálfvirkni slök, sem kemur vel í ljós við lestur flóknari 

texta (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011) því þá fer orkan í umskráningu 

sem bendir til vanda henni tengdri sem er ákveðinn flöskuháls og truflar lesskilning (Nation, 

2019; LaBerge og Samuels, 1974; Perfetti, 1985; Perfetti og Stafura, 2014). Þegar erfiðleikar 

tengjast slakri færni við umskráningu en ekki í skilningi er talað um „afleiddan vanda,“ (Stein‐

unn Torfadóttir, 2011b). 

Einstaklingar greindir með dyslexíu geta lent í erfiðleikum með að ná innihaldi texta 

vegna slakrar umskráningar og hægrar þróunar hennar (Höien og Lundberg, 2000). Afleiddar 

afleiðingar (e. secondary consequences) hennar geta einmitt birst sem lesskilningserfiðleikar, 

lítill lestur kemur niður á orðaforða og bakgrunnsþekkingu eða öflun þekkingar (e. background 

knowledge) gegnum lestur (Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003). Það sama gildir um börn með 

lestrarerfiðleika, þau lesa minna, framfarir verða hægar og lestrarfærni þeirra og orðaforði 

verður því slakari en jafnaldra (Stothard, Snowling og Bishop, 1996; Daly, Chafouleas og 

Skinner, 2005). Lestraráhugahvöt styrkir færni og þróun í lestri og það mælast sterk tengsl milli 

hennar og lítils lestrar og lestrarerfiðleika (Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, Freyja Birgisdóttir og 

Steinunn Gestsdóttir, 2018). 
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Talað er um sértæka lesskilningserfiðleika (Cain og Oakhill, 1999; Snowling og Hulme, 

2012) þegar erfiðleikar eru tengdir því að draga ályktanir út frá innihaldi texta vegna undir-

liggjandi veikleika í þekkingu og færni í málfræði, setningafræði og orðaforða. Mistakist sá 

þáttur hefur það líklega áhrif á skilninginn (Nation, 2005; Cain og Oakhill, 1999; Snowling og 

Hulme, 2012).  

Börn með sértæka lesskilningserfiðleika eiga gjarnan verr með að:  

• Skilja heildarsamhengi texta. 

• Tengja upplýsingar úr texta við eigin reynslu. 

• Átta sig fljótt á merkingu sérhæfðra orða. 

• Skilja hvað tengiorð/smáorð gera við uppbyggingu setninga og málsgreina. 

• Fylgjast með innihaldi texta um leið og þeir lesa.  

(Nation og Snowling, 1998; Stothard og Hulme, 1992; Nation, 2006). 

 

Afar mikilvægt er að bregðast markvisst við erfiðleikum í lesskilningi svo ekki verði um við-

varandi erfiðleika að ræða sem getur rýrt möguleika og lífsgæði einstaklinga (Nation, 2006). 

Það er gríðarlega mikilvægt að þau börn sem hafa slaka færni hvað málskilning varðar eða 

sértæka erfiðleika í lesskilningi fái markvissa og góða kennslu í málþáttum, orðaforða og 

aðferðum við lesskilning (Steinunn Torfadóttir, 2011b). Ef veikleikar greinast hjá börnum bæði 

í umskráningu og málskilningi og þau glíma við víðtækari vanda í málþáttum eins og mál-

þroskaröskun verður kennsla í hverjum þætti fyrir sig að vera markviss og vönduð, þar undir 

er umskráning, orðaforði og lesskilningur (Carroll o.fl., 2011; Nation, 2009). Við lestur erfiðari 

texta reynir verulega á málskilning sem veldur því að börn með slakan orðaforða lenda í les-

skilningserfiðleikum (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). 

 

2.6 Lesfimi 

Lesfimi er samkvæmt Pikulski og Chard (2005) brúin milli umskráningar og lesskilnings og næst 

ekki nema með mikilli þjálfun (National Reading Panel, 2000; Rasinski og Samuels, 2011; Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.b.). Byrjendur í lestri eru uppteknir af því að lesa frá hljóði til hljóðs eða 

frá orði til orðs og færni í lesfimi því lítil sem engin (LaBerge og Samuels, 1974). Með tímanum 
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eykst hún og sjónrænn orðaforði stækkar (Chard, Pikulski, og McDonagh, 2006). Þjálfun eykur 

lesfimi (Kuhn og Stahl, 2003). Hún snýst um sjálfvirkni svo hugurinn sé ekki upptekinn við 

umskráningu heldur geti notið innihalds (Rasinski og Samuels, 2011). Lesfimi byggir einnig á 

nákvæmni og hrynrænum þáttum máls sem ásamt sjálfvirkni leiða til aukins lesskilnings. Les-

fimi birtist í sjálfvirkum lestri og getur truflað lesskilning eða eflt hann (Kuhn, Schwanenflugel, 

Meisinger, 2010). Góð lesfimi þykir líklegri til að skila betur innihaldi texta og stuðla að já-

kvæðni. Lestur verður jafnvel skemmtilegur og árangursríkur þannig að einstaklingar kjósa 

frekar að lesa í stað annars og annað nám verður auðveldara (Daly o.fl., 2005). 

Færni í lesfimi tengist, lestrarnákvæmni (e. reading accuracy), sjálfvirkni (e. 

automaticity) og hrynrænum þáttum tungumálsins (e. prosody). Hljómfallið í lestrinum er rétt 

(e. intonation) og hendingar viðeigandi (e. phrasing) (Helga Sigurmundsdóttir, 2011b). 

Þættirnir stuðla allir að auknum lesskilningi sem birtist í sjálfvirkum lestri (Rasinski, Rikli og 

Johnston, 2009).  

Sjá eftirfarandi skilgreiningar á hverjum þætti fyrir sig: 

• Lestrarnákvæmni, reiknast sem hlutfall rétt lesinna orða. Hér er um nákvæman mæli-

kvarða á hæfni barna til umskráningar að ræða (McKenna og Stahl, 2003, 2009). 

• Sjálfvirkni, myndar gott flæði án allrar áreynslu, gerist hratt, ósjálfrátt og ómeðvitað 

(Logan, 1997). Hún þarfnast þjálfunar og þegar barn ræður við að lesa hratt og fyrir-

hafnarlaust er henni náð (Walpole og Mckenna, 2007).  

• Hrynrænir þættir tungumáls hafa mikil áhrif þegar lesskilningur er annars vegar. Þeir 

gera einstaklingi auðveldara fyrir með að ná innihaldi texta (Kuhn o.fl., 2010). Þeir 

tengjast hljómfalli raddar (e. intonation), hrynjandi og áherslur, hlé, lengd og brottfall 

innan orða og eða setninga hafa einnig tengingu (Hirschberg, 2002; Kuhn o.fl., 2010; 

Helga Sigurmundsdóttir, 2011b). Lesefni sem notað er til þjálfunar þarf að vera á réttu 

þyngdarstigi, annars nær hún ekki tilætluðum árangri (Allington, 2009; Daly o.fl., 2005). 

Reyndar geta mjög góðir lesendur lesið með slakri lesfimi þegar innihald texta er þeim 

mjög framandi (Pressley, 2006). Til að ná góðri lesfimi þarf: 

• Mjög góða færni í umskráningu.  

• Góðan orðaforða og málskilning. 
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• Sjónrænan orðaforða, orð sem þekkjast um leið og þau eru séð (eftir því sem 

sjónrænn orðaforði er betri þeim mun betri verður lesskilningurinn).  

• Færni í að fylgjast með framgangi lesturs (e. self-monotor).  

• Áhuga til að lesa það sem þarf og vilji til að lesa að eigin frumkvæði. 

(Allington, 2009). 
 

 

Samkvæmt rannsóknum á aðferðum lestrarkennslu eru eftirfarandi aðferðir árangursríkastar 

við kennslu lesfimi: 

• Endurtekinn lestur (e. repeded reading). 

• Góð fyrirmynd að lestri (e. modeling). 

• Markviss leiðbeining um leið og lesið er (e. guided reading). 

(Chard, Vaughn og Tyler, 2002; Kuhn og Stahl, 2003; National Reading Panel, 2000 

og Shanahan, 2005; Shanahan, MacArthur, Graham og Fitzgerald, 2006) 

 
Eftir því sem færni barna í lesfimi eykst eiga þau betur með einbeitingu við lesskilning sem er 

aðalmarkmið lestrarnáms (Rasinski, 2004). Í rannsókn Freyju Birgisdóttur, 2016 sýndu niður-

stöður að orðaforði og sjálfvirkni í lestri hafa hvað sterkasta forspárgildi um hvort nemendur 

lentu yfir eða undir tveimur lægstu hæfniþrepum PISA í lesskilningi (Freyja Birgisdóttir, 2016).  

Þjálfun lesfimi er grunnur að velgengni barna í skóla þar sem hún stuðlar að stækkandi 

sjónrænum orðaforða, sem leiðir af sér meiri leshraða og betri lesskilning (Phillip og Torgesen, 

2006). Erfiðleikar í lesfimi tengjast bæði líffræðilegum og kennslufræðilegum þáttum. Mikil-

vægt er að skoða framfarir (Allington, 2009; National Reading Panel 2000) og meta stöðuna 

með jöfnu millibili svo kennslan miðist við færni barns og breyta um áherslur ef litlar framfarir 

(Helga Sigurmundsdóttir, e.d.b.). Meta þarf alla þætti lesfimi, nákvæmni, sjálfvirkni og 

hrynræna þætti lestrarins. Hvað lestrarnákvæmni varðar er gjarnan miðað við nákvæmni á 

bilinu 96-99%. Talin eru rétt lesin orð í texta og ef niðurstaða sýnir lægri prósentur eru vís-

bendingar um óöryggi og að textinn sé of þungur (McKenna og Stahl, 2003, 2009). 
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3 Lestrarfærni 

Lestrarfærni þróast með síendurtekinni þjálfun og mikilvægt er að styðjast við raunprófaðar 

lestrarkennsluaðferðir til að ná sem bestum árangri (Snowling, 2006; Torgesen o. fl., 1999; 

Torgesen, 2001; Hermundur Sigmundsson, 2019). Börn þurfa að sjá sem flest orð eins oft og 

mögulegt er (Stanovich og West, 1989). Með áralöngum rannsóknum sýndi Ericsson að til þess 

að verða góður á ákveðnu sviði eins og í lestri til dæmis þarf þjálfunin að vera markviss, mark-

miðin á hreinu og einbeiting fyrir hendi. Til að vita hvað skal þjálfa hjá hverjum einstaklingi 

fyrir sig verður að þekkja stöðu hans í þeirri færni/þekkingu sem þjálfa skal, viðhafa eftirfylgni 

sem er lykilatriði ef árangur skal nást og gefa áskoranir miðað við færni (Ericsson o.fl., 1993). 

Þegar horft er til taugavísinda þá er mikilvægt að eftirfarandi sé til staðar til að efla færni og 

auka þekkingu (Hermundur Sigmundsson, Pedersen, Whiting og Ingvaldsen, 1998): 

 

1. Markviss þjálfun, þess sem bæta skal verður að vera skýrt og eftirfylgni sem er lykil-

atriði þarf að vera markviss og leyst af hendi lestrarþjálfara (Ericsson, Prietula og 

Cokely, 2007). 

2. Áskoranir miðað við færni, því þær geta skapað flæði hjá þeim einstaklingi er þjálfunar 

nýtur og eru mjög jákvæðar fyrir nám (Ericsson o.fl., 2007). 

3. Jákvæð viðbrögð, styrkja net af þeim taugafrumum sem notaðar eru, dópamín styrkir 

samband milli taugafruma. Viðbrögðin tengjast líka eftirfylgni sem er mjög mikilvæg 

fyrir nám eins og segir hér að ofan. Jákvæð viðbrögð styrkja líka sjálfsmynd einstaklings 

og gróskuhugarfar (Edelman, 1987). 

4. Sjálfseftirlit, sýnir einstaklingi að hann geti gert ákveðna hluti sem rímar við kenningu 

Edelmans um styrkingu taugafrumuhópa með notkun. Verkefni sem viðkomandi leysir 

vel af hendi á sinn þátt í að styrkja innri áhugahvöt. 

(Hermundur Sigmundsson, 2020). 

 

Of lítil æfing, slök færni í umskráningu og of þungt lesefni hefur áhrif á upplifun barns í lestri 

og leiðir til minni lesturs. Menntakerfið er stór umhverfisþáttur í þróun lestrarfærni barna og 

ber því ábyrgð á því að skapa gjöfult og gott námsumhverfi fyrir öll börn. Fræðimennirnir John 

Stein og Joel Talcott telja að um það bil 2-5% einstaklinga hafi lífeðlislegar ástæður (e. visual 
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processing problems) fyrir lesblindu eða lestrarerfiðleikum. Þegar hlutfallið fer yfir það má 

ætla að þeir einstaklingar hafi fengið ónæga þjálfun eða stuðning við að ná læsi. Sidsel Ska-

alvik, prófessor í sérkennslu við NTNU í Þrándheimi nefnir þetta menntunardyslexíu (e. 

educational dyslexia) og á þar við að börnin geti lært en þeir sem standa næstir barninu, for-

eldrar og skóli þurfi að efla þjálfunina (Hermundur Sigmundsson, 2019). Lestrarerfiðleikar geta 

haft neikvæð áhrif (Stanovich, 1986) og börn sem ekki ná grunnfærni í lestri á fyrstu stigum 

eru almennt í meiri hættu á að glíma síðar við námserfiðleika, upplifa þunglyndi eða stríða við 

hegðunarerfiðleika (Adams, 1994; Elbaum, Vaughn, Tejero Hughes og Watson Moody, 2000; 

Tønnessen og Uppstad, 2015; Mugnaini, Lassi, Malfa og Albertini, 2009; Undheim, Wichstrøm 

og Sund, 2011).  

3.1 Góð lestrarfærni 

Grunnur að góðri lestrarfærni er lagður á fyrstu æviárum barns, góður málþroski auðveldar 

lestrarnámið sem byggir ekki síst á innihaldi og gæðum kennslu (Scanlon o.fl., 2008; Torgesen, 

2001). Þar sem góð færni í lestri er lykillinn að öðrum lyklum náms er mjög mikilvægt að setja 

lestrarkennslu í forgang fyrstu árin í grunnskóla (Solheim o.fl., 2018; Nation, 2019). Þá þegar 

sýnir færni nemenda fram á hvernig lestrarnámið og nám almennt muni ganga þegar fram í 

sækir (Cunningham og Stanovich, 1997). 

Góð lestrarfærni er samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla undirstaða ævináms og upp-

lýsingaöflunar sem auðvelda virka þátttöku í lífi og menningu þjóðarinnar (Mennta- og menn-

ingarmálaráðuneyti, 2013). Lestur er dæmi um færni sem styrkist með markvissri þjálfun og 

eftirfylgni (Ericsson o.fl., 1993). Samkvæmt Nóbelsverðlaunahafanum Edelman (1987) skapast 

tengingar milli taugafruma, taugafræðileg net, við nám, áreiti og þjálfun svo hægt er að móta 

heilann. Ákveðin færni er þjálfuð og við það styrkjast taugabrautir í heila. Sú færni eða þekking 

sem unnið er með skapar net af taugafrumum sem hér eru kallaðir snagar. Litlir og veikir 

snagar merkja yfirborðsþekkingu á viðfangsefni en sérhæfð þjálfun veldur því að snagarnir 

stækka og styrkjast við endurtekningu og markvissa þjálfun (Edelman, 1987; 1993; Dehaene, 

Pegado, Braga, Ventura, Nunes Filho, Jobert og Cohen, 2010; Hermundur Sigmundsson, Trana, 

Polman og Haga, 2017b; 2018) og varanlegar tengingar verða til eftir ákveðinn tíma. Þjálfun 

bætir og er mikilvægt atriði í þessu samhengi (Hermundur Sigmundsson, 2020).  
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Lestur er færni sem útheimtir mikla þjálfun til að verða góð, sérhæfð þjálfun leiðir til þess að 

úr verður netverk af taugafrumum, snagar (Edelman, 1987; Dehaene, 2011; Hermundur Sig-

mundsson o.fl., 2017b). Þegar börn hafa öðlast góða umskráningarfærni er áríðandi að hvetja 

þau til lesturs svo hann verði fumlaus (Kirby o.fl., 2011). Samkvæmt Burns, Griffin og Snow 

(1999) byggist þjálfaður lestur á eftirfarandi þáttum, góðri hljóðavitund, góðum málskilningi 

og góðri lesfimi (Steinunn Torfadóttir, 2011b).  

The National Reading Panel, 2000 (NRP) varpaði skýrara ljósi á áherslur og leiðir við lestrar-

kennslu með rannsókn sinni. Settir voru fram eftirfarandi þættir sem þykja einkenna þá sem 

eru með góða lestrarfærni. Þeir:  

 
1. Geta auðveldlega lesið orð, hratt og sjálfvirkt sjónrænt eða með hljóðrænni 

umskráningu studda af samhengi og merkingu texta. 

2. Nota orðskilning sinn um leið og þeir lesa „sjónrænt“ svo innihald texta komist til 

skila og hægt sé að draga ályktanir. 

3. Ná að fylgjast með, meta og efla skilning.  

4. Skoða samhengi og beita hæfni í ályktun til að ná innihaldi, hvort heldur sem um 

talmál eða ritmál er að ræða og þekkja sérkenni ritaðs máls. Það auðveldar lesskiln-

inginn. 

(Byrnes og Wasik, 2009). 

 

3.2 Að ná góðri lestrarfærni  

Sérfræðingar eru „gerðir, ekki fæddir“ (Ericsson o.fl., 2007) og til þess að verða slíkur á 

ákveðnu sviði þarf markvisst að þjálfa í mörg ár eða í allt að 10.000 klukkustundir (Ericsson og 

Charness, 1994; Ericsson o.fl., 2007; Sala og Gobet, 2017; Hermundur Sigmundsson o.fl., 

2017b). Ericsson o.fl. (1993) segir eftirfylgni algjört lykilatriði ef árangur á að nást og þar tekur 

Csikszentmihalyi í sama streng (Ericsson o.fl., 1993; Csikszentmihalyi, 1975). Hermundur Sig-

mundsson, Haga og Hermundsdóttir (2020) hafa sýnt fram á að ástríða (Vallerand, 2010), 

þrautseigja (Duckworth, 2016) og gróskuhugarfar (Dweck, 2017) geti haft mikil áhrif svo 

þjálfun leiði til sérfræðiþekkingu. Það sama má segja um leiðbeinanda, þjálfara og kennara 

(Ericsson o.fl., 2007). Ástríða skýrir líklega þá miklu vinnu sem ákveðnir einstaklingar leggja á 



 

31 

sig til að ná árangri í ákveðinni færni (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2020). Börn eru áhuga-

samari við lestur fái þau texta sem fjallar um efni sem þau hafa áhuga á, hann þarf ekki að 

flokkast undir að vera sérstakur gæðatexti svo hann virki lestrarhvetjandi (Castles o.fl., 2018). 

Til að öðlast góða lestrarfærni þarf grunnfærni, bókstafa og hljóðakunnátta einn af lyklum læsis 

að vera góð (Dehaene o.fl., 2010; Hermundur Sigmundsson, Eriksen, Ofteland og Haga, 2018; 

Nation, 2019). Árið 1975 setti sálfræðingurinn Csikszentmihalyi, sérfræðingur á sviði já-

kvæðrar sálfræði fram kenninguna um flæði (e. Flow) sem skýrir hvernig hægt er að ná betri 

færni og auka þekkingu og skilning á því hvernig kveikja má áhuga einstaklings. Samkvæmt 

honum orsaka réttar áskoranir miðað við færni flæði og viðkomandi öðlast leikni (Csikszentmi-

halyi, 1975). Mjög mikilvægt er að barn nái leikni og upplifi flæði sem er eitt af lykilatriðum svo 

einstaklingur öðlist innri áhugahvöt og gleymi sér við viðfangsefni. Það gefur möguleika á að 

kveikja neista (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b). Þar leika áskoranir miðað við færni stórt 

hlutverk. (Csikszentmihalyi, 1975, 2008). Það skiptir því miklu máli að gefa barni réttar 

áskoranir í lestri svo þekking og lestrarfærni aukist, því ef góður námsárangur á að nást þarf 

að aðlaga námið að hverjum einstaklingi (Csikszentmihalyi, 1975; National Reading Panel, 

2000; Tønnesen og Uppstad, 2015).  

 

 

Mynd 5. Flæði. Áskorun miðað við færni (Csikszentmihalyi, 1975; National Reading Panel, 

2010; Tønnesen og Uppstad, 2015). 

 

Samkvæmt mynd 5 geta of miklar áskoranir miðað við færni einstaklings valdið kvíða en að 

sama skapi geta of litlar áskoranir miðað við færni valdið leiða (Csikszentmihalyi, 1975; 

National Reading Panel, 2010; Tønnesen og Uppstad, 2015). 
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3.3 Kynjamunur í lestrarfærni  

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla segir að áhersla skuli lögð á að allir nemendur eigi 

sem jafnasta og víðtækasta möguleika og hvergi í skólastarfi megi finna hindranir tengdar öðru 

hvoru kyni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Ekki mælist kynjamunur við upphaf 

grunnskólagöngu í rannsóknarþáttum verkefnisins en bilið breikkar og þegar kemur að les-

skilningi íslenskra ungmenna Í PISA könnun 2018 ná 34,4% drengja ekki grunnfærni í lesskiln-

ingi og 18,7% stúlkna. Þessi ungmenni og þar af þriðji hver 15 ára drengur hefur ekki náð 

grunnfærninni sem OECD (2014) segir nauðsynlega til að geta skilið innihald texta og tekið að 

fullu þátt í samfélagi. Árangur beggja kynja hefur farið stöðugt niður á við síðan 2000 eins og 

mynd 6 sýnir (Menntamálastofnun, 2019).  

 

 

Mynd 6. Meðalstig íslenskra nemenda í lesskilningi í PISA 2000-2018, eftir kyni 

(Menntamálastofnun, 2019). 

 

Samkvæmt rannsóknum hafa mæður tilhneigingu til að tala meira við stúlkur en drengi frá 

fæðingu (Halverson og Waldrop, 1970; Cherry, 1978). Drengir babbla minna en stúlkur við 10 

mánaða aldur (Hohm, Jennen-Steinmetz, Schmidt og Laucht, 2007), sem gæti stafað af erfðum 

(Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b). Niðurstöðurnar styðja kenningu Gottlieb (1998) um 

að þroski einstaklinga sé samspil milli gena, taugakerfis, hegðunar og umhverfis. Niðurstöður 

rannsóknar Elínar Þallar segja stúlkur kunna 97 orð við 18 mánaða aldur en drengi aðeins 36 

orð (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Niðurstöður heilarannsókna hafa sýnt fylgni milli málþroska 

og lestrarerfiðleika (Lyytinen o.fl., 2009). Í umfjöllun sinni um „The Simple View of Reading“ 

talar Nation (2019) um breyturnar, umskráningu x málskilning = lesskilningur og ef horft er til 
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taugavísinda þá eru drengir sagðir nokkuð seinni en stúlkur að þróa samþættingu hljóðfræði-

legra og sjónrænna upplýsinga (Johnston, McGeown og Watson, 2012). Ennfremur virðast þeir 

þróa stjórnunaraðgerðir eins og vinnsluhraða og sjónrænt vinnsluminni hægar en stúlkur 

(Dekker, Krabbendam, Aben, De Groot og Jolles, 2013; Stoet og Geary, 2013) sem gæti að 

einhverju leyti skýrt þann kynjamun í lestrarfærni sem kemur í ljós með hækkandi aldri. Niður-

stöður rannsókna benda til þess að stúlkur hafi jákvæðara viðhorf til lesturs en drengir 

(McKenna, Kear og Ellsworth, 1995; Lynn og Mikk, 2009; Ásgeir Björgvinsson og Guðrún Edda 

Bentsdóttir, 2019).  
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4 Þróun náms og námsferlið  

Í upphafi lestrarnáms beinist athygli barnsins að tæknilegri hlið lestrarnáms eins og bókstöfum 

og hljóðum. Kenning Linnea C. Ehri um þróun sjónræns orðaforða er reifuð hér. Skyggnst er 

inn í heim taugavísinda og fjallað um þróun náms sem dýpkar skilning á merkingu lestrarnáms 

og námsferlið skýrt. Að lokum er stutt umfjöllun um áhrif ástríðu á nám. 

4.1 Kenning Ehri - Þróun á sjónrænum orðaforða  

Linnea C. Ehri setti fram kenningu um þróun sjónræns orðaforða í lestrarnámi. Kenningin snýst 

um hvernig einstaklingar læra að lesa úr táknum bókstafa og hvernig þeir byggja jafnt og þétt 

upp sjónminni á ritun orða og geta lesið texta hratt án allra erfiðleika án þess að verða að 

beina allri athygli að umskráningu/lestur (Ehri, 1995; Castles o.fl., 2018). Samkvæmt 

kenningunni er nám sjónrænna orða (e. sight word learning) ferli sem einstaklingur þarf að 

fylgja svo fullkomin tök á lestri náist og samkvæmt Ehri lykillinn að góðri lestrarfærni, sjálfvirkni 

og lesskilningi. Einstaklingur þarf einnig að þekkja tengsl bókstafa og hljóða mjög vel og geta 

greint orð í hljóð (Steinunn Torfadóttir, e.d.b.). Ehri hefur einnig beint athygli sinni að þróun 

sjónræns orðaforða og hvernig orðhlutar og orð verða til í sjónminni og koma sjálfvirkt fram 

við lestur ásamt því að skoða ferlið í tengslum við lestrarerfiðleika/dyslexíu. Ehri setti fram 

eftirfarandi fjögur stig um uppbyggingu sjónminnis á hvernig orð eru skrifuð svo sjónrænn 

orðaforði nái færni: 

 

1. Undanfari bókstafsstigs (e. Pre- Alphabetic Phase): Börn nýta sér ekki tákn bókstafa til 

að lesa orð eða tengja hljóðin við þá. Þau hafa ekki náð færni til að vinna úr rittáknum. 

Sjónrænar vísbendingar eða sérkenni orða geta hjálpað til við að finna út orð. 

2. Bókstafsstig að hluta (e. Partial Alphabetic Phase): Börn kunna einstaka bókstafi en 

þekkja ekki nákvæma tengingu allra bókstafa við hljóð tungumálsins. Ný orð eru ekki 

lesin reiprennandi, lestur er ónákvæmur og lík orð valda oft ruglingi. Einstaklingar 

greindir með lesblindu (veikleika í umskráningu) eiga oft erfitt með að læra bókstafi 

(Torppa o.fl., 2006) og vinna með tengsl bókstafs og hljóðs, því veikleikar í hljóðkerfis-

þætti málsins (Muter, 2006). Þau geta því setið föst á þessu stigi ef lestrarkennslan 

miðast ekki við að þjálfa þá færni.  
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3. Fullkomið bókstafsstig (e. Full Alphabetic Phase): Börn þekkja tengsl bókstafa og hljóða 

og eiga auðvelt með að sundurgreina orð í einstök hljóð tungumálsins, sem er grunnur-

inn að því að festa orð í sjónrænu langtímaminni og ná á síðasta stig sjónrænu lestrar-

þróunar. Börn geta lesið ný orð án þess að hika. Markviss kennsla og þjálfun hvað tengsl 

stafs og hljóðs varðar eins og í hljóðaaðferð er grunnurinn að því að börn nái hér góðri 

færni. Vegna veikleika lesblindra einstaklinga við sundurgreiningu hljóða tekur þá 

langan tíma að ná þessu stigi svo vel sé ef þeir ná því alveg.  

4. Samtengt - heildrænt bókstafsstig (e. Consolidated Alphabetic Phase): Hér er um grunn 

að sjálfvirkum sjónrænum lestri að ræða sem er algjörlega án fyrirhafnar. Börn eru 

kunnug orðum eða orðhlutum sem þau festa í sjónrænu minni og beita þekkingu sinni 

á stafarunum, rími, orðhlutum (morphemum) og merkingu þeirra til þess. Börn lesa 

ekki hvern staf fyrir sig heldur í stærri einingum. (Steinunn Torfadóttir, 2011d). 

 

Hvað umskráningu eða lestur orða varðar setti Ehri fram eftirfarandi fjórar aðferðir: 

 

1. Að hljóða sig gegnum orð, einn staf í einu eða með því að búta niður orð. 

2. Að bera saman orð með líkar stafarunur.  

3. Að nýta samhengi í texta til að giska á orð. 

4. Að kalla fram mynd af orði úr langtímaminni. 

(Steinunn Torfadóttir, 2011d).  

 

Vönduð kennsla bókstafa og hljóða strax í upphafi lestrarnáms er mikilvæg svo einstaklingur 

eigi möguleika á að ná fullkomna bókstafsstiginu. Samkvæmt Ehri er hljóðaaðferðin árangurs-

ríkust til að auka sjónrænan orðaforða því framburður orða festist í sjónrænu langtímaminni 

gegnum framburð eða hljóðræna minniskóðun. Að þjálfa lestur er mikilvægt svo þróun á sjón-

rænum orðaforða styrkist (Steinunn Torfadóttir, e.d.b.).  

4.2 Þróun náms  

Samkvæmt rannsóknum má með áreiti og reynslu byggða á endurtekningu hafa áhrif á heilann 

og sérhæfð þjálfun skapar meistara sem á vel við ferlið að læra að lesa og við að byggja upp 

orðaforða (Xin, Zhang, Tang, og Yang, 2019). Innan taugavísinda er það lykilatriði að með 

þjálfun má bæta færni og þekkingu, þá styrkjast þær taugabrautir í heila sem notaðar eru og 
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hægt er að bæta með aukinni sérhæfðri þjálfun, til dæmis við lestur (Hermundur Sigmundsson 

o.fl., 2017b). Samkvæmt Ericsson o.fl. (1993), þarf þjálfun að vera markviss til að verða góður 

í lestri. Gottlieb setti fram kenningu sem lítur að þróun einstaklinga og segir hana verða vegna 

gagnkvæmra áhrifa milli umhverfis, hegðunar, taugakerfis og gena. Þróun verður við samspil 

þroska, vaxtar, reynslu og náms, net af þeim taugafrumum sem notaðar eru styrkist (Gottlieb, 

1998). Þættirnir eru jafnframt mjög mikilvægir og gera hvern einstakling einstakan (Thelen og 

Smith, 1994). Gottlieb (1998) sýndi með rannsóknum að áreiti frá umhverfi gæti haft áhrif á 

erfðir. Rannsóknir sýna að drengir hafa meiri virkni af dópamín hormónum en stúlkur. Það 

styrkir samband milli taugafruma og tengist námi, einbeitingu, umbunarkerfi og ánægju (Liu, 

Solis, Jensen, Hopkins, Neale, Zosh, Hirsh-Pasek og Whitebread, 2017; Söderqvist, Nutley, 

Peyrard-Janvid, Matsson, Humphreys, Kere, og Klingberg, 2012). Hormónið hvetur til 

endurtekninga verkefna og þegar ákveðnum markmiðum er náð, veldur það ánægju (Cardinal 

o.fl., 2002; Westbrook og Braver, 2016).  

4.2.1 Námsferlið 

Mannsheilinn er stórbrotið líffæri og hafa rannsóknir á honum aukið mjög á þekkingu á námi 

og færniþróun (Dehaene, 2011). Með áreiti og reynslu byggða á endurtekningu má hafa áhrif 

á heilann og sérhæfð þjálfun skapar meistara (Xin o.fl., 2019). Endurtekning styrkir taugakerfið 

(Edelman, 1993; Wise, 2004; Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b) og eykur dópamín sem 

skiptir miklu máli hvað ástríðu, hugarfar og þrautseigju varðar sem eru þættir sem tengjast 

námi og þróun (Nemmi, Nymberg, Helander og Klingberg, 2016; Liu o.fl., 2017; O'Doherty, 

Dayan, Schultz, Deichmann, Friston, og Dolan, 2004; Wise, 2004; Schiphof-Godart og Hettinga, 

2017; Myers, Wang, Black, Bugescu og Hoeft, 2016). 

Heilinn mótast af reynslu og hann breytist vegna reynslu, sem á til dæmis mjög vel við 

ferlið að læra að lesa, læra orðaforða og læra á hljóðfæri. Með réttum nálgunum og markvissri 

þjálfun geta kennarar gert jákvæðar og verulegar breytingar á heila einstaklinga á stuttum 

tíma (Dehaene, 2011). Að kenna lestur er stór áskorun fyrir kennara og ábyrgðin mikil. Börn 

eru mis áhugasöm og móttækileg fyrir því að læra að lesa en þau sem hafa sterka áhugahvöt 

hafa oftast betri forsendur til þess og frekar í stakk búin til að geta nýtt sér örvun frá 

umhverfinu (Byrnes og Wasik, 2009). Rannsóknir Geschwind og Galaburda (1988) sýna að 

meira magn er af testósteronhormóni hjá drengjum en stúlkum sem getur haft áhrif á þróun 

heilastarfsemi þeirra í fósturlífinu þannig að það hægir á þróun vinstri hluta heila drengja. Þess 
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vegna þurfa drengir að fá ríkulegt áreiti og endurtekna þjálfun í bókstöfum og hljóðum í byrjun 

lestrarnáms (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2018). Það er afar brýnt að huga vel að því að 

styrkja undirstöður lestrarfærni til að stuðla að jákvæðri reynslu sem kveikir frekari áhuga, 

frumkvæði og áræðni til að fást við stórt og krefjandi viðfangsefni. Lestrarkennslan þarf að 

vera einstaklingsmiðuð og viðfangsefni að miðast við færni hvers og eins barns (Steinunn 

Torfadóttir, 2011c). 

Menntarannsóknir og taugavísindi hafa skýrt námsferlið og aukið skilning á grundvallar 

taugafræðilegum ferlum í heila þegar einstaklingar læra og muna (Dehaene, 2011). Lestur er 

dæmi um færni sem þarfnast mikillar þjálfunar til að verða góð eins og áður hefur komið fram 

(Ericsson o.fl., 1993; Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a; Edelman, 1987; Dehaene, 2011). 

Svo framfarir geti orðið verður að vera til þekking og það er mikilvægt að hún sé ekki aðeins 

yfirborðsþekking, hana þarf að gera djúpa eða sterka. Það er mikilvægt að vita hvaða „snaga“ 

taugafræðilegt net á að byggja upp og gera sterka (Dehaene, 2011; Hermundur Sigmundsson 

o.fl., 2017b). 

 
Mynd 7. Námsferlið – Þróun færni (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b). 

 

 

Á mynd 7 má sjá hvernig námsferlið fer frá yfirborðsþekkingu (margir litlir snagar) til þess að 

teljast djúp (stórir, sterkir snagar), færni eða þekking líður gegnum fjögur ólík stig (Hermundur 

Sigmundsson o.fl., 2017b). Ef lestur er sú færni sem á að þjálfa, þá er lykilatriði að kanna stöðu 

einstaklings sem í hlut á svo áskorun verði miðað við færni og þjálfunin markviss. Eftirfylgni er 

svo algjört lykilatriði ef árangur á að nást (Ericsson o.fl., 1993; Csikszentmihalyi, 1975). Það 
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sem skýrir slæma stöðu í lestri barna sem ekki eru greind með lífeðlisfræðilegan vanda er of 

lítil þjálfun (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b).  

Samkvæmt Csikszentmihalyi (1975) og Ericsson o.fl. (1993) þarf að vita hvar barn 

stendur til að vita hvað á að þjálfa hjá því og að gefa réttar áskoranir svo þekking og færni 

aukist og góður námsárangur náist. Of miklar áskoranir geta valdið kvíða en of litlar áskoranir 

að sama skapi leiða en réttar áskoranir miðað við færni orsaka flæði og leikni (e. mastery). 

Vegna gífurlegrar sérhæfingar í námi verða þeir sem þjálfa og kenna að ákveða hvaða 

færni/þekkingu þeir vilja byggja upp og gera sterka (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b; 

Ericsson og Pool, 2016). Hvað kynjamun og mat varðar þá benda taugavísindin á að drengir 

þróa samþættingu hljóðfræðilegra og sjónrænna upplýsinga hægar en stúlkur (Johnston o.fl., 

2012). Aðrir undirliggjandi þættir eins og kynhormón (Giedd, Raznahan, Mills og Lenroot, 

2012), vinnsluhraði (Dekker o.fl., 2013) og sjónrænt vinnsluminni (Stoet og Geary, 2013) gætu 

einnig skýrt kynjamun í lestri. Stúlkur hafa meiri reynslu af lestri en drengir þegar þær byrja í 

skóla sem gæti ráðist af áhugamáli (McKenna o.fl., 1995; Lynn og Mikk, 2009) og drengir velja 

sér frekar annað en lestur eins og að spila tölvuleiki eða hreyfa sig. Castles o.fl. (2018) benda 

á mikilvægi þess að lesefni höfði til drengja og að þeir þrífast frekar af ástríðu en stúlkur (Her-

mundur Sigmundsson o.fl., 2020). Samkvæmt Hermundi Sigmundssyni (2019) er mjög mikil-

vægt að styðjast við viðurkenndar rannsóknir í skólum og í öllu skólastarfi.  

Taugavísindin skýra áhrif boðefna á heilastarfssemi, taugaboðefnið dópamín er lykill 

að öllu námi og það sem einstaklingur notar af taugakerfinu styrkist. Drengir hafa meira af 

efninu en stúlkur sem gæti haft kennslufræðilega þýðingu (Edelman, 1987; 1993). Hér má sjá 

hringrás ástríðunnar í samspili við dópamín, hvernig það leysist úr læðingi þegar áskorun 

miðuð við færni er gefin og hvernig það endurtekur sig eftir að afrakstri er náð (Hermundur 

Sigmundsson o.fl., 2020). 
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Mynd 8. Ástríðu-hringrásin (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2020). 

 

Samkvæmt íslenskri rannsókn á ástríðu, þrautseigju og gróskuhugarfari spilar ástríða stærra 

hlutverk hjá drengjum en stúlkum, þeir eru áhugadrifnari (Hermundur Sigmundsson o.fl, 

2020). Ástríða getur átti sinn hlut í að „kveikja neistann“ (Hermundur Sigmundsson o.fl., 

2017b), hún fær einstakling til að einbeita sér að ákveðnu verkefni, þjálfa það og ná færni í því, 

hún knýr viðkomandi áfram að ákveðnu markmiði (Bonneville-Roussy, Lavigne og Vallerand, 

2011) sem er gífurlega mikilvægt í lestrarnámi (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2020).  
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5 Rannsóknir á lestri og lestrarkennsluaðferðum  

Hér verða raktar niðurstöður nokkurra rannsókna á lestri og lestrarkennsluaðferðum. Fjallað 

verður um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og gagnreyndra kennsluaðferða. Þá er umfjöllun 

um hljóðaaðferðina sem þykir samkvæmt rannsóknum árangursríkasta leiðin við lestrar-

kennslu byrjenda og kynnt er til sögunnar stigskipt kennsluskipulag, viðbrögð við kennslu 

„Response to Intervention.“ Leiðin tekur mið að því að sporna við námserfiðleikum með á-

herslu á áskoranir miðað við færni ásamt hugmyndin að marg-stigskiptri kennslu (e. 

Multitiered System of Support) (MTSS) eða „þrepaskiptur stuðningur.“  

5.1 Rannsóknir á lestri  

Stanislas Dehaene (2011) sérfræðingur á sviði heila og færni o.fl., hafa sýnt fram á með rann-

sóknum að það allra mikilvægasta til að ná lestrarfærni er kunnátta bókstafa og hljóða og að 

ná tökum á umskráningu. Dehaene og Cohen (2011) benda jafnframt á gildi góðra vísindarann-

sókna tengdar lestri og hvernig þær geta styrkt kennara og hjálpað þeim að velja árangursríkar 

aðferðir við lestrarkennslu og bestu leið við þjálfun lesturs. Niðurstöður rannsókna hafa bent 

á að snemma er hægt að finna barn sem eru í ákveðinni áhættu varðandi lestrarerfiðleika 

(Vellutino, Scanlon, Spay, Small, Pratt, Chen o.fl., 1996) og mikilvægi þess að grípa strax inn í 

og styðjast við kennslu byggða á niðurstöðum skimunar og mati á þáttum sem hafa forspárgildi 

varðandi árangur í lestri (Hatcher, Goetz, Snowling, Hulme, Gibbs og Smith, 2006; Lundberg, 

Olofsson og Wall, 1980; Lundberg, Frost og Petersen, 1988). Hér má sjá vinnuferli við mat á 

færni einstaklings sem er grunnur snemmtækrar íhlutunar (Southall, 2007). 

 

Mynd 9. Vinnuferli snemmtækrar íhlutunar (Southall, 2007). 

Ericsson og félagar (1993) telja eftirfylgni algjört lykilatriði ef árangur á að nást. Samkvæmt 

Csikszentmihalyi (1975) og Ericsson o.fl. (1993) þarf að vita hvar barn stendur til að vita hvað 
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á að þjálfa hjá því og að gefa réttar áskoranir svo þekking og færni aukist og góður náms-

árangur náist. Of miklar áskoranir geta valdið kvíða, of litlar áskoranir leiða en réttar áskoranir 

miðað við færni orsaka flæði og leikni (e. mastery). Vegna gífurlegrar sérhæfingar í námi verða 

þeir sem þjálfa og kenna að ákveða hvaða færni/þekkingu þeir vilja byggja upp og gera sterka 

(Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b; Ericsson og Pool, 2016). Hvað kynjamun varðar þá 

benda taugavísindin á að drengir þróa samþættingu hljóðfræðilegra og sjónrænna upplýsinga 

hægar en stúlkur (Johnston o.fl., 2012). Aðrir undirliggjandi þættir eins og kynhormón (Giedd 

o.fl., 2012), vinnsluhraði (Dekker o.fl., 2013) og sjónrænt vinnsluminni gætu einnig skýrt kynja-

mun í lestri þar sem hann mælist og þegar fram í sækir (Stoet og Geary, 2013).  

Gjarnan eru taugafræðilegir veikleikar í heilastarfssemi barna sem glíma við lestrar-

erfiðleika sem yfirleitt má rekja til þess að samspil sem hefst strax á fósturskeiði milli erfða-

þátta og umhverfisáhrifa er flókið (Höie og Lundberg, 2000; Gottlieb, 1998). Það er mjög mikil-

vægt að kveikja áhuga á lestri hjá þessum börnum til að auka færni þeirra. (Eklund, Torppa og 

Lyytinen, 2013; Castles o.fl., 2018). Til að það takist verður að gæta sérstaklega að því að les-

efni sé miðað við færni (Csikszentmihalyi, 1975) og Castles o.fl. (2018) benda á mikilvægi þess 

að lesefni höfði til drengja og þeir þrífast frekar af ástríðu en stúlkur (Hermundur Sigmundsson 

o.fl., 2020). 

Ef orðaforði barns er veikur eða aðrir málþroskaerfiðleikar til staðar getur snemmtæk 

íhlutun skipt sköpum. Hún styður við þá færni sem byggir grunn að lesskilningi og velgengni 

barna innan skóla sem utan (Hulme og Snowling, 2009). Mikilvægt er að gefa þessum lykil-

þáttum jafnmikinn gaum og hljóðavitund og umskráningu og bregðast snemma við með gagn-

reyndum orðaforða til að efla slakan málþroska (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).  

Árið 1998 rannsakaði Elín Þöll Þórðardóttir orðaforða íslenskra barna á aldrinum 18 

mánaða til þriggja ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sem byggðust á upplýsingum frá for-

eldrum voru áþekkar niðurstöðum sama prófs annarra landa. Um þreföldun orðaforða var að 

ræða hjá börnunum frá 18 til 24 mánaða og um tvöföldun hans á þriðja ári. Það sama sýndi sig 

er varðar þróun hjá báðum kynjum en drengirnir voru seinni til. Munur á meðalframmistöðu 

milli kynja reyndist ekki mikill og minnkaði eftir því sem börnin urðu eldri (Elín Þöll Þórðar-

dóttir, 1998). 

Niðurstöður langtímarannsóknar Hrafnhildar Ragnarsdóttur, Steinunnar Gestsdóttur 

og Freyju Birgisdóttur frá 2009 um málþroska íslenskra barna á aldrinum fjögra til fimm ára 
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sýna að síðustu ár leikskóla eru gróskutímabil fyrir þá þætti sem leggja meðal annars grunn að 

læsi og námsárangri. Framfarir eru miklar og marktækar á grunnþáttum málsins, orðaforða og 

málfræðiþekkingu en munurinn þá þegar orðinn umtalsverður og mikilvægt að tryggja að þau 

börn sem standa höllum fæti fái fjölþætta og vandaða málörvun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2015). 

Í íslenskri rannsókn Freyju Birgisdóttur, sem leitaðist við að fá mynd af þróun stafa-

þekkingar, hæfni umskráningar og skilnings íslenskra barna frá fjögurra til átta ára mældist 

enginn munur milli kynja á þeim þáttum. Það er þó ekki útilokað að sá munur kæmi fram síðar, 

þegar lesskilningur verður meira krefjandi og aðra þætti er tengjast málþroska (Freyja Birgis-

dóttir, 2011).  

5.2 Rannsóknir á lestrarkennsluaðferðum  

Fræðimenn hafi löngum verið sammála því að lesskilningur er meginmarkmið lestrar, en 

skiptar skoðanir hafa ríkt á hvaða lestrarkennsluaðferðum skuli beitt (Byrnes og Wasik, 2009).  

Alþjóðlegar rannsóknir ásamt vísinda- og fræðimönnum á sviði taugavísinda og lesturs hafa 

lengi sagt eindaraðferð (e. bottom up method) sem leggur áherslu á að kenna bókstafi og hljóð 

í byrjun áður en umskráning er kennd vera árangursríkustu lestrarkennsluaðferðina fyrir byrj-

endur eða lykil að læsi (Schneider o.fl., 2000; Levin o.fl., 2006; Adams, 1994; Rose, 2006; Deha-

ene og Cohen, 2011; Dehaene, 2011; Castles o.fl., 2018; Borleffs, Maassen, Lyytinen og Zwarts, 

2019; Lyon og Chhabra, 2004; Snow og Juel, 2005; Yoncheva, Wise og McCandliss, 2015; Her-

mundur Sigmundsson o.fl., 2017a). Rannsóknir sýna að einstaklingar með góða lestrarfærni 

hugi að sérhverjum bókstaf orða af algjörri nákvæmni, án þess að hafa alla athygli að því ferli. 

Færnina þróa börn og þjálfa gegnum hljóðkerfisfærni, umskráningu, lesfimi og orðaforða þar 

til hún verður sjálfvirk og ómeðvituð (Steinunn Torfadóttir, e.d.e.). 

5.2.1 Hljóðaaðferðin - Árangursríkasta lestrarkennsluaðferðin 

Hér verður fjallað um hljóðaaðferðina (e. synthetic phonics) sem samkvæmt rannsóknum er 

sú árangursríkasta við lestrarkennslu og samræmist einnig mjög hugmyndafræði verkefnisins. 

Aðferðin gengur út á bókstafa og hljóðaþekkingu og er sögð fljótlegasta og skilvirkasta leiðin 

til að gera börn læs (Bradley og Bryant, 1983; Dehaene, 2011; Ehri o.fl., 2001; Castles o.fl., 

2018; Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a; Rose, 2006, Solheim o.fl., 2018; Sunde o.fl., 2020; 

Tønnesen og Uppstad, 2015). Markvisst er unnið með bókstafi og hljóð sem er grunnur að 
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lestrarfærni og hraðinn miðast við þarfir einstaklinga. Hljóðaaðferðin hentar börnum með dys-

lexíu mjög vel og truflar síður en svo möguleika annarra barna á að ná góðri lestrarfærni (Chall, 

1997; Snow og Juel, 2005). Leiðin er talin eiga betur við drengi (Rayner, Foorman, Perfetti, 

Pesetsky og Seidenberg, 2001; Snow og Juel, 2005; Stahl, 2001; Rose, 2006). 

Fyrst er getið um fimm mismunandi útfærslur á hljóðaaðferð áður en fjallað verður 

nánar um nákvæma hljóðaaðferð (e. synthetic phonics) sem snýst um tengsl bókstafa og hljóða 

og er árangursríkust þeirra.  

 

• Nákvæm hljóðaaðferð (e. synthetic phonics) leggur mikla áherslu á tengsl bókstafa og 

hljóða. Orð eru sundurgreind í stök hljóð og svo tengd aftur saman í huganum í orð. 

Þegar bókstafa og hljóðakunnátta telst orðið góð er lesið í atkvæðum/orðhlutum og 

orð festast í sjónminni gegnum hljóðrænan minniskóða í tengslum við framburð og 

merkingu orðsins sem þar á eftir eru lesin sjónrænt.  

• Greinandi/heildræn hljóðaaðferð (e. analytic phonics) kennir hljóð/framburð orð-

hluta/stafaruna svo vinnan með staka bókstafi og hljóð verði ekki of mikil.  

• Hliðstæður (e. analogy phonics) byggir á að orð er lesið til dæmis með samanburði við 

orð sem viðkomandi þekkir með því að tengja við „stafastrengi“ eða rím. Aðferðin þykir 

ekki nægilega „sundurgreinandi“ (stafur-hljóð) og kemur niður á þróun sjónræns orða-

forða og geti haft áhrif á lesskilning. 

• Innfelld hljóðaaðferð, „gæðatexti“ (e. embedded phonics) kennir umskráningu og les-

skilning samtímis. Hljóðræn umskráningarfærni er felld inn í lestur/skoðun samfellds 

texta, án tengingar við kennda bókstafi. Aðferðin er ekki talin henta börnum með 

hljóðkerfisvanda og þykir heldur ekki vel til þess fallin að kenna umskráningu eða les-

skilning (Stuart o.fl., 2008)  

• Ritunaraðferð (e. phonics through spelling) kennir börnum að greina og hlusta eftir 

hljóðum í orðum og skrifa þau með táknum þeirra. Aðferðin er mjög krefjandi á hljóð-

ræna sundurgreiningu orða en líka mjög öflug leið til að efla sundurgreiningu hljóða. 

Aðferðin styður vel við „nákvæma hljóðaaðferð“ (e. synthetic phonics).  

 

(National Reading Panel, 2000; Ehri o.fl., 2001). 
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5.3 Nákvæma hljóðaaðferðin (e. synthetic phonics) 

Hljóðaaðferðin (e. synthetic phonics) en svo er nákvæma aðferðin kölluð í daglegu tali, er 

samkvæmt vísindum hornsteinn árangursríkrar lestrarkennslu og mjög mikilvægt að í byrjun 

byggist lestrarkennsla á ítarlegri vinnu við að tengja saman bókstafi og hljóð (Adams, 1994; 

Ehri o.fl., 2001; Rose, 2006; Elbro, 2006; Dehaene, 2011; Nation, 2019). Hljóðaaðferðin er 

raunprófuð sem merkir að samkvæmt viðurkenndum rannsóknum ber hún góðan árangur við 

kennslu ákveðinnar færni, í þessu tilviki lestri (Chhabra og McCardle, 2004; National Reading 

Panel, 2000). Chall (1997) telur hana árangursríkari en aðrar aðferðir og þá sérstaklega fyrir 

börn í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika. Aðferðin felur í sér eftirfarandi nauðsynlegu 

undirstöðuþætti til að gera börn sjálfstæð við lestur:  

 

• Að vita að bókstafir standa fyrir hljóð tungumálsins (lögmál bókstafanna). 

• Að öðlast hljóðavitund og geta bæði sundurgreint hljóð og tengt þau saman.  

• Að læra tákn og heiti allra há- og lágstafa. 

• Að læra hljóð bókstafa. 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2011a). 

 

Hljóðaaðferðin rímar mjög vel við einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ sem 

áður var fjallað um og gengur út frá því að þeir þættir sem felast í lestri eru umskráning og 

málskilningur (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990). Aðferðina innleiddi Ísak 

Jónsson, stofnandi Ísaksskóla 1926 (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, 2013) og skipti henni í 

stafhljóða- og setningastig. Á því fyrra er unnið með tengsl bókstafs og hljóðs, farið er frá hinu 

einfalda til hins flókna, saga er lesin þar sem ákveðinn bókstafur kemur oft fyrir og fundin eru 

orð með viðkomandi bókstaf og hljóði. Nemendur þjálfast í framburði og læra ný orð. Á því 

síðara er unnið með setningar og orð í einföldum lestextum þar sem skiptast á sérhljóðar og 

samhljóðar. Þegar tengsl milli hljóðs og bókstafs eru orðin örugg næst sjálfvirkni í lestri (Helga 

Magnúsdóttir, 1987). Samkvæmt Herdísi Egilsdóttur (2016) eru verkefni hljóðaaðferðar, stakir 

bókstafir og hljóðaþjálfun, stutt orð úr og einfaldur texti fyrir byrjendur í umskráningu eins og 

setningarnar; „Óli á ís“ og „Á Óli sósu á ís?“  

Kennslustund í lestri hefst með öllum nemendum en skiptist svo í einstaklings eða 

hópavinnu þar sem áframhaldandi vinna með bókstafinn og hljóð eins og til dæmis að tengja 

við önnur hljóð og lesa smáorð. Upprifjun fer fram á bókstöfum og hljóðum, unnið er með orð 
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og setningar í léttum texta og lesskilningur þjálfaður (Helga Magnúsdóttir, 1987). Nemendur 

þurfa stöðuga hvatningu og hrós og þeir þurfa að ná færni í að leiðrétta sig sjálfir (Carroll o.fl., 

2011).  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er það að öðlast sjálfstæði og geta valið sér lesefni 

og áttað sig á gæðum þess og tengslum við nám, þörf og áhuga einmitt mikilvægt markmið 

lestrarkennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Skýra má hljóðaaðferðina sem 

samtengjandi og sundurgreinandi aðferð annars vegar og sundurgreinandi og samtengjandi 

aðferð hins vegar. Eftirfarandi á við þegar hljóðaaðferðin er samtengjandi og sundurgreinandi. 

Nemendur:  

 

• Læra heiti bókstafa og hljóð þeirra og hvernig þau eru tengd í orð. 

• Verða fljótlega færir um lestur stuttra orða og einfalds texta með bókstöfum og 

hljóðum sem þeir kunna. 

• Hljóða sig gegnum orð, segja hljóð bókstafa í orðum, umskrá sem þýðir að nemandi 

þarf að ráða við sundurgreiningu allra hljóða í orði og geta heyrt orðið sem hann er 

að lesa. 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.a.). 

 

Áherslan er á að lesa stutta og einfalda en jafnframt merkingarbæra texta sem stigþyngjast 

eftir því sem færni nemenda eykst. Umskráning orðanna verður þá erfiðari og innihald textans 

verður flóknara og þá reynir meira á lesskilning. Eftirfarandi á hins vegar við þegar hljóða-

aðferðin er sundurgreinandi og samtengjandi. Nemendur: 

 

• Vinna með bókstafi og hljóð gegnum ritun. 

• Læra að nota bókstafina til að skrifa orð og átta sig á því um leið að orð innifela 

hljóð sem táknuð eru með þeim (sundurgreining). 

• Lesa orðin sem þeir hafa skrifað (samtenging). 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.a.). 
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Samkvæmt (Garner, e.d.) kemur hljóðaðaferðin einnig að mjög góðu gagni við ritun orða þar 

sem bókstafa og hljóðaþekking er sá grunnur sem þarf til að þjálfa þá færni. Að þekkja hljóð 

bókstafa og stafasamsetningar hjálpar börnum að vita hvaða stafi á að nota fyrir hljóðin sem 

þau heyra í orðum sem þau skrifa. Nemendur læra að nýta þekkingu sína á tengslum bókstafa 

og hljóða með því að stafsetja (Ehri, 1997, 2002, 2004; Shanahan, 2005; Shanahan o.fl., 2006; 

Scanlon o.fl., 2008). Ritun er áhrifarík leið til að festa orð sjónrænt í langtímaminni. Þegar barn 

skrifar sundurgreinir það öll tákn og hljóð orða sem eykur næmi fyrir tengslum bókstafa og 

hljóða (Ehri, 2002). Rannsóknir hafa líka sýnt fram á hvernig stafsetning í lestrarkennslu getur 

eflt hljóðavitund (e. phonemic awareness) og umskráningarfærni nemenda (Tyner, 2004; 

Hatcher o.fl., 2006; Foorman, Schatschneider, Eakin, Fletcher, Moats og Francis, 2006). 

5.4 Stigskipt lestrarkennsla – Áskorun miðað við færni 

Mikilvægt er að kennari þekki þróun lesturs og þekki stöðu nemenda til að tryggja að þeir fái 

áskoranir miðað við færni (Csikszentmihalyi, 1975; Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b). 

Kennari þarf einnig að styðjast við þær lestrarkennsluaðferðir sem rannsóknir sýna að gefa 

bestan árangur. Það er krefjandi að einstaklingsmiða kennslu í lestri og mjög brýnt að grípa til 

snemmtækrar íhlutunar ef grunur vaknar um lestrarerfiðleika svo ekki þurfi að grípa til fjár-

frekrar sérkennslu síðar á skólagöngunni (Walpole og McKenna, 2007; Riley, 2006).  

Fagleg kennsla ætti að fara fram innan bekkjar og leysa ætti sem flest kennslufræðileg mál 

þar (National Reading Panel, 2000; Fuchs, Fuchs og Compton, 2004). Niðurstöður rannsókna 

National Reading Panel (2000) sýndu að til að ná árangri í lestrarkennslu þar sem lyklarnir eru 

hljóðavitund, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur er eftirfarandi gagnlegt: 

 

1. Að meta lestrarfærni og kennsluþarfir á fyrstu dögum kennslu. 

2. Að skipuleggja vinnu barna á þar til gerðum lestrar-svæðum til að efla sjálfstæði, 

færni og námsaðferðir. 

3. Að skipuleggja þjálfun og kennslu nemenda í öllum bekknum eða í litlum hópum. 

(Southall 2007; Snow og Juel, 2005) 
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5.4.1 Stigskipt kennsluskipulag  

 

Það kennsluskipulag sem hentar mjög vel í kennslu byrjenda í lestri byggir á hugmyndum stig-

skiptrar kennslu og kallast „viðbrögð við kennslu“ eða „Response to Intervention” (RTI) (Stein‐

unn Torfadóttir, 2011a). Skipulagið tekur mið af færni allra nemenda hóps og leggur áherslu á 

gagnreyndar kennsluaðferðir. Kennslan er skipulögð miðað við mat á hverjum einstaklingi og 

tillit tekið til niðurstaðna skimunar- og greiningarprófa svo inngrip hjá nemendum með náms-

örðugleika verði sem best. Tilgangur skipulagsins er ekki hvað síst að koma í veg fyrir náms-

erfiðleika sem geta leitt til sérkennslu síðar með gagnreyndum aðferðum. Kennslan er 

skipulögð með þrjú stig í huga og markvisst er metið hvort nemandi nái viðmiðum. Matið gefur 

svo færi á nýrri markmiðasetningu fyrir áframhaldandi kennslu. Nemandi færist úr einu stigi í 

annað eftir þeirri færni sem hann nær. Áherslan er á kennslu sem byggir á aðferðum sem hafa 

gefið bestan árangur (Bryant, Bryant og Smith, 2020). 

 

Öflug kennsla byggist á því: 

 

• Hversu oft og í hvað langan tíma kennsl er og þjálfun ákveðins námsþáttar á viku. 

Meiri og tíðari þjálfun gerir kennslu öflugri.  

• Hversu fjölmennur hópur nemenda er. Færri nemendur öflugri kennsla.  

• Hversu vel skipulögð kennslan er. Því markvissar sem kennari nær að vinna miðað 

við færni barns, því öflugri verður kennslan. Áherslan er á þjálfun þeirra þátta sem 

hafa áhrif á þróun náms í lestri hjá barni og þeim aðferðum beitt sem niðurstöður 

rannsókna sýna vera árangursríkar (Vaughn, Bos og Schumm, 2011). 

 

 

Mynd 10. Þrjú stig Viðbrögð við kennslu „Response to Intervention“ (RTI) (Steinunn 
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Torfadóttir, 2011a). 

Í lestrarkennslu byrjenda eru eftirfarandi dæmi um kennslu á hverju stigi:  

 

Stig 1: Allir nemendur fá kennslu í grunnþáttum læsis, orðaforða, lesskilningi, hljóðkerfis- og 

hljóðvitund og lesfimiþjálfun. Gagnreyndar aðferðir eru hafðar að leiðarljósi.  

Stig 2: Kennsla fer fram í fámennum hópum. Gagnreyndum aðferðum er beitt og kennslan nær 

til þeirra þátta þar sem nemendur ná ekki aldurssvarandi viðmiðum samkvæmt niðurstöðum 

skimana/prófana. Kennslan getur verið fyrir þau börn sem metin eru yfir aldurssvarandi við-

miðum. 

Stig 3: Markviss kennsla er í litlum hópi nemenda eða með þeim sem ekki falla undir stig 2. 

Sjónum er beint að grunnþáttum læsis og stuðst við gagnreyndar aðferðir og úrræði. Kennslan 

er oft mjög sérhæfð, í umsjá sérkennara. Viðmið um árangur eru jafnan sett fram í einstak-

lingsnámskrá. 

Námsvanda á hverju stigi er mætt í eftirfarandi fimm þrepum sem eru endurtekin eins oft og 

þurfa þykir: 

 

1. Námvandi er kortlagður. 

2. Rót vandans er skoðuð.  

3. Áætlun er sett upp.  

4. Innleiðing áætlunar og ákveðið hver fylgir henni eftir. 

5. Áætlunin metin og endurskoðuð.  

       (Bryant o.fl., 2020). 

 

Ofangreint skipulag miðar að því að nemendur þarfnist ekki sérkennslu eða lendi í alvarlegum 

vanda. Tilgangur skipulagsins er að byggja upp þekkingu og færni miðað við færni einstaklings 

(Walpole og McKenna, 2007) sem fellur algjörlega að kenningu Ericsson o.fl. (1993) að gefa 

áskoranir miðað við færni (Hermundur Sigmundsson o.fl., 1998). 

5.4.2 Marg-stigskipt kennsla  

Annað kennsluskipulag er marg-stigskipt kennsla (e. Multitiered System of Support) (MTSS) 

eða „þrepaskiptur stuðningur.“ Það er í þremur stigum þar sem veitt eru vaxandi inngrip í kjöl-

far skimana og/eða greininga, líkt og í fyrrnefndu kennsluskipulagi. Þverfagleg teymi kennara 
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eða annarra sérfræðinga skipuleggur stuðningsúrræðum varðandi skipulag kennslu, starfs-

hátta og/eða annarra stuðningsúrræða. Námsvandi, hegðunar- og tilfinningavandi eða félags-

vandi getur leitt til þrepaskipts stuðnings. Vandinn kallar á aukna aðstoð eða mikinn marg-

þættan stuðning til lengri tíma. Fylgja þarf málum vel og markvisst eftir og fylgjast með árangri 

skipulagðra úrræða, markmið eru endurmetin og endurskipulögð með það fyrir augum að lág-

marka vanda nemenda (Embætti landlæknis, 2019). Í kennsluskipulaginu er lögð áhersla á 

stuðning við kennara, faglega þróun þeirra og þjálfun. Það á einnig að tryggja stöðuga framför 

nemenda með þrepaskiptum stuðningi (Bryant o.fl., 2020).  
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6 Fyrri rannsóknir á bókstafa og hljóðaþekkingu og 
lestrarfærni 

Árið 2017 var gerð rannsókn í Noregi (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a) og er hún notuð 

sem fyrirmynd við rannsókn verkefnisins. Í henni var þekking há- og lágstafa og þeirra hljóða 

könnuð hjá 356, 5 - 6 ára norskum börnum í fyrsta bekk, í byrjun skólaárs, á því miðju og í lok. 

Bókstafa og hljóðapróf Gretu Ofteland (1992) var matstæki rannsóknarinnar. Í rannsókninni 

var líka skoðað hvort börnin réðu við að umskrá hljóð í einföld orð í byrjun og ef ekki þá hvort 

og hvenær þau gerðu það á tímabilinu. Börnin töldust læs ef þau gátu lesið tveggja og þriggja 

stafa orð og stuttar setningar, lesskilningur var ekki mældur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að marktækur munur mælist milli stúlkna og drengja í þeim þáttum sem prófaðir voru, 

fjölda hástafa og hljóða annarsvegar og lágstafa og hljóða hinsvegar, stelpunum í hag. 

Ályktunin sem dregin var í kjölfarið var sú að snemma kemur kynjamunur í ljós hvað bókstafa 

og hljóðaþekkingu varðar (Mullis, Martin og Gonzalez, 2003; Mullis, Martin, Kennedy og Foy, 

2007; Mullis, Martin, Foy og Drucker, 2012; OECD, 2014). 11% barnanna kunnu að lesa þegar 

fyrsta mæling var gerð en 27% þeirra höfðu ekki lært að lesa í lok fyrsta árs. 62% barna lærðu 

að lesa fyrsta árið í skólanum (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a, 2020). Byggt á gögnum 

rannsóknarinnar er mikilvægt að læra bókstafi og hljóð snemma á fyrsta ári í skólanum til að 

byggja grunn að því að geta lesið. (Bradley og Bryant, 1983; Dehaene, 2011; Ehri o.fl., 2001; 

Nation, 2019; Solheim o.fl., 2018; Sunde o.fl., 2020; Tønnesen og Uppstad, 2015; Levin o.fl., 

2006). 64% stúlkna lærðu að lesa á skólaárinu og 61% drengja og hlutfallið því nokkuð jafnt en 

hærra hlutfall stúlkna kunni að lesa í byrjun en strákar eða 15% stúlkna á móti 7% stráka. Það 

er því hærra hlutfall drengja en stúlkna sem lásu ekki eftir eitt ár, 21% stúlkna á móti 32% 

drengja. 27% þeirra barna sem gátu ekki lesið eftir eitt ár í skóla þekktu færri stafi í skólabyrjun 

(Hermundur Sigmundsson o.fl., 2020). 

Í íslenskri rannsókn Freyju Birgisdóttur (2010) á læsi barna frá fjögurra ára til átta ára 

aldurs var fylgst með tveimur aldurshópum í þrjú ár. Niðurstöður sýndu engan mun vera á milli 

kynja í fyrsta til þriðja bekk í þeim grunnþáttum sem mældir voru, stafaþekkingu, hljóðkerfis-

vitund, umskráningu, leshraða og í lesskilningi. Rannsakandi bendir á að munur gæti komið 

fram síðar eða þegar meira reynir á lesskilning og orðaforða eða aðra þætti sem hafa áhrif á 

lestrarfærni (Freyja Birgisdóttir, 2011). Freyja Birgisdóttir gerði einnig rannsókn á því hvað gæti 

haft áhrif á slakt gengi íslenskra nemenda í lesskilningshluta PISA. Meginniðurstöður sýndu að 
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orðaforði og sjálfvirkni í lestri hafði hvað mest forspárgildi um hvoru megin ungmennin lentu 

yfir eða undir tveimur lægstu hæfniþrepunum í lesskilningi, þó svo að tillit hafi verið tekið til 

kunnugra áhrifabreyta eins og ánægju af lestri, lestrartíðni og námsaðferða í lesskilningi. Sam-

kvæmt niðurstöðum vantar ríkari orðaforða og meiri lestrarfærni hjá hópi 15 ára nemenda hér 

á landi sem hafi áhrif á hæfni þeirra til að lesa sér til gagns (Freyja Birgisdóttir, 2016). 

6.1 Tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar  

Eins og fram hefur komið segja vísindin bókstafa og hljóðaþekkingu einn af mikilvægustu 

þáttum hvað varðar þróun lesturs (Bradley og Bryant, 1983; Dehaene, 2011; Ehri o.fl, 2001; 

Solheim o.fl., 2018; Sunde o.fl., 2020; Tønnesen og Uppstad, 2015). Tilgangur rannsóknarinnar 

var því að skoða hvort kynjamunur mældist í bókstafa og hljóðaþekkingu barna við upphaf 

fyrsta bekkjar grunnskóla ásamt að skoða hvort hann kæmi fram í fjölda þeirra barna sem væru 

orðin læs við þau tímamót.  

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

1. Er kynjamunur í kunnáttu á fjölda bókstafstákna og hljóða? 

2. Er kynjamunur í því hversu mörg börn eru læs?  

3. Er marktækur munur á þekkingu á fjölda bókstafstákna og hljóða milli 

þeirra sem eru læsir og hinna sem ekki eru læsir? 

4. Hver er fylgnin milli eftirfarandi fjögurra þátta í kunnáttu á táknum 

bókstafa og hljóða; táknum hástafa, hljóðum hástafa, táknum lágstafa 

og hljóðum lágstafa? 
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7 Aðferð 

Hér verður aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar kynnt til sögunnar. Fyrst er greint 

frá rannsóknaraðferð og þátttakendum því næst er sagt frá matstæki, framkvæmd og að 

síðustu úrvinnsla gagna. 

7.1 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknin er megindleg og tölulegra upplýsinga aflað. Aðferðin varð fyrir valinu þar sem 

hægt var að safna gögnum á tiltölulega stuttum tíma víðsvegar að af landinu. Þátttakendur 

voru prófaðir einir með kennara og gert var ráð fyrir 10 mínútum á hvert barn. Prófið skiptist 

í tvennt, annars vegar var bókstafa og hljóðaþekking þátttakenda könnuð og hins vegar hvort 

þeir gætu lesið stutt orð og setningar (sjá viðauka A). Kennarar fengu skriflegar leiðbeiningar 

um prófið (sjá viðauka Á) og þar til gert eyðublað til að færa niðurstöðurnar inn á. Hver þátt-

takandi var skráður á þar til gert eyðublað, með númeri svo ekki væri með nokkru móti hægt 

að rekja niðurstöður til ákveðins einstaklings (sjá viðauka B). 

7.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 318 börn fædd árið 2014 og því á aldrinum 5 - 6 ára, 162 

drengir og 156 stúlkur. Börnin komu úr 12 bæði fámennum og fjölmennum grunnskólum, víðs-

vegar að af landinu. Þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera að byrja í fyrsta bekk grunn-

skóla skólaárið 2020 - 2021. Meðalaldur þeirra var 5,5 ár, þegar rannsóknin var gerð. Ekki var 

valið úr hópi barna hvers skóla, heldur tóku allir nemendur árgangsins Bókstafa og hljóðaprófið 

(Ofteland, 1992) svo líklegt verður að teljast að þátttakendur endurspegli fyrsta bekkjar 

nemendur á Íslandi. Leyfi var sótt til skólastjóra viðkomandi skóla sem leitaði samþykkis 

umsjónarkennara (sjá viðauka C). Kennarar þeirra barna sem þátt tóku teljast einnig þátt-

takendur rannsóknarinnar að því leyti að þeir lögðu prófið fyrir nemendur, skráðu niðurstöður 

og sendu rannsakanda. 

7.3 Matstæki 

Matstæki rannsóknarinnar var Bókstafa og hljóðapróf (Ofteland, 1992) sem rannsakandi þýddi 

og staðfærði sérstaklega fyrir rannsóknina sem og blað með stökum orðum og texta til að 
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prófa hvort þátttakendur gætu þegar lesið. Við þýðingu var tekið mið af stafakönnun Mennta-

málastofnunar (e.d.) og sama uppröðun á bókstöfunum notuð þar sem þar voru einnig að finna 

sér íslensku bókstafina. Prófaðir voru íslensku bókstafirnir í stafrófinu 32 að tölu og að auki 

tvíhljóðin, au, ei og ey. 

7.3.1 Bókstafa og hljóðaprófið  

Bókstafa og hljóðaprófið samanstóð af eftirfarandi þáttum: 
 

Blað 1: Prófar hve marga stóra bókstafi barnið kann. 

Blað 2: Prófar hve mörg hljóð stórra bókstafa barnið kann. 

Blað 3: Prófar hve marga litla bókstafi barnið kann. 

Blað 4: Prófar hve mörg hljóð lítilla bókstafa kann barnið. 

 

7.3.2 Stök orð og setningar 

Þegar bókstafa og hljóðaþekking nemenda hafði verið prófuð þá var lestrarfærni þeirra metin. 

Bókstafa og hljóðaprófinu fylgdu blöð með eins og tveggja atkvæðis orðum annars vegar með 

hástöfum og hinsvegar lágstöfum og stuttum setningum til að kanna hvort barnið væri farið 

að lesa (Ofteland, 1992). Rannsakandi þýddi orðin og textann og aðlagaði að íslensku en gætti 

þess að atkvæðafjöldi orða héldi sér. 

 

Blöð 5 – 7: Prófuðu hvort barnið kann þegar að lesa. 

7.4 Framkvæmd  

Þegar skólastjórar höfðu gefið samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni fengu kennarar Bók-

stafa og hljóðaprófið (Ofteland, 1992) sem lagt var til grundvallar sent ásamt blöðum með 

stökum orðum og léttum setningum. Þeir fengu einnig sendar upplýsingar um prófið ásamt 

leiðbeiningar um fyrirlögn þess. Rannsóknin var svo framkvæmd í byrjun skólaársins 2020-

2021 eða nánar í september og október 2020. Kennari lagði prófið einstaklingslega fyrir 

nemendur í heimaskóla þeirra og var áætlaður próftími með hverju barni um það bil 10 

mínútur. Fyrst var barn spurt hvort það þekkti tákn hástafa á blaði fyrir framan sig, kennari 

benti á tákn (dæmi, Á) og spurði nemenda hvort hann vissi hvað stafurinn heitir og þá næsta 

hvort hann vissi hvaða hljóð hann ætti, eins var farið að með heiti og hljóð lágstafa (dæmi, á) 
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Kennari merkti við niðurstöður á þar til gert eyðublað jafnóðum og barn svaraði. Þegar nem-

andi hafði lokið við prófblöðin með bókstöfunum prófaði kennari hvort nemandi kynni að lesa 

og notaði til þess lestrarblöð með einföldum orðum og texta. Nemandi taldist læs ef hann gat 

lesið stöku orðin og textann. Þegar nemandi hafði lokið við prófið eða þegar tími gafst taldi 

kennari fjölda bókstafa og hljóða sem viðkomandi kunni og fyllti inn á þar til gerða töflu, færði 

svo niðurstöður flokkaðar eftir kyni inn á sérstakt eyðublað og sendi rannsakanda með net-

pósti. 

 

7.5 Úrvinnsla gagna  

Við úrvinnslu rannsóknargagna var forritið SPSS útgáfa 25 fyrir windows notað. Mann-Whitney 

U test var notað til að skoða mismun milli breytna. Teknar voru þær breytur sem rannsóknar-

spurningar innihéldu og niðurstöður settar upp í töflur. 
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8 Niðurstöður  

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningum verkefnisins út frá niðurstöðum prófsins 

sem lagt var til grundvallar og má sjá niðurstöður hverrar spurningar raktar hér.  

 

8.1 Er kynjamunur í kunnáttu á fjölda bókstafstákna og hljóða? 

Þátttakendur voru prófaðir í þekkingu á tákni hástafa og hljóða þeirra annars vegar og á tákni 

lágstafa og hljóða þeirra hins vegar. Niðurstaðan leiddi eftirfarandi í ljós (sjá töflu 1): 

 

Þekking tákna hástafa: Stúlkur kunna að meðaltali (M = 23.28, SF = 9.14) tákn hástafa og 
drengir kunna að meðaltali (M = 23.24, SF = 9.06) tákn þeirra. 
Mismunur milli kynja var ekki marktækur, U = 12451, z = -0.23, p 
= .821. 

  

Þekking hljóða hástafa:  Stúlkur kunna að meðaltali (M = 21.51, SF = 10.10 ) hljóð hástafa 
og drengir kunna að meðaltali (M = 21.06, SF =  9.66) hljóð þeirra. 
Mismundur var ekki marktækur, U = 7268, z = -0.52, p = .601.   

 

Þekking tákna lágstafa:  Stúlkur kunna að meðaltali (M = 21.34, SF = 10.29), tákn lágstafa 
og drengir kunna að meðaltali (M = 21.46, SF = 9.89) tákn þeirra. 
Mismunur var ekki marktækur, U = 12623, z = -0.015, p = .988.   

 

Þekking hljóða lágstafa:  Stúlkur kunna að meðaltali (M = 20.22, SF = 10.43), hljóð lágstafa 
og drengir kunna að meðaltali (M = 19.76, SF = 10.05), hljóð 
þeirra. Mismunur var ekki marktækur, U = 12226, z = -0.500, p = 
.617.   

 

 

Tafla 1. Þekking tákna há- og lágstafa og hljóða og hve margir kunna að lesa. 

Breytur   Stúlkur (n = 156) 

  M (SF) 
  Drengir (n = 162) 

    M (SF) 
p* 

Hástafir 23.28 (9.14) 23.24 (9.06) ns 

Hástafir hljóð  21.51 (10.10) 21.06 (9.66) ns 

Lágstafir 21.34 (10.29) 21.46 (9.89) ns 

Lágstafir hljóð 20.22 (10.43) 19.76 (10.05) ns 

Læs 96 98 ns 

Læs % 61.5% 60.5%  

Skýring. *Mann-Whitney U test. 

 

Tafla 1 sýnir að niðurstaðan við fyrstu rannsóknarspurningu er sú að ekki greindist marktækur 

munur í breytunum fjórum sem prófaðar voru varðandi kunnáttu þátttakenda á fjölda tákna 
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há- og lágstafa og á hljóðum þeirra. Drengir og stúlkur kunnu fleiri hástafi en lágstafi þótt 

munurinn væri ekki afgerandi. 

 

8.2 Er kynjamunur í því hversu mörg börn eru læs?  

Við upphaf fyrsta bekkjar grunnskóla mældust 61.5% eða (96 af 156) stúlkna læsar og 60.5% 

(98 af 162) drengja við sömu tímamót. Niðurstaðan við annarri rannsóknarspurningu leiddi því 

í ljós eins og tafla 1 sýnir að ekki mælist marktækur munur milli kynja á því hve margir þátt-

takendur kunna að lesa þegar þeir byrja í grunnskóla (U = 12504, z = -0.19, p = .849). 

 

8.3 Er marktækur munur á þekkingu á fjölda bókstafstákna og hljóða milli 

þeirra sem eru læsir og hinna sem ekki eru læsir?  

Prófað var hvort marktækur munur mældist á þekkingu þátttakenda á fjölda bókstafstákna og 

hljóða milli þeirra barna sem eru læs og þeirra sem eru það ekki. Niðurstaða þriðju rannsóknar-

spurningar leiddi eftirfarandi í ljós (sjá töflu 2): 

 

Þekking tákna hástafa: Þau börn sem eru læs kunna að meðaltali (M = 28.34, SF = 5.17) tákn 

hástafa en þau sem ekki eru læs kunna að meðaltali (M = 15.30, SF = 8.52) tákn þeirra. Mis-

munur var marktækur (U = 2457, z = -11.98, p < .001).  

 

Þekking hljóða hástafa: Þau börn sem eru læs kunna að meðaltali (M = 27.70, SF = 5.42) hljóð 

hástafa en þau sem eru ekki læs kunna að meðaltali (M = 13.20, SF = 8.12) hljóð þeirra.  

Mismunur var marktækur (U = 1220, z = -11.277, p < .001).  

 

Þekking tákna lágstafa: Þau börn sem eru læs kunna að meðaltali (M = 26.50, SF = 7.23) tákn 

lágstafa en þau sem ekki eru læs kunnu að meðaltali (M = 13.41, SF = 8.60) tákn lágstafa. Mis-

munur var marktækur (U = 3155, z = -11.106, p < .001).  

 

Þekking hljóða lágstafa: Þau börn sem eru læs kunna að meðaltali (M = 25.41, SF = 7.23) hljóð 

25.41 lágstafa en þau sem eru ekki læs kunna að meðaltali (M = 11.50, SF = 8.26) hljóð þeirra. 

Mismunur var marktækur (U = 2765, z = -11.590, p < .001).  
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Tafla 2. Munur á þekkingu tákna há- og lágstafa og hljóða þeirra á milli þátttakenda sem 

eru læsir og þeirra sem eru það ekki. 

 

Breytur Læs (n = 194) 

M (SF) 

Ekki læs (n = 124) 

M (SF) 

 p* 

Hástafir 28.34 (5.17) 15.30 (8.52) < .001 

Hástafir hljóð  27.70 (5.42) 13.20 (8.12) < .001 

Lágstafir 26.50 (7.23) 13.41 (8.60) < .001 

Lágstafir hljóð 25.41 (7.23) 11.50 (8.26) < .001 

Skýring. *Mann-Whitney U test 

 

 

Tafla 2 sýnir að niðurstaðan við þriðju rannsóknarspurningu er sú að marktækur munur 

mældist í öllum fjórum breytum sem prófaðar voru milli þeirra sem kunnu að lesa og þeirra 

sem kunnu það ekki. Þeir þátttakendur sem ekki kunna að lesa kunna færri bókstafstákn og 

hljóð bæði hvað varðar tákn há- og lágstafa en þeir sem kunna að lesa þegar rannsóknin er 

framkvæmd.  

 

8.4 Hver er fylgnin milli eftirfarandi fjögurra þátta í kunnáttu í táknum bók-
stafa og hljóða; tákn hástafa, hljóð hástafa, tákn lágstafa og hljóð lág-
stafa?  

 

Fylgni milli þeirra fjögurra þátta sem tekið var til í rannsókninni, táknum bókstafa og hljóða-

kunnáttu, táknum hástafa og hljóða hástafa og táknum lágstafa og hljóðum lágstafa var bæði 

mjög há og greindist marktæk eða frá .918 milli hástafa og hljóða lágstafa til .971 milli hljóða 

hástafa og hljóða lágstafa. 
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Tafla 3. Fylgni milli eftirfarandi fjögurra þátta í þekkingu á táknum bókstafa og hljóðakunn-

áttu, táknum hástafa og hljóða hástafa, táknum lágstafa og hljóðum lágstafa. 

 

Breytur Hástafir Hástafir hljóð Lágstafir Lágstafir hljóð 

Hástafir 1 .93* .95* .92* 

Hástafir hljóð   1 .95* .97* 

Lágstafir   1 .95* 

Lágstafir hljóð    1 

Skýring. *Fylgni er marktæk á 0.01 level (2-tailed) (Pearson). 
 

 

Tafla 3 sýnir að niðurstaðan við fjórðu og jafnframt síðustu rannsóknarspurningu er sú að 

marktækt hátt samband var á milli allra fjögurra þáttanna sem prófaðir voru í þessum hluta 

rannsóknarinnar.  
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9 Umræða  

Ritgerðin fjallar í megin dráttum um grunnþætti er tengjast lestrarfærni og hvernig má efla 

hana, með árangursríkum aðferðum. Útgangspunkturinn eru niðurstöður alþjóðlegra rann-

sókna, vísindi og kenningar fræðimanna á viðfangsefninu. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

kanna hvort kynjamunur endurspeglast í þekkingu barna á táknum bókstafa og hljóðaþekkingu 

við upphaf grunnskólagöngu hér á landi og hve margir drengir annars vegar og hve margar 

stúlkur hins vegar eru læs við þau tímamót. Það er gert ekki síst með niðurstöður PISA í huga 

þar sem hallar verulega á annað kynið og þá með það í huga hvort að bilið sé strax að finna í 

grunnþáttum lesturs sem hefur svo áhrif á lesskilning. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 

að hvorki greindist kynjamunur í þekkingu á fjölda bókstafa og hljóða þátttakenda né hjá þeim 

sem farnir voru að lesa. Marktækur munur greindist hins vegar í fjölda þeirra bókstafa og 

hljóða sem þátttakendur þekkja milli þeirra sem voru farnir að lesa og þeirra sem voru það 

ekki. Undir voru fjórar rannsóknarspurningar og hér fara umræður um niðurstöður þeirra og 

þær fléttaðar saman við þær kenningar og þau fræði sem ritgerðin byggist á.  

 

9.1 Er kynjamunur í kunnáttu á fjölda bókstafstákna og hljóða? 

Kenningar Dehaene og Nation segja bókstafa og hljóðakunnátta eina af grunnstoðum lesturs 

(Dehaene, 2011; Nation, 2019) og aðrir fremstu vísinda- og fræðimenn á sviði lestrar segja 

hana lykil að læsi. Rannsóknir sýna að hljóðaaðferð er árangursríkasta lestrarkennsluaðferðin 

fyrir byrjendur, farið frá eind til heildar (Schneider o.fl., 2000; Levin o.fl., 2006; Adams, 1994; 

Rose, 2006; Dehaene o.fl., 2010, Dehaene, 2011; Castles o.fl., 2018; Lyytinen o.fl., 2009; 

Tønnessen og Uppstad, 2015; Lyon og Chhabra, 2004; Snow og Juel, 2005; Yoncheva o.fl., 

2015) og til að ná sjálfvirkni við lestur þarf að þekkja hljóð hvers bókstafs (Hulme o.fl., 2012; 

Tønnesen og Uppstad, 2015). Ericsson o.fl. (1993), Csikszentmihalyi (1975; 2008) og Her-

mundur Sigmundsson (o.fl., 2017a) segja rannsóknir sýna að hvert barn þarf að fá réttar 

áskoranir miðað við færni til að efla lestrarfærni sína og að eftirfylgni er lykilatriði ef árangur 

á að nást. Þess vegna er mjög mikilvægt að skoða bókstafa og hljóðaþekkingu í upphafi fyrsta 

bekkjar grunnskóla eins og gert var í rannsókninni. Niðurstöður gefa til kynna hvað þarf að 

þjálfa hjá hverju barni. Csikszentmihalyi (1975) segir að ef áskoranir eru réttar miðað við færni 
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þá skapist flæði og einstaklingur öðlast leikni (e mastery), ef þær eru of miklar þá getur það 

valdið kvíða og ef þær eru of litlar geti þær valdið leiða.  

Heikki Lyytinen fræðimaður á sviði lestrarerfiðleika telur mikilvægt að byggja upp 

taugafræðileg net (Edelman, 1987) með kennslu bókstafa og hljóða sem eykur svo lestrarfærni 

(Brem o.fl., 2010). Nation (2019) segir mikilvægt að börn læri bókstafi og hljóð snemma til að 

tryggja að þau hafi jöfn tækifæri til að læra að lesa. Í rannsókn Hermundar Sigmundssonar o.fl. 

(2017a) kom í ljós að 27% barna sem voru ekki farin að lesa við lok fyrsta bekkjar grunnskóla 

þekktu færri bókstafi og hljóð í byrjun en þau sem voru farin að lesa. Markviss þjálfun eins og 

Ericsson o.fl. (1993) leggur áherslu á í sinni kenningu skiptir gríðarlega miklu máli. Heilinn 

mótast og breytist við þjálfun, taugabrautir styrkjast og þekking og færni eykst og með réttum 

nálgunum og markvissri þjálfun geta kennarar gert jákvæðar og verulegar breytingar á heila 

einstaklinga á stuttum tíma (Xin o.fl., 2019; Dehaene, 2011). Að þekkja bókstafi og hljóð er 

mjög mikilvægt fyrir börn þannig geta þau farið að lesa stutt og einföld orð og svo smám saman 

flóknari texta (Nation, 2019; Ehri o.fl., 2001).  

Samkvæmt rannsókninni var ekki marktækur munur milli drengja og stúlkna hvað 

kunnáttu á fjölda bókstafa og hljóðum þeirra varðar við upphaf grunnskóla, ólíkt norskri rann-

sókn (Hermundur Sigmundsson o.fl., 1998) sem sýndi stúlkur standa þar betur að vígi. Það má 

velta því fyrir sér hvort munurinn skýrist af áherslumuni í leikskólum landanna. Í leikskólum í 

Noregi er ekki lögð áhersla á bókstafaþekkingu (Mullis, Martin, Foy og Hooper, 2017) eins og í 

þeim íslensku (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þar er læsi einn af grunnþáttum 

og unnið með bernskulæsi en engin krafa um að gera börnin læs. Það má líka spyrja hvort 

leikskólakennarar á Íslandi mæti þörfum barna svo vel að kynjamunur þurrkast út þegar kemur 

að bókstafa og hljóðaþekkingu? Að þeir vinni svo markvisst með undirstöðuþættina sem öllu 

jafna greiða og efla móttækileika barna að lestrarnáminu? 

Í leikskólum hér á landi hefur Hljóm2 skimunarpróf verið notað frá 2004 og unnið með niður-

stöður. Þó eru uppi vísbendingar um að orðaforða leikskólabarna fari hnignandi sem er virki-

legt áhyggjuefni. 

Læsisstefna reykvískra leikskóla (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013) segir 

börn undirbúin fyrir lestrarnám og talað um bernskulæsi sem tekur meðal annars til bókstafa-

þekkingar og umskráningar. Í læsisstefnu Akureyrarbæjar er áhersla lögð á að efla stafaþekk-

ingu leikskólabarna (Fræðslusvið Akureyrarbæjar og Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri, e.d.). Samkvæmt „The Simple View of Reading“ (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og 
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Gough, 1990) eru umskráning, sem byggir á bókstafa og hljóðaþekkingu og skilningur lyklar að 

læsi og það þarf færni í báðum þáttum til að verða læs. Menntamálastofnun telur megin-

markið byrjendakennslu einmitt vera það að gera öllum börnum kleift að ná valdi á algjörlega 

sjálfvirkri þekkingu á bókstöfum og hljóðum (Menntamálastofnun, e.d.). 

9.2 Er kynjamunur í því hversu mörg börn eru læs?  

Góð færni í lestri er lykillinn að öðrum lyklum náms og taugavísindi hafa aukið á þekkingu á 

starfsemi heila við nám (Dehaene, 2011). Það er gífurlegt mikilvægt að byggja á þeirri þekkingu 

og nota rétta aðferðarfræði í byrjendakennslu í lestri (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2020). 

Samkvæmt rannsóknum er það eindaraðferð/hljóðaaðferðin (Adams, 1994; Ehri og fl., 2001; 

Rose, 2006; Dehaene, 2011; Nation, 2019) og samkvæmt Rose (2006) er hún talin henta 

drengjum sérstaklega vel. Það er mikilvægt að gefa því sérstakan gaum þar sem fjöldi drengja 

sem ekki nær góðri lestrarfærni er mikil áskorun fyrir menntakerfið (Stanovich, 1986; Entwisle, 

Alexander og Olson, 2007).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki er marktækur kynjamunur á fjölda þeirra 

barna sem mældust læs, gátu lesið einföld orð og stuttan texta, við skólabyrjun. Í norskri rann-

sókn, fyrirmynd þessarar rannsóknar (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a) var niðurstaðan 

önnur, í henni höfðu stúlkur betur. Alls gátu 61.5% stúlkna og 60.5% drengja hér á landi lesið, 

lesskilningur var ekki mældur enda takmarkast hann af færni í umskráningu (Nation, 2019). 

Niðurstöður úr lesskimun að vori 2019 í reykvískum grunnskólum sýna að 61% barna geta lesið 

sér til gagns eftir 2. bekk (Ásgeir Björgvinsson og Guðrún Edda Bentsdóttir, 2019). Prófið Læsi, 

lestrarskimun í 1. og 2. bekk frá árinu 2000 var notað við mælinguna og þá fyrst og fremst 

lesskilningshluti þess. Niðurstöður benda til að ekki hafi tekist að kenna um 40% barna í 

Reykjavík að lesa eftir tvö fyrstu árin í grunnskóla sem er næstlægsta hlutfallið í sögu ski-

munarinnar. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða aðferðarfræði er beitt við lestrarkennsluna 

í skólum í Reykjavík sem könnunin nær til. Samkvæmt Hermundi Sigmundssyni er ekki notuð 

mest viðurkennda aðferðarfræðin, hljóðaaðferð við kennslu byrjenda í 80 af 160 skólum 

landsins (Hermundur Sigmundsson, 2019). Tölur frá skólaárinu 2019 - 2020 benda til að 

drengir hér á landi fái meiri sérkennslu eða stuðning í grunnskóla eða 60,7% þeirra á móti 

39,3% stúlkna (Hagstofa Íslands, 2021). Ef skoðaðar eru einkunnir samræmdra prófa í íslensku 

frá árunum 2010 - 2016 sést að munurinn eykst milli kynja á kostnað drengja eftir því sem 

skólaárunum fjölgar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2019). Við lok grunnskóla er mikill 
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kynjamunur á þeim sem lesa sér til gagns (Menntamálastofnun, 2019), 34,4% drengja gerir 

það ekki á þeim tímamótum og 18,7% stúlkna og fer árangurinn niður á við.  

Það er áhyggjuefni og nauðsynlegt að bregðast við, hvað veldur? Það þarf að skoða 

hvenær fer að bera á mismuni milli kynja eins og raun ber vitni. Niðurstaða þessarar rann-

sóknar og niðurstöður frá Reykjavíkurborg úr lesskimun í 2. bekk (Ásgeir Björgvinsson og Guð-

rún Edda Bentsdóttir, 2019) sýna ekki fram á marktækan kynjamun í lestri sem gæti bent til 

þess að rekja megi vandann til erfiðleika í lesskilningi sem kemur ekki í ljós fyrr en barn hefur 

öðlast góða færni í umskráningu og er farið að lesa innihaldsríkari texta. Samkvæmt vísindum 

er boðefnið dópamín í heila lykill að öllu námi (Liu o.fl., 2017; Söderqvist o.fl., 2012). Efnið 

styrkir einbeitingu og áhuga til að þjálfa ákveðna færni, efnið tengist ástríðu (Bonneville-

Roussy o.fl., 2011) sem er mikilvæg í lestrarnámi (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2020). Það 

hvetur líka til endurtekninga á verkefnum og endurtekningar styrkja taugakerfið (Wise, 2004; 

Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b).  

Dópamín er í meira magni í heila drengja en stúlkna, þeir eru því áhugadrifnari og því 

má velta því fyrir sér hvort rekja megi slakan árangur drengja í lestri/lesskilningi við lok grunn-

skóla til þess að ekki hefur tekist að skapa ástríðu hjá þeim gagnvart lestri. 

Samkvæmt rannsóknum eru bæði drengir og stúlkur áhugasamari og lesa meira ef les-

efni höfðar til áhugasviðs þeirra og þótt ekki sé um heimsbókmenntir að ræða þá ýtir það 

frekar undir meiri lestur (Brozo, Sulkunen, Shiel, Garbe, Pandian og Valtin, 2014; Castles o.fl., 

2018). Það sýnir sig einnig að börn eru áhugasamari og lesa meira ef þau hafa góða færni (Mol 

og Bus, 2011; Willingham, 2017). Það er mikilvægt að gefa börnum áskoranir miðað við færni 

í lestri, það skapar flæði sem vekur upp innri áhugahvöt hjá einstaklingi (Csikszentmihalyi, 

1975). 

5-10% barna og unglinga glímir við lestrarerfiðleika vegna lífeðlisfræðilegs vanda (Rod-

gers, 1983; Shaywitz, Fletcher, Holahan og Shaywitz, 1992; Stein og Walsh, 1997) og miðað við 

þær tölur er hlutfall unglinga á Íslandi sem eiga í erfiðleikum með lesskilning gífurlega hátt og 

verður ekki allt rakið til lífeðlisfræðilegra ástæðna. Prófessor Sidsel Skaalvik kallar bilið milli 

þeirra sem ættu að geta lesið og þeirra sem hafa lífeðlisfræðilegar ástæður fyrir lestrarerfið-

leikum, menntunar-dyslexíu (e. educational dyslexia) (Hermundur Sigmundsson, 2019) og 

vísar þar til að hvorki foreldrar/forráðamenn né skólinn hafa náð að kenna þeim börnum að 

lesa. Markviss og nægjanleg þjálfun ásamt stuðningi eins og Ericsson o.fl. (1993) hvetur til 



 

63 

hefur ekki verið næg til að ná læsi. Ef þetta er heimfært á niðurstöður PISA prófana 2018 má 

segja að 24-30% drengja og 9-15% stúlkna flokkast undir að vera með „menntunar-dyslexíu.“  

Rannsóknir Nation við Oxford háskóla og hennar samstarfsmanna sýna að lykillinn að 

velgengni í lestri og að öðlast góðan lesskilning er fólginn í því að lesa mikið, þjálfun er lykil-

atriði (Castles o.fl., 2018; Stanovich o.fl., 1989; Ericsson o.fl., 1993), lestrarfærnin styrkist og 

varanlegar tengingar verða á milli taugafruma (Edelman, 1987; Kleim og Jones, 2008). Net af 

taugafrumum stækkar og það sem hver og einn notar af taugakerfinu styrkist (Edelman, 1987; 

1993; Dehaene o.fl., 2010; Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a, b, 2018).  

Á Íslandi er lestrarfærni mæld með lesfimi/leshraðaprófum (fjöldi lesinna orða á 

mínútu talin) frá 1. – 10. bekk (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017), 40.000 einstak-

lingar eru prófaðir 3 sinnum á ári (Hermundur Sigmundsson, 2019). þrátt fyrir að leshraði er 

ekki nefndur í „The Simple View of Reading“ og hann er ekki talin lykilatriði í lestrarfærni í 

heimi vísinda (Castles o.fl., 2018; Nation, 2019) og því mikilvægt að endurskoða þessar á-

herslur. Samkvæmt Csikszentmihalyi (1975) getur mæling af þessum toga orsakað kvíða, 

streitu og leiða hjá börnum og unglingum og ánægja af lestri dvínar sem veldur minni þjálfun 

og þar af leiðandi minni lesskilningi (Castles o.fl., 2018).  

9.3 Er marktækur munur á þekkingu á fjölda bókstafstákna og hljóða milli 
þeirra sem eru læsir og hinna sem ekki eru læsir?  

Rannsóknin sýnir marktækan mun í fjórum breytum verkefnisins milli þeirra barna sem voru 

læs og þeirra sem voru það ekki, táknum hástafa og hljóðum þeirra og táknum lágstafa og 

þeirra hljóðum. Börnin sem ekki töldust læs kunnu færri bókstafi og hljóð bæði hvað há- og 

lágstafi varðar en þau sem voru læs og var munurinn töluverður. Læs börn þekkja að meðaltali 

tákn 27.42 bókstafa á meðan þau ólæsu kunna að meðaltali tákn 14.35 bókstafa, munurinn er 

því 13.07. Læs börn kunna svo að meðaltali hljóð 26.55 bókstafa en þau ólæsu hljóð 12,35 

þeirra og munurinn því 14,2.  

Munurinn sem hér birtist styður við þær rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi bókstafa 

og hljóðakunnáttu til að geta lesið og náð góðri lestrarfærni (Dehaene og Cohen, 2011; Her-

mundur Sigmundsson o.fl., 2018; Nation, 2019). Samkvæmt framúrskarandi vísindamönnum 

á sviði lestrar, Dehaene (2011) og Nation (2019) er sú kunnátta algjör undirstaða lestrarfærni 

og því samsinna fleiri fræðimönnum og telja kunnáttuna einn mikilvægasta þátt fyrir þróun 

lestrar (Bradley og Bryant, 1983; Dehaene, 2011; Ehri o.fl., 2001; Nation, 2019; Solheim o.fl., 
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2018; Sunde, o.fl., 2020; Tønnesen og Uppstad, 2015; Nation, 2019). Þegar barn kann orðið 

bókstafi og hljóð og hefur áttað sig á tengslunum getur það umskráð (Nation, 2008) sem er 

einn af lyklum læsis (Stanovich, 1986; Nation, 2019) og samkvæmt „The Simple View of Read‐

ing“ er annar lykilþátta lestrarfærni (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990). Rann-

sóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að vita hver færni/þekking einstaklings er á því sviði 

sem þjálfað er til að vita hvað skal þjálfa og til þess að verða góður á ákveðnu sviði. Þjálfunin 

verður að vera markviss, markmiðin á hreinu og einbeiting til staðar (Ericsson o.fl., 1993). Það 

er því mjög mikilvægt að kanna þá þekkingu barna strax við upphaf fyrsta bekkjar grunnskóla 

þar sem sú þekking getur skipt máli þegar lestrarkennsla er skipulögð (Hermundur Sigmunds-

son o.fl., 2017b). Þar sem góð færni í lestri er lykillinn að öðrum lyklum náms er mjög mikilvægt 

að setja lestrarkennslu í forgang fyrstu tvö árin í grunnskóla (Solheim o.fl., 2018; Nation, 2019) 

sem styður það sem áður kom fram að 40% barna geta ekki lesið sér til gagns eftir tvö fyrstu 

árin í grunnskóla (Ásgeir Björgvinsson og Guðrún Edda Bentsdóttir, 2019). Skipulag stigskiptrar 

lestrarkennslu (Walpole og McKenna, 2007) miðar að því að vinna með minni námshópa út frá 

lestrarfærni einstaklinga og gefa áskoranir miðað við færni sem er einn af lyklum læsis 

(Csikszentmihalyi, 1975; Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b). Lestrarkennsla snýst um að 

veita snemmbæran stuðning og íhlutun og þá ekki hvað síst hjá börnum sem glíma við ein-

hverskonar lestrarerfiðleika. Það er gríðarlega mikilvægt að lestrarkennsla mæti þeim fjórum 

þáttum sem taldir eru vera í námsferlinu, markviss þjálfun, áskoranir miðað við færni, jákvæð 

viðbrögð og sjálfseftirlit (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017b). 

9.4 Hver er fylgnin milli eftirfarandi fjögurra þátta í kunnáttu á táknum bók-
stafa og hljóða; táknum hástafa, hljóðum hástafa, táknum lágstafa og 
hljóðum lágstafa?  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að fylgnin milli þessara fjögurra þátta var mjög há og 

hún var marktæk. Frá .918 milli hástafir og lágstafir – hljóð til .971 milli hástafir-hljóð og lág-

stafir-hljóð. Þessi niðurstaða rímar við niðurstöðu í norsku rannsókninni sem þessi rannsókn 

tekur mið af (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017a). Þekking há- og lágstafa fer saman miðað 

við ofangreint, ef þátttakendur rannsóknarinnar kunna hástafi þá kunna þau líka lágstafi og ef 

þeir kunna ekki hástafi þá kunna þeir heldur ekki lágstafi. Samkvæmt þessu þá er ekkert sem 

mælir á móti því að börn fái lestrartexta sem inniheldur bæði há- og lágstafi. Það sem í raun 

skiptir mestu máli er að lestrartexti sem barn fær til þjálfunar miðist við færni og höfði bæði 
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til drengja og stúlkna. Menntakerfinu ber að skapa frjótt námsumhverfi fyrir bæði stúlkur og 

drengi þar sem það hefur sterk áhrif á þróun lestrarfærni. Ef kennsla er ekki samkvæmt því 

sem rannsóknir sýna að er árangursríkust getur það aukið kynjamun í lestri. Að kenna tengsl 

bókstafs og hljóðs er besta spá fyrir um lesskilning hjá ungum börnum (Ehri o.fl., 2001). 

Niðurstaða rannsóknarinnar er önnur en samanburðarrannsóknir í verkinu og finnst höfundi 

hún því afar áhugaverð. Úrtakið endurspeglar nemendahóp skólanna, engum nemanda var 

haldið fyrir utan rannsókn vegna samhliðaraskana (e. comorbidity) en íslenskri rannsókn 

Freyju Birgisdóttur (2010) og Hermundar Sigmundssonar o.fl., (2017) voru börn með grein-

ingar tekin út. Í íslensku rannsókninni kemur ekki fram kynjamunur sem kemur ekki á óvart 

þar sem ætla mætti að þegar búið er að taka vissa áhættuhópa út jafnist geta drengja og 

stúlkna, (alla vega að einhverju marki, ekki síst þar sem drengir greinast alla jafna oftar með 

ýmis frávik). En það sama gerðist ekki í Noregi og virkilega áhugavert að rýna betur í þann mun 

og hvað hugsanlega annað valdi þessum mun.  
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10 Lokaorð 

Vinnan við verkefnið var höfundi afar gefandi og lærdómsrík og gaman að máta sig við vísindin 

og fræðin og kynnast mætum fræðimönnum og læra af rannsóknum þeirra. Ástríðan fyrir við-

fangsefninu hefur styrkst til muna. Þekkingin mun nýtast rannsakanda í starfi og mögulega 

gefa honum tækifæri til að miðla af nýrri þekkingu sinni. Að skyggnast inn í heim taugavísinda 

þótti höfundi sérstaklega áhugavert og að vísindin geti fært heim sönnur um það hvernig 

mannsheilinn best lærir er þekking sem mikilvægt er að byggja á. Enginn efast um mikilvægi 

þjálfunar til að ná árangri og sú þekking að halda nemendum í flæði með því að gefa þeim 

áskoranir miðað við færni getur bæði aukið færni og skipt sköpum hvað líðan og sjálfstraust 

varðar. Grunnskólar ættu að hafa það að markmiði sínu að útskrifa alla nemendur beina í baki, 

með trú á sjálfa sig, áhugasama og tilbúna til að takast á við lífsins áskoranir, þeirra er fram-

tíðin. Þeir verða að geta lesið þannig að þeir skilji það sem þeir lesa sem tekst best með því að 

hlusta á vísindin og færustu sérfræðinga og nota árangursríkustu lestrarkennsluaðferðirnar. 

Skólar ættu að setja markið hærra og stefna á að 90% nemenda geti lesið sér til fulls skilnings 

við lok grunnskóla og eyða kynjamuni í lesskilningi sem þá kemur fram. Það þarf að hlúa að 

öllum börnum og veita góða kennslu, gefa þeim áskoranir miðað við færni, markvissa þjálfun 

og vera með góða eftirfylgni, skapa flæði, hvetja og hrósa, vinna með áhugasvið og taka tillit 

til mismunandi þarfa stúlkna og drengja. Sú vitneskja að börn sem hafa ekki lífeðlisfræðilega 

fyrirstöðu ná ekki árangri í lestri því þau skortir markvissa þjálfun bæði í skóla og heima kallar 

á aðgerðir. Foreldrar þurfa að taka þjálfunarhlutverk sitt alvarlegar og faðmur skólanna þarf 

að stækka. Kennarar þurfa að beita mest viðurkenndu lestrarkennsluaðferðunum og efla 

markvisst og viðhalda lestraráhugahvöt, það er allt of mikið í húfi til að bregðast ekki við. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ekki til kynjamunar á bókstafa og hljóðaþekkingu. 

Prófunin var gerð án þess að aðgreina kynjamun á þekkingu á sérhljóðum annarsvegar og sam-

hljóðum hinsvegar en það væri áhugavert að kanna hvort þekking sérhljóða sem hafa sama 

heiti og hljóð komi betur út. Niðurstöður rannsóknar sem tæki mið af þeirri breytu gæti haft 

kennslufræðilega þýðingu. 

Niðurstöður í PISA 2018, sýna að fjöldi nemenda nær ekki þeim árangri í lesskilningi sem þeir 

þurfa til að flokkast undir skilgreininguna að geta lesið sér til gagns. Hærra hlutfall drengja 

villist af leið sem kallar á rannsókn hér á landi á því afhverju og hvenær fer að draga á milli 

kynjanna í lestrarfærni á grunnskólastiginu. Það þarf að skoða. Höfundi er umhuga um að 
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menntarannsóknir verði virtar, íslenskar menntarannsóknir efldar og að brú verði byggð milli 

vísinda og athafna. Þekking leiðir til betra samfélags.  

Að lokum vill höfundur gera orð prófessors Hermundar Sigmundssonar, leiðbeinanda verksins 

að sínum „Kveikjum neistann!“  
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Viðauki A: Bókstafa og hljóðaprófið/hástafir og lágstafir 

Bókstafa og hljóðapróf fyrir nemendur í 1. bekk  

Nafn: ______________________, fæðingadagur og ár __________________ 

(Kennari merkir)    prófnúmer nemanda________ (kennari skráir) 

 

Á 
 

S 
 

Í 
 

A 
 

L 
 

Ó 
 

R 

 

I 
 

Ú 
 

M 
 

U 
 

E 
 

V 
 

O 

 

N 
 

Æ 
 

J 
 

F 
 

É 
 

H 
 

T 

 

G 
 

Ð 
 

Ö 
 

B 
 

Y 
 

Þ 
 

K 

 

D 
 

Ý 
 

AU 
 

EI 
 

P 
 

X 
 

EY 
 

Fjöldi stafa og 
hljóða, sem 
nemandi kann 

Veit hver á 
bókstafinn* 
  
X yfir staf 

 

Þekkir heiti 
bókstafs 

◌ 

Þekkir hljóð 
bókstafs 

 

Þekkir bæði 
heiti og hljóð 

bókstafs ⃝ 
 

Próf tekið (dag-
setn.) 
 
________2020 

  

        

* Þekkir hvorki heiti stafs né hljóð en tengir hann við manneskju eins og til dæmis þegar bent er á bókstafinn K 

„þetta er ömmu stafur því hún heitir Karen‟ eða „þetta er minn stafur.‟ 
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NIÐURSTAÐA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemandi þekkir:_______ hástafi/stóra stafi _______ hljóð hás-
tafa/stórra stafa  
 

Nemandi brýtur lestrarkóðann/les tveggja til fjögurra stafa orð? 

 
□ JÁ  □ NEI 
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Bókstafa og hljóðapróf fyrir nemendur í 1. bekk  

Nafn: ______________________, fæðingadagur og ár __________________ 

(Kennari merkir)    prófnúmer nemanda________ (kennari skráir) 

 

á 

 

s 
 

í 
 

a 
 

l 
 

ó 
 

r 

 

i 
 

ú 
 

m 
 

u 
 

e 
 

v 
 

o 

 

n 
 

æ 
 

j 
 

f 
 

é 
 

h 
 

t 

 

g 
 

ð 
 

ö 
 

b 
 

y 
 

þ 
 

k 

 

d 
 

ý 
 

au 
 

ei 
 

p 
 

x 
 

ey 
 

Fjöldi stafa og 
hljóða, sem 
nemandi kann. 

Veit hver á 

bókstafinn* 
  

X yfir staf  

Þekkir heiti 
bókstafs 

◌ 

Þekkir hljóð 
bókstafs 

 

Þekkir bæði 
heiti og hljóð 

bókstafs ⃝ 
 

Próf tekið (dag-
setn.) 
 
________2020 

  

        

* Þekkir hvorki heiti stafs né hljóð en tengir hann við manneskju eins og til dæmis K „þetta er 
ömmu stafur því hún heitir Karen‟ eða „þetta er minn stafur.‟ 
 
NIÐURSTAÐA  
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afmælismánuður nemanda 

___________ og fæðingarár 

_______ 

Nemandi þekkir 
_______ hástafi/stóra stafi 
_______ hljóð hástafa/stórra stafa  
 
Nemandi brýtur lestrarkóðann/les tveggja til fjögurra stafa orð? 

□ JÁ 

□ NEI 
Nemandi les samfelldan texta 

□ JÁ 

□ NEI 
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Lestrarblað. Les nemandi stök orð og setningar með hástöfum/stórum stöfum? 

 
 
stök orð 
SÓL  ÍS  MAMMA  MÁL  MOLI 
MÚS LESA  RÓS  KISA SÍLI 
 
setningar 
VIÐ EIGUM TVO BÍLA. 
ÉG FER Í SKÓLA. 
NÚ ER VOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ JÁ 

□ NEI 
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Lestrarblað. Les nemandi stök orð og setningar með lágstöfum/litlum stöfum? 

 
 
stök orð 

sól  ís  mamma  hús  mál  moli 
mús  röð  lesa   rós  kisa  síli 
 
setningar 

við eigum tvo bíla 
ég fer í skóla 
nú er vor. 
 
 
 
 
 
 
 

□ JÁ 

□ NEI 
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Les nemandi samfelldan texta? 

 
Óli og Ása fara til ömmu. Hún á heima í stóru húsi. Amma á bók um kisu. Óla 

finnst gaman að lesa. Amma á líka rós í vasa. Ása og Óli fá mola hjá ömmu. Þau 

sofa í ömmu rúmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ JÁ 

□ NEI 
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Viðauki Á: Leiðbeiningar til kennara vegna Bókstafs og 
hljóðaprófs 

 
Bókstafa og hljóðapróf fyrir nemendur í 1. bekk 
Rannsóknin er hluti af mastersritgerð og stefnt að 
því að um vísindagrein verði að ræða. 
Lesa/brjóta lestrarkóðann 

 
 
  
 

Um bókstafa og hljóðaprófið 
Tilgangur prófsins er að finna út hve marga bókstafi og hljóð nemandi kann við upphaf 1. 
bekkjar og hvort hann er farinn að lesa. Sú vitneskja auðveldar kennara skipulagningu á 
lestrarnámi nemenda. Niðurstöður úr prófinu verða notaðar til að greina hvort munur er á 
kynjum hvað ofangreinda þekkingu varðar. 
Prófið er einstaklingspróf og tekur um 8 - 10 mínútur að prófa hvern nemanda. Það má nota 
til að fylgjast með framförum nemanda og þar til viðkomandi getur lesið. Þá er hægt að 
merkja inn á sama prófblað með mismunandi lit eftir skiptum.  
Bókstafa og hljóðaprófið sem hér um ræðir miðast við að það sé prófað í eitt skipti. Niður-
stöður eru færðar inn á meðfylgjandi eyðublað og eftir kynjum. (DRENGIR - Niðurstöður úr 
bókstafa og hljóðaprófi og STÚLKUR - Niðurstöður úr bókstafa og hljóðaprófi). Hver nem-
andi fær prófnúmer sem skráð er á prófblaðið og notað við skráningu niðurstaðna. Þetta er 
gert því ekki verður hægt að rekja niðurstöður til einstaklinga.  
Prófið samanstendur af:  prófblaði með hástöfum/stórum bókstöfum 
     prófblaði með lágstöfum/litlum bókstöfum 

lestrarblaði með orðum með hástöfum/stórum stöfum 
lestrarblaði með orðum með lágstöfum/litlum stöfum 
lestrarblaði með texta 

 
Fylgigögn eru:  Eyðublað til útfyllingar á niðurstöðum annarsvegar 

drengja og hinsvegar stúlkna 
Leiðbeiningar um fyrirlögnina.  
Sýnishorn af prófblaði með merkingu. 

 
Leiðbeiningar með bókstafa og hljóðaprófi fyrir 1. bekk 

 
  
 
 
 
PRÓFIÐ 

Nemandi les/brýtur lestrarkóðann 
þegar hann áttar sig á tengingu stafs 
og hljóðs og les tveggja og þriggja 
stafa orð. 

Margt bendir til að bókstafa og hljóða-
þekking við upphaf skólagöngu hafi 
forspárgildi um hvernig nemendum 
muni ganga í lestri. 

Nemendur sem eru farnir að lesa í 
byrjun 1. bekkjar 
Ef nemandi kann að lesa eða segist 
kunna það skal meta færnina með  
lestri stakra orða, setninga eða texta. 
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1. Kennari kynnir sér prófið og leiðbeiningar um fyrirlögn og táknin sem notuð eru til 
merkingar áður en hann hefst handa.  

2. Kennari merkir prófblað nemanda og fyllir inn próf-
númer sem notað er við skráningu niðurstaðna, Hann fyllir 
einnig út fæðingardag og ár og dagsetningu dagsins sem 
prófið er tekið.  

3. Kennari er með nemanda í ró og næði.  

4. Kennari spjallar lítillega við 
nemanda sem kemur sér vel fyrir. 

 
5. Nemandi fær prófblaðið með stóru bókstöfunum. 

6. Kennari setur autt blað undir fyrstu röðina með bókstöfunum og færir það svo neðar 
eftir því sem lengra er lesið (val kennara). 

7. Kennari bendir á fyrsta bókstafinn á blaðinu (Á) og spyr nemanda: 
Veist þú hvað þessi stafur heitir? Veistu hvaða hljóð hann á? (Hvað 
stafurinn segir?). Ef nemandinn kann heiti bókstafsins er punkta-
hringur settur utan um hann. Ef hann kann bæði bókstafaheiti og 
hljóð þá er líka settur heill hringur. Ef nemandi kann aðeins hljóð 
bókstafsins þá setur kennari þríhyrning utan um hann. Ef nemandi 
þekkir hvorki bókstaf né hljóð en segir; „ég er með þennan staf í nafninu mínu‟ eða 
„þetta er pabba stafur,‟ er sett X yfir bókstafinn. Ef nemandi kann hvorki staf né hljóð 
og tengir hann ekki við neinn, þá er stafurinn látinn standa og ekkert tákn sett við 
hann (sjá sýnishorn). 

8. Þegar nemandi hefur lokið við prófblaðið með stóru bókstöfunum fær hann próf-
blaðið með þeim litlu og kennari fer eins að. (Kennari merkir blaðið). 

9. Þegar nemandi hefur lokið við bæði prófblöðin með bókstöfunum prófar kennari 
hvort nemandi hafi brotið lestrarkóðann/geti lesið og notar til þess lestrarblöð með 
orðum og texta. 

10. Þegar nemandi hefur lokið við prófið telur kennari fjölda bókstafa og hljóða sem hann 
kann og fyllir inn í töflu aftan á blaðinu (þetta getur kennari einnig gert þegar hann 
hefur prófað alla nemendur þurfi hann að hraða prófunum). 

11. Kennari færir inn niðurstöður drengja sér og stúlkna sér á meðfylgjandi eyðublað. Það 
blað er svo sent til rannsakanda sem vinnur með niðurstöður. Það má skanna og 
senda á netfangið svavah@akmennt.is 

12. Kennari gætir að því að ef barnið kann að lesa komi það fram. 

13. Þegar nemandi hefur lokið prófinu, hrósar kennari honum fyrir þátttökuna. 

 
 
 

Það er mikilvægt fyrir nemendur sem 
geta lesið að fá áskorun miðað við 
færni. 

Kannanir sýna að 
nemendur kunni fleiri 
stóra en litla bókstafi 
við upphaf fyrsta 
bekkjar (Tragerton, 
Ofteland). 
 

X veit hver á bókstafinn 

◌ þekkir heiti bókstafsins 

 þekkir hljóð bókstafsins 

 
 ⃝ þekkir bæði heiti og 

hljóð bókstafsins 

 

Prófnúmer: Fyrsti nemandi fær 
nr. 1, annar nr. 2 og svo koll af 
kolli. 
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Ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni sem ég met mikils. Það er einlæg ósk 
mín að niðurstöður komi bæði stúlkum og drengjum til góða. Það er rétt að ítreka að niður-
stöður verða á engan hátt rekjanlegar til einstaklinga, skóla né staðar. 
Ég hvet þig til að hafa samband ef spurningar vakna um fyrirlögn eða skráningu niðurstaðna.  
Megi skólaárið verða þér og nemendum þínum gott og gæfuríkt.  
Svava Þ. Hjaltalín 
svavah@akmennt.is, 8631209 
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Viðauki B: Skráningablað niðurstaðna úr Bókstafa og hljóða-
prófi/drengir/stúlkur 

 
DRENGIR - Niðurstöður úr bókstafa og hljóðaprófi  

Fjöldi stafa og 
hljóða, sem nem-
andi kann. Les 
hann?  
Prófnúmer, fæð-
ingardagur og ár 

Heiti hás-
tafa/stórra 
stafa 
 

Hljóð hás-
tafa/stórra 
stafa 
 

Heiti lág-
stafa/lítilla 
stafa  

Hljóð lág-
stafa/lítilla 
stafa  
 

Les orð/texta 
(hefur brotið 
lestrarkóðann) 
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STÚLKUR - Niðurstöður úr bókstafa og hljóðaprófi  
Fjöldi stafa og 
hljóða, sem nem-
andi kann. Les 
hann?  
Prófnúmer, fæð-
ingardagur og ár 

Heiti hás-
tafa/stórra 
stafa 
 

Hljóð hás-
tafa/stórra 
stafa 
 

Heiti lág-
stafa/lítilla 
stafa  

Hljóð lág-
stafa/lítilla 
stafa  
 

Les orð/texta 
(hefur brotið 
lestrarkóðann) 
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Viðauki C: Skrifleg kynning og beiðni um þátttöku til skjóla-
stjóra  

 
Akureyri 8. september 2020 

Háttvirtur skólastjóri....nafn og skóli 

Ég undirrituð Svava Þ. Hjaltalín, grunnskólakennari við Giljaskóla á Akureyri vinn að masters-

ritgerð við Menntavísindasvið HÍ og langar að fara þess á leit við þig að þinn skóli taki þátt í 

fyrirhugaðri rannsókn. Hún er um stafa og hljóðakunnáttu barna við upphaf skólagöngunnar, 

þe barna í 1. bekk. Markmiðið er að skoða stöðu 200 barna á Íslandi, 100 drengja og 100 

stúlkna svo marktæk niðurstaða fáist á stöðu barna hér á landi og hugsanlegum kynjamuni. 

Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi og vænti ég mikils af gerð hennar.  

Framkvæmdin er sú að kennarar í 1. bekk leggja meðfylgjandi hljóða og stafapróf fyrir 

nemendur sína og senda mér niðurstöður. Kennarar geta svo nýtt sér niðurstöðurnar til að 

skipuleggja sína lestrarkennslu svo ávinningur ætti að verða af þátttökunni.  

Prófið er einfalt í fyrirlögn og tekur ekki langan tíma. Það þyrfti að leggjast fyrir núna í 

september og eigi síðar en í fyrstu vikunni í október.  

Mér þætti einstaklega vænt um ef þinn skóli tæki þátt. Ég leitast við að fá þátttökuskóla úr 

öllum landshlutum.  

Frekari upplýsingar veiti ég fúslega símleiðis i 8631209 eða svavah@akmennt.is 

Ég sendi prófið með í viðhengi og mun hafa samband við þig næstu daga 

Með fyrirfram þökk 

Svava Þ. Hjaltalín 
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