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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er lagt fram til M.Ed. gráðu sem svarar til 20 
eininga í meistaraprófsnámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Verkefnið ber yfirskriftina „Víst vil ég lesa ...“ Undirstöðuþættir 
lestrarnáms í leik- og grunnskóla. Lestur og lestrarnám er sennilega 
flestum Íslendingum kunnugt og margir lærðir og leikir hafa skoðun á því 
hvernig lestrarnám á að fara fram. Reyndur kennari sagði eitt sinn: „Það 
er nú þannig með flesta nemendur að þú getur ekki komið í veg fyrir að 
þeir verði læsir.“ Ýmsir telja að lestrarfærnin komi að sjálfu sér hjá 
sumum börnum. Það er þó ekki þannig – umhverfi þeirra barna hefur 
trúlega verið lestrarhvetjandi. Undirbúningsvinnan að lestrarnámi hefur 
væntanlega verið unnin dyggilega með viðkomandi börnum, á heimilinu 
og í leikskólanum til dæmis með samræðum og upplestri úr bókum. 
Reyndar er alltaf hluti nemenda sem glímir við veikleika af einhverjum 
toga og þarf sértækan stuðning við sitt lestrarnám. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu var dr. Jóhanna Einarsdóttir lektor og 
færi ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Hún hefur verið 
óþreytandi við að benda mér á það sem betur mætti fara og sýnt mikla 
þolinmæði í öllu ferlinu. Steinunn Torfadóttir er sérfræðingur 
verkefnisins og fær hún einnig bestu þakkir fyrir góðar ábendingar og 
fyrir að hafa gefið sér tíma til að svara fyrirspurnum mínum og 
margvíslega veitta aðstoð. 

Ég þakka þeim fjölmörgu sem tóku þátt í rannsókninni með mér, 
svöruðu spurningalistum og unnu með mér að gagnaöfluninni. Ég þakka 
Fræðsluneti Suðurlands sem veitti mér myndarlegan styrk úr Vísinda- og 
rannsóknarsjóði Fræðslunets Suðurlands á árinu 2009. Fjölskyldu minni 
þakka ég endalausa þolinmæði við mig, hvatningu og stuðning. Jónas 
Víðir sonur minn og Sigríður Dögg dóttir mín hafa stutt mig dyggilega í 
ýmsum erfiðleikum sem komið hafa upp bæði varðandi tölvumál og 
strembna texta á ensku. Guðmundi manninum mínum þakka ég alveg 
sérstaklega. Hann hefur hvatt mig, hlustað á mig, lesið fyrir mig og gert 
ótal margt mér til hægðarauka í þessari rannsóknarvinnu.  

Ég á þá ósk að verkefni þetta verði einhverjum hvatning til 
áframhaldandi skoðunar á þessu aldagamla en áhugaverða og mikilvæga 
efni – lestrarnámi og lestrarfræðum.  
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna áherslur leik- og 
grunnskólakennara á málörvun og þjálfun í undirstöðuþáttum lestrar, 
hvernig niðurstöður skimunarprófsins HLJÓM-2 eru nýttar í leik- og 
grunnskólum, samfellu milli leik- og grunnskóla og væntingar 
forráðamanna um lestrarnám barna sinna.  

Rannsóknaraðferðir voru megindlegar þar sem spurningalistar voru 
notaðir til að safna gögnum. Leik- og grunnskólar í Árnessýslu og 
foreldrar nemenda 1. bekkja grunnskóla mynduðu þann hóp sem 
rannsóknin náði til en hún var gerð á vetrarmánuðum 2010.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að mikil áhersla er lögð á 
málörvun í leikskólum en ekki er unnið markvisst með umskráningu. 
Deildarstjórar leikskóla eru ánægðir með nýtingu á skimunarprófinu 
HLJÓM-2. Kynning þeirra á notkun þess eftir skimun virðist þó ekki ná til 
hluta foreldra. Flestir umsjónarkennarar 1. bekkja fá upplýsingar um 
niðurstöður HLJÓM-2 en rúmlega helmingur þeirra telur sig nýta 
niðurstöður við kennslu. Fram kemur einnig að umsjónarkennarar þekkja 
skimunarprófið HLJÓM-2 takmarkað og meiri hluti þeirra fær ekki 
upplýsingar um þá þjálfun sem unnin er í leikskólum í framhaldi af skimun. 
Samkvæmt rannsókninni fær meiri hluti nemenda sem sýndi slaka eða mjög 
slaka færni á HLJÓM-2 ekki sérstakan stuðning í 1. bekk. Þeir fá allir mál- 
og hljóðkerfisæfingar og fylgja sömu námskrá og aðrir í bekknum.  

Menntun foreldra virðist ekki hafa áhrif á væntingar þeirra til lestrarnáms 
barnsins. Flestir foreldrar fylgdust vel með lestrarnámi barna sinna og töldu 
sig fá góðar upplýsingar um það frá grunnskólanum. Meirihluti foreldra les 
oftast á hverjum degi fyrir börn sín frá eins til fimm ára en það minnkar 
töluvert þegar þau eru komin í grunnskólann. Í öllum skólum úrtaksins er 
samstarf milli leikskóla og grunnskóla. Mikill munur er á samstarfi eftir 
stærð skóla og er það meira hjá minni skólunum. 
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Abstract 

I do want to read... 
The basics elements of reading in preschool and 

primary school 
The goal of this research was to explore the focus in preschool and primary 
school on verbal stimulation and training in the basics elements of reading, 
how the results of the HLJÓM-2 analytic test are used in preschool and 
primary school, cooperation of the two school levels and the expectations of 
parents regarding the reading advancement of their children. 

The research methods were quantitative, lists of questions were used 
to collect data. Preschools and primary schools in Árnessýsla and parents 
of children in 1st grade of primary school participated in the research 
which was done in the winter months of 2010. 

The main result of the research is that considerable emphasis is put on 
verbal stimulation in preschools but the results aren´t being used systemtically 
when it comes to the basic elements of reading. Department heads are pleased 
with the use of the HLJÓM-2 test. However it seems that information passed 
to parents regarding the test isn‘t adequate. Most of the teachers of the 1st 
grade classes get information on how their students did on the HLJÓM-2 test 
and over half of them say they use the results in their teaching. The research 
also shows that the teachers knowledge of the HLJÓM-2 test is limited and 
most of them do not get informed of the training following the testing in 
preschools. According to the research most of the students that scored low or 
very low on the HLJÓM-2 test do not receive special support in 1st grade of 
primary schools but they all get practice in phonological awareness and follow 
the same curriculum as the other students.  

The educational level of the parents does not seem to affect their 
expectations towards their childrens reading studies. Most parents followed the 
reading studies of their children closely and thought the schools did a good job 
keeping them informed.  

Majority of the parents reads almost every day to their children ages 1-5 but 
there is a considerable drop after the children start primary school. In all 
schools there is cooperation between preschools and primary schools on the 
last class in preschools. The level of the cooperation greatly varies, and it 
seems that the smaller schools put more emphasis on this kind of cooperation. 
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1 Inngangur 

Lestur er samofinn íslensku samfélagi og liggja þræðir lestrar víða. Það er 
mikilvægt fyrir sérhvern einstakling að geta lesið til þess að geta fylgst 
með því sem fram fer og einnig sér til gagns og gleði. Á mínu 
æskuheimili bjó blindur föðurbróðir minn, mjög fróður og minnugur 
maður. Það var fastur liður að eitthvert af því fólki sem var á heimilinu 
las upp úr bókum og blöðum fyrir þennan frænda minn. Upplesturinn jók 
örugglega víðsýni og var hvetjandi fyrir fjölskylduna – því í framhaldi af 
lestrinum fóru oft fram umræður um bókmenntir og samfélagsmál sem 
vöknuðu við lesturinn. Ég hef oft hugsað um það síðan hvað það er mikil 
fötlun að geta ekki lesið. Reyndar er það talið alveg sjálfsagt og 
viðurkennt að blindir geta ekki lesið upp úr blöðum og bókum en þeir 
sem eiga í lestrarörðugleikum og verða ekki læsir á hefðbundinn hátt hafa 
stundum ekki mætt sama skilningi. Fullorðið fólk sem ekki getur lesið 
hefur komið fram og sagt sögu sína. Það reynir oft að fela þessa fötlun 
sína og verður leikið í því (Helga Sigurmundsdóttir, 1999). Skólagangan 
hefur oft verið því fólki þrautaganga.  

Áhugaverð er sýn Karenar Tankersley þar sem hún líkir lestri við vef 
sem settur er saman úr sex uppistöðum – það eru þræðir sem eru miklir 
að vöxtum, en allir eru þeir mikilvægir í vefnum og engan þeirra má 
vanta. Saman mynda þeir eina sterka heild. Undirstöðuþræðirnir eru: 
undirbúningur lestrar og hljóðavitund1, (readiness/phonemic awareness), 
hljóð og umskráning2 (phonics and decoding), lesfimi (fluency), 
orðaforði og orðaþekking (vocabulary and word recognition), skilningur 
(comprehension) og rökhugsun (higher-order thinking). Karen heldur 
áfram með líkinguna og segir að sé einhver þráðurinn laskaður verði 
vefurinn veikari. Það má stundum sjá á efri stigum grunnskólans þegar 
nemendur koma til kennara og hafa ekki náð einhverjum af áðurnefndum 
þáttum. Þá eru þeir jafnvel búnir að eiga í miklum erfiðleikum í náminu 
og líklega komnir með brotna sjálfsmynd. Kennarar þurfa að vera góðir 

                                                      
1 Felur í sér vitund um að hvert orð er samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með 
bókstöfum, einnig að geta greint einstök hljóð orða.  
  Hljóðavitund er mikilvæg til að ná tökum á lestri og stafsetningu (Snow, Burns 
og Griffin, 1998). 
2 Umskráning er að breyta bókstöfum í hljóð og tengja saman í orð eða orðahluta 
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vefarar svo að hver einstaklingur geti blómstrað í samkeppnisveröld 
morgundagsins (Tankersley 2003).  

Nemendur með lestrar- og stafsetningarerfiðleika þurfa oft að takast á við 
slakan námsárangur. Foreldrar barna með dyslexíu hafa átt stóran þátt í að 
vekja athygli á þörfum barna sinna og hafa einnig haft áhrif á stefnumörkun, 
ákvarðanir og kennslu þeirra. Gerð var rannsókn í Englandi árið 1996 sem 
byggð var á viðtölum við 22 mæður barna með dyslexíu. Niðurstöður 
rannsóknarinnar bentu til að 95% mæðranna töldu að dyslexían hefði haft 
áhrif á börn þeirra og 55% töldu að hún hefði haft alvarleg áhrif. Þær töldu 
jafnframt að miklu máli skipti að hafa góðan og skilningsríkan kennara 
(Riddick, 1996). Viðbrögð og framkoma kennarans skiptir miklu máli fyrir 
dyslexíunemendur eins og kom fram í rannsókn Riddicks. Það kemur einnig 
fram í viðtali Helgu Sigurmundsdóttur í Glæðum við móður sem átti dreng í 
skóla í Breiðholtinu. Hún sagði að drengnum sínum hefði aldrei verið strítt 
þó að hann hefði þurft að fara mikið út úr bekknum í sérkennslu. Móðirin 
þakkaði það því hve vel umsjónarkennarinn tók á vandanum gagnvart öðrum 
nemendum og jákvæðu viðhorfi kennara þessa skóla til sérkennslu (Helga 
Sigurmundsdóttir, 1998). Það er mikilvægt að finna þá, sem glíma við 
dyslexíu eða aðra lestrarörðugleika sem allra fyrst á skólagöngunni til að 
hægt sé að koma til móts við þá með þeim hjálpartækjum sem tiltæk eru. 
Síðustu áratugi hefur rannsóknum fleytt fram og nú eru til mun fleiri 
rannsóknir á lestri og lestrarörðugleikum en áður þó svo að enn skorti 
viðameiri rannsóknir hér á landi.  

Höfundur þessa verks hefur stundað kennslu í hartnær 40 ár og 
gjarnan sinnt lestrarkennslu og fylgst með nemendum klífa hjalla af hjalla 
til þess að ná árangri. Oftast gengur þessi glíma vel og nemandinn nær 
tilsettum árangri og les af mikilli fimi sögur, ljóð og það námsefni sem 
bíður hans í hvert skipti. Í nokkrum tilfellum gengur miður, nemandinn 
nær ekki þeim árangri í lestri sem umhverfi hans væntir, það vantar 
bakgrunnsupplýsingar um nemandann, kennslan er ef til vill ekki 
nægilega markviss og íhlutun hefst jafnvel í mörgum tilfellum of seint. 
Þó má segja að miklar framfarir hafa orðið á þessum síðustu áratugum í 
kennslu, mikil þróun hefur orðið í skólum, grunn- og endurmenntun 
fagfólks hefur aukist mikið og fræðimenn hafa í auknum mæli rannsakað 
sviðið miðað við íslenskar aðstæður. Það skiptir miklu máli að gerðar séu 
íslenskar rannsóknir á lestri og lestrarnámi. Þannig er hægt að bera saman 
lestrarnám á íslensku við lestrarnám á öðrum tungumálum s.s. ensku, 
þýsku því hljóðkerfi þessara tungumála eru ólík. 
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1.1 Markmið rannsóknarverkefnisins og 
rannsóknarspurningar  

Áralöng reynsla rannsakanda af lestrarkennslu varð kveikjan að því 
rannsóknarverkefni sem lagt var upp með sumarið 2009 og hefur átt sér 
nokkurn aðdraganda. 

Markmiðin með rannsóknarverkefninu eru: 

 Að fá fram upplýsingar sem efla og auka þekkingu leik- og 
grunnskólakennara og forráðamanna nemenda á byrjendalæsi 
og snemmtækri íhlutun 

 Að fagfólk leik- og grunnskóla verði betur meðvitað um 
nauðsyn þess að hafa samfellu í námsvinnu barnanna  

Þær rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar eru: 

1. Hvað gerist í leikskólunum eftir fyrirlögn HLJÓM-2? 

2. Hvernig eru niðurstöður HLJÓM-2 nýttar í grunnskólanum? 

3. Hver er vitneskja grunnskólakennara um þá þjálfun og vinnu 
sem fram fer í leikskólum?  

4. Hver er áhersla leik- og grunnskólakennara á málörvun og 
undirstöðuþætti lestrar? 

5. Hverjar eru væntingar forráðamanna varðandi lestrarnám 
barna þeirra á fyrstu stigum grunnskólans? 

Í fyrsta hluta rannsóknarverkefnisins verður fjallað um byrjendalæsi, 
hljóðkerfisvitund og ýmsa undirstöðuþætti lestrarnáms ásamt 
snemmtækri íhlutun. Einnig verður fjallað um skimunarprófið HLJÓM-2 
sem lagt er fyrir fjögra til fimm ára börn í flestum leikskólum landsins. 
Rýnt verður í niðurstöður nokkurra rannsókna varðandi það hvernig 
vænlegast er talið að finna þau börn sem eru í áhættu vegna 
lestrarerfiðleika og bregðast við á sem árangursríkastan hátt.  

Í síðari hluta verkefnisins verða kynntar niðurstöður varðandi það 
hvernig kennarar, í þeim leik- og grunnskólum sem tóku þátt í 
rannsókninni, meta starf sitt í málörvun og kennslu í undirstöðuþáttum 
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lestrar hjá nemendum í elsta hópi leikskóla og 1. bekk grunnskóla og 
bregðast við niðurstöðum úr skimunarprófinu HLJÓM-2. Einnig koma 
fram skoðanir og viðhorf foreldra nemenda í 1. bekk grunnskóla þeirra 
sem könnunin spannar, um lestur barna þeirra heima og í skóla ásamt 
undirbúningi lestrarnáms.  

1.2 Tengsl leik- og grunnskóla 
Síðustu áratugi hefur mikil þróun átt sér stað í skólum og auknar 
rannsóknir á lestri og námi hafa leitt til betri skilnings á námserfiðleikum 
nemenda. Mjög stórt skref var stigið til framfara þegar komið var á fót 
leikskólum víðs vegar um landið. Foreldrar voru hvattir til að gefa 
börnum sínum kost á því að fara í leikskóla og þar með að taka þátt í 
öflugu starfi sem menntaðar fóstrur og síðar háskólamenntaðir 
leikskólakennarar leiða. Jón Torfi Jónasson fer yfir þróun leikskóla á 
Íslandi í riti sínu „Frá gæslu til skóla“ og telur að fagmennska og fræði 
séu að aukast á kostnað hefðbundinna leik- og starfsþátta. Leikskólinn sé 
á stöðugu en rólegu reki inn í skólakerfið (Jón Torfi Jónasson, 2006). 
Samkvæmt lögum frá 1995 er leikskólinn fyrsta skólastigið í 
skólakerfinu, ætlaður börnum undir skólaskyldualdri. Fagfólk leik- og 
grunnskóla hefur verið nokkuð sammála um nauðsyn þess að tengja betur 
saman skólastigin þannig að samfella sé í námi barnanna. Í lögum þessara 
stofnana frá 2008 er ákvæði um að koma skuli á samstarfi milli þessara 
stofnanna. Í 16. grein leikskólalaga segir: „Sveitarstjórn skal leitast við 
koma á gagnvirku samstarfi leikskóla og grunnskóla. Í skólanámskrá skal 
gera grein fyrir samstarfi milli leikskóla og grunnskóla og hvernig skuli 
standa að færslu og aðlögun barna milli skólastiga“ (Lög um leikskóla, 
66/2008). Í 22. grein um framkvæmd sérfræðiþjónustu segir: „Við 
framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á góð 
tengsl leikskóla og grunnskóla með samfellu í skólastarfi að leiðarljósi“ 
(Lög um leikskóla, 66/2008). Einnig koma fram í grunnskólalögum 
samhljóða greinar, 5. grein og 6. grein. „Sveitarstjórn skal koma á 
samstarfi leikskóla og grunnskóla...“ (Lög um grunnskóla, 2008). Síðan 
um eitt af meginhlutverkum skólanefndar: „Að stuðla að tengslum og 
samstarfi leikskóla og grunnskóla annars vegar og grunnskóla og 
framhaldsskóla hins vegar“ (Lög um grunnskóla, 2008). Allvíða á landinu 
eru leik- og grunnskólar samtengdir (Gerður Óskarsdóttir, 2010). Ef leik- 
og grunnskóli eru í sama húsnæði eða nálægir hver öðrum þá býður það 
upp á mikla möguleika varðandi samvinnu og tengsl milli skólastiganna á 
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ýmsum sviðum. Fagfólk beggja skólastiga verður meðvitaðra um það sem 
fram fer í skólunum og vinna með börnunum verður því markvissari. Í 
mörgum sveitarfélögum hefur verið unnið mikið starf til að styrkja tengsl 
leik- og grunnskóla og margt hefur áunnist, þó að mætti víða gera betur. 
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2 Undirstöðuþættir lestrar 

Lestur er stór þáttur í daglegu lífi fólks í hinum vestræna heimi og erfitt að 
ímynda sér hvernig hægt er að höndla tilveruna án lestrar. Samt er alltaf 
einhver hluti barna sem ekki verður læs eða afar slakir lesarar. Það er 
óásættanlegt og því er brýnt að fræðimenn og kennarar taki höndum saman og 
hjálpist að við að aðstoða þá sem glíma við lestrarörðugleika. Undirbúningur 
lestrarnáms hefst í raun strax á fyrsta ári barns og varir þar til formleg 
lestrarkennsla hefst um fimm eða sex ára aldur. Á þeim tíma má gera ráð fyrir 
að barnið kynnist heimi bókanna og ritmálinu. Það er mikil gerjun á þessu 
tímabili og margt sem börn læra beint og óbeint í tengslum við lestur, bækur 
og ritun. Í þessum kafla verður fjallað um mál- og læsisþroska, undirbúning 
lestrar, snemmtæka íhlutun og HLJÓM-2. 

2.1 Mál- og læsisþroski 
Frá fæðingu byrjar barnið að tjá sig með hljóðum, hreyfingum og 
svipbrigðum. Það lærir smám saman móðurmálið með því að hlusta á 
foreldra, systkini og aðra sem eru í kringum það. Barnið lærir með stöðugri 
endurtekningu og leik að hljóðum og hrynjandi. Nauðsynlegt er að byrja að 
lesa fyrir börn á unga aldri, helst áður en þau byrja að tala. Þótt skilningurinn 
sé takmarkaður venjast þau við að hlusta en hlustun gegnir mikilvægu 
hlutverki fyrir máltöku barnsins. Þær umræður sem skapast þegar verið er að 
lesa fyrir börnin hafa mikil áhrif á þau því að við það eflist málþroski þeirra 
sem og áhugi á bókum. Einnig örva sögur ímyndunarafl barnanna, skilningur 
þeirra á fjölbreytileika lífsins eykst og það auðveldar þeim nám og eykur 
forvitni þeirra og þekkingu. Þegar lesið er fyrir börn skiptir nálægðin máli 
því hún veitir ró og öryggi í dagsins önn (Erna Árnadóttir, 2000). Það að lesa 
fyrir börn þjálfar einbeitingu og hlustun og örvar sköpunargáfu og 
hugmyndaflug. Það getur skipt sköpum í lestrarnámi barna að lesið hafi verið 
fyrir þau, hugtök útskýrð og orðaforði á þann hátt markvisst aukinn. Það eflir 
málskilning og hlustunarskilning og dregur úr áhættu á lestrarörðugleikum 
(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000; Valdís B. 
Guðjónsdóttir, 2007).  

Ein árangursríkasta leiðin til að bæta ritmálsþekkingu barnsins er að 
vekja athygli þess á ritmálinu þegar verið er að lesa. Það áttar sig smám 
saman á að textinn er lesinn frá ákveðinni átt. Hægt er finna þekkta stafi, 
telja orð í bókarheitinu, ræða merkingu orða og fleira mætti nefna 
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(Bjartey Sigurðardóttir, 2001). Árdís Hrönn Jónsdóttir gerði 
heimildarrannsókn á því sem sérfræðingar og fræðimenn hafa rannsakað 
og skrifað um mál- og læsisþroska leikskólabarna á undanförnum árum. Í 
þeirri rannsóknarvinnu var sérstaklega litið til orðaforða, frásagnarhæfni 
og hlustunarskilnings. Ennfremur var skoðað hvaða gildi bókalestur hefur 
fyrir mál og læsisþroska barna og hlutverk bóka í leikskólastarfi. 
Niðurstöður gáfu til kynna að áðurnefndir þættir gegni mikilvægu 
hlutverki fyrir mál- og læsisþroska barna. Í samantekt Árdísar kemur 
fram að bókalestur fyrir börn hafi jákvæð áhrif á mál- og læsisþroska en 
þar skiptir máli hvernig leikskólakennarar byggja upp lestrar- og 
samræðustíl þegar þeir lesa fyrir börn. Niðurstaða þessarar 
heimildarannsóknar er einnig sú að vel uppbyggt leikskólastarf, sem 
miðar að því að efla mál- og læsisþroska og þætti sem þeim tengjast getur 
haft afgerandi áhrif til góðs fyrir síðari tíma velgengni barna í námi 
(Árdís H. Jónsdóttir, 2008). Mikilvægi umhverfisins er ótvírætt í 
málþróun hvers barns og það er nauðsynlegt að leggja grunn að þeirri 
þróun meðal annars með því að auka upplýsingagjöf til foreldra. 

2.1.1 Byrjendalæsi  

Byrjendalæsi (Emergent Literacy) er hugtak sem notað er um þá þróun sem 
barn fer í gegnum áður en kemur að eiginlegu lestrarnámi (Whitehurst and 
Lonigan, 2003). Barnið öðlast ákveðna þekkingu á málinu, lestri og ritun og 
fer að hafa ánægju af og leita eftir upplifunum í tengslum við bækur og 
lestur. Hjá flestum börnum byrjar sú ánægja þegar er lesið fyrir þau. 
Fyrirmyndir barna felast í athöfnum fullorðinna, bæði heima, úti í 
samfélaginu og í leikskóla þar sem samræður, hlustun, lestur og ritmál eru 
höfð í öndvegi. Það barn sem elst upp í umhverfi þar sem bækur, blöð og 
skriffæri eru sýnilegir hlutir og reglulega er lesið fyrir það er líklegra til að 
hafa betri skilning á ritmáli og tilgangi bóka þegar formleg lestrarkennsla 
hefst en barn sem ekki elst upp við slíkt (Catts og Kamhi, 2005). Rannsóknir 
á byrjendalæsi ná yfir breitt svið með fjölbreyttum skoðunum og 
margvíslegum rannsóknaraðferðum (Whitehurst og Lonigan, 2003). Lestur 
sem byggður er á umræðum og skoðanaskiptum, svonefndur samræðulestur 
(Dialogic Reading) er ein mest rannsakaða og best rökstudda 
kennsluaðferðin sem notuð er til að undirbúa nemendur fyrir lestrarnám. Þá 
les fullorðinn fyrir barnið og leitast samtímis við að vera virkur hlustandi, 
spyrja spurninga og fá barnið til að lýsa efni eða myndum sögunnar. Hann 
hvetur barnið með hrósi og endurtekningum. Fyrir tveggja til þriggja ára barn 
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er unnið með eina blaðsíðu í einu og barnið beðið um að lýsa hlutum, 
starfsemi og atburðum. Fyrir barn fjögra til fimm ára er meiri áhersla lögð á 
frásagnir í heild og tengsl milli þess sem gerist í bókinni og við eigið líf 
barnsins. Rannsóknir hafa sýnt að samræðulestur eykur tjáningarfærni barns 
mun meira þegar lesið er fyrir börn með aðstoð myndabóka (Whitehurst og 
Lonigan, 2003).  

Gunn, Simmons og Kameenui við Oregonháskóla unnu saman-
tektarrannsókn um byrjendalæsi árið 1995. Þau unnu úr 24 heimildum 
sem fjölluðu um byrjendalæsi, þar af voru 13 frumrannsóknir og gerðu í 
framhaldi yfirlit yfir þá þætti (mynd 1) sem skiptu máli varðandi 
byrjendalæsi (Gunn, Simmons og Kameenui, 1995). 

Mynd 1. Byrjendalæsi – rannsóknarhópur við Oregonháskóla (Gunn 
Simmons og Kameenui 1995). 

Niðurstöður þessarar samantektarrannsóknar sýndu að að börn byggja 
upp þekkingu í gegnum uppgötvanir um ritmál, í málhvetjandi samskiptum 
og í jákvæðu umhverfi. Þar segir að grunnur að lestrarfærni sé lagður á 
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heimilum og í leikskólum. Því auðugri sem reynsla barna er því meiri 
bakgrunnsþekkingu bera þau með sér í grunnskólann. Mörg börn læra að lesa 
í hvetjandi umhverfi leikskólanna og á heimilum án þess að formleg 
lestrarkennsla hafi átt sér stað. Einnig kom í ljós að lestrarreynsla ungra 
barna hafi jákvæð áhrif á það að tileinka sér lestur. Félagslegar aðstæður hafa 
áhrif á lestrarreynslu ásamt mismunandi eiginleikum einstaklinga. Kennarar í 
leikskólum og yngstu bekkjum grunnskóla eru ábyrgir fyrir því að leiðbeina 
börnum um læsi og byggja ekki aðeins á því hvað einstök börn vita heldur 
einnig á því sem leynist í lestrarreynslu og bakgrunnsþekkingu barnanna í 
kennslustofunni. Reynsla af ritmáli (gegnum lestur og skrift) hjálpar 
leikskólabörnum að þróa skilning á venjum og tilgangi ritmáls. Börn læra 
hvernig nota á tungumál og nýta sér þá þekkingu í lestrarumhverfi í 
gagnvirkum samskiptum við aðra sem sýna þeim hvernig tungumál virkar. 
Vitund barna um hljóð tungumálsins og þekking á bókstöfum stuðla að 
þróun byrjendalæsis og hjálpar börnum að beita áhrifaríkum aðferðum til 
þess að þekkja orð (með því að uppgötva framburð og geyma 
hugrenningatengsl í minninu). Þetta er einnig samkvæmt því sem Ehri kemur 
fram með að barnið þekkir stafsetningu orðsins eða stafamynstrið í orðinu og 
rifjar upp um leið framburð orðsins og þekkir merkingu þess (Ehri, 2002) 
Þjóðfélagsleg staða fjölskyldunnar virðist ekki hafa áhrif á lestrarárangur. 
Það eru frekar önnur gildi innan fjölskyldunnar sem skipta máli, svo sem 
námsleg leiðsögn, afstaða til menntunar, hvatning foreldris, samtöl heima 
fyrir, lestrarefni á heimilinu, og menningarleg afþreying. Lestur sögubóka og 
eðli samskipta foreldris og barns í tengslum við lestur sögubóka hefur áhrif á 
þekkingu barna, aðferðir þeirra og afstöðu til lestrar. Framantaldir þættir 
skipta miklu máli þegar kemur að því að tengja betur lestrarbakgrunn barns 
við þá vinnu sem fram fer í kennslustofu (Gunn o.fl., 1995). Samkvæmt 
rannsókn Gunn og félaga kemur í ljós að mikil lestrarreynsla ungra barna 
stuðli að góðum árangri í lestrarnámi. Þar kemur einnig mjög skýrt fram 
mikilvægi þess að börn fái hvetjandi lestrarumhverfi bæði á heimilum og í 
leikskólum. Þannig eiga þau aukna möguleika á bættum árangri í lestri. 

2.1.2 Ytra ferli og innra ferli. 

Líkan Whitehurst og Lonigan vísar til tveggja meginstoða í þróun læsis, 
umskráningar og lesskilnings. Það er þegar einstaklingar nýta sér 
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upplýsingar frá tveimur víxlverkandi sviðum „ytra ferli“ (the outside-in) 
og „innra ferli“3 (the inside-out) (Whitehurst og Lonigan, 2003). 

Mynd 2. Málþættir í þróun læsis (Whitehurst og Lonigan 2003:12-13) 

Ytra ferli vísar til þess sem umhverfið leggur af mörkum til að 
uppfræða barnið og búa það undir lestrarnámið. Það vísar til skilnings 
barns á að skilja texta, til dæmis orðaforða, hugtök og frásögn. Þessa 
hæfni er hægt að efla við hlustun þegar lesið er fyrir börnin og virkja þau 
til þátttöku. Innra ferli er næmi og þekking sem þróast hjá barninu í 
tengslum við ritmál og hjálpa því að geta greint hljóð yfir í tákn og tákn 
yfir í hljóð og vinna með einingar sem felast í hljóðum tungumálsins (sjá 
mynd 2). Þekking á bókstöfum og næmi á hljóðum þeirra skiptir máli í 
þessu ferli. Þó að ytra ferli og innra ferli tengist í forskóla (leikskóla) og á 
þeim tíma sem börnin eru í beinu lestrarnámi í 1. og 2. bekk grunnskóla 
þá minnka áhrif ytra ferlis og verða óbein. Aftur á móti styrkjast bein 
tengsl innra ferlis og börnin njóta þeirrar þekkingar sem þau tileinkuðu 
sér í leikskóla. Ytra ferli og innra ferli tengjast þróun hljóðkerfisvitundar, 
lesskilningi, þekkingu á tungumálinu og næmi fyrir hljóðum bókstafanna 
eru lykillinn að árangursríkum lestri (Whitehurst og Lonigan, 2003). 

2.1.3 Hljóðkerfisvitund  

Hljóðkerfisvitund (Phonological Awareness) er yfirhugtak og vísar til 
almennrar færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án 
tengsla við merkingu orðanna. Það er skilningur á því að hvert talað orð 
er röð hljóða. Vitund um hljóð er lykill að skilningi á lögmáli bókstafanna 
og leiðir til þess að nemendur geta beitt hljóðaaðferð og stafsetningu 
(Snow, Burns og Griffin, 1998). Í hljóðkerfisvitund felst því skilningur 

                                                      
3 Ytra ferli og innra ferli hefur verið notað sem þýðing á the outside-in og the 
inside-out og munu þau hugtök verða notuð hér. 
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einstaklings á því hvernig hægt er að aðgreina talað mál niður í smærri 
einingar og hvernig vinna má með einingarnar á mismunandi vegu. 
(Muter, 2006). Hljóðkerfisvitund er næmi fyrir hljóðum tungumálsins og 
til að skilja að hljóðin raðast saman í orð sem aftur er hægt að greina í 
sundur og búa til ný orð, leika sér með hljóðin, ríma, klappa atkvæði og 
fleira. Hljóðavitund er næmi eða vitund um að hvert einstakt orð er 
samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með bókstöfum. Vegna þess að 
bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins, er vitundin um hljóðin 
lykilatriði til að skilja reglur stafrófsins og mikilvægur grunnur að hæfni 
til að ná tökum á hljóðaaðferðinni og stafsetningu (Snow o. fl., 1998). 
Kennsla í hljóðavitund hefur jákvæð langtímaáhrif og leiðir til framfara í 
umskráningu, stafsetningu og lesskilningi. Það hefur sýnt sig að tenging 
(blending) og sundurgreining (segmenting) reyndust áhrifaríkastar af 
mörgum leiðum til að kenna hljóðavitund. Talið er best að vinna í litlum 
hópum, jafnvel betra en að vinna einstaklingslega (Walpole og McKenna, 
2007). Rannsóknir hafa staðfest að hægt er að aðgreina samtengda þættir 
innan hljóðkerfisferilsins sem tengjast hljóðkerfisúrvinnslu: Þetta eru 
hljóðkerfisvitund, hljóðræn endurheimt, hljóðrænt minni og hæfni til að 
koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (Catts og Khami, 2005). 
Hljóðkerfisvitund byrjar að þroskast löngu áður en formlegt lestrarnám 
hefst (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía 
Björnsdóttir, 2004). Það er nauðsynlegt að börn hafi þroskaða 
hljóðkerfisvitund áður en lestrarnám hefst því er mikilvægt að skima 
og/eða greina börnin og vinna síðan út frá því. 

Í töflu 1 má greina þróun færniþátta hljóðkerfisvitundar og tengsl 
þeirra bæði við lífaldur leikskólabarna og reynslu þeirra af ritmáli. Einnig 
að ferli þróunar er í báðar áttir á milli hljóðkerfisfærni og lestrarnáms. 
Þannig stuðlar hljóðkerfisvitundin að læsisþróun og lestur stuðlar einnig 
að þróun hljóðkerfisfærni (Muter, 2006). Samkvæmt niðurstöðum margra 
rannsókna virðast nemendur sem eru með mjög slaka hljóðkerfisvitund 
aðeins ná árangri með afar markvissri og nákvæmri kennslu í 
hljóðavitund í gegnum tengsl stafa og hljóða með hljóðaaðferð 
(Torgesen, Al Otaiba og Grek, 2005).  
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Tafla 1. Stigbundin þróun hljóðkerfisvitundar (Muter, 2006:56) 

2.1.4 Lestur 

Undirbúningur fyrir lestrarnámið hefst á meðan barnið er mjög ungt. Þegar 
eiginlegt lestrarnám hefst er barnið að fást við allt í senn, umskráningu á 
hljóðum í tákn, sjálfvirkni og málskilning. Áður var oft einblínt eingöngu á 
umskráninguna, en rannsóknir síðari ára beina athyglinni meira að skilningi á 
innihaldi textans. Góð lestrargeta er samspil tveggja þátta, annars vegar 
umskráningar á hljóðum í tákn og hins vegar skilnings á máli. Rannsóknir 
hafa sýnt að besta leiðin til að kenna sem flestum börnum að lesa sem fyrst, 
er að kenna þeim lestur í gegnum tengsl stafa og hljóða sem byggja að 
stórum hluta á hljóðavitund. Það er einnig afar mikilvægt að börn læri að 
umskrá með nákvæmum hætti strax við upphaf lestrarnámsins (Phillips og 
Torgesen, 2006). Hljóðaaðferðin er leið til þess að ná tökum á umskráningu, 
og ritunaraðferðin byggir einnig á þeirri aðferð. Að beita báðum aðferðum, 
bæði lestri og ritun jöfnum höndum, er öflug leið til að ná góðri færni í 
umskráningu (Santa og Høien, 1999). Færni í talmálinu er talin undirstaða 
þess að vinna með bókstafi og hljóð og gera sér grein fyrir að bókstafir tákna 
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hljóð tungumálsins sem hægt er að tengja saman í orð við lestur (Snowling, 
2006). Góðir lesarar hafa gott næmi fyrir tengslum stafs og hljóðs, þeir hafa 
góða þekkingu á málinu. Þeir eru færir um að skilja merkingu orða, orðalag 
og hafa góðan orðaforða, og ná því að lesa hratt og sjálfvirkt. 
Lestrarerfiðleikar geta komið fram í hljóðavitund, málskilningi og lesfimi 
(Steinunn Torfadóttir, 2007), (sjá mynd 3). Einnig geta börn átt í erfiðleikum 
með lestrarnám vegna meðfæddra eiginleika eins og seinþroska, 
málþroskafrávika eða heyrnarskerðingar (Snow o.fl., 1998). 

