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Ágrip 

Í þessari greinargerð til B.Ed-prófs er fræðileg umfjöllun um lestrarnám ungra 

barna og helstu kennsluaðferða- og lestrarlíkön er styðja við lestrarnám barna auk hand-

bókar ætlaðri kennurum, uppalendum og foreldrum til undirbúnings og þjálfunar fyrir hið 

eiginlega lestrarnám. Í upphafi er fræðileg kynning á lestrarnámi, síðan er gerð grein fyrir 

hljóðkerfisvitund og hljóðvitund og munur þeirra útskýrður. Því næst er komið inn á 

hvernig þjálfa megi hljóðkerfis- og hljóðvitund, umskráning kynnt og síðan er farið í þróun 

og ferli lesturs. 

Að lokum er fjallað um lestur og mál og í kjölfarið er fjallað um lestrarlíkanið 

byrjendalæsi, kenningar Hoover og Gough og lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“. 

Farið er í gegnum mismunandi lestrarkennsluaðferðir og kynntar eru: hljóðaaðferðin, LTG 

aðferðin og byrjendalæsi. 
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Formáli 

Þessi greinargerð auk handbókar tengdri bók Bryndísar Guðmundsdóttur talmeina-

fræðings, Lærum og leikum með hljóðin, er lokaverkefni mitt til B.Ed.-gráðu í grunnskóla-

kennaranámi við Háskóla Íslands, menntavísindasvið. Greinargerðin fjallar um hvernig 

börn festa sér í minni hljóð og tákn bókstafa og er viðfangsefnið mér afar hugleikið þar sem 

bæði ég og dóttir mín vorum seinlæsar og áttum erfitt með að tileinka okkur sjálfvirkan 

lestur á fyrstu árum grunnskólans. Hugmynd að frekari vinnu með bókina Lærum og leikum 

með hljóðin, var hugsuð til að hjálpa þeim nemendum sem eiga í framburðarerfiðleikum í 

leik- og grunnskóla til að nemendur geti frekar tileinkað sér heiti og hljóð bókstafa með 

aðstoð táknmynda í bókinni því að grunnur að læsi er að geta þekkt í sundur og hljóðað alla 

bókstafi tungumálsins. Einnig vona ég að hugmyndin nýtist foreldrum og kennurum þegar 

kemur að undirbúningi fyrir lestrarnám. 

Rannveig Oddsdóttir á bestu þakkir skildar fyrir veittar upplýsingar og leiðsögn við 

gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði og stuðning þann 

tíma sem tók að vinna verkið. Að lokum þakka ég frænku minni Bryndísi Marteinsdóttur 

fyrir aðstoð og yfirlestur. 
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Inngangur 

Það að vera læs skiptir alla einstaklinga miklu máli. Lestur er ekki meðfæddur hæfi-

leiki og flestir fræðimenn telja lestur vera frekar flókið ferli. Sumum börnum reynist auð-

velt að ná góðri færni í lestri en önnur eiga fremur erfitt með það. Það má segja að lestur sé 

lykillinn að framtíð einstaklingsins, velgengni í öllu frekara námi og virkri þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi (Adams 1990:13, Fuchs 2004, Plaut 2005; Snow, Griffin og Burns 

2005, Þóra Kristinsdóttir 2000, Aðalnámskrá grunnskóla 1999:9). 

Undirbúningur fyrir lestrarnámið hefst snemma í barnæsku þegar barnið fer að veita 

málhljóðum tungumálsins athygli, reynir að tjá sig og skilja það sem er sagt (Helga 

Sigurmundsdóttir 2007). Lestrartengd örvun á sér stað ef uppalendur og foreldrar eru virkir 

þátttakendur í lestri og eru meðvitaðir um hlutverk sitt. Nauðsynlegt er að gefa börnunum 

tækifæri á að kynnast bókum og bókalestri, þannig eflist orðaforði, málþroski eykst og auk 

þess þjálfast einbeiting og athygli barnsins. Með þessu móti má auka tilfinningu barnsins 

fyrir tungumálinu og hjálpa því að þróa með sér jákvætt viðhorf í garð lesturs og góðrar 

lestrarfærni (Ásthildur og Sigurlaug 2000:42, Burns o.fl. 1999:87, Þóra Kristinsdóttir 

2000:93). Börn eru flest virkir þátttakendur í lestri, þeim er kennt að lesa en að ná fullum 

tökum á sjálfum lestrinum læra þau sjálf. Fluglæsi er erfitt að kenna, börnin kenna sér það 

sjálf þó að umhverfi og kennsla hafi einhver áhrif (Catts og Kamhi 2005:38). 

Nauðsynlegt er að foreldrar, uppalendur og kennarar geti gripið strax inn í og haft 

áhrif á lestrarnám barnanna því það getur skipt sköpum þegar þau fara að fást við þá flóknu 

færni sem lestur er. Grunnur að læsi og lestri er að geta umskráð bókstafi í hljóð eða hljóð í 

bókstafi. Til þess að einstaklingur öðlist slíka færni verður hann að kunna flesta, helst alla 

bókstafi tungumálsins og hljóð þeirra. Það að þekkja alla stafi stafrófsins og hljóð þeirra 

getur haft veruleg áhrif á lestrarnám einstaklingsins og því er leitað svara við því hvernig 

börn fást við að tengja hljóð og stafi til að auðvelda þeim listina að læra að lesa og skrifa. 

Rannsóknarspurningin hljóðar því á þessa leið: Hvernig tengja börn hljóð og staf? 

Greinargerðin skiptist niður í tvo hluta; fyrri hlutinn innheldur fræðilega umfjöllun 

um þá þætti er ég tel skipta mestu máli þegar kemur að lestrarnámi ungra barna og síðari 

hlutinn um helstu kennsluaðferðir og lestrarlíkön er styðja við lestrarnám barna. Greinar-

gerðinni fylgir handbók ætluð kennurum, uppalendum og foreldrum til undirbúnings og 

þjálfunar fyrir hið eiginlega lestrarnám. 
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1. Lestrarnám 

Í lestrarnámi standa ákveðnir þættir öðrum framar þegar kemur að lestri, svokallaðir 

undirstöðuþættir lestrarnáms (Adams 1990) eða undirstöðufærni sem hefur gífurleg áhrif á 

lestrarnámið sjálft (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir 2000). Má þar 

nefna hljóðkerfisvitund, tengsl hljóða og stafa, stafaþekking, umskráning, hljóðvitund og 

lesskilningur. Komið verður inn á flesta þessa þætti nánar síðar. 

Ásthildur og Sigurlaug (2000) telja að lestrarnám barna sé aðallega samspil tveggja 

þátta: umskráningu hljóða í tákn og skilnings á málinu. Telur höfundur að barn sem fæst 

við lestrarnám sé að fást við alla ofangreinda þætti á einhvern hátt auk þess sem það er að 

þjálfast í tæknilegri færni. 

_________________________________________________________________________

 

Mynd 1 Þræðir ofnir í þjálfaðan lestur (Scarborough 2003). 

Scarborough (2002:97) sýnir þann fjölda hæfnis- og færniþátta sem þurfa sérstaka 

þjálfun til að barn geti öðlast góða lestrarfærni. Skýringarmynd hans hér að ofan 

undirstrikar hve flókið samspil margra þátta lestur er. Þarna er fjöldi þráða sem samvefjast í 

eina heild. Ef einstaklingurinn á í erfiðleikum með einn þátt af heildinni getur það haft áhrif 

á lestrarfærni hans. Vefurinn samanstendur af tveimur þáttum, málskilningi og að lesa orð. 

Þegar talað er um að lesa orð er átt við hljóðkerfisvitund, umskráningu og sjónrænan 

orðaforða. Þessum þáttum verða gerð góð skil í köflunum hér á eftir. 

Aukin stjórnun 
og meðvitund 

Aukin sjálfvirkni 

Málskilningur 
(language comprehension) 
- Þekking 

(staðreyndir, hugtök o.fl.) 
- Orðaforði 

(yfirgrip, nákvæmni, tengsl 
o.fl.) 

- Formgerð málsins 
(setninga-, merkingafræði 
o.s.frv.) 

- Málræn rökfærsla 
(ályktun, myndlíking o.fl.) 

- Þekking á bókum 
(prenttákn, margbreytileiki) 

 

Að lesa orð (Word recognition) 
- Hljóðkerfisvitund 

(orð, atkv. hljóð o.s.frv.) 
- Umskráning 

(tengsl stafs og hljóðs) 

- Að þekkja orð sjónrænt 

Þjálfaður/sjálfvirkur lestur er: 
sjálfvirk framkvæmd og samstilling 
lesturs og lesskilnings. 
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Þótt fræðimenn noti ekki sömu hugtök eða skilgreiningar á læsi þá má glögglega sjá 

að þeir fjalla að miklu leyti um svipaða færni á líkum bakgrunni. Barnið þarf að ná góðum 

tökum á þekkingu stafa og tengslum stafa og hljóða. Þetta flokkast undir hljóðkerfisvitund. 

Barnið þarf að geta tileinkað sér umskráningu á einn eða annan hátt til þess að geta lesið 

eða ritað. Með því að ná færni í báðum ofantöldum þáttum ætti einstaklingurinn að geta 

bætt við sjónrænan orðaforða sinn. Þessum þremur þáttum verða gerð ítarleg skil síðar í 

kaflanum. 

1.1 Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) 

Hljóðkerfisvitundin hjálpar okkur að greina hljóð og hljóðasambönd í lestrarnámi. 

Mikilvæg undirstaða lestrarnáms er þroskuð og góð hljóðkerfisvitund (Jörgen Pind 

1997:218-219). Það má einnig segja að hún sé næmni eða vitund hvers og eins fyrir 

hljóðrænni uppbyggingu orða og hæfni mannsins til að skynja og nota hljóð tungumálsins á 

meðvitaðan hátt (Helga Friðfinnsdóttir o.fl. 2006:6, Harris og Hodges 1995:195, Burns 

1994:46; Snow, Burns og Griffin 1998:51, Kristján Árnason 2005:506, Scarborough 

2002:103). Einstaklingurinn gerir sér grein fyrir því að tungumálið hefur ákveðið form og 

að töluð orð hafa hljóðfræðilega uppbyggingu. Í kjölfarið getur hann farið að hugsa og tala 

um hljóðkerfi málsins (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björns-

dóttir 2002:9). Hugtakið er fremur vítt og fer eftir fræðimönnum hvernig skilgreiningin 

hljóðar. Hún felur í sér næmni og þekkingu á hljóðum í orði, skilning á að talað mál megi 

greina niður í smærri einingar og hæfni til að vinna með smærri hljóðeiningar á 

mismunandi vegu. Hljóðkerfisvitund er talin þroskast stig af stigi eftir aldri barnsins (Helga 

Sigurmundsdóttir 2002:22, Muter 2006:65, Rósa Eggertsdóttir og þóra Björk Jónsdóttir 

2006:23, Riddick 1996:11-12, Chard og Dickson 1999, Stahl 2001:341). Þetta má sjá á 

eftirfarandi mynd: 
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Mynd 2 Þróun hljóðkerfisþátta samfara aldri (Muter 2006:56, stuðst við þýðingu Helgu 

Sigurmundsdóttur 2007). 

Í viðauka má einnnig sjá stigbundna þróun hljóðkerfisvitundar samkvæmt Hall og 

Moats (1999:147). 

Hljóðkerfisvitund gerir einstaklingnum mögulegt að þekkja og kunna rím, að ríma, 

sundurgreina og tengja saman bæði orð, atkvæði og hljóð. Talið er að hljóðkerfisvitund sé 

nauðsynleg forsenda lestrarnáms og að þau börn sem hafi sterka hljóðkerfisvitund standi 

betur að vígi þegar komi að lestrarnámi. 

Hljóðkerfisvitund er sá þáttur sem hefur mest verið rannsakaður í tengslum við 

lestrarerfiðleika síðustu tvo til þrjá áratugi. Talið er að hún sé einn sterkasti forspárþáttur 

um lestrarfærni barna og benda flestar kenningar á að veikleiki í hljóðkerfisvitund sé orsök 

erfiðleika í umskráningu (Juel 2006:410, Muter 2006:55, Stanovich 1986:362, Helga 

Sigurmundsdóttir 2007, Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:34-35). 

Rannsóknir hafa sýnt að með markvissri þjálfun á hljóðkerfisvitund er hægt að draga úr eða 

jafnvel koma í veg fyrir lestrarörðugleika (Ásthildur B. Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 

2000:47). Talið er að hljóðkerfisvitund þroskist samhliða lestri og auknum orðaforða. 

1.1.2 Hljóðvitund (phonemic awareness) 

Hljóðvitund er ein af undirstöðuþáttum hljóðkerfisvitundar og er þessum þáttum 

stundum ruglað saman. Hljóðvitund er nauðsynleg til að skilja reglur stafrófsins (alphabetic 

principle), hljóðaaðferðir og grunn stafsetningar (Snow 1998:52). Skilgreining hljóð-

vitundar er: vitund og næmni einstaklings fyrir því að einstakt orð er samsett úr röð hljóða 

(„fónem“), sem táknuð eru með bókstöfum og er forsenda þess að skilja tengsl stafs og 

hljóðs til að geta unnið svo frekar með þessi tengsl. Góð hljóðvitund felst í næmni til að 

geta greint smæstu hljóðeiningar orðsins, „fónem“ frá hvor annarri. Einstaklingurinn þarf 
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Þróun hljóðkerfishæfnisþátta 
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Að þekkja rím 

Að tengja saman atkvæði 

Að sundurgreina atkvæði 

Stuðlun (alliteration) 

Að flokka eftir upphafshljóðum 

Að greina í sundur atkvæði (í stuðla og rím) 

Að ríma 

Að vinna með atkvæði 
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að skilja að við lestur orðs eru aðskilin hljóð sem hægt er að tengja saman og greina í 

sundur, bæta við eða fjarlæga úr orðum. Skoða má orðið ást. Í því eru þrjú aðskilin hljóð 

sem mynda orðið ást ef þau eru tengd saman. Ef /t/ hljóð er fjarlægt þá stendur eftir orðið 

ás. Má þá bæta við öðru hljóði fremst /l/ og fæst þá orðið lás. Þörf hljóðvitundar til ritmáls 

er gífurleg en þörf hennar til skilnings á töluðu máli er óþörf (Scarborough 2002:103, 

Torgesen 1999, Ehri 2002, Amelía Björnsdóttir o.fl. 2002:9). Með góða hljóðvitund getur 

einstaklingurinn dregið ályktun af orði í setningu ef aðeins er uppgefið fyrsta hljóð orðsins 

ef hann þekkir bókstafinn og hljóð hans (Torgesen 1999:130). 

Hljóðvitund er talin afar takmörkuð í upphafi lestrarnáms. Hún er talin þroskast 

með síðari þáttum hljóðkerfisvitundar samhliða lestrarnámi þegar einstaklingurinn er farinn 

að læra formlega að umskrá, lesa og skrifa (Ehri og Robert 2006:116, Graves o.fl. 

2001:100-101, Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:34, Amelía Björnsdóttir 

o.fl. 2002:10, Goswami 2003). 

Goswami (2003) bendir á að einstaklingurinn verði að vinna með hljóðaeiningarnar, 

bera þær saman í orðum og orðaleysum, þannig mun hann festa hljóðaeiningar, hljóð og 

stafi í minni sér. 

1.1.2.1 Þjálfun hljóðkerfis- og hljóðvitundar 

Þjálfa má hljóðkerfisvitund og hljóðvitund með markvissri skipulagðri kennslu í 

gegnum leiki og verkefni er tengjast helstu þáttum hljóðkerfisvitundar. Þeir þættir 

hljóðkerfisvitundar sem nauðsynlegt er að þjálfa samkvæmt Átshildi og Valdísi (2003) eru: 

Rím - samræmi er í endingum orða eða ljóðlína. Orð sem ríma eru t.d.: kanna–panna–

Anna. Finna orðið sem rímar ekki t.d.: ljón–önd–hönd. 

Sundurgreining – öðlast tilfinningu fyrir málinu, greina setningar í orð. Síðar getur 

barnið farið að greina orð í hljóð. 

Sundurgreina atkvæði/orðahluta - Fá tilfinningu fyrir einingum málsins, klappa í 

atkvæði. Skipta orðum í hluta eða orðabúta. 

Hljóðgreining – finna fyrsta hljóð í orði, barnið lærir og uppgötvar að orð eru sett saman 

úr hljóðum. Uppgötva ákveðin hljóð í orðum. Barnið fær tilfinningu fyrir 

málhljóðum og hljómi málsins. 

Hljóðflokkun – flokka saman orð/hluti eftir upphafshljóði. 

Sundurgreining – komin inn á hljóðvitund. Barnið uppgötvar málhljóð orða, allir stafir 

eiga ákveðin hljóð, bæði stutt og löng. 

Hljóðtenging – að barnið geti hlustað og aðgreint einstök hljóð og fengið út orð. Tengja 

eitt hljóð við annað t.d. /l/ /e/ /s/ /a/ verður lesa. 
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Stafir og hljóð – hvert bókstafatákn á ákveðið hljóð. Umskrá hljóð yfir í tákn. Hvert 

hljóð á sinn stað í munninum. Kynning á myndun og tengslum stafs og hljóðs. 

 

Mynd 3 Stigskipting verkefna til eflingar hljóðkerfisvitundar (Chard & Dicksson 1999). 

Árangursríkasta leiðin til að efla hljóðvitund er að vinna markvisst með tengsl stafs 

og hljóðs (Scarborough 2002:103). Hljóðvitund þróast ekki að sjálfu sér, því er nauðsynlegt 

að aðstoða börn við að þjálfa hana og efla. 

1.2 Umskráning 

Umskráning er tvíþætt; annars vegar að umskrá bókstafi í hljóð, hins vegar að 

umskrá hljóð í bókstafi og bera kennsl á orðið sem bókstafirnir mynda (Ehri 2002:169, 

Elbro 2001:29, Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:5). Staðgóð umskráning 

hjá börnum byggir á góðri þekkingu á bókstöfunum. Án þeirrar þekkingar getur barnið ekki 

umskráð orð. Það að bera kennsl á stafinn tekur alla orkuna og er því nauðsynlegt að barnið 

nýti sér hljóðvitund sína í tengslum hljóðs og stafs til að geta tengt samliggjandi hljóð í orð 

auk stafasambanda sem mynda eitt hljóð, m.a. au og ey (Adams 2001:74, National Reading 

Panel 2000:10). 

Hljóðræn umskráning (phonological decoding), einnig nefnd hljóðaaðferð, er skil-

virkasta leiðin í umskráningu bókstafa í hljóð. Barnið nær smám saman góðum tökum á 

tengslum hljóðs og stafs og lærir þar með að þekkja orðið sjónrænt (sbr. Þróun jónræns 

orðaforða, kenningar Ehri). Í umskráningu einbeitir barnið sér að hverjum bókstaf um leið 

og það skynjar orðið í heild. Með uppbyggingu á sjónrænum orðaforða nær barnið betri 

tökum á leshraða og beinir athyglinni að innihaldi textans. Barn sem er með veikleika í 

hljóðkerfisvitund og á í lestarerfiðleikum nær ekki hinu fullkomna sjónminni á orðin og 
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nær því ekki almennilegum tökum á lestrinum (Scarborough 2002:97, 103-104; Ehri 

2002:177). 

Veikleikar í hljóðkerfisþáttum tungumálsins geta leitt til erfiðleika í umskráningu 

(Høien og Lundberg 2000:7). Samkvæmt Þóru Kristinsdóttur (2000:188) eyða börn í fyrstu 

bekkjum grunnskóla, sem eru að læra að umskrá stafi í viðeigandi hljóð, mikilli orku í 

ferlið og eru því hæglæs. Þegar börnin þekkja bókstafina hindrunarlaust með mikilli þjálfun 

þurfa þau ekki að eyða orkunni í umskráninguna heldur geta einbeitt sér að innihaldi 

textans og hafa þá náð sjálfvirkum lestri. 

1.3 Þróun og ferli lesturs (sjónrænn orðaforði) 

Sjónrænn orðaforði er fjórða og síðasta stig í lestrarferlinu samkvæmt kenningum 

Ehri (2002). Lesandinn geymir í minni sér ritháttarmynd orða frá fyrri lestrarreynslu og ber 

kennsl á orðið án þess að umskrá það (Ehri 2002:170). Við sjónrænan orðalestur er orðið 

lesið í heild í stað þess að hljóða sig í gegnum orðið. Ehri (2002:175-179) telur þetta vera 

skilvirkustu leiðina við lestur, þ.e. að byggja upp sjónrænan orðaforða. Fjögur stig 

lestrarferlisins sbr. Ehri eru: 

1. stig Undanfari bókstafastigs (Pre Alphabetic Phase) 

Kallað myndstig. Börn tengja myndir eða merki úr umhverfi sínu sjónrænt 

við orð. Sjónræn útfærsla á orði er sú mynd sem orðið hefur og börnin 

þekkja, t.d. Volvo eða Nýmjólk. Vegna myndrænna útfærsla á merkjunum 

þekkja þau orðið vegna uppsetningar á mynd orðsins og það gæti verið að 

þau myndu ekki þekkja þau aftur í öðru formi, t.d. skrifað á blað, í bók eða í 

texta 

(Ehri og Snowling 2004:439-440). 

2. stig Ófullkomið bókstafsstig (Partial Alphabetic Phase) 

Börnin ná að mynda sjónræn tengsl milli einhverra stafa og hljóða í orðum. 

Eiga erfitt með að muna nákvæma stafsetningu orða, giska á orðið út frá 

þeim stöfum og hljóðum sem þau þekkja, t.d. ef barn sæi mynd af kind og 

undir henni stæði ull, gæti barnið giskað á orðið ull eða hljóðað sig í gegnum 

orðið ef það þekkir fyrsta stafinn 

(Ehri og Snowling 2004:440-441). 

3. stig Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase) 

Börnin hafa náð fullkomnum tökum á tengslum stafs og hljóðs, þ.e. 

hljóðrænni umskráningu og geta nú umskráð af nákvæmni. Þau verða að 
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þekkja alla stafi orðsins til að festa orðið í sjónminni, þau þekkja flest orð og 

gera fáar villur. Þau hafa náð ákveðinni tækni við lestur, þekkja orð sjónrænt 

eða umskrá það. Hér staðna sumir og ná ekki á næsta stig sjónræns lesturs 

(Ehri og Snowling 2004:441-442). 

4. stig Heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase) 

Á lokastiginu hafa börnin náð færni í að þekkja flest orð eða orðhluta í texta 

er hæfir aldri þeirra og beita nú sjónrænum orðaforða við lestur. Nú bætast 

við orð og festar í sjónræna minninu, allt eftir því hve oft orðið birtist 

(Ehri og Snowling 2004:443-444). 

Þegar nemandi hefur náð heildrænu bókstafsstigi er hann orðinn góður lesari, les 

hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust og getur einbeitt sér að innihaldi og skilningi textans. 

Börn með lestrarerfiðleika eiga það til að staldra lengi við á öðru stigi, þó geta börn með 

mikilli þjálfun og endurtekningu náð þriðja stigi í lestrarferlinu en staðna þar, skv. Ehri. 

Mögulegt er að lesa á fjóra vegu miðað við þróun lestrar, skv. Ehri (1997:164-165): 

1. Hljóða sig í gegnum orðin með hljóðrænni umskráningu (s-a-f-i) eða nýta sér 

stærri einingar í gegnum hljóðræna umksráningu, þ.e. lesa í orðbútum (leik-

skó-li). 

2. Að kalla fram eða endurheimta sjónræna mynd af orðinu úr langtímaminni, 

þekkja eða lesa orðin alveg sjónrænt. 

3. Samanburður orða við lík orð sem barnið þekkir sjónrænt (sbr. baka–raka). 

Rím nýtist vel við þessa aðferð (Goswami 1986;1990). Aðferðin krefst færni í 

hljóðrænni umskráningu og hljóðvitund, að geta tekið hljóð og sett annað í 

staðinn auk hljómfalls varðandi rím (Ehri:1992). 

4. Giska á orðið út frá samhengi þess. Fremur ónákvæm aðferð og það getur 

reynst erfitt að giska á merkingarbærustu orð textans, um 10% árangur. 

Það að lesa krefst einbeitingar og athygli, á það við þrjár þessara leiða til lesturs. 

Aðeins ein leiðin er fyrirhafnarlaus og sjálfvirk, þ.e. þegar nemandi sækir orð í sjónrænt 

minni en það gerist á ósjálfráðan og ómeðvitaðan hátt. 

Þróun lestrar og ritunar helst í hendur hjá barni sem á ekki við erfiðleika að stríða í 

hljóðkerfisvitund, því er nauðsynlegt að þjálfa og aðstoða nemendur með erfiðleika í að 

læra að þekkja bókstafi og hljóð, auk þess að aðstoða þá við að stafa og finna hljóða-

myndun orða þannig að þeir geti öðlast frekari færni í lestri og ritun (Steinunn Torfadóttir 

2007). 
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1.4 Lestur og mál 

Hið flókna ferli sem lestur er hefst snemma á lífsleiðinni, töluvert áður en eiginleg 

lestrarkennsla hefst. Ferlið hefst við fyrstu upplifun af bókum og þróast í þá átt að barnið 

lærir að þekkja sjónræn merki í umhverfi sínu, t.d. merki skyndibitastaða eða matvöru-

verslana er vekur áhuga þess á ritmáli (Riley 2006:50). Ferlið frá fyrstu tilraun til að lesa og 

skrifa þar til hefðbundin lestrarkennsla hefst nefnist byrjendalæsi. 

Samkvæmt skilgreiningu Gough og Hoover „Simple View of Reading“ (Wren 

2006, Elbro 2001:29-30) þarf einstaklingurinn að geta umskráð bókstafi í hljóð hratt, 

sjálfvirkt og örugglega og á sama tíma skilið textann sem umskráður er eða lesinn. Þetta 

snýst um samspil tveggja þátta: umskráningu og lesskilning. Sjá nánari skilgreiningar í 

þessum kafla. 

 

Mynd 4 Samspil þeirra þátta sem eiga sér stað við umskráningu og lestur/lesskilning (Helga 

Sigurmundsdóttir 2007). 

Grunnur að góðum málþroska hefst með samspili fjölmargra þátta á fyrstu æviárum 

barnsins. Því betri sem málþroski barnanna er því tilbúnari eru þau til að takast á við 

lestrarnámið síðar meir (Steinunn Torfadóttir 2007). 

Við fæðingu geta börn með eðlilega heyrn gert greinarmun á hljóðum er þau heyrðu 

í móðurkviði. Þau láta fljótlega í ljós tilfinningar og þarfir sínar með hljóðum, s.s. gráti, 

skríkjum og hjali. Málþroski barna þroskast og þróast eftir ákveðnu þroskaferli frá fæðingu 

til sex ára aldurs. Áhrifaþættir málþroskans eru samskipti við foreldra og uppalenda við 

barnið, málakunnátta þeirra, félagslegir þættir og umhverfi (Jörgen Pind 1997:7, 

Hrafnhildur 1987:53, Aldís Guðmundsdóttir 1992:31, Þóra Kristindóttir 2000:193). Á 
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heimilum þar sem lesið er fyrir börn vaknar áhugi barna á bókum og eflir tal- og ritmál 

þeirra (Vacca o.fl. 1991:64). 

Skynjun barnsins á málinu eykst með lestri í líkamstjáningu, blæbrigði raddarinnar 

og svipbrigði auk þeirra orða sem þau skilja. Það þarf að ná ákveðinni færni til að geta 

yfirfært letur í mál og nýta sér það til frekara náms (Hrafnhildur 1987:60, Guðmundur B. 

Kristmundsson 1987:69). 

1.4.1 Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi felur í sér þá þróun sem börn fara í gegnum áður en hið formlega 

lestrarnám hefst við upphaf grunnskóla. Frá fæðingu til sex ára aldurs ná börn ákveðinni 

færni og þekkingu á móðurmálinu, ritun og lestri. Undirbúningur fyrir lestrarnámið hefst 

strax á fyrsta ári barnsins og stendur fram á fullorðinsár (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir 2006:4, Whitehurst og Lonigan 2002:12). Fjórir meginþættir byrjendalæsis eru: 

málþróun og málþroski, þekking á ritmáli, þekking á lögmáli bókstafanna (sem sagt hljóð 

tungumálsins) og hljóðkerfisvitund. 

Whitehurst og Lonigan (1998) rannsökuðu og könnnuðu tengsl bernskulæsis við 

hefðbundið lestrarnám, viðbrögð leikskólabarna til lausnar verkefna og námsstöðu þeirra 

miðað við jafnaldra. Settu þeir fram líkan að þróun bernskulæsis, tvö meginferli; 

umskráning og skilningur. Það má rekja þessar hugmyndir þeirra að getu einstaklingsins til 

að nýta upplýsingar út frá tveimur víxlverkandi þáttum er tengjast þróun lestrar. Ytra ferlið 

(outside in), það sem augun sjá og nema og innra ferlið (inside out) er virknin sem á sér 

stað við úrvinnslu skynjunar. 

 

  

 Ytra ferli Innra ferli 

(Outside in) (Inside out) 

 

 

 

Mynd 5 Þróunarferli byrjendalæsis (Whitehurst og Lonigan 2003:12-13). 

Ytra ferlið felst í þekkingu barnsins á uppbyggingu tungumálsins, sem er orðaforði, 

hugtakaskilningur og frásagnarhæfni. Þetta ferli má efla með lestri, hlustun, virkum 

samræðum og þjálfun í sögugerð og frásagnargerð og þroska þannig rökhugsun barnsins. 

Innra ferlið styður við færni barnsins til umskráningar, orð í hljóð (lestur), 

Lestur 
(Reading) 

Merkingar-

fræði 

(semantic units) 

(t.d. hugtök) 

Máleiningar 

(Language 
units) 

(t.d. orð) 

Heildstætt mál. 

(Contextual 
units) 

(t.d. frásögn) 

Hljóðeiningar  

(Sound units) 
(t.d. hljóð-

ungar/„fónem“) 

Prenteiningar 

(Print units) 
(t.d. bókstafir, 

letur) 
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hljóðkerfisvitundar, hljóð í orð (ritun), og stafsetningu. Í kjölfarið er unnið með merkingu 

orðsins og túlkun þess. Góður undirbúningur að lestrarnámi styður við frekara lestrarnám 

(Whitehurst & Lonigan 2003:12-13). Með auknum aldri og þroska verður barnið leiknara í 

að greina einstök hljóð og hljóðasambönd, mismunandi formhljóð og margþætta merkingu 

þeirra og nota málið til að tjá sig með og við aðra á fjölbreyttan hátt (Rannveig A. 

Jóhannsdóttir 1997:10). 

1.4.2 Lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ 

Samkvæmt kenningum Hoover og Gough (1990) „The Simple View of Reading“ 

byggist lestur á tveimur meginaðgerðum: umskráningu (word recognition) og málskilningi 

(language recognition). Barnið verður að skilja textann sem lesinn er og vera fært í að um-

skrá hljóð/bókstafi í orð. Byggist færnin á virkum lestri, þ.e.a.s. að barnið skilji það sem 

það les sem er forsenda þess að vera læs (Hoover og Gough 1990). Góður málskilningur 

byggist á góðu valdi á umskráningu og hlustunarskilningi (listening comprehension) (Catts 

og Kamhi 2005:73). Hlustunarskilningur er hvernig við skynjum og skiljum talað mál í 

gegnum heyrnina (Muter 2003). 

Lestrarerfiðleikar eru samspil ólíkra þátta í tungumálinu, geta erfiðleikar í lestrar-

náminu verið mismiklir og mismunandi eftir einstaklingum sem þjást af þeim. 

 

Mynd 6 Lestrarlíkan „The Simple View of Reading“ (Hoover og Gough 1990). 

Út frá formúlu kenningarinnar má segja til um framvindu barnsins í lestrarnámi, 

kortleggja hvar veikleikar eða styrkleikar einstaklingsins liggja. 

Málskilningur 

Umskráning Umskráning 

Málskilningur 

Slakur Góður 

Slakur 

Góður 

Slök umskráning 

Góður málskilningur 

Góð umskráning 

Góður málskilningur 

Slök umskráning 

Slakur málskilningur 

Góð umskráning 
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 = X 

Til að finna út gengi í lestrarnámi barna má setja tölustafina 0 eða 1 inn í formúluna 

í stað orðanna umskráning og málskilningur. Það gefur augaleið að ef 0 kemur í annan 

þáttinn verður útkoman núll. Ef niðurstaðan er sú verður enginn lesskilningur eða um-

skráning. 

Ef málskilningur barns er ekki til staðar nær það ekki innihaldi textans og skilur því 

ekki hvað það les. Barnið nær ekki tökum á tengslum hljóðs og stafs, þ.e. umskráningu og 

er merking orðsins engin fyrir barninu. Vandræði af þessum toga stafa af lesblindu 

(dyslexiu). Börnin skilja yfirleitt þann texta sem lesinn er fyrir þau en erfiðleikarnir ná til 

umskráningar í lestri og ritun. Læsi felst í því að geta umskráð bæði í lestri og ritun og 

jafnframt skilið það sem lesið er (Hoover og Gough 1990, Elbro 2001:29; Adolf, Catts og 

Little 2006). Sum börn hafa gott vald á umskráningu en slakan hlustunarskilning, flokkast 

þau undir hyperlexia. Auk annarra barna er eiga í erfiðleikum á öðrum sviðum þar sem 

kenningin nær ekki að skilgreina, þ.á.m. tvítyngd börn (Catts og kamhi 2005:75-76). 

- 

Lestur umskráning málskilningur 
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2. Kennsluaðferðir 

Ein kennsluaðferð dugar ekki til að kenna öllum börnum færnina að læra að lesa. 

Nauðsynlegt er því að kennari sé vel að sér í hinum fjölmörgu kennsluaðferðum til að 

auðvelda börnum lestrarnámið. Hann verður að þekkja nemendur sína vel og finna aðferð 

sem hentar hverjum og einum til frekara náms (Vacca 2006:93). 

Þrjú ólík lestrarkennslulíkön hafa verið sett fram af fræðimönnum, lýsa þau því 

hvernig einstaklingurinn aflar sér þekkingar og merkingar úr ritmáli. Líkön þessi eru 

umskráningarlíkanið, merkingarlíkanið og samvirknilíkanið. 

Umskráningarlíkanið (Bottom–up model of reading). Þar er lestur fólginn í 

umskráningu bókstafatákna í hljóð, einnig nefnd samtengjandi aðferð eða eindaraðferð. 

Aðferðin felst í því að tengja saman smærri einingar málsins í stærri og merkingarbærari 

heildir, byrjar á umskráningu stafa í hljóð, samtengja síðan í orð, síðan orð í setningar, 

orðmyndir, texta í heild og merkingu hans (Vacca, Vacca og Gove 2000:29; Halldóra og 

Rósa 2007:11). Hljóðaðferðin er dæmi um slíka aðferð. 

Merkingarlíkanið (Top-down model of reading). Áherslan er lögð á merkingu texta, 

einnig þekkt sem sundurgreinandi aðferð eða orðaaðferð/málheildaraðferð. Aðferðin felst 

í því að greina í sundur stærri einingar málsins í smærri einingar þess, heildrænan texta í 

orð og setningar, að lokum orð í  stafi og hljóð (Vacca, Vacca og Gove 2000:30; Halldóra 

og Rósa 2007:52, Helga Magnúsdóttir, 1987:86). LTG–lestur á talmálsgrunni má flokka 

sem slíka aðferð. 

Samvirknilíkanið (Interactive model of reading). Áherslan er á samvirkandi þætti, 

sem felst í að samræma það besta úr fyrrgreindum líkönum. Skoða þ.a.l. merkingu texta, 

fást við hljóðgreiningu og umskráningu, greina hljóð í orð og setningar og öfugt. Nefnist 

einnig samvirk eða fjölbreytt kennsluaðferð (Vacca, Vacca og Gove 2000:28-31; Halldóra 

og Rósa 2007:27). Byrjendalæsi, kennsluaðferð Rósu Eggertsdóttur mætti flokka sem 

samvirka kennsluaðferð. 

 Kennsluaðferðirnar eru nánar kynntar hér á eftir. 

2.1 Hljóðaaðferð – samtengjandi kennsluaðferð 

Forsprakki hljóðaaðferðarinnar hér á landi er Ísak Jónsson. Hann kynntist henni við 

nám og störf í Svíþjóð. Í kjölfar heimkomu sinnar stofnaði hann skóla Ísaks Jónssonar og 

varð hljóðaaðferðin að kennsluaðferð þar. Útbreiðsla aðferðarinnar um landið var góð. 

Samdi Ísak Jónsson ásamt Helga Elíassyni bókina Gagn og gaman sem var fyrsta lestrar-

bókin miðuð við þessa lestrarkennsluaðferð. Hljóðaaðferðinni er skipt upp í tvö stig: staf-
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hljóðastig og setningarstig. Unnið er með hljóð og stafi á stafhljóðastigi og reynt að tengja 

við umhverfi og þekkingu barnanna, einnig eru stafirnir tengdir saman og mynduð orð. Á 

setningarstigi eru setningar og orð unnin í léttum lestextum. Lögð er áhersla á upprifjun 

stafa og hljóða, flest hljóðin eru kynnt í formi sögu, skrifuð og lesin. Börnin fást við lestur, 

eru spurð opinna spurninga út frá innihaldi texta til að athuga lesskilning þeirra. Lestextinn 

er í fyrstu einfaldur, tengsl sérhljóða og samhljóða á víxl, þróast svo í heil orð og setningar. 

Sjálfvirkni í lestri næst þegar fullkomin tengsl hafa myndast milli hljóðs og stafs (Helga 

Magnúsdóttir 1987:95-108). 

Hljóðaaðferðin er aðferð sem hentar best nemendum með lestrarörðugleika, þar sem 

áherslan er lögð á tengsl stafs og hljóðs (Stahl 2002:335, Ehri 2002:177). Hljóðsögur eiga 

mikinn þátt í innlögn með stöfum, unnið er síðan nánar með stafinn í formum orða og 

setninga, útlit hans skoðað og tengt myndrænni táknlíkingu, unnið með hljóð og hljóð-

myndun hans og stafadráttur æfður. Hljóðaaðferðin er ein af algengustu kennslu-

aðferðunum í dag. Sjá má þegar kennsluefni fyrir fyrstu bekki grunnskóla, útgefið af 

Námsgagnastofnun, er skoðað. Má nefna að bækurnar Listin að lesa og skrifa eru byggðar 

upp á hljóðaaðferðinni (Arnheiður Borg o.fl. 2009). 

2.2 LTG-aðferðin – sundurgreinandi kennsluaðferð 

Lestur á talmálsgrunni eða LTG er aðferð sem Ulrika Leimar, sænskur kennari, 

kynnti fyrir Íslendingum árið 1978 í Æfinga- og tilraunaskóla KHÍ og hófu í kjölfarið 

fjölmargir skólar að vinna eftir þeirri aðferð. Ulrika byggir aðferðina út frá kenningum og 

hugmyndum fræðimanna á borð við Vygotsky, Bruner, Bernstein og Carroll í tengslum við 

málumhverfi og færni barna (Leimar 1974:20-40). 

Leimar taldi að fimm atriði skiptu mestu máli í LTG. Þau eru: móðurmálskennsla-

málþekking, áhrif umhverfis á málþroska, að byggja kennsluaðferðina á samtölum, 

hugtakaþróun og lestrar- og skriftarferlið (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:12-19, Bryndís 

Gunnarsdóttir o.fl. 1987:110). Er þeim skipt niður í fimm vinnustig en ekki verður farið 

nánar í þau hér. 

Þegar aðferðin er notuð er unnið út frá merkingu texta, setningar myndaðar sem 

síðar eru bútaðar niður í orð sem hafa mismunandi hljóð og stafi. Orðaforði nemenda skipar 

stóran sess, unnið er svo frekar með bókstafi og hljóð þeirra (Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 

1987:111 og Guðrún Einarsdóttir 1987:19-20). 

LTG aðferðin er án sérstakrar lestrarkennslubókar því sköpunarfærni barnanna fær 

að njóta sín þar sem byggt er á tal- og ritmáli þeirra, læra í gegnum ritun, þ.e.a.s. talmál 

þeirra verður að ritmáli með aðstoð kennarans í fyrstu. Samtöl eru stór þáttur aðferðarinnar, 
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þar reynir á reynslu og upplifun barna og kennara, orð barnanna tákna eitthvað sem hægt er 

færa í myndmál eða rita. Myndverk eru talin fraumraun barna til ritunar, kennarinn gæti 

aðstoðað við ritun samkvæmt túlkun nemanda. Smám saman þróast ferli nemandans úr 

myndmáli yfir í ritmál (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:10-12, Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 

1987:109-112, Leimar 1974:112-118). 

Stafainnlögn byggist á áhuga og löngun nemenda, þeir hafa val um hvaða stafur er 

lærður næst og í hvaða röð stafirnir eru teknir fyrir. Stafrófið eða bókstafirnir eru allir 

sýnilegir í skólastofunni, auðveldar það nemendum við val á bókstaf. Þegar val á bókstaf 

fer fram hefst ákveðið ferli, þ.e. þjálfun sem á við hvern staf (Leimar 1974:112-118, 

1978:70-71). Við textavinnu hljóðar kennarinn sig í gegnum orðin þannig að nemandi fá 

frekar tilfinningu fyrir orðunum í textanum, kynnir grunninn í lestri og ritun s.s lesátt, 

punkt, setningar, orð, hljóð í orði, stóran og lítinn staf svo eitthvað sé nefnt. Unnið er svo 

áfram með textann, hann endurlesinn í hópum og einstaklingslega. Þannig gefst öllum 

tækifæri á að „lesa“ textann því allir þekkja innhald hans (Leimar 1974:96-110, 1978:71-

72, Bryndís Gunnarsdóttir 1988:12-23, Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1987:115-122). 

Allir textar nemenda auk annars efniviðs er safnað saman í lestrarbók og hefur að 

geyma verklega vinnu nemandans með þeirri þekkingu sem hann hefur aflað sér og unnið 

með. Aðferðin er kjörin leið í samþættingu alls náms í íslensku samkvæmt vinnustigunum 

fimm. 

2.3 Byrjendalæsi – samvirk kennsluaðferð 

Rósa Eggertsdóttir (2006) hefur þróað samvirka kennsluaðferð við skólaþróunarsvið 

kennaradeildar Háskólans á Akureyri er kallast byrjendalæsi. Horfir byrjendalæsi til 

Gudschinsky að skilgreiningu læsis: 

„Gudschinsky [telur] einstakling vera læsan þegar hann getur, út frá því 

tungumáli sem hann talar, lesið og skilið allt sem hann myndi skilja ef honum 

hefði verið sagt það, og skrifað allt sem hann vill segja þannig að það megi 

lesa“ 

(Rósa Eggertsdóttir 2009:35). 

Aðferðin felst í því að valin er ákveðin saga, vísa eða brot úr fræðibók til að vinna 

með, svokallaður gæðatexti. Kennarar semja kennsluáætlun út frá því og er það grunnurinn 

að móðurmálskennslu hverrar kennsluáætlunar. Vinnuferlið má flokka á þrjá vegu: inntak 

texta - öflun, tæknilegir þættir lestrarnáms - greining og endurbygginu textans - miðlun. Í 

öflun texta er unnið með merkingarbæran og heildstæðan texta. Hann er lesinn af kennara 

eða með samlestri nemenda og kennara eða af nemendum sjálfum þegar líður á lestrarnám 
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þeirra. Innihald textans er rætt og skilningur á orðum og hugtökum athugaður. Næst er 

textinn lesinn aftur, festa á þannig inntak textans í minni og auka skilning nemenda á 

innihaldi textans. Hópkennsla er að mestu leyti á þessu stigi. Næst er það greining, þá er 

rýnt nánar í textann, valið er lykilorð úr textanum. Lykilorðið þarf að innihalda nokkra 

færniþætti, t.d. stafi til stafainnlagnar (verða stafir sem leggja á inn að standa samhliða í 

orðinu), stafsetningu, hljóðvitund, umskráningu, orðmyndun og orðaforða. Heildar hópa- 

og einstaklingsvinna á sér stað á þessu stigi. Að lokum er það miðlun, áherslan er lögð á 

merkingarbær viðfangsefni, aðallega ritun. Nemendum gefst færi á að nýta þekkingaröflun 

sína af fyrri stigum til að byggja upp og semja sinn eiginn texta. Fjölbreytt vinna með texta 

bæði í litlum hópum og einstaklingsvinna (Rósa Eggertsdóttir 2009). 

Byrjendalæsi hentar vel nemendum og kennurum þar sem kynnt eru tengsl hljóða 

og stafa auk merkingar textans í heild við lestur. Að lesa sér til gagns og gamans og að læra 

að skilja tengsl milli lestrar og ritunar (Vacca, Vacca og Gove 2000:38). 
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Lokaorð 

Rannsóknir sýna að kennsla í tengslum hljóða og stafa verður að vera löguð að 

þörfum nemenda hverju sinni til að skila tilætluðum árangri (National Reading Panel 

2000). Kennarar sem ná hvað bestum árangri við að kenna fimm til sjö ára börnum lestur 

reyna að veita öllum nemendum jafngóða kennslu en slakir nemendur fá þó sérstakan 

stuðning við að læra og þjálfa tengsl hljóða og stafa og læra orðmyndir (Pressley, Rankin 

og Yokoi 1996). 

Í rannsókn sem Baldur Sigurðsson, Rannveig G. Lund og Anna S. Þráinsdóttir 

(2006) gerðu á lestrarfærni íslenskra skólabarna í 1. bekk kom í ljós að nánast öll eða 97% 

barna höfðu lært að þekkja alla stafina og hljóð þeirra við lok fyrsta skólaársins. Hins vegar 

áttu mörg erfiðara með að greina flóknari tengsl hljóða og stafa, s.s. samhljóða og 

samhljóðasambönd. Því má gera ráð fyrir að einhver börn í öðrum bekk þurfi enn stuðning 

við að læra og þjálfa flóknari tengsl hljóða og stafa. 

Samkvæmt þessum rannsóknum ná flestir tökum á lestri en það tekur mislangan 

tíma fyrir einstaklinginn að ná færninni við að læra að lesa og skrifa. Eins og áður hefur 

komið fram hefst undirbúningur fyrir hið eiginlega lestrarnám löngu áður en einstakling-

urinn hefur skólagöngu sína. Því er það í höndum foreldra, uppalenda og kennara að hafa 

áhrif á það. Meginatriði hvað varðar lestrarnám er að vekja áhuga hjá börnum á frekari 

þekkingu og færni, vekja áhuga barna á rituðu máli, skoða og lesa myndir, læra að þekkja 

hljóð og útlit stafa þannig að einstaklingurinn geti uppskorið því sem sáð hefur verið í barn-

æsku þeirra. Lykillinn að öllu námi er að vera læs, hafa góða hljóðkerfisvitund, um-

skráning, auk góðs orðaforða og almenns málþroska. Án þessara þátta er hætta á að 

einstaklingurinn eigi mjög erfitt uppdráttar í lestrarnámi sínu. Hægt er að hafa áhrif á og 

þjálfa þessa þætti til stuðnings við lestrarnámið sjálft, t.d. má þjálfa hljóðkerfisvitund, 

tilfinningu fyrir minnstu hljóðeiningum málsins og efla einstaklinginn í því að ná færni í 

lestri þannig að hann standi jafnfætis jafnöldrum sínum þegar hið eiginlega lestrarnám hefst 

við upphaf skólagöngunnar. Í handbók þeirri er fylgir greinargerð þessari er reynt að koma 

inn á flesta þætti er nefndir eru hér að ofan er tengjast lestrarnámi barna, leiðir til að æfa og 

þjálfa einstaklinginn til að hjálpa honum að þroska hljóðkerfi sitt og minni. 

Kennarar þurfa einnig að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda þegar það 

kemur að því að tileinka sér færnina í lestri. Engin ein kennsluaðferð nýtist öllum þegar 

kemur að lestrarnámi og að tileinka sér lestrartækni, því er nauðsynlegt að kennarinn aðlagi 

efnið að þörfum nemandans og nýti það besta frá öllum þeim kennsluaðferðum og leiðum 

sem til staðar eru. 
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Að vekja foreldra, uppalendur og kennara til umhugsunar um áhrif þeirra þegar 

kemur að lestrarnámi er gífurlega mikilvægt og getur skipt sköpum, það að efla og virkja 

einstaklinginn hefur áhrif á frekari þroska hans, námshæfni og áhuga á námi þegar fram í 

sækir. Vonandi geta uppalendur, foreldrar og kennarar nýtt hugmyndir í handbókinni til að 

grípa inn í og hafa áhrif á lestrarnám barnanna, aðstoða við tengingu hljóða og stafa auk 

þess að skerpa á helstu hljóðkerfisþáttum. 
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Viðauki 

Dæmi um stigbundna þróun hljóðkerfisvitundar 

miðað við aldur 

 
Færni í hljóðkerfisvitund þróast eftir aldri, auðveldustu þættirnir þróast fyrst og erfiðari 

síðar. Erfitt er að tilgreina af fullkominni nákvæmni á hvaða aldri börn öðlast tiltekna 

færni. Hins vegar er afar mikilvægt að styðjast við einhver viðmið um þetta svo ekki séu 

gerðar of miklar né heldur of litlar kröfur til getu barnsins. 

Eftirfarandi stigskipting er fengin frá Hall og Moats (1999:147). Hún sýnir færni sem að 

öllu jöfnu er náð á tilteknum aldri. Hægt er að hafa þessa stigskiptingu til hliðsjónar þegar 

mat er lagt á hljóðkerfisvitund barna. 

 

 

 

 

Aldur   Færni 

 

3ja ára   Endurtaka rím, einfalt rím. 

   Greina stuðla (Stebbi stóð á ströndu). 

 

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

 

5 ára   Greina atkvæði (90% 5 ára barna). 

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

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

 

6 ára   Greina hvort sama hljóð (fónem) heyrist í upphafi orða. 

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

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

Þekkja rím. 

Greina byrjunarhljóð og endahljóð í orðum. 

 

7 ára   Tengja þrjú hljóð (fónem). 

Sundurgreina 3–4 hljóð (fónem). 

Geta skrifað orð eftir framburði (heyrn). 

Að taka hljóð úr orði (hljóðeyðing) og greina hvernig orð breytist. 

 

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

Taka í burtu hljóð (hljóðeyðing) úr samhljóðasamböndum. 

(Aðgreina  sk               s...k). 

    

 

 

 