2.2 Einfalda lestrarlíkanið 
Gough og Tunmer (1986) og Hoover og Gough (1990) lögðu grunn að 
kenningu sem lýsir þeirri færni sem lestur felur í sér. Kenninguna kölluðu þeir 
"The Simple View of Reading", eða Einfalda lestrarlíkanið. Kenningin leggur 
ríka áherslu á að sá sem les sé alltaf að fást við tungumálið.  

Mynd 3 Lestur sem samverkandi ferli (Steinunn Torfadóttir, 2007) 

Markmiðið með kenningunni var að sýna með einföldum hætti þá 
málfærni sem reynir á við lestrarnámið og að hvaða áherslum þarf að 
huga í lestrarkennslunni. Samkvæmt kenningunni, byggist lestur í grófum 
dráttum á því að bera kennsl á orð/umskráningu (word recognition) 
annars vegar og málskilningi eða hlustunarskilningi (listening 
comprehension) hins vegar (sjá mynd 4). Saman mynda þessi tvö 
meginferli grunninn að lesfimi og sjálfvirkum lestri. Umskráning er færni 
sem byggir á því að umbreyta hverjum bókstaf í hljóð, tengja hljóðin 
saman í orð og bera orðið fram til að skilja merkingu þeirra. 
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Hlustunarskilningur vísar til skilnings á töluðu máli sem er skynjaður í 
gegnum hlustun. Börn þurfa að ná tökum á báðum þessum þáttum til að 
teljast læs og því er ekki hægt að tala um virkan lestur nema þessi tvö 
ferli vinni saman (Hoover og Gough, 1990). Einfalda lestrarlíkanið („The 
Simple View of Reading“) gerir ráð fyrir að umskráning og málskilningur 
geti verið ótengdir þættir ef lestrarfærni er ekki til staðar. Kenningin 
rennir stoðum undir þá vitneskju að dyslexía stafi meðal annars af 
erfiðleikum við að umskrá orð. Einnig hefur kenningin greint nemendur 
með mjög góða færni í umskráningu en slakan málskilning. Það leiðir til 
vanda við að skilja það sem lesandinn umskráir, eða lesskilningsvanda. 
Það staðfestir að skilningur og umskráning þurfa að vera jafngild til þess 
að virkur lestur geti átt sér stað. Lesskilningur verður því aðeins góður ef 
báðir þættirnir umskráning og málskilningur virka fullkomlega (Hoover 
og Gough, 1990). Styrkur kenningarinnar felst í því að hún sýnir 
mikilvæga og prófanlega spáþætti (Hoover og Gough, 1990). Þessir 
þættir gefa einnig til kynna að hægt sé að flokka í undirhópa út frá árangri 
í lestri. Styrkleikar og veikleikar verði kortlagðir út frá umskráningu og 
málskilningi sem leiðir til markvissari kennslu í báðum þáttum. 

Mynd 4. Einfalda lestrarlíkanið (Catts, Adlof og Weismer, 2006:291) 

Rannsókn sem byggð var á einfalda lestrarlíkaninu (sjá mynd 4) var 
gerð af Catts, Adlof og Weismer (2006) á málerfiðleikum og 
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lesskilningsvanda. Niðurstöður þeirra eru í samræmi við fyrri rannsóknir. 
Nemendur sem voru með slakan lesskilning sýndu undirliggjandi 
veikleika á málskilningi, sem gera má ráð fyrir að hafi verið til staðar hjá 
nemendunum snemma á þroskaskeiði þeirra. Einnig kom fram að 
lesskilningsvandi aðgreinist frá umskráningarvanda á grundvelli veikleika 
í málskilningi og styrkleika í umskráningu og hljóðkerfisvitund. Þessar 
niðurstöður gefa til kynna að lesskilnings- og umskráningarvandi séu ekki 
nægilega vel aðgreindir í kennslu á yngri stigum og að skoða þurfi 
markvissar færni í þeim málþáttum sem lesskilningur byggir á og veita 
inngrip við vanda þessara barna miklu fyrr á skólagöngunni. Catts og 
félagar telja að meira sé horft til lesskilnings þegar lengra kemur í 
lestrarnáminu og nemendur fara að lesa erfiðari texta. Það leiði til 
ósamræmis við að greina undirliggjandi veikleika í umskráningu og 
lesskilningi, eftir því á hvaða aldursstigi vandinn er greindur. Lagt er til 
að nemendur á yngstu stigum verði greindir út frá einfalda 
lestrarlíkaninu, bæði með tilliti til færni í umskráningu og 
málskilningi/hlustunarskilningi. Þannig mætti kortleggja styrkleika og 
veikleika nemendanna út frá umskráningu og málskilningi og finna leiðir 
til markvissari kennslu í báðum þáttum. Einnig gefur það möguleika á að 
greina áhættuhópa í leikskóla og vinna með snemmtæka íhlutun miklu 
fyrr á skólagöngunni (Catts, Adlof og Weismer, 2006). 

2.3 Sjónrænn lestur 
Sjónrænn lestur er afar skilvirk og árangursrík leið til að lesa texta og ná 
viðunandi lesskilningi. Linnea Erhi hefur sett fram kenningu um það 
hvernig börn byggja upp og þróa sjónrænan orðaforða í lestri. Sjónrænn 
lestur er að geta þekkt orðin hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust. 
Sjálfvirkni við lestur er grundvallaratriði og leikni í lestri byggist á 
sjálfvirkni og lesfimi (Ehri og Snowling, 2004). Að þekkja orð sjónrænt 
byggist á reynslu sem barnið hefur safnað um orðin í langtímaminni. 
Þannig að barnið þekkir stafsetningu orðsins eða stafamynstrið í orðinu 
og rifjar upp um leið framburð orðsins og þekkir merkingu þess (Ehri, 
2002). Það að læra orð sjónrænt er ferli sem allir byrjendur í lestri ganga í 
gegnum til að ná fullkomnum tökum á lestri. Sjónrænn orðaforði byggir á 
minni, að muna eftir orðum sem hafa verið lesin áður. Að þekkja orðið 
aftur kallar líka fram hvernig það er stafsett, hvernig það er sagt og hvað 
það þýðir. Ehri skoðaði með athugunum sínum hvað fælist í sjónrænum 
orðlestri og hvernig hann þróaðist hjá venjulegum lesara og hvernig hann 



  

31 

þróaðist hjá börnum með dyslexíu (Ehri og Snowling, 2004). Flest börn 
þurfa góða kennslu í hljóðaaðferðinni í lestri til að ná góðum tökum á að 
þekkja alla bókstafi og hljóð þeirra og geta lesið óþekkt orð. Lestur á ekki 
að krefjast einbeitingar heldur að vera ósjálfrátt ferli (Ehri, 2002). 

2.4 Lestrarörðugleikar (dyslexía) 
Dyslexía eða lesblinda er fræðiheiti yfir örðugleika í lestri og 
stafsetningu. Það er sértækur veikleiki á málrænum grunni sem hefur 
áhrif á starfsemi heilans við að umskrá hljóð talmálsins. Dyslexía hefur 
áhrif á þróun lestrar og stafsetningar og birtist á mismunandi hátt hjá 
einstaklingum (Catts og Kamhi, 2005). Samkvæmt kenningunni um 
einfalda lestrarlíkanið felst lestur í umskráningu og lesskilningi. 
Umskráning byggir á hljóðkerfisþættinum en veikleikar í þeim þætti 
orsaka dyslexíu. Hljóðkerfisfærni er ekki metin á greindarprófi og því er 
dyslexía ekki talin tengjast greind. Hins vegar er orðaforði og málfærni 
hluti af greindarprófi svo sértækir lesskilningserfiðleikar tengjast því 
greindarmælingum enda eru tengsl milli greindarprófa og TOLD-2P 
málþroskaprófsins4. Vandamál nemenda við að ná tökum á lestri birtast í 
umskráningu og lesskilningi, því að umskrá stafi í hljóð eða skilja textann 
(Høien og Lundberg, 2000). Sumir nemendur eiga í erfiðleikum bæði 
með umskráningu og les-/hlustunarskilning (sjá mynd 4). Einkenni 
dyslexíu geta komið fram ef börn fá ekki góða og markvissa kennslu í 
upphafi lestrarnáms. Einkum ef eru undirliggjandi veikleikar í 
hljóðkerfisvitund. Erfiðleikar við umskráningu hamla lesskilningi þó svo 
að forsendur við að ná lesskilningi séu oft hlutfallslega betri en við að 
umskrá orð. Með góðri kennslu og þjálfun geta flestir einstaklingar með 
dyslexíu náð viðunandi tökum á lestri, en oft verða 
stafsetningarerfiðleikar viðvarandi (Torgesen, 2005). Þetta staðfesta 
Hulme og Snowling sem segja að endurtekið hafi rannsakendur sýnt fram 
á að hægt sé að mæta flestum börnum sem eru með dyslexíu með 
snemmtækri íhlutun, markvissri þjálfun hljóðkerfisfærni, lestrarkennslu 
sem byggir á hljóðaaðferð og einstaklingsmiðaðri kennslu. „Það er synd 
hve fáir njóta slíkrar kennslu“ (Hulme og Snowling, 2009).  

                                                      
4Told – 2P málþroskaprófi er ætlað að greina málþroskahæfni barna á aldrinum 
4-9 ára. Prófið er eftir Hammill og Newcomer (1982, 1988). 
 Ingibjörg Símonardóttir og Einar Guðmundsson sáu um þýðingu og staðfærslu 
og kom prófið út 1996. 
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2.5 Forspá um lestur 
Flestar rannsóknir á forspárþáttum lestrar byggja á fylgnirannsóknum 
sem meta tengsl milli forspárþáttarins og lestrargetunnar. Þetta eru 
langtímarannsóknir þar sem börnin eru prófuð á ákveðnum tímapunkti í 
þeirri færni sem talin er hafa forspárgildi fyrir lesturinn í framtíðinni  
(próf 1). Sami hópur er svo prófaður aftur að ákveðnum tíma liðnum 
(próf 2) og prófanir eru svo bornar saman til að álykta um tengsl milli 
forspárþátta og lestrarfærni. Hægt er að nota niðurstöðurnar til að spá 
fyrir um árangur í lestrarfærni og finna börn sem talin eru geta lent í 
erfiðleikum með lestur, svokallaðan áhættuhóp, til dæmis börn sem eru 
sein til máls eða ef vitað er um fjölskyldumeðlimi með lestrarerfiðleika. 
Ef barn sýnir marktæka erfiðleika í forspárþættinum varðandi 
lestrarferlið, (sjá töflu 2) eru það mikilvægar upplýsingar um að grípa 
þurfi til markvissra aðgerða (Muter, 2006). 

Tafla 2. Helstu forspárþættir fyrir lestrargetu (Muter, 2006) 

Hljóðkerfisvitund og stafaþekking hafa mikla fylgni við lestrargetu á 
fyrsta og öðru skólaári grunnskóla. Einnig eru marktæk tengsl milli færni við 
að sundurgreina hljóð orða og stafaþekkingar sem endurspeglar samspil milli 
þessara tveggja þátta en þeir eru grundvallaratriði þess að geta lært að 
umskrá orð (Muter, 2006, Guðrún Bjarnadóttir, 2004). Rannsókn Lonigan og 
félaga um lestrarfærni leiðir í ljós að hæfni barna í lok leikskóla við að leysa 
verkefni sem krefjast hljóðkerfislegrar úrvinnslu, þekking þeirra á 
bókstöfum, talfærni (þ.e. hæfileikinn til að bera rétt fram málhljóð) segja til 
um lestrarfærni í grunnskóla (Farver, Nakamoto og Lonigan, 2006). Þetta 
styður íslenska rannsókn sem gerð var upp úr síðustu aldamótum sem sýndi 
meðal annars tengsl málþroska við námsárangur (Jóhanna Einarsdóttir, 
Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004). 
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2.6 Snemmtæk íhlutun 
Snemmtæk íhlutun vísar til aðgerða, sem miða að því að grípa inn í náms- eða 
þroskavanda barna snemma á þroskaferli þeirra. Tímabilið frá fæðingu barns 
og fram til sex ára aldurs er sérlega mikilvægt í þessu sambandi og við það er 
snemmtæk íhlutun yfirleitt kennd. Rannsóknir í þroskasálfræði sýna fram á 
mikilvægi umhverfisþátta og utanaðkomandi stuðnings fyrir nám og þroska 
barna (Tryggvi Sigurðsson, 2007). Þekking og skilningur á því hvernig barn 
lærir að lesa og hvernig þetta ferli getur farið á verri veg hefur aukist gífurlega 
síðustu 20 árin. Hægt er að segja fyrir um getu til lestrarnáms með 
skimunarprófum og mælingum (Muter, 2006). 

Rannsóknir á sviði snemmtækrar íhlutunar hafa sýnt fram á að þjálfun 
mikilvægra þátta geta tryggt nokkurn árangur. Mikilvægt er að hefja 
snemmtæka íhlutun eins fljótt og hægt er ef grunur vaknar um frávik af 
einhverju tagi annars getur dýrmætur tími á því æviskeiði barnsins þar 
sem auðveldast er að hafa áhrif á þroskaframvindu farið fyrir lítið. 
Aðgerðir sem hefjast snemma í lífi barns, byggðar á gagnreyndum 
aðferðum5 til íhlutunar og fara fram í náinni samvinnu við fjölskyldu 
barnsins eru líklegar til að skila bestum hugsanlegum árangri (Tryggvi 
Sigurðsson, 2007). Langtímarannsóknir hafa leitt í ljós að mælingar á 
hljóðkerfisvitund hafa mikið forspárgildi um lestrargetu á fyrstu 
námsárunum. Muter, Snowling og Taylor (1998) og Muter, Snowling og 
Stevenson (2004) komust að þeirri niðurstöðu í báðum rannsóknunum að 
hljóðavitund gefur betri vísbendingar um hvar í lestrarferlinu barnið er 
statt heldur en mælingar varðandi rím. Athuganir á hljóðavitund 
(phoneme awareness) fimm og sex ára barna hafa sýnt 
langtímaforspárgildi varðandi lestrarfærni. Muter og Snowling komust að 
því að geta fimm og sex ára barna á hljóðeyðingarverkefnum (Phoneme-
deltion task) hafði forspárgildi um lestrarstöðu þeirra þegar þau urðu níu 
og tíu ára (Muter, 2006).  

Hljóðkerfisvitundarpróf sem lögð eru fyrir við lok leikskóla og/eða 
við upphaf grunnskóla geta því sagt til um hvort nemendur komi til með 
að eiga í lestrarvanda eða ekki (Muter, 2006, Jóhanna Einarsdóttir og fl., 
2004). Ef fram koma marktækir erfiðleikar í forspárþætti varðandi 
lestrarerfiðleika eru það mikilvægar upplýsingar um hvernig standa á að 
kennslu viðkomandi barns (Muter, 2006). G. Reid Lyon, sem hefur ásamt 

                                                      
5 Aðferðir til íhlutunar sem byggjast á niðurstöðum fræðilegra rannsókna.  
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öðrum unnið undanfarna áratugi að umfangsmiklum rannsóknum við 
stofnunina NICHD (National Institute of Child Health and Human 
Developement), telur að hægt sé að auka leshæfni slakra lesara upp í 
meðalfærni um 90-95% með snemmtækri íhlutun og fyrirbyggjandi 
aðgerðum. Þetta er framkvæmanlegt með góðum, vel þjálfuðum 
kennurum og með því að vinna að þjálfun eftirfarandi þátta: 
Hljóðkerfisvitund, hljóðaaðferð, lesfimi og lesskilningi. Ef aðstoð við 
börn með slaka lestrargetu er seinkað til 9 ár aldurs munu 75% þeirra eiga 
áfram í erfiðleikum með nám fram á efri skólastig (Lyon, 1998). 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt er að finna börn sem eiga á hættu að 
þróa með sér langvarandi lestrarörðugleika strax í leikskóla og að slíka 
erfiðleika megi fyrirbyggja eða takmarka verulega. Langtímarannsókn 
var gerð í Bandaríkjum af Vellutino, Scanlon, Small og Fanuele (2006) 
sem sýnir ótvírætt fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Höfundar 
benda á að mikilvægt sé að greina leikskólabörn sem fyrst til að finna þau 
sem eru í áhættuhópi vegna lestrarörðugleika og kanna strax í upphafi 
hvar veikleikinn liggur og grípa inn í með faglegri íhlutun. Meirihluta 
þeirra barna sem fengu einhvers konar íhlutun á leikskólanum gekk 
almennt betur en börnum sem fengu enga íhlutun á leikskólanum og flest 
þessara barna reyndust ekki lengur í áhættuhóp þegar þau komu í 
grunnskólann. Ef gripið er inn með snemmtæka íhlutun á síðasta ári í 
leikskóla dugar það mörgum börnum þannig að sérstök aðstoð í 
grunnskóla verður óþörf (Vellutino o.fl., 2006). Alltaf er þó einhver hluti 
barna sem þarf áfram sérhæfða aðstoð, en samkvæmt Vellutino og 
félögum getur rétt þjálfun í leikskóla komið í veg fyrir að þau þurfi 
sérkennslu fram eftir aldri í grunnskóla. Joseph K. Torgesen er þekktur 
fræðimaður á sviði rannsókna um dyslexíu og fyrirbyggjandi snemmtæka 
íhlutun. Rannsókn sem hann gerði ásamt fleirum 2003 mælir árangur 
barna í 1. bekk sem komu verst út hvað varðar hljóðkerfisvitund og 
stafaþekkingu við skólabyrjun (20% barnanna). Unnið var í 50 mín. á 
dag, fjórum sinnum í viku í alls 8 mánuði. Unnið var í litlum hópum og 
kennslan fólst bæði í hefðbundinni kennarastýrðri kennslu og þjálfun í 
gegnum tölvuforrit. Lestur nemenda í þessum hópum var metinn við lok 
2. bekkjar grunnskóla. Árangur þeirra var síðan borinn saman við árangur 
af þjálfun eldri nemenda með dyslexíu (standard score). Helstu 
niðurstöður voru þær að nemendur í áhættuhópi vegna dyslexíu, sem 
höfðu fengið fyrirbyggjandi þjálfun, náðu mun betri árangri á öllum 
þáttum lestrar en hópar eldri nemenda með dyslexíu. Það sem vakti mesta 
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athygli var að þessir nemendur náðu viðhlítandi árangri í lesfimi. 
Niðurstaða Torgesen er því sú að barn sem er með dyslexíu og nýtur ekki 
snemmtækrar íhlutunar, nær ekki að byggja upp sjónrænan orðaforða eins 
og barn án lestrarerfiðleika gerir þrátt fyrir mikla lesþjálfun (Torgesen, 
2005). Nemandi með dyslexíu er í mörg ár að þjálfa upp 
umskráningartæknina og fær því ekki þá nauðsynlegu þjálfun í lestri 
orðmynda, sem „venjulegur” lesari fær. Öll einbeiting hans fer í að 
umskrá orðin. Ef ekki er gripið inn í með fyrirbyggjandi þjálfun um leið 
og grunsemdir vakna, í síðasta lagi við upphaf grunnskólagöngu, sé 
ólíklegt að nemandi með dyslexíu nái upp viðhlítandi lesfimi þrátt fyrir 
markvissa kennslu (Torgesen, 2005).  

Guðrún Sigursteinsdóttir sérkennsluráðgjafi gerði rannsókn í 8 
leikskólum í meistaraprófsverkefni sínu 2007. Hún kannaði á hvern hátt 
leikskólakennarar brugðust við börnum í áhættu varðandi lestrarerfiðleika 
og hvernig verið væri að vinna í leikskólum að undirbúningi lestrarnáms. 
Helstu niðurstöður hennar voru að líkur benda til að í leikskólum sé ekki 
verið að undirbúa börn fyrir formlegt lestrarnám, hvorki börn í áhættu 
varðandi lestrarörðugleika eða önnur börn. Meirihluti leikskólakennara 
sem tóku þátt í rannsókninni taldi sig skorta þekkingu á bernskulæsi og 
hvaða kennsluhættir stuðla best að því að efla alla undirstöðuþætti 
lestrarnáms. Einnig ályktar Guðrún að það þurfi að efla og samræma 
menntun leik- og grunnskólakennara hvað varðar lestrarnám. 
Nauðsynlegt sé að samræma námsefni og kennsluaðferðir í málþroska og 
læsi í leik- og grunnskóla til að nám barnanna verði samfellt (Guðrún 
Sigursteinsdóttir, 2007).  

2.6.1 Íhlutun í kjölfar skimunar 

Kennsluaðferðin „Early Steps” hefur vakið athygli en þar er lögð áhersla 
á að fyrsta íhlutun fari fram við upphaf skólagöngu, áður en barnið gerir 
sér grein fyrir því að það á við lestrarerfiðleika að stríða (Santa og Høien, 
1999). Þessi kennsluaðferð þykir henta einstaklega vel fyrir börn með 
dyslexíu vegna þess að um einstaklingskennslu er að ræða og markvisst 
er unnið að því að byggja upp sjónrænan orðaforða með endurteknum 
lestri og ritun sem verður til þess að hljóðkerfisvitund og lesskilningur 
eykst. Samkvæmt rannsókn sem Santa og Høien gerðu á árangri nemenda 
í 1. bekk sem kennt var eftir þessari aðferð kom í ljós að „Early Steps” 
flýtir fyrir framförum í lestri nemenda með lestrarörðugleika miðað við 
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samanburðarhópa. Þeir lykilþættir sem gera „Early Steps” jafn 
árangursríka aðferð og raun ber vitni er einstaklingskennsla og markviss 
þjálfun hljóðkerfisvitundar (Santa og Høien, 1999).  

Íslensk rannsókn sem gerð var í leikskóla um áhrif markvissrar 
málörvunar á síðari lestrarfærni af Guðrúnu Bjarnadóttur, (2004) leiddi í 
ljós að hún jók hljóðkerfisvitund og lestrargetu (með kennslu bókarinnar 
Markviss málörvun6). Það var marktækur munur á þeim hóp sem fékk 
kennslu í markvissri málörvun og á hópnum sem ekki fékk slíka kennslu. 
Ein niðurstaða rannsóknarinnar var að hljóðkerfisvitund megi kenna og 
að hún hafi fylgni við lestrargetu (Guðrún Bjarnadóttir, 2004). Það 
skiptir máli að efni og viðfangsefni í rými leikskólabarna sé 
hvetjandi og auki færni þeirra í þeim þáttum sem vitað er að eru 
undirstaða fyrir lestur. Minna má á ytra ferli sem stendur fyrir 
upplýsingum sem umhverfið leggur til uppfræðslu og undirbúning 
lestrarnáms. Það vísar til skilnings á skilningi og uppbyggingu 
tungumálsins, einnig á innra ferli sem vísar til upplýsinga um hið 
prentaða mál, sem styður færni barnsins í að umskrá orð í hljóð og 
hljóð í orð (Whitehurst og Lonigan 2003). Nefna má dæmi um 
efnivið í leikskólum: Hljóðbækur, brúðuleikhús, lestrarforrit, skrift, 
sögubækur, töfluleikir, pappír til vinnslu, barnablöð og margs 
konar efni fyrir einstaklings- og hópverkefni. Auðvitað er ekki 
öruggt að efni og viðfangsefni veki athygli og áhuga barnanna en 
hægt er að nota ýmsa tækni til athugunar á viðfangsefnunum og 
skoða hvernig þau eru raunverulega að virka (Snow o.fl., 1998).  

NRP (Nation Reading Panel) er alþjóðlegur samstarfshópur sem var 
stofnað til árið 1997 af Bandaríkjaþingi. Leitað var samstarfs við NICHD 
(National Institute of Child Health and Human Development). Verkefni 
starfshópsins var að meta áhrif mismunandi kennsluaðferða sem notaðar 
eru til að kenna börnum að lesa og að taka saman allar rannsóknir sem 
gerðar hafa verið á undirstöðuþáttum lestrar. Eftir að hafa farið yfir 
fjölmargar þjálfunaráætlanir lagði nefndin til að eftirtaldir þættir yrðu 
kenndir í leikskólum: 

                                                      
Samin, þýdd og staðfærð að fyrirmynd Jörgens Frost og Ingvars Lundberg af 
Helgu Friðfinndóttur, Sigrúnu Löve og Þorbjörgu Þóroddsdóttur, (1999). 
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 Talmál (oral language)– viðfangsefni til að hlúa að þróun 
vexti máltjáningar og orðaforða (expressive language and 
verbal reasoning) 

 Lesa upphátt fyrir börn vandaðan texta til að hlúa að málfærni 
þeirra og málskilningi 

 Börn lesi og kanni bækur til að þroska ritmál og grunn að 
lestrarþekkingu og lestrarferli 

 Ritunaræfingar til að þjálfa persónulega færni barnanna í að 
tjá sig á ritmáli með því að skrifa og til að æfa skrift og að 
stafsetja 

 Þematengd viðfangsefni (til dæmis skemmtileg leikrit) til 
eflingar og skilnings barna á sögum og veita þannig ný 
þekkingarrými (knowledge spaces) 

 Að skrifa (print-directed) um atburði eða myndir til að efla 
hæfni barna til að þekkja og skrifa stafi úr stafrófinu 

 Hljóðgreining (phonemic analysis) – viðfangsefni til að 
þroska hljóðkerfis- og hljóðavitund barnanna 

 Orðaleiðsögn (word-directed) - Viðfangsefni sem hjálpa 
börnum til að efla orðaforða og að skilja lögmál stafrófsins 
(Snow o.fl., 1998:189) 

Þegar markmið íslenskra leikskólalaga frá 2008 eru skoðuð þá má 
finna töluverðan samhljóm með tillögum starfshóps NRP og NICHD. Þar 
kemur meðal annars fram að í leikskólum skuli börnum búið hollt og 
hvetjandi umhverfi og náms- og leikskilyrði. Einnig skuli stuðlað að því 
að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 
uppeldiskosta. Það skuli veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri 
færni í íslensku og að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í 
þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og 
hæfni til mannlegra samskipta (Lög um leikskóla, 2008). Á Íslandi eru 
94% barna á aldrinum þriggja til fimm ára í leikskólum (Hagstofa 
Íslands, 2008) og því er hér fyrir hendi einstök aðstaða til að ná til barna 
og foreldra þeirra varðandi ráðgjöf og kennslu á leikskólastigi.  
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2.7 HLJÓM-2 
HLJÓM-2 er próf í leikjaformi sem kannar hljóðkerfis- og málvitund 
barna í elsta árgangi leikskóla. Það er skimunartæki fyrir 
leikskólakennara sem byggt er á íslenskum rannsóknum og leggur mat á 
hljóðkerfisvitund leikskólabarna. Forspárréttmæti HLJÓM-2 virðist gott 
því niðurstöður á því segja fyrir um líklegan árangur í lestri í fyrstu 
bekkjum grunnskólans. HLJÓM-2 gefur vísbendingar um væntanlega 
færni í umskráningu og síðan er hægt að greina nemendur útfrá Einfalda 
lestrarlíkaninu með tilliti til færni í umskráningu (sjá bls. 26). Höfundar 
HLJÓM-2 eru Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 
Björnsdóttir. 

2.7.1 Hönnun og tilurð 

Sú rannsókn sem greiningartækið HLJÓM-2 byggir á stóð yfir í sex ár og 
var stjórnað af höfundum HLJÓM-2 prófsins. Rannsóknarvinnan hófst 
1996. Útbúin voru greinandi verkefni sem notuð voru til þess að leggja 
mat á hljóðkerfis- og málmeðvitund fimm til sex ára barna. Upphaflega 
voru 10 undirþættir í prófinu, sem fyrst var nefnt HLJÓM, en það var 
síðar stytt til þess að það hentaði betur til notkunar í leikskólum og voru 
felldir út þrír þættir sem kom í ljós að höfðu minnsta fylgni við 
lestrarfærni við lok 1. og 2. bekkja í grunnskóla.  

Nýja prófið var nefnt HLJÓM-2 og verkefnin í því eru: Rím, 
samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og 
hljóðtenging (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 
Einarsdóttir, 2003). Markmið rannsóknarvinnunnar var tvíþætt. Að kanna 
tengsl þessara þátta hjá fimm til sex ára börnum við lestrarfærni þeirra 
síðar. Í öðru lagi að athuga hvort markviss þjálfun þessara þátta dragi úr 
eða komi í veg fyrir lestrarerfiðleika. Gagnasöfnun stóð í fjögur ár og 
lauk vorið 2000. Prófið var þróað áfram af höfundum og haustið 2001 
veitti menntamálaráðuneytið styrk til að fullgera HLJÓM-2 og gefa það 
út (Ingibjörg Símonardóttir o. fl., 2002).  

2.7.2 Rannsókn á HLJÓM-2 

Í rannsókninni var 267 fimm ára leikskólabörnum fylgt eftir. Börnin voru 
öll prófuð með HLJÓM-2 og málþroskaprófinu TOLD-2P við fimm ára 
aldur, 251 barn var síðan prófað með TOLD-2P við sjö ára aldur. 
Niðurstöður úr þessum prófum voru síðan bornar saman við einkunnir á 
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samræmdu prófi í íslensku í 4. bekk. Niðurstöður mælinga sýndu fylgni 
milli árangurs á HLJÓM-2 í leikskóla við lestrarfærni í 1. og 2. bekk 
grunnskóla. Í 1. bekk voru það þættirnir samsett orð og hljóðgreining sem 
höfðu mesta fylgni við lestur (r=0,53). Í 2. bekk voru það þættirnir; 
samsett orð, rím og margræð orð sem höfðu mestu fylgni við lestrargetu 
(r=0,46). Fylgni HLJÓM-2 við árangur í lestri í 1. og 2. bekk reyndist 
marktæk. Mismunandi er á milli bekkja hvaða þættir HLJÓM-2 spá best 
fyrir um færni í lestri og ástæðan fyrir því er hugsanlega sú að þegar í 2. 
bekk hafa áherslur í lestrarnáminu breyst og almennur málskilningur 
farinn að skipta meira máli en bein hljóðgreining og hljóðtenging 
(Jóhanna Einarsdóttir o. fl., 2004; Amalía Björnsdóttir o. fl., 2003).  

2.7.3 Forspárgildi HLJÓM-2 

Sýnt hefur verið fram á sterkt forspárgildi HLJÓM-2. Samkvæmt 
ofangreindri rannsókn er marktæk fylgni milli HLJÓM-2 og TOLD-2P 
við samræmd próf í 4. bekk. Það kom einnig fram að málþroskamælingar 
við fimm ára aldur gefa sterkar vísbendingar um hvernig börnunum 
gengur á samræmdu prófi í íslensku í 4. bekk. Af þeim málþroskaprófum 
sem lögð voru fyrir við sjö ára aldur hafði TOLD-2P hæstu fylgni. Af 
málþroskaprófum sem lögð voru fyrir börn á leikskólaaldri hafði 
HLJÓM-2 prófið hæstu fylgni við samræmt próf í íslensku í 4. bekk 
(Jóhanna Einarsdóttir o. fl. 2004:86).  

Eins og fram hefur komið er marktæk fylgni milli árangurs á HLJÓM-
2 við færni í lestri í 1. og 2. bekk í grunnskóla ásamt því að spá um gengi 
nemenda í íslensku í samræmdu prófi í 4. bekk. Þegar á leikskólaaldri má 
finna þau börn sem eru í áhættu að lenda síðar í lestrarerfiðleikum. 
HLJÓM-2 virðist því geta nýst leikskólakennurum við að finna þau börn 
sem eru líkleg til að lenda í þessum erfiðleikum og þjálfa þau í 
undirstöðuþáttum lestrar. Hugsanlegt er að leikskólakennarar geti gegnt 
lykilhlutverki í því hvernig lestrarnám gengur jafnvel þó eiginlegt 
lestrarnám hefjist ekki fyrr en í grunnskóla. Þetta gefur færi á 
fyrirbyggjandi starfi með börnum í áhættu og að auka þar með líkur á 
farsælu lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir o. fl. 2003). 

2.7.4 Notkun HLJÓM-2 í leikskólum 

Í ársbyrjun 2010 var gerð könnun að tilstuðlan Faghóps 
leikskólasérkennara um notkun skimunarprófsins HLJÓM-2 í leikskólum 
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á Íslandi. Einn höfunda HLJÓM-2 var í samvinnu við þær og vann að 
spurningalista með þeim, Ingibjörg Símonardóttir. Megintilgangur hennar 
var að kanna hversu útbreidd notkun HLJÓM-2 væri í leikskólum. Svör 
bárust frá 205 leikskólum sem er 74% af öllum leikskólum á Íslandi. Af 
þeim leikskólum sem svöruðu könnuninni voru 96% þeirra sem lögðu 
fyrir skimunarprófið HLJÓM-2 en 4% lögðu það ekki fyrir. Þeir sem nota 
ekki HLJÓM-2 gefa upp eftirfarandi ástæður: Það er ekki áhugi eða vilji 
til að nota prófið eða leikskólakennarar eru ekki með aðgengi að 
námskeiði (Margrét H. Þórarinsdóttir, Júlíana Harðardóttir, Björg 
Alfreðsdóttir, Ingibjörg Bjarklund og Agnes Agnarsdóttir, 2010).  

Mikilvægt er að finna þau börn sem eru með slaka hljóðkerfisvitund 
strax á leikskólaaldri og miklu skiptir að fagfók í leikskólum sinni 
markvissri þjálfun eftir greiningu á HLJÓM-2. Í handbók HLJÓM-2 er 
áhersla lögð á að þjálfun hljóðkerfisvitundar og önnur þjálfun fari þannig 
fram að unnið sé í gegnum leikinn og barnið fái að nýta 
uppgötvunarhæfileika sína og njóti þessa að vinna með kennara sínum og 
jafningum (Ingibjörg Símonardóttir og fl. 2002). Huga þarf að 
byrjendalæsi þar sem börnin tileinka sér þekkingu á undirstöðuþáttum 
lestrar og fá einnig örvandi og hvetjandi umhverfi. Innra og ytra ferli 
byggir á því að börn öðlist vissa þekkingu á tungumálinu (Whitehurst og 
Lonigan, 2002). Almenn málörvun er nauðsynleg og almennur málþroski 
er mikilvægur grunnur, í raun forsenda fyrir góðri hljóðkerfisvitund 
(Jóhanna Einarsdóttir og fl., 2004).  

Miðað er við að skimunarprófið sé lagt fyrir að hausti en síðan má 
endurtaka fyrirlögn í byrjun nýs árs. Sá fagaðili sem leggur HLJÓM-2 
fyrir verður að hafa farið á réttindanámskeið. Á námskeiðunum er farið 
yfir fræðilegan bakgrunn skimunarprófsins, fyrirlögn prófsins og einnig 
eru kynntar hugmyndir um þjálfun. Mælt er með því að sinna sérstaklega 
þeim börnum sem skora í neðsta fjórðungi á HLJÓM-2. Einnig benda 
höfundar á mikilvægi þess að vísa slakasta hópnum ( um 10%) áfram til 
frekari athugunar (Ingibjörg Símonardóttir og fl., 2002).  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður kynnt sú aðferðafræði sem notuð var við gerð 
þessarar rannsóknar. Sagt verður frá markmiðum og rannsóknar-
spurningum. Þá verður greint frá þátttakendum í rannsókninni, þeim 
verkfærum sem rannsakandi notaði til að fá upplýsingar og þeirri 
rannsóknaraðferð sem beitt var. Einnig verður sagt ítarlega frá fram-
kvæmd rannsóknarinnar og hvernig unnið var úr gögnum.  

3.1 Þátttakendur 
Til þess að fá sem gleggstar upplýsingar um viðfangsefnið ákvað 
rannsakandi að leita til stærri hóps en mögulegt var að ná til með viðtölum. 
Því varð sú ákvörðun tekin að vinna megindlega rannsókn og leita til allra 
leik- og grunnskóla í Árnessýslu. Sýslan spannar mikla breidd í búsetu íbúa 
og fjölbreytt atvinnustig. Þar eru skólar frá fámennum upp í fjölmenna skóla. 
Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 2009 eru 15 leikskólar í Árnessýslu. 
Barnafjöldi í þeim er frá 14 upp í 134. Grunnskólar Árnessýslu eru 10 með 
nemendafjölda frá 44 upp í 618 nemendur (Hagstofa Íslands, 2009). 
Þátttakendur í rannsókninni voru deildarstjórar í leikskólunum, 
umsjónarkennarar 1. bekkja7 í grunnskólunum og foreldrar nemenda í 1. 
bekk grunnskólanna. Allir deildarstjórar og umsjónarkennarar sem tóku þátt 
í rannsókninni voru konur.  

Tafla 3. Þátttakendur í rannsókn í leik- og grunnskólum í Árnessýslu 2010 

                                                      
7 Framvegis verður talað um umsjónarkennara þegar átt er við umsjónarkennara 
1. bekkja 

Þátttakendur Fjöldi skóla Fjöldi 
þátttakenda

Svörun

Deildarstjórar í 
leikskólum

15 31 94%

Umsjónarkennarar í 
grunnskólum

10 19 95%

Foreldrar nemenda í 1. 
bekk grunnskóla 10 214 74%
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Viðbrögð starfsfólks leik- og grunnskóla í Árnessýslu voru mjög góð 
og bárust líklega svör frá öllum leik- og grunnskólum í sýslunni. Útfylltir 
spurningalistar bárust rannsakanda í lokuðum umslögum sem fylgdu 
hverjum lista þannig að ekki var vitað hvaðan hvert svar kom. 

Frá 31 deildarstjóra í leikskólum var 94% svörun, frá 19 grunn-
skólakennurum 95% svörun og frá 214 foreldrum 74% svörun (sjá töflu 3). 

3.2 Mælitæki 
Við rannsóknina voru notaðir þrír spurningalistar sem er rannsóknaraðferð 
þar sem öflun gagna fer fram með því að spyrja spurninga. Rannsóknir hafa 
sýnt að spurningakannanir eru réttmætar og áræðanlegar þar sem sterk tengsl 
eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir. 
Spurningakannanir gefa rannsakanda tækifæri til að safna fjölbreyttum 
gögnum á skömmum tíma. Kostir spurningalista eru að túlka má 
niðurstöðurnar á tölfræðilegan hátt og nota þær við samanburð (Þorlákur 
Karlsson, 2003).  

Spurningalistarnir þrír voru mismunandi að gerð, þó voru nokkrar 
spurningar eins í þeim spurningalistum sem lagðir voru fyrir deildarstjóra og 
umsjónarkennara. Spurningalistinn sem lagður var fyrir deildarstjóra innihélt 
30 spurningar, fyrir umsjónarkennara 25 spurningar og fyrir foreldra 26 
spurningar. Flestar spurninganna voru lokaðar, þar sem allir svarmöguleikar 
komu fram. Svarmöguleikarnir voru á fimm þrepa raðkvarða (Likert kvarða), 
á fjögurra liða kvarða og flokkunarkvarða (já – nei). Ein spurning í 
spurningalista leikskólakennara og ein spurning í spurningalista 
grunnskólakennara var á jafnbilakvarða frá 1 – 10. Í spurningalistum til 
deildarstjóra og umsjónarkennara var þeim boðið að koma skoðun sinni á 
framfæri varðandi undirbúning að lestrarnámi auk krossaspurninganna. 
Spurningalistarnir fylgja með ritgerðinni sem fylgiskjöl. 

Til úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) og töflureiknirinn Microsoft Excel. 
Upplýsingar voru slegnar inn í gagnaskrá SPSS og spurningarlistarnir, 
hver fyrir sig, settir upp í SPSS tölfræðiforritinu þar sem breytur voru 
skilgreindar og hverjum svarmöguleika gefið ákveðið gildi. Að því loknu 
voru þau gildi yfirfarin og hreinsuð af innsláttarvillum. Lýsandi tölfræði 
var reiknuð út og birt fyrir þær breytur sem sýna helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar. SPSS tölfræðiforritið var einnig notað til að reikna út 



  

43 

niðurstöður sem færðar voru í töflureikninn Microsoft Excel, en hann var 
síðan notaður við myndræna framsetningu.  

3.3 Framkvæmd 
Haft var samband við yfirmenn fræðslumála í öllum sveitarfélögum 
Árnessýslu í byrjun janúar 2010, rannsóknin kynnt og óskað eftir leyfi til 
að fá að leggja fyrir spurningalista í leik- og grunnskólum 
sveitarfélagana. Það leyfi var veitt í öllum tilvikum og vísað á skólastjóra 
viðkomandi skóla. Einnig var send tilkynning til Persónuverndar um 
vinnslu persónuupplýsinga sem síðan staðfesti þá tilkynningu. 

Úrtakið sem rannsóknin náði til voru umsjónarkennarar í 1. bekkjum 
grunnskóla í Árnessýslu, deildarstjórar í leikskólum Árnessýslu og foreldrar 
nemenda í 1. bekkjum í grunnskólum Árnessýslu. Þó kom það upp þegar 
rannsóknin var komin af stað að nokkrir deildarstjórar höfðu samband og 
báðust undan því að svara spurningalistanum því þeir væru með umsjón 
yngstu barnanna í sínum leikskólum og þeir sögðust ekki treysta sér til að 
svara þeim spurningum sem fjölluðu um elsta hópinn. Var það veitt og 
þannig duttu úr rannsókninni 8 deildarstjórar í nokkrum leikskólanna og eru 
ekki taldir með en upphaflega fengu 39 deildarstjórar spurningalista. 

HLJÓM-2 er lagt fyrir í 14 leikskólum af þeim 15 leikskólum í 
Árnessýslu sem rannsóknin náði til. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir í 
öllum leik- og grunnskólum og við vinnslu á niðurstöðum rannsóknar-
innar var tekið tillit til þeirra skóla þar sem matstækið var ekki notað og 
sá fjöldi sem svaraði í viðkomandi leik- og grunnskóla var tekinn frá við 
útreikninga á spurningum í þessum þætti. 

Rannsakandi heimsótti flesta leik- og grunnskóla í Árnessýslu, kynnti 
rannsóknina og afhenti spurningalistana ásamt bréfi til þeirra sem svara 
skyldu listunum. Haft var samband við tvo grunnskóla símleiðis og þrjá 
leikskóla og rætt við skólastjóra og fengið leyfi til að senda 
spurningalistana ásamt bréfum. Umsjónarkennarar voru beðnir að senda 
spurningalista til forráðamanna nemenda í sínum bekk ásamt bréfi sem 
sagði frá rannsókninni og taka aftur við útfylltum spurningalistum. 
Hverjum spurningalista fylgdi umslag merkt rannsakanda og frímerkt, 
þegar það átti við, þannig að sá sem svaraði gekk frá spurningalistanum í 
lokað umslag sem var síðan opnað af rannsakanda. Svörin voru þannig 
ónafngreind og ekki rekjanleg. 
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst 
verður fjallað um niðurstöður vegna skimunarprófsins HLJÓM-2 í 
leik- og grunnskólum, síðan um lestrarstundir þar, málörvun í 
leikskólum og upplýsingaflæði milli skólastiga. Einnig er greint frá 
niðurstöðum um áhersluatriði í tjáningu, orðakennslu, mál- og hlust-
unarskilning í leik- og grunnskólum og upplýsingum frá foreldrum 
um lestur og lestrarnám barna sinna. 

4.1 Skimunarprófið HLJÓM-2 í leik- og grunnskólum 
Skimunarprófið HLJÓM-2 er lagt fyrir í öllum leikskólum í Árnessýslu 
nema einum. Í rannsókninni var leitað eftir svörum deildarstjóra varðandi 
fyrirlögn og meðferð á niðurstöðum skimunarprófsins. Einnig voru 
umsjónarkennarar og foreldrar spurðir um þeirra vitneskju um HLJÓM-2 
og hvernig unnið er í framhaldi fyrirlagnar. 

4.1.1 HLJÓM-2 í leikskólum 

Í niðurstöðum kom fram hjá 93% deildarstjóra að foreldrar fengu 
upplýsingar um skimunarprófið HLJÓM-2 og að það stæði til að leggja 
það fyrir börnin þeirra. 

Mynd 5. Upplýsingar til foreldra 
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Deildarstjórar leikskóla voru beðnir að svara hvernig þeir 
upplýstu foreldra um niðurstöður HLJÓM-2 og kom eftirfarandi 
fram: Í 37% tilfella er haldinn fundur með foreldrum hvers barns 
og í 22% tilfella er haldinn fundur og sent heim bréf með 
upplýsingum (sjá mynd 5).  Deildarstjórar (19%) sendu öllum 
foreldrum bréf með niðurstöðum úr skimunarprófinu HLJÓM-2.  

Mynd 6. Veitt ráðgjöf til foreldra 

Mynd 7. Þjálfun í leikskólum eftir niðurstöður 
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Fram kom að 48% deildarstjóra sögðu að það væri gott samstarf við 
foreldra varðandi leiðbeiningar og þjálfun í framhaldi af niðurstöðum og 
41% deildarstjóra sögðu mikið samstarf við foreldra þeirra barna sem 
sýndu slaka færni eða mjög slaka færni (sjá mynd 6). 

Deildarstjórarnir voru spurðir hvað gerðist í leikskólunum eftir 
fyrirlögn HLJÓM-2. Fram kom að 26% deildarstjóra í leikskólum 
samræma þjálfun8 allra barna sem tóku skimunarprófið. 30% 
deildarstjóra segja að farið sé yfir niðurstöður þeirra sem sýndu slaka 
færni eða mjög slaka færni og þjálfun samræmd (sjá mynd 7). 10% 
deildarstjóra halda áfram þeirri þjálfun sem fyrir var og 30% deildarstjóra 
vísa börnunum með slaka eða mjög slaka færni til sérkennara. Það geta 
verið mismunandi aðstæður í leikskólum, sums staðar er ef til vill ekki 
völ á sérkennara. Þegar skoðað er hvaða leikskólar vísa börnum til 
sérkennara kemur fram að það eru eingöngu stærstu skólarnir, þeir sem 
eru með 100 – 160 börn. Í þeim leikskólum sem eru með færri nemendur 
en 100 sögðu 80% deildarstjóranna að þeir samræmdu þjálfun fyrir öll 
börn.  

Deildarstjórar voru spurðir um þjálfun eða kennslu fyrir þau börn sem 
sýndu slaka færni eða mjög slaka færni. Fram kom að 33% þeirra sögðu börnin 
fá hópþjálfun, alhliða málörvunarverkefni og 18% deildarstjóra sögðu að 
börnin fengu einstaklingsþjálfun í alhliða málörvunarverkefnum (sjá mynd 
8). Þannig að 51% deildarstjóra segja að börnin fái þjálfun í málörvunar-
verkefnum í framhaldi af niðurstöðum. Hins vegar eru 45% deildarstjóra sem 
segja að börnin fái þjálfun í þeim þáttum sem lagðir eru fyrir í HLJÓM-2 og 
reyndust þeim erfið í prófinu, ýmist einstaklingslega eða í hópi. Fram kom 
einnig í rannsókninni að 78% þeirra barna sem sýna slaka eða mjög slaka færni 
taka prófið aftur og hafa þá fengið málörvun ýmist einstaklingslega eða í hópi 
(mynd 8).  

Deildarstjórar í leikskólum eða 92% þeirra sögðu að skimunarprófið 
HLJÓM-2 nýttist vel eða mjög vel (sjá mynd 9).  

Í rannsókninni sögðu 48% deildarstjóra að upplýsingar um niðurstöðu 
barna á HLJÓM-2 fylgdu öllum börnum á milli skólastiga og 34% sögðu 
að einungis niðurstöður þeirra barna sem sýndu slaka færni eða mjög 
slaka færni fylgdu börnum á milli skólastiga (sjá mynd 10). Fram kom 

                                                      
8 Hún felst í þjálfun eftir fyrirfram gerðum áætlunum fyrir hópa og/eða 
einstaklinga 
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að í leikskólum með færri nemendur en 100 sögðu 75% deildarstjóra að 
upplýsingar um öll börn færu til grunnskóla en í fjölmennari leikskólum 
(100 – 160 nemendur) sögðu 54% deildarstjóra að einungis upplýsingar 
þeirra barna sem sýndu slaka eða mjög slaka færni færu til grunnskóla. 

Mynd 8. Eftirfylgd með börnum sem sýndu slaka eða mjög slaka færni 

Mynd 9. Nýting skimunarprófsins HLJÓM-2 í leikskólum 
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Mynd 10. Niðurstöður fylgja börnunum til grunnskóla 

4.1.2 Vitneskja foreldra um HLJÓM-2 

Í rannsókninni voru foreldrar spurðir um ýmsa þætti varðandi 
skimunarprófið HLJÓM-2. Oftast er prófið lagt fyrir að hausti síðasta ár 
barnsins í leikskóla og því gat liðið allt að einu og hálfu ári frá því að 
barnið tók prófið þar til foreldrið svaraði spurningunum.  

Mynd 11. Upplýsingar um tilgang fyrirlagnar 
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Foreldrar voru spurðir hvort þeir hefðu fengið upplýsingar um tilgang 
fyrirlagnar HLJÓM-2. Þeir svöruðu þannig að 72% þeirra sögðust hafa 
fengið upplýsingar um skimunarprófið, en 28% svöruðu ekki eða sögðust 
ekki hafa fengið neinar upplýsingar (sjá mynd 11). Þegar þessar 
upplýsingar voru skoðaðar með tilliti til búsetu foreldra þá kom í ljós að 
70% foreldra í dreifbýli og milli 60 og 70% foreldra í þéttbýli undir 5000 
íbúa töldu sig hafa fengið mjög góðar upplýsingar. Aftur á móti voru 
töluvert færri foreldra (45%) í þéttbýli með 5001 íbúa og fleiri sem töldu 
sig hafa fengið mjög góðar upplýsingar um tilgang fyrirlagnar HLJÓM-2. 

Foreldrar voru spurðir um niðurstöður barnsins í HLJÓM-2. Þar 
svaraði 61% foreldra því að barnið hefði sýnt mjög góða færni eða 
meðalfærni, 11% sögðu að barnið hefði sýnt slaka færni en enginn sagði 
að barnið hefði sýnt mjög slaka færni. Þá svöruðu 21% ekki þessari 
spurningu, 3% sögðust ekki hafa fengið upplýsingar og 3% mundu það 
ekki. Einnig var skoðað hvort foreldrar hefðu fengið leiðbeiningar eða 
ráðgjöf í framhaldi af niðurstöðum á HLJÓM-2. Um fjórðungur foreldra 
(24%) sagðist hafa verið vel upplýstir og boðaðir á sérstakan fund og 
niðurstöður útskýrðar og 24% foreldra sögðu að þetta hefði verið rætt á 
næsta foreldrafundi. Færri fengu skriflegar upplýsingar (8%), lauslegar 
upplýsingar (9%) eða engar upplýsingar (13%) athygli vekur að stór hluti 
foreldra (21%) svaraði ekki þessari spurningu.  

4.1.3 Grunnskólinn og skimunarprófið HLJÓM-2 

Grunnskólakennarar sem kenna á yngstu stigum grunnskóla þurfa að hafa 
upplýsingar um bakgrunn þeirra nemenda sem þeir vinna með. Þar sem 
HLJÓM-2 er lagt fyrir í nær öllum leikskólum landsins er mikilvægt að 
grunnskólakennarar þekki prófið, hvernig fyrirlögn er háttað og viðbrögð 
fagfólks í leikskólum í framhaldi af þeirri fyrirlögn. 

Fram kom að þekking 39% umsjónarkennara á matstækinu HLJÓM-2  
var mjög góð eða nokkuð góð og 56% þeirra þekktu það sæmilega eða 
höfðu heyrt um það (sjá mynd 12). Rannsakandi skoðaði vitneskju með 
tilliti til stærðar skóla og það kom í ljós að þeir umsjónarkennarar sem 
voru í skólum með 100 nemendur eða færri þekktu allir skimunarprófið 
mjög vel eða nokkuð vel en þeir sem voru í fjölmennari skólunum töldu 
sig þekkja prófið sæmilega eða bara hafa heyrt um það. Hins vegar 
svöruðu allir umsjónarkennarar því að þeir hefðu fengið upplýsingar um 
að HLJÓM-2 hefði verið lagt fyrir nemendur þeirra í leikskóla. 
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Mynd 12. Þekking umsjónarkennara á HLJÓM-2 

Mynd 13. Upplýsingar frá leikskóla til grunnskóla um niðurstöður HLJÓM-2 

Fram kom að 29% umsjónarkennara fengu upplýsingar um 
niðurstöður HLJÓM-2 með kynningu frá leikskóla varðandi nemendur 
sína, 53% þeirra fengu upplýsingar um niðurstöður frá aðila innan 
grunnskólans sem fékk upplýsingar í leikskólanum og kynnti síðan fyrir 
kennurum og 12% umsjónarkennara töldu sig fá ófullnægjandi 
upplýsingar (sjá mynd 13). Síðan kom fram að 94% umsjónarkennara 
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fengu upplýsingar um hvaða nemendur sýndu mjög slaka færni eða slaka 
færni. Þegar skoðað er hvernig upplýsingum er miðlað kom í ljós að 
flestir kennarar í skólum sem eru með 300 nemendur eða færri fá 
upplýsingar beint með kynningu frá leikskólum og flestir stærri skólarnir 
með 301 nemanda eða fleiri senda aðila (t.d. sérkennara, deildarstjóra) frá 
sér í leikskólana til að fá upplýsingar og þeir kynna síðan niðurstöður 
fyrir umsjónarkennurum. 

Mynd 14. Vitneskja umsjónarkennara um þjálfun í leikskóla 

Fram kom að 12% umsjónarkennara fengu upplýsingar með viðtölum 
við leikskólakennara um þá þjálfun sem fram fór í leikskólanum með þá 
nemendur sem sýndu slaka eða mjög slaka færni, 41% þeirra fengu 
lauslegt yfirlit og 41% umsjónarkennara fengu ekki upplýsingar (sjá 
mynd 14). Umsjónarkennarar (50%) skóla sem eru með færri en 100 
nemendur fengu upplýsingar frá leikskóla. Þá reyndust umsjónarkennarar 
skóla með 100 – 300 nemendur allir fá lauslegt yfirlit um þá þjálfun sem 
veitt er þeim nemendum í leikskólum sem sýndu slaka eða mjög slaka 
færni í HLJÓM-2 og umsjónarkennara skóla sem eru með 301 nemanda 
eða fleiri fá ýmist lauslegt yfirlit eða engar upplýsingar um þá þjálfun. 

Umsjónarkennararnir töldu að niðurstöður HLJÓM-2 prófsins hefðu 
nýst þeim við kennslu. Fram kom að 59% þeirra hafa þær í huga við 
lestrarkennslu eða til að byggja upp betri lestrarkennslu en 41% kennara 
er hlutlaus varðandi þessi tengsl (sjá mynd 15).  
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Mynd 15. Umsjónarkennari nýtir niðurstöður við kennslu 

Mynd 16. Nemendur sem sýndu slaka eða mjög slaka færni fá sérkennslu í 
1. bekk 

Umsjónarkennarar svöruðu því þannig að nemendur í 1. bekk sem sýndu 
slaka eða mjög slaka færni á HLJÓM-2 fái sérkennslu og að 35% þeirra hitti 
sérkennara reglulega, 41% segja að nemendurnir fái ekki sérkennslu heldur 
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fái allir nemendur mál- og hljóðkerfisæfingar og 18% segja að þau fylgi 
sömu námskrá og aðrir nemendur í bekknum (sjá mynd 16).  

Mynd 17. Sérkennsla hefst í 1. bekk í grunnskóla 

Það voru 39% umsjónarkennara sem sögðu að sérkennsla hæfist alltaf 
í 1. bekk og 39% þeirra sögðu að það væri sérkennsla í 1. bekk þegar inn 
kæmu nemendur með greiningu úr leikskólum (sjá mynd 17).  

4.2 Lestrarstundir í leik- og grunnskólum 
Deildarstjórar og umsjónarkennarar svöruðu spurningu um lestrarstund 
þar sem hugtakið var skýrt á eftirfarandi hátt: Kennari les sögu og það 
fara fram samræður um efnið. 

Mikill meirihluti deildarstjóra (90%) sagði að lesið væri með börnunum á 
hverjum degi (sjá mynd 18). Í grunnskólum sögðu 45% umsjónarkennara að 
lestrarstund væri með börnum á hverjum degi og 33% þeirra sögðu að 
lestrarstund væri með þeim þrisvar til fjórum sinnum í viku eða sjaldnar. Þegar 
skólarnir eru skoðaðir eftir stærð þá kom fram að deildarstjórar leikskóla með 
40 nemendur eða færri sögðu allir (100%) að lesið væri á hverjum degi en 
85% deildarstjóra í stærri leikskólum sögðu að lesið væri á hverjum degi. Í 
grunnskólanum var meiri dreifing en þar sást að umsjónarkennarar í 
grunnskólum sem voru með færri nemendur en 100 lásu oftar eða 60% þeirra 
voru með lestrarstund á hverjum degi.  
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Mynd 18. Lestrarstundir fyrir nemendur í leik- og grunnskólum 

4.3 Málörvun í leikskólum og undirstöðuþættir lestrar 
Fram kom í rannsókninni að 83% deildarstjóra telja sig leggja mjög mikla 
eða mikla áherslu á málörvun í leikskólanum. Deildarstjórar (72%) sögðu 
að í elsta aldurshópnum væri undirbúningshópur fyrir þá sem færu næsta 
ár í grunnskóla, svo nefndir skólahópar, en 28% þeirra sögðu að hjá þeim 
væru ekki skólahópar. Deildarstjórar (45%) segja að í þessum hópum sé 
lögð áhersla á að þjálfa hljóðkerfisþætti, stafaþekkingu, umskráningu, 
skrift og orðakennslu.  14% þeirra sögðu að hljóðkerfisþættir væru 
þjálfaðir. 38% deildarstjóra svöruðu ekki þessari spurningu  
Deildarstjórar voru spurðir hvort unnið væri með bókstafi, þjálfun í 
skrift/ritun og umskráningu í leikskólanum. Fram kom að bókstafir eru 
sýnilegir í umhverfi barnanna á öllum leikskólum, sums staðar inni á 
deildum (41%), á deildum og í fataklefa (14%) og á deildum, í fataklefa 
og á göngum (45%). Fram kom hjá 76% deildarstjóra að vinna með 
bókstafina væri frekar tilviljunarkennd eða engin og 83% deildarstjóra 
sögðu að þjálfun í skrift væri frekar tilviljunarkennd eða engin. Við 
samanburð á skólum kom ljós að fjölmennustu leikskólarnir með 100 – 
160 nemendur vinna allir frekar tilviljunarkennt eða ekki með bókstafi og 
skrift. Leikskólar með 40 nemendur eða færri (50%) og með 41 – 100 
nemendur (43%) vinna skipulega með bókstafi einu sinni til þrisvar í viku 
en færri eru með skipulega þjálfun í skrift/ritun. 
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Mynd 19. Þjálfun umskráningar í leikskólum 

Hugtakið umskráning var skýrt þannig í spurningalistanum: Það er að 
breyta bókstöfum í hljóð og tengja saman í orð eða orðahluta. Fram kom 
hjá 62% deildarstjóranna að þjálfun í umskráningu er frekar mikil eða í 
meðallagi (sjá mynd 19). Þegar þjálfun er skoðuð eftir stærð skóla þá 
kom í ljós að í fámennustu leikskólunum með 40 nemendur eða færri 
sögðu 63% deildarstjóra að umskráning væri frekar mikil, í leikskólum 
með 41 – 100 nemendur kom fram hjá 48% deildarstjóra að þjálfun í 
umskráningu væri í meðallagi eða frekar mikil. Í stærstu skólunum sögðu 
50% deildarstjóra að þjálfun í umskráningu væri í meðallagi. 

4.4 Samvinna og upplýsingaflæði milli skólastiga 
Fram kom hjá 48% deildarstjóra að samvinna væri milli skólastiganna á 
síðasta ári barnanna í leikskóla og fyrsta ári í grunnskóla, en 48% deildarstjóra 
sögðu að það væri vorskóli þar sem elstu leikskólabörnin fara í heimsókn í 
grunnskólann. Fram kom hjá 97% deildarstjóra að reynslan af heimsóknum í 
grunnskólann sé mjög eða frekar góð. Þegar samvinna milli skólanna var 
skoðuð með tilliti til stærðar skólanna kom í ljós að allir leikskólar með 100 
nemendur eða færri höfðu samvinnu við grunnskóla með 300 nemendur eða 
færri allan síðasta vetur barnanna. Stærstu leikskólarnir með 100 – 160 
nemendur voru flestir í samvinnu við grunnskóla með 301 eða fleiri nemendur 
í formi vorskóla eða í 86% tilfella. 
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Mynd 20. Upplýsingar um nemendur berast milli skólastiga 

Mynd 21. Upplýsingamiðlun um undirbúning lestrar í leikskóla 

Fram kom að 89% umsjónarkennara höfðu fengið mjög ítarlegar eða 
frekar góðar upplýsingar um einstaka nemendur frá leikskólum en 11% 
þeirra fengu sæmilegar upplýsingar (sjá mynd 20). Um 90% 
umsjónarkennara í grunnskólum með 300 nemendur eða færri fá ítarlegar 
eða frekar góðar upplýsingar um þau börn sem koma frá leikskólum á 
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meðan 60% kennara í grunnskólum með fleiri en 301 nemenda fá 
ítarlegar eða frekar góðar upplýsingar um sína nemendur.  

Fram kom að 44% umsjónarkennara hafa fengið frekar góðar eða 
sæmilegar upplýsingar um undirbúning lestrarnáms og 56% þeirra segjast 
hafa fengið frekar lélegar eða engar upplýsingar (sjá mynd 21). Ekki 
reyndist munur milli stærðar skóla varðandi þær upplýsingar sem bárust 
grunnskólum um undirbúning lestrarnáms í leikskóla. 

4.5 Áhersluatriði í tjáningu, orðakennslu og mál- og 
hlustunarskilningi 

Svarendur í leik- og grunnskólum fengu sama verkefni, að leggja mat á 
hversu mikil áhersla væri lögð á tjáningu og frásögn, eflingu orðaforða, 
eflingu málskilnings og eflingu hlustunarskilnings. Deildarstjórar voru 
beðnir að hafa í huga elstu börnin, 4 – 5 ára. 

Mynd 22. Áhersla á eflingu tjáningar og frásagnar 

Fram kom að 79% deildarstjóra í leikskólum lögðu mjög mikla eða mikla 
áherslu á að þjálfa tjáningu og frásögn en 50% umsjónarkennara lögðu mjög 
mikla eða mikla áherslu á þann þátt (sjá mynd 22). Umsjónarkennarar 
(33%) lögðu í meðallagi áherslu á þjálfun tjáningar og frásagnar og 17% 
þeirra frekar litla áherslu. Það kemur einnig fram að meiri áhersla er lögð á 
tjáningu og frásögn í grunnskólum sem eru með færri en 300 nemendur en í 
fjölmennari grunnskólunum. 
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Mynd 23. Áhersla á eflingu orðaforða 

Leikskólarnir sýna gott starf í eflingu orðaforða en 52% 
leikskólakennara leggja mjög mikla áherslu á þann þátt og 34% mikla 
áherslu (sjá mynd 23). Þá eru 95% umsjónarkennara sem leggja mjög 
mikla eða mikla áherslu á að efla orðaforða sem sýnir að grunnskólar 
halda áfram þeirri kennslu/þjálfun sem þegar er í gangi í leikskólum. 

Mynd 24. Áhersla á eflingu málskilnings 



  

60 

Mynd 25. Áhersla á eflingu hlustunarskilnings 

Leikskólar leggja mjög mikla áherslu á að efla málskilning. Það 
kemur fram að 90% deildarstjóra leggja mikla eða mjög mikla áherslu á 
málskilninginn (sjá mynd 24). Í grunnskólum eru 83% umsjónarkennara 
sem leggja mikla eða mjög mikla áherslu á málskilning. 

Mikil eða mjög mikil áhersla er lögð á hlustunarskilning á báðum 
skólastigum. Það eru 93% deildarstjóra og 89% umsjónarkennara (sjá 
mynd 25). 

4.6 Upplýsingar frá foreldrum um lestur og lestrarnám 
barna sinna 

Foreldrar voru spurðir hvort þeir hefðu lesið fyrir barnið sitt eins til 
þriggja ára, þriggja til fimm ára og hvort þau læsu fyrir barnið sitt í dag.  

Um 50% foreldra sögðu að lesið hefði verið fyrir barnið á hverjum degi 
þegar það var eins til fimm ára, 20% foreldranna sögðu að lesið hefði verið 
tvisvar til þrisvar í viku þegar það var eins til þriggja ára og 13% foreldra 
kváðust hafa lesið fyrir barnið þriggja til fimm ára tvisvar til þrisvar í viku (sjá 
mynd 26). Um 30% foreldra sögðu að oft9 hefði verið lesið fyrir barnið eins 
til fimm ára. Það var galli í þessum spurningum þar sem möguleikarnir voru: 

                                                      
9 Oft er hér skilgreint sem sjaldnar en tvisvar til þrisvar í viku 
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oftast á hverjum degi, tvisvar til þrisvar í viku, oft, sjaldan og aldrei. Oft er 
ónákvæm skilgreining og hefði verið betra að skilgreina spurningarnar 
nákvæmar við gerð spurningalistans. Þegar lestur foreldra fyrir börnin var 
skoðaður eftir búsetu þeirra þá kom ljós að foreldrar í þéttbýli (íbúar fleiri en 
1000) lesa oftar fyrir börnin frá eins til fimm ára en foreldrar í dreifbýli og 
þéttbýli með færri en 1000 íbúa. 

Mynd 26. Foreldrar lesa fyrir barnið 

Foreldrar voru spurðir hvort þeir læsu fyrir barnið sitt í dag. 30% 
foreldra sögðust lesa á hverjum degi sem er fimmtungi minna en áður. 
25% þeirra sögðu að lesið væri fyrir það tvisvar til þrisvar í viku, 30% 
foreldra sögðu að oft væri lesið fyrir barnið og 15% þeirra sögðu að 
sjaldan væri lesið fyrir barnið. 

Samkvæmt svörum 51% foreldra töldu þeir barnið sitt þegar orðið 
læst, 42% þeirra töldu að barnið yrði í meðallagi fljótt eða fljótt að læra 
að lesa, 7% töldu að barnið væri með lestrarerfiðleika eða að því myndi 
ganga illa að læra að lesa (sjá mynd 27).  

Hér voru einnig borin saman svör þeirra foreldra sem sögðu dyslexíu 
vera í nánustu fjölskyldu10 (sjá mynd 30). Þeir foreldrar (42%) sem sögðu 
dyslexíu vera í nánustu fjölskyldu töldu að barnið væri orðið læst og 39% 

                                                      
10 Nánasta fjölskylda er skilgreind sem systkini, foreldrar, föður- eða 
móðurforeldrar 
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þeirra foreldra töldu að barnið yrði í meðallagi fljótt að læra að lesa en 
9% þeirra töldu að barnið væri með lestrarerfiðleika. 

Mynd 27. Væntingar foreldra vegna lestrarnáms barnsins 

Einnig kom fram að 96% foreldra fylgdust mjög vel eða vel með 
hvernig barninu gekk við upphaf lestrarnámsins.  

Mynd 28. Upplýsingar frá skóla um lestrarnám 
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Mynd 29. Leiðbeiningar til foreldra varðandi lestrarnám 

Fram kom að 83% foreldra telja sig fá mjög miklar eða nokkuð miklar 
upplýsingar um lestrarnám barnsins síns í grunnskólanum og 16% þeirra 
telja sig fá sæmilegar upplýsingar (sjá mynd 28). 

Fram kom að 67% foreldra telja sig fá mjög góðar eða góðar leiðbeiningar 
frá skóla til að hjálpa barninu við lestrarnám, 21% þeirra telja sig fá sæmilegar 
leiðbeiningar og 12% segjast fá lélegar eða ekki neinar leiðbeiningar (sjá 
mynd 29). Við samanburð kom fram að foreldrar í dreifbýli og þéttbýli með 
fleiri en 5001 íbúa telja sig fá oftar mjög góða leiðsögn við lestrarnám barna 
sinna en foreldrar í þéttbýli með undir 1000 íbúum og upp í 5000. 

4.7 Önnur tengd atriði 
Foreldrar voru beðnir um upplýsingar varðandi lestrarerfiðleika 
(dyslexíu) í fjölskyldu barnsins. Einnig voru deildarstjórar voru spurðir 
um fjölda menntaðra leikskólakennara í sínum leikskóla. 

Fram kom að 41% foreldra sögðu að lestrarörðugleikar (dyslexía) væri 
í nánustu fjölskyldu barnsins (systkinum, foreldrum, föður- eða 
móðurforeldrum), 15% þeirra sögðu hana vera hjá fjarskyldari ættingjum 
og 42% sögðu ekki dyslexíu í ætt barnsins (sjá mynd 30). Hér kemur 
fram töluvert hátt hlutfall þeirra sem segja að dyslexía sé í nánustu 
fjölskyldu og vekur upp spurningu um hvort foreldrar eru að misskilja 
þetta hugtak. Rannsakandi bar saman hversu oft þeir foreldrar lásu fyrir 



  

64 

börnin sín sem sögðu að dyslexía væri í nánustu fjölskyldu. Þar kom fram 
að 7 – 8% þeirra foreldra lásu sjaldan fyrir barnið eins til fimm ára og 
17% foreldra lásu sjaldan fyrir barnið þegar það var 6 ára (sjá mynd 26).  

Mynd 30. Er dyslexía í nánustu fjölskyldu barnsins 

Mynd 31. Menntun leikskólakennara 
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Spurt var um fjölda menntaðra leikskólakennara. Miðað við svör 
deildarstjóranna eru 3% leikskóla þar sem allir eru með 
leikskólakennaramenntun, 31% þar sem helmingur þeirra eða fleiri sem 
starfa sem leikskólakennarar eru með menntun leikskólakennara og 66% 
leikskóla þar sem minna en helmingur þeirra sem starfa sem 
leikskólakennarar eru með menntun leikskólakennara (sjá mynd 31).  
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5 Umræða 

Ef dregin er saman sú heildarmynd sem kemur fram í 
rannsóknarniðurstöðunum þá kemur í ljós að mikilvægt er að auka 
þjálfun og kennslu á undirstöðuþáttum lestrar meðal kennara í leik- og 
grunnskólum. Það þarf að kynna betur skimunarprófið HLJÓM-2 fyrir 
grunnskólakennurum og auka skilvirkni bæði í leik- og grunnskólum í 
framhaldi af niðurstöðum prófsins. Einnig þarf að auka ráðgjöf til 
foreldra um mikilvægi byrjendalæsis á fyrstu árum barnsins.  

5.1 HLJÓM-2 í leik- og grunnskólum 
Deildarstjórar í leikskólum eru ánægðir með nýtingu skimunarprófsins 
HLJÓM-2. Þeir kunna greinilega að meta gott tæki sem þeir hafa aðgang að 
og gefur góðar vísbendingar um gengi lestrarnáms barna. Fram kemur í 
rannsóknarniðurstöðunum að 93% deildarstjóra gáfu foreldrum upplýsingar 
um skimunarprófið HLJÓM-2 áður en það var lagt fyrir og 93% deildarstjóra 
gáfu einnig foreldrum upplýsingar um niðurstöður eftir fyrirlögn. Aftur á 
móti kemur fram að 76% foreldra vissu að HLJÓM-2 hafði verið lagt fyrir 
barnið síðasta ár þess í leikskóla, 5% þeirra sögðu að prófið hefði ekki verið 
lagt fyrir en 19% foreldra vissu ekki hvort prófið hafði verið lagt fyrir sem er 
nokkuð stórt hlutfall. Það kemur fram í könnun Faghóps leikskólasérkennara 
að HLJÓM-2 er kynnt fyrir foreldrum á tíu mismunandi vegu (Margrét H. 
Þórarinsdóttir o.fl., 2010). Virðast það frekar lauslegar kynningar í sumum 
tilfellum. Þarft er að skoða hvort ekki er þörf á að kynna skimunarprófið 
markvissar fyrir foreldrum.  

Þegar foreldrar voru spurðir um upplýsingar sem þeir höfðu fengið frá 
leikskólanum vegna skimunarprófsins HLJÓM-2 þá voru 72% þeirra sem 
töldu sig hafa fengið upplýsingar en 28% svöruðu ekki eða sögðust ekki 
hafa fengið upplýsingar. Þegar þessar upplýsingar voru skoðaðar með 
tilliti til búsetu foreldra þá kom í ljós að 70% foreldra í dreifbýli og milli 
65 og 70% foreldra í þéttbýli undir 5000 íbúa töldu sig hafa fengið mjög 
góðar upplýsingar, aftur á móti voru 45% foreldra í þéttbýli með 5001 
íbúa og fleiri sem töldu sig hafa fengið mjög góðar upplýsingar um 
tilgang fyrirlagnar HLJÓM-2. Þetta sýnir að foreldrar fá betri upplýsingar 
í dreifbýlinu og á minni stöðum en minnstar upplýsingar á stærstu 
stöðunum. Það eru 19% foreldra í könnuninni sem svara því til að þeir 
viti ekki hvort skimunarprófið HLJÓM-2 hafi verið lagt fyrir börnin 
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þeirra. Rannsakandi skoðaði þær niðurstöður með tilliti til þéttbýlis og 
dreifbýlis og það virðist ekki skipta máli hvar foreldrarnir búa. Þessi 
niðurstaða er einkennileg því deildarstjórar í leikskólum telja sig hafa 
kynnt foreldrum HLJÓM-2 skimunarprófið. Í handbók með prófinu 
kemur fram að skriflegt leyfi foreldra þurfi að liggja fyrir áður en það er 
lagt fyrir barn (Ingibjörg Símonardóttir og fl., 2002). Í könnun Faghóps 
leikskólakennara kemur fram að mjög margir leikskólastjórar svöruðu því 
að þeir hafi fengið skriflegt leyfi hjá foreldrum til þess að leggja HLJÓM-
2 fyrir (Margrét H. Þórarinsdóttir o, fl., 2010).   

Deildarstjórar (42%) segja að allir foreldrar fái ráðgjöf varðandi 
þjálfun í framhaldi af niðurstöðum og 53% þeirra segja að það sé mikið 
samstarf við foreldra þeirra barna sem sýndu slaka færni eða mjög slaka 
færni. Oftast var haldinn fundur með foreldrum hvers barns og þeir 
upplýstir um niðurstöður og fram kom að mest samstarfið var við foreldra 
þeirra barna sem sýndu slaka færni eða mjög slaka færni sem kemur ekki 
á óvart. Rúmlega helmingur foreldra (56%) segist fá ráðgjöf frá leikskóla 
í framhaldi af niðurstöðum á HLJÓM-2 en 22% segjast ekki fá ráðgjöf 
eða frekar litla. Þarna er nokkur munur á því sem deildarstjórar segja og 
foreldrar. Það skiptir miklu máli að foreldrar viti hvaða þjálfun er í gangi 
og hvernig hún fer fram þannig að þeir hafi tækifæri til að fylgja því eftir 
heima sem verið er að gera í skólanum.  

Fram kom hjá 56% deildarstjóra að samræmd væri þjálfun allra barna 
í leikskólanum, ekki einungis þeirra barna sem sýndu slaka eða mjög 
slaka færni á skimunarprófinu HLJÓM-2. Í fjölmennari leikskólum (100 
– 160 nemendur) sögðu deildarstjórar að niðurstöðum HLJÓM-2 væri 
vísað til sérkennara en í fámennari leikskólum er samræmd þjálfun og 
unnin af leikskólakennurum. Rúmlega helmingur deildarstjóra sagði að 
notuð væru alhliða málörvunarverkefni fyrir þau börn sem sýna slaka eða 
mjög slaka færni á HLJÓM-2. Það voru 45% deildarstjóranna  sem sögðu 
að þeir þættir sem prófaðir væru í HLJÓM-2 og slakir væru í könnuninni 
væru þjálfaðir hjá barninu ýmist einstaklingslega eða í hópi. Meirihluti 
deildarstjóra sagði að skimunarprófið væri lagt tvisvar fyrir þau börn sem 
sýndu slaka eða mjög slaka færni. Ef barnið fær sérstaklega þjálfun í 
þeim atriðum sem koma slök út á prófinu þá er viðbúið að barnið sýni 
framfarir á prófinu þegar það er lagt fyrir endurtekið. Það er hins vegar 
spurning um réttmæti og forspárgildi prófsins í seinna skiptið. Líklegt er 
að undirliggjandi erfiðleikar barnsins í þáttum hljóð- og málvitundar séu 
enn til staðar. Að öllu jöfnu þarf að fylgjast áfram með barninu og vinna 
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með á skipulegan og markvissan hátt grunnþætti málsins. Í áðurnefndri 
rannsókn sem Guðrún Sigursteinsdóttir gerði 2007 þá virtist sem þjálfun 
þessara barna sé hætt ef þau stóðust viðmið við seinni fyrirlögn prófsins 
og upplýsingum um fyrri skimun ekki komið á framfæri til grunnskóla 
(Guðrún Sigursteinsdóttir, 2007). Mikilvægt er að niðurstaða barnsins frá 
hausti fylgi með til grunnskóla jafnvel þó barnið hafi náð upp betri færni. 
Nauðsynlegt er að koma stöðu þessara barna til þess fagfólks sem tekur 
við þeim í grunnskóla svo fylgst verði með framvindu hljóðkerfis- og 
lestrarnáms hjá þeim. Það kemur fram hjá deildarstjórum að 50% barna 
sem sýndu slaka eða mjög slaka færni fá einstaklingsþjálfum og 48% 
barna fá hópþjálfun. Einstaklingsþjálfunin var oftast í stærstu skólanum. 
Rannsakandi spurði ekki nánar út í þetta, ekki hversu oft eða hversu lengi 
þjálfunin stóð sem hefði verið áhugavert að fá vitneskju um. 

Helmingur deildarstjóranna skilar niðurstöðum um skimunarprófið 
HLJÓM-2 frá öllum börnum til grunnskólans en 33% þeirra skilar eingöngu 
niðurstöðum þeirra barna sem sýna slaka eða mjög slaka færni til 
grunnskólans. Minni leikskólarnir skila oftast niðurstöðum allra nemenda til 
grunnskólans en leikskólar með yfir 100 nemendur skila flestir einungis 
niðurstöðum um þau börn sem sýna slaka færni í HLJÓM-2. Nauðsynlegt er 
að fagfólk grunnskólans þekki skimunarprófið og fái niðurstöður allra barna 
frá leikskólum og geti kynnt sér útkomu allra nemenda.  

Ábyrgð leikskólakennara er mikil eftir fyrirlögn HLJÓM-2. Mikilvægt 
er að börn sem sýna slaka eða mjög slaka færni fái markvissa þjálfun í 
kjölfarið. Ráðgjöf til foreldra og samvinna við þá er mjög mikilvæg. Það 
þarf að bregðast við niðurstöðum HLJÓM-2 strax og þær liggja fyrir. 
Mikilvægt er að setja upp áætlun (einstaklingsnámskrá) fyrir þau börn 
sem sýna slaka eða mjög slaka færni á HLJÓM-2 og vinna eftir henni. 
Þau börn sem greinast almennt slök á heildarniðurstöðu eða sýna mjög 
slaka færni, skal senda til frekari greiningar hjá til þess bærum 
sérfræðingum. Það má gera ráð fyrir að þetta séu að meðaltali 10% barna 
en getur verið breytilegt milli leikskóla. Allir foreldrar eiga rétt á að fá 
upplýsingar um stöðu barns síns hver sem niðurstaðan er. Þó skal láta 
foreldra vita að niðurstaðan er vísbending en ekki endanleg niðurstaða 
enda er HLJÓM-2 skimunartæki (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002).  

Foreldrar voru spurðir um niðurstöður barnsins í HLJÓM-2. Þar svöruðu 
61% foreldra því að barnið hefði sýnt mjög góða færni eða meðalfærni, 11% 
sagði að barnið hefði sýnt slaka færni en enginn sagði að barnið hefði sýnt 
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mjög slaka færni. Þá svaraði ekki 21% þessari spurningu, 3% sögðust ekki 
hafa fengið upplýsingar og 3% mundu það ekki. Þegar borið var saman hvort 
lesið væri fyrir barnið í dag og sú færni sem barnið fékk í HLJÓM-2 kom í 
ljós að 29% foreldra þeirra barna sem sýndu slaka færni lesa sjaldan fyrir 
barnið sitt í dag. Þessa foreldra þarf að upplýsa um gildi lestrar fyrir barnið 
því allir foreldrar vilja það besta fyrir barnið sitt.  

Í rannsóknarniðurstöðum var skoðað hvernig fagfólk grunnskólans nýtti 
þær upplýsingar sem það fékk um niðurstöður nemenda á HLJÓM-2 og einnig 
hvaða upplýsingar bárust til fagfólks grunnskólans um þá þjálfun og vinnu sem 
fram fór í leikskólunum. Svo til allir umsjónarkennarar segjast fá upplýsingar 
um þá nemendur sem sýndu slaka eða mjög slaka færni í HLJÓM-2. 
Fámennari grunnskólarnir fá flestir kynningu beint frá leikskólanum en skólar 
með fleiri en 300 nemendur senda fagaðila frá sér út í leikskólana og þeir 
kynna síðan niðurstöður fyrir umsjónarkennurum og öðrum sem koma að 1. 
bekk í grunnskólunum. Einnig kom fram að umsjónarkennarar vissu 
takmarkað um þá þjálfun sem fram fer í leikskólanum með þeim nemendum 
sem sýndu slaka eða mjög slaka færni í HLJÓM-2. Umsjónarkennarar í 
skólum sem eru með færri nemendur en 100, fá betri upplýsingar um þessa 
þjálfun en kennarar í stærri skólunum sem fá lauslegt yfirlit eða engar 
upplýsingar. Það er nauðsynlegt að þessar upplýsingar berist á milli skólastiga 
til þess að betri samfella verði í námi nemendanna. Það er skilvirkast að þeir 
leikskólakennarar og sérkennarar sem sinna útskriftarhópnum í leikskólanum 
skili milliliðalaust af sér til þess þeirra umsjónarkennara og sérkennara sem 
taka við nemendunum í grunnskólanum. 

Þegar umsjónarkennarar voru spurðir hvort þeir þekktu matstækið 
HLJÓM-2 kom í ljós að þeir þekktu það takmarkað. Tæplega 60% 
umsjónarkennara þekktu það sæmilega eða höfðu heyrt um það. Úr þessu 
þarf að bæta og kynna umsjónarkennurum skimunarprófið HLJÓM-2 svo 
þeir geri sér grein fyrir við hvaða erfiðleika þeir nemendur glíma sem sýndu 
slaka eða mjög slaka færni og hvaða þættir prófsins hafa reynst þeim 
erfiðastir. Þeir umsjónarkennarar sem þekktu prófið mjög vel eða nokkuð vel 
voru í grunnskólum sem voru með færri en 100 nemendur. Kristín 
Hreinsdóttir sagði í viðtali við rannsakanda að Skólaskrifstofa Suðurlands 
hefði staðið fyrir námskeiði fyrir 3-4 árum fyrir grunnskólakennara til að 
kenna á HLJÓM-2 og lesa úr niðurstöðum en það virtist ekki hafa skilað 
tilætluðum árangri (Kristín Hreinsdóttir munnleg heimild, 11. apríl, 2010). 
Um helmingur umsjónarkennara telja að niðurstöður HLJÓM-2 prófsins hafi 
nýst þeim við lestarkennslu í 1. bekk sem er nokkuð stórt hlutfall miðað við 
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áðurnefndar niðurstöður um þekkingu á prófinu. Sennilega eru þeir með í 
huga að þeir viti hvaða nemendur hafa sýnt slaka færni og vinna þar af 
leiðandi sérstaklega með þá nemendur. Þegar umsjónarkennarar eru spurðir 
hvort sérkennsla sé fyrir þá nemendur sem sýndu slaka eða mjög slaka færni 
í HLJÓM-2 þá segja um 60% þeirra að allir nemendur fái sömu námskrá og 
mál- og hljóðkerfisæfingar en um 40% umsjónarkennara segja að þeir 
nemendur hitti sérkennara reglulega. Miklu máli skiptir að nemendur í 
áhættuhópi fái strax í 1. bekk snemmtæka íhlutun sem byggir á þeim þáttum 
sem þeir þurfa að byggja upp hvort sem það er í mál- og hljóðkerfi, talþjálfun 
eða öðru. Einnig að sé byggt á þeirri þjálfun sem hefur átt sér stað í 
leikskólunum. Því eins og fram kemur hjá Muter (2006) þegar marktækir 
erfiðleikar eru í forspáþætti um lestrarerfiðleika eru það mikilvægar 
upplýsingar um hvernig á að standa að kennslu viðkomandi barns (sjá bls. 32). 
Um 80% umsjónarkennara segja að sérkennsla hefjist í 1. bekk. Áður var 
algengt að bíða með inngrip þar til komið hefði í ljós hvort nemandi næði 
tökum á lestrarfærninni og jafnvel var ekki farið að athuga með sérkennslu 
fyrr en í 3. – 4. bekk. Nú eru flestir sammála um að grípa inn í sem fyrst með 
snemmtækri íhlutun ef grunur er um lestrarerfiðleika. Ef við bíðum eykst 
vandinn og bilið breikkar. Tryggvi Sigurðsson (2007) segir að aðgerðir sem 
hefjast snemma í lífi barns og byggðar eru á gagnreyndum aðferðum eru 
líklegar til að skila miklum árangri (sjá bls. 33). Nauðsynlegt er að 
sérkennsla hefjist strax í 1. bekk grunnskóla og að umsjónarkennarar séu vel 
upplýstir um stöðu nemenda sinna frá leikskólum og einnig er mjög 
mikilvægt að þeir fái upplýsingar hjá foreldrum. Þorsteinn Sigurðsson 
fyrrverandi sérkennslufulltrúi sagði árið 2004: „Við þurfum að flytja það 
sérkennslumagn sem nýtt er í eldri bekkjunum niður í byrjendabekkina. 
Forvarnir eru lausnarorðið“ (Guðrún Stefánsdóttir, 2004). 

5.2 Málörvun og lestur 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikil áhersla er lögð á málörvun í 
öllum leikskólunum sem er nauðsynlegur grunnur fyrir undirstöðuþætti 
lestrar. Rík áhersla er lögð á lestrarstundir í leikskólum samkvæmt 90% 
deildarstjóra en ekki er eins mikil áhersla lögð á lestrarstundir í 
grunnskólanum. Deildarstjórar voru spurðir um undirbúning lestrar í 
leikskólunum. Fram kom að bókstafir eru alltaf sýnilegir í umhverfi 
barnanna á leikskólunum en flestir deildarstjórar sögðu að vinna með 
bókstafi og skrift/ritun væri frekar tilviljanakennd eða engin. Reyndar var 
fjórðungur deildarstjóra sem svaraði að sérstaklega væri unnið með 
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bókstafi einu sinni til þrisvar í viku og tæplega fimmtungur sagði að 
börnin fengju þjálfun í skrift einu sinni til þrisvar í viku. Síðan þegar 
spurt var um þjálfun í umskráningu svöruðu 62% deildarstjóranna að 
börnin fengju frekar mikla eða þjálfun í meðallagi í umskráningu. Þetta er 
í þversögn við þau svör sem þeir gáfu um þjálfun í bókstöfum og skrift. 
Því verður að segja að deildarstjórar séu ekki meðvitaðir um hvað 
umskráning er því ekki er hægt að vinna með umskráningu nema börnin 
kunni bókstafi og þekki hljóð þeirra. Í aðalnámskrá leikskóla segir:  

Margs konar leikir og leikföng í leikskóla búa barnið á 
eðlilegan hátt undir að læra að lesa og skrifa… Smám saman 
lærir barn heiti bókstafa, það áttar sig á lestrarátt og að orð eru 
búin til úr hljóðum sem það þekkir. Það fær áhuga á texta bóka 
og tengir hann við talmálið” (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Gerður G. Óskarsdóttir rannsakaði lestrarfærni 5 ára barna í leikskóla 
og þar kom í ljós að 57% þeirra þekktu marga stafi og gátu lesið einstök 
orð og jafnvel heilar einfaldar setningar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2010). 
Einnig kemur fram í nýrri rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur að fjögra 
ára íslensk börn þekkja að meðaltali 13 af 28 bókstöfum sem bendir til 
þess að flest börn séu komin af stað í forstigs-læsisþróun löngu áður en 
nokkur lestrarkennsla hefst (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn 
Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009). Að mati rannsakanda er ástæða 
til að vinna markvissar með undirstöðuþætti lestrar í leikskólum en 
mikilvægt er að vinna á forsendum barnanna og nýta leikinn við þá 
kennslu sem leikskólakennarar eru snjallir við. Í líkani Whitehurst og 
Lonigan (2003) vísa þeir til þátta sem styðja hæfni barna til að fá 
upplýsingar úr ytra ferli og innra ferli (sjá bls. 24).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að leikskólinn leggur mjög mikla 
áherslu á að þjálfa tjáningu og frásögn, þætti sem eru mjög mikilvægir 
fyrir nemendur að þjálfa og fá færni í. Fram kom að grunnskólinn leggur 
ekki eins mikla áherslu á þennan þátt, hvorki mjög mikla áherslu eða 
mikla áherslu. Í aðalnámskrá grunnskóla segir: „Mikilvægt er að 
nemendur þjálfist í að segja skipulega frá og gera grein fyrir kunnáttu 
sinni og skoðunum. Frá upphafi skólagöngu þarf að leggja áherslu á að 
nemendur æfist í að tjá sig og fái leiðsögn um framsögn og skýran 
framburð“ (Menntamálaráðuneytið, 2007). Mikilvægt er að grunnskólinn 
haldi áfram þeirri þjálfun sem þegar er hafin í leikskólanum og leggi 
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áherslu á tjáningu og frásögn strax á fyrsta ári nemandans í 
grunnskólanum. Leik- og grunnskólar leggja ríka áherslu á eflingu 
orðaforða eftir því sem fram kemur í rannsókninni, það gera 87% 
leikskólanna og 95% grunnskólanna. Reyndar er misræmi í því sem fram 
kemur hjá umsjónarkennurum að þeir leggi mikla áherslu á eflingu 
orðaforða en minni áherslu á tjáningu og framsögn því nauðsynlegt sé að 
nemendurnir noti orðin til að tjá sig. Orðaforði skiptir máli fyrir síðari 
tíma velgengni í námi því hann er mikilvæg forsenda þess að geta aflað 
sér þekkingar með lestri og tjáð þekkingu sína í ritun. Varðandi áherslu á 
mál- og hlustunarskilning eru svipaðar áherslur á skólastigunum þó er 
heldur minni áhersla lögð á þá þætti í grunnskólanum. Mikilvægt er að 
efla þessa þætti því börn hlusta á það sem sagt er umhverfis þau og fara 
að tileinka sér ýmis orð með því að herma eftir. Orðaforði þeirra eykst og 
þau læra ýmsar reglur málsins með því að hlusta á það sem sagt er.  

Með snemmtækri íhlutun og þjálfun á undirstöðuþáttum lestrar má 
bæta árangur barna í lestri. Samkvæmt Ehri (2002) eru fyrirbyggjandi 
aðgerðir eða snemmtæk íhlutun besta og árangursríkasta leiðin til að ná 
tökum á lestrarerfiðleikum. Í bandarískri rannsókn kom fram að börn sem 
voru við upphaf skólagöngu talin í áhættuhóp vegna lestrarerfiðleika og 
fengu þjálfun í hljóðkerfisvitund náðu talsvert betri árangri heldur en 
börn í þessum áhættuhópi sem fengu enga þjálfun (Hurford, Johnston, 
Nepote, Hampton, Moore, Neal, Mueller, McGeorge, Huff, Awad, Tatro, 
Juliano, og Huffman (1994). 

Nauðsynlegt er að koma til móts við námsþarfir barna við upphaf 
skólagöngu og vanda vel undirbúning lestrarkennslu.  

5.3 Samstarf leik- og grunnskóla 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samstarf milli leik- og grunnskóla 
er undantekningarlaust með börnum á síðasta ári í leikskóla. Það er ýmist 
þétt allan veturinn eða í formi vorskóla. Fjölmennari leikskólarnir og 
grunnskólarnir eru nær alltaf með þetta samstarf í formi vorskóla. Þá fara 
nemendur leikskólanna í skipulagðar heimsóknir í grunnskólann. Í 
sumum skólum er námið skipulagt þannig að leikskólabörnin eru í 
grunnskólanum einn dag í viku svo að þau eru vel undirbúin til að hefja 
nám í grunnskólanum þegar þau byrja í 1. bekk. Allir deildarstjórarnir og 
umsjónarkennarnir eru ánægðir með það samstarf sem er í gangi milli 
skólastiganna en það var spurt um reynslu af þeim heimsóknum. Einnig 
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voru deildarstjórar og umsjónarkennarar spurðir hvort þeir teldu að 
börnunum gengi betur í námi af því að þau hefðu kynnst starfi 
grunnskólans og þeir töldu það flestir. Reyndar voru 29% deildarstjórar 
úr leikskólum með yfir 100 nemendur og 22% umsjónarkennara úr 
grunnskólum með yfir 100 nemanda sem töldu að það skipti litlu máli.  

5.4 Væntingar forráðamanna 
Menntun foreldra virtist ekki hafa áhrif á væntingar þeirra varðandi 
lestrarnám barnsins en samkvæmt svörum foreldra voru 41% þeirra með 
háskóla- eða framhaldsháskólapróf og 24% voru með grunnskólapróf. Aðrir 
foreldrar voru með stúdentspróf, iðnnám eða starfstengda menntun (35%). 

Flestir foreldrar (96%) fylgdust mjög vel eða vel með lestrarnámi 
barna sinna og 83% þeirra töldu sig fá miklar eða nokkuð miklar 
upplýsingar frá skóla varðandi það. Helmingur foreldra sagði barnið sitt 
vera orðið læst og um 40% töldu að lestrarnámið myndi ganga vel eða í 
meðallagi vel. Hins vegar voru 7% foreldra sem töldu að barnið væri með 
lestrarerfiðleika eða yrði lengi að ná lestrinum. Það kom ekki fram munur 
á dreifbýli og þéttbýli varðandi svör foreldra, helsti munurinn sem kom 
fram var sá að í dreifbýlinu var heldur jákvæðara viðhorf gagnvart 
samstarfi heimilis og skóla. Það skiptir miklu máli að börn fái strax í 
bernsku hvatningu og örvun í máli til að efla málskilning og máltjáningu. 
Foreldrar og venslamenn lesi fyrir þau og útskýri það sem fyrir augu ber 
til að auka og styrkja orðaforða. Börnin verði hvött til að hlusta á sögur, 
læra þulur og kvæði, segja frá, syngja og fleira í þessum dúr. Séu 
foreldrar vakandi yfir þessum atriðum geta börnin fengið staðgóða 
þekkingu á málinu áður en þau hefja eiginlegt lestrarnám. Þetta er 
sérstaklega mikilvægt ef börn eru í áhættu um lestrarerfiðleika. Því meiri 
örvun sem barnið fær því betra. Foreldrar voru spurðir hversu oft þeir 
læsu fyrir börnin sín og svöruðu allir (100%) spurningalistanum. Um 
30% foreldra lásu oft fyrir börnin, um 50% lásu á hverjum degi þegar þau 
eru eins til fimm ára. Oft er að vísu frekar ónákvæm skilgreining en 
rannsakandi gerir ráð fyrir að foreldrar skilji hugtakið þannig að það sé 
sjaldnar en tvisvar til þrisvar í viku þar sem það kemur næst á eftir þeim 
möguleika í spurningalistanum og á undan því að sjaldan var lesið fyrir 
barnið. Það sem hér vekur athygli er að 15% foreldra lesa sjaldan fyrir 
börnin þegar þau eru orðin 6 ára. Það er mikilvægt að lesa fyrir börnin 
áfram þó þau séu komin í grunnskóla því umskráningarfærnin er ennþá að 
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byggjast upp og þau hafa ekki náð þeirri færni að þau geti lesið 
innhaldsríka texta sem hæfa vitsmunagetu þeirra. Það er gott að eiga 
saman næðisstund með bók í hönd, barn og fullorðin og barnið getur leyft 
ímyndunaraflinu að njóta sín – hlustað og séð fyrir sér atburðina frekar en 
að horfa á myndbönd eða mynddiska. Margir foreldrar lesa áfram með 
barninu þótt það sé orðið læst til þess að geta haldið þessu einstaka 
sambandi sem skapast við lesturinn og þær skemmtilegu umræður sem 
oft verða í framhaldinu. Barnið nýtur þess að láta lesa fyrir sig þó að það 
sé sjálft farið að lesa og skilningur og orðaforði eykst. Einnig skiptir máli 
að velja bækur sem eru innihaldsríkar, skrifaðar á góðu máli og vekja 
áhuga barnsins. Þegar barnið er sjálft farið að lesa getur það lesið á móti 
foreldrinu eftir sinni getu og aukið með því lestrarfærni sína. Lestur 
sögubóka hefur lengi verið talin ein mikilvægasta forsenda til að þróa og 
auka lestrarfærni hjá ungum börnum (Scarborough og Dobrich, 1994). 
Rannsókn Baker o.fl. upp úr síðustu aldamótum bendir til að ánægjuleg 
upplifun barna þegar lesið er fyrir þau stuðli að áhuga þeirra á lestri. Þetta 
leiðir til þess að börnin leita í erfiðari bækur sem efla ennfremur 
lestrarfærni þeirra (Baker, Mackler, Sonnenschein, og Serpell, 2001). 

5.5 Fleira mikilvægt ... 
Í spurningalistum deildarstjóra og umsjónarkennara var þeim boðið að tjá 
sig varðandi undirbúning að lestrarnámi fyrir börn í leik- og 
grunnskólum. Fram kom bæði hjá deildarstjórum og umsjónarkennurum 
mikilvægi þess að lesa fyrir börnin, samræðulestur, einnig að hvetja 
foreldra til að lesa fyrir börnin. 

Grunnskólakennari sagði:  

Liðka þarf fyrir upplýsingastreymi á milli stiga og kynna vel 
hvað verið er að fást við og á hvern hátt og miðla vel stöðu 
hvers og eins nemanda svo hægt sé að byrja strax þar sem 
hann er staddur. Ég tel að við getum byrjað mun fyrr að huga 
að lestrarundirbúningi en gert er. Kynna þarf foreldrum 
leikskólabarna hversu stór þeirra þáttur getur verið í 
lestrarnámi (undirbúningi) frá tveggja til sex ára aldurs. 

Einn deildarstjóri á leikskóla sagði:  
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Mikilvægt er að upplýsa alla starfsmenn í leikskólanum 
faglærða og ófaglærða um mikilvægi þess að lesa fyrir 
börnin, ræða innihald sögu, skoða myndir og tengsl þeirra 
við texta. Þetta þarf að byrja að æfa á yngstu deildum 
leikskólans og halda áfram alla leikskólagöngu barnsins.  

Fjölmargar rannsóknir styðja mikilvægi þess að lesa fyrir börn til að 
hlúa að málfærni þeirra og málskilningi (Whitehurst og Lonigan, 2003; 
Snow o.fl., 1998). Gerðar eru í dag miklar kröfur um þekkingu og 
fagmennsku kennarans við lestrarkennslu og nemendur með 
lestrarerfiðleika þurfa fyrst og fremst vandaða lestrarkennslu sem tekur 
mið af getu þeirra. Ábyrgð kennarans er mikil og mikilvægt að hann sé 
faglegur í starfi, endurmeti kennsluaðferðir sínar og sinni endurmenntun.  

Ungur deildarstjóri sem tók þátt í rannsókninni benti á að í 
leikskólakennaranáminu hefði hann ekki fengið neina þjálfun í sambandi 
við undirbúning fyrir lestrarnám. Það er mikilvægt að í grunnnámi 
leikskólakennara sé faglegur og fræðilegur undirbúningur fyrir 
undirstöður lestrarnáms.  

Menntun leikskólakennara hefur aukist á síðustu áratugum og er í 
stöðugri þróun. Það er þó skortur á menntuðum leikskólakennurum í 
leikskólum landsins. Fram kom í rannsókninni hjá 66% deildarstjóra í 
leikskólum Árnessýslu að færri en helmingur þeirra sem störfuðu í þeirra 
leikskóla sem leikskólakennarar væru með leikskólakennaramenntun, en 
31% deildarstjóra sögðu að helmingur eða fleiri af þeim sem starfa sem 
leikskólakennarar væru menntaðir leikskólakennarar. Menntunarstigið 
virðist heldur betra hjá fjölmennari leikskólunum sem eru með 100 – 160 
nemendur en hjá þeim fámennari. Það var aðeins einn leikskóli í 
rannsókninni þar sem allir þeir sem störfuðu sem leikskólakennarar höfðu 
tilskylda menntun. 

Í ítarlegri athugun á þróun leikskóla í fjölmörgum OECD ríkjum eru í 
samantekt dregin fram líkleg meginhlutverk á næstu áratugum. Þar kemur 
meðal annars fram sú tilgáta að það muni vera rennt stoðum undir 
umhverfi sem eflir þroska og velferð allra barna. Einnig að auka 
skólaþroska barna og auka þannig velgengni þeirra í skóla (OECD, 
2001). Rætist þessi spá má telja líklegt að leikskólinn verði skólamiðaðri 
og meiri áhersla lögð á formlegt nám. Reyndar má túlka þetta hvort sem 
heldur mjög almennt eða sem ábendingu um að leikskólinn skuli vera 
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beinn undirbúningur undir grunnskóla (Jón Torfi Jónasson, 2006). Eins 
og fram hefur komið er leikskóli samkvæmt lögum fyrsta skólastigið en 
foreldrum ber ekki skylda til að senda börnin í leikskóla. Þróunin hér á 
landi hefur þó orðið sú að flest börn á aldrinum tveggja til fimm ára fara í 
leikskóla. Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 93% fimm ára barna í 
leikskólum Íslands 2007 og hafði fjölgað um 11% frá 1998 (Hagstofa 
Íslands, 2008). Sjálfsagt er að nýta tímann í leikskólanum til 
undirbúnings fyrir lestrarnámið miðað við þroska og færni barnanna og 
mikilvægt er að finna í leikskóla þau börn sem eru í áhættu varðandi 
hljóðkerfisþætti og lestrarerfiðleika. Þá er hægt að bregðast enn frekar við 
með snemmtækri íhlutun strax í leikskóla.  

Fram kom rannsókn 2006 þar sem Vellutino, Scanlon, Small og Fanuele 
sýna ótvírætt fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í leikskóla. Rannsóknin 
leiddi í ljós að snemmtæk íhlutun í leikskóla dugar mörgum börnum þannig að 
sérstök aðstoð í grunnskóla verður óþörf (sjá bls. 34). 
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6 Lokaorð 

„Víst vil ég lesa ...“ kaus ég að hafa sem yfirheiti á rannsóknarverkefninu 
mínu. Það er með vísan til ungs drengs sem settist með bók og vildi sjálfur fá 
að vita hvað hún segði, en þá kom eldri frændi og benti drengnum á að hann 
yrði að bíða þar til hann yrði læs. Það er margt sem gerist í litlum kolli áður 
en hægt er að taka upp bók og setjast niður og lesa.  

Við úrvinnslu rannsóknarinnar vöknuðu ýmsar spurningar sem áhugavert 
væri að fá svör við og gæti orðið verkefni þeirra sem vilja vita meira um 
þetta fræðasvið sem undirstöðuþættir lestrar og lestrarnám tvímælalaust er. 
Menntun leik- og grunnskólakennara er án efa í stöðugri endurskoðun. Bendi 
ég á mikilvægi þess að liður í námi þeirra sé að kynna og kenna þeim að nota 
þau skimunar- og einstaklingspróf sem lögð eru fyrir í leik- og grunnskólum 
því það er órjúfanlegur hluti af kennslunni.  

Eins og fram hefur komið eru skimunarpróf og/eða einstaklingspróf með 
mati á stöðu barna mikilvæg til að hægt sé að grípa til snemmtækrar 
íhlutunar þar sem þörf er, helst á meðan barnið er í leikskóla. Þeir aðilar sem 
svöruðu spurningalistunum gerðu allir grein fyrir því hvernig skimunarprófið 
HLJÓM-2 tengist þeirra vinnu eða þeirra börnum. Fagfólk leikskólanna 
virðist sammála um mikilvægi skimunarprófsins og jákvætt í allri umfjöllun 
sem það varðar, því að kynna HLJÓM-2 fyrir foreldrum, ráðgjöf og meðferð 
niðurstaða. Í ljós kom að allt að því fjórðungur foreldra vissi ekki eða svaraði 
því ekki hvort börnin þeirra tóku prófið, hvort þau fengu kynningu á prófinu 
eða fengu ráðgjöf. Hvað veldur því misræmi sem er í svörum 
deildarstjóranna og foreldranna? Það þarf greinilega að skoða nánar hvernig 
upplýsingar um HLJÓM-2 eru kynntar af fagfólki leikskóla til foreldra og 
leggja áherslu á mikilvægi þess að kynning og ráðgjöf fari þannig fram að 
allir foreldrar séu upplýstir. Þjálfun barna sem sýndu slaka eða mjög slaka 
færni á HLJÓM-2 fer fram í öllum þeim leikskólum sem lögðu fyrir 
HLJÓM-2 og áhugavert hefði verið að vita hvernig þjáfunin fer fram, hversu 
oft í viku og hvort hún heldur áfram eftir síðari fyrirlögn HLJÓM-2 ef barnið 
sýnir þá meðalfærni. Einnig er mjög mikilvægt að grunnskólinn fái 
upplýsingar um þá þjálfun þeirra barna sem sýndu slaka eða mjög slaka færni 
í HLJÓM-2, sem fram fór í leikskólunum og miklu skiptir að 
grunnskólakennarar yngri barna þekki skimunarprófið vegna forspárgildi 
þess, hvernig best er að kynna HLJÓM-2 fyrir grunnskólakennurum og þá 
þjálfun sem unnin er á leikskólum í framhaldi af niðurstöðum. Gera mætti 
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rannsókn í leikskóla þar sem beitt væri markvissri, snemmtækri íhlutun 
vegna barna sem sýndu slaka eða mjög slaka færni í HLJÓM-2 og kanna 
hversu mikið sérkennsluþörfin minnkar í þeim grunnskólum sem taka við 
þeim nemendum, í líkingu við rannsókn Vellutino og félaga (2006). 

Mikilvægt er að sinna umskráningu ásamt öðrum þáttum byrjendalæsis í 
leikskólum. Meðal þess sem þarf að gera til að efla og auka læsi barna er að 
beita enn frekar snemmtækri íhlutun í leik- og grunnskólum og auka 
samfellu á milli skólastiganna. Nauðsynlegt er að það séu mikil og góð 
samskipti við foreldra og síðast en ekki síst skiptir það miklu máli að góðir 
og faglegir kennarar sinni nemendum á báðum skólastigum.  

Það er von mín að niðurstöður úr þessari rannsókn minni nýtist til að 
vekja athygli á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og byrjendalæsis í leik- 
og grunnskólum. Einnig vænti ég þess að hún sýni foreldrum betur fram á 
mikilvægi þess að lesa með börnum sínum og tala við þau til að auka 
orðaforða og skilning þeirra á málinu.  

Þeir fjölmörgu sem lagt hafa þessari rannsókn lið með þátttöku sinni eiga 
það sameiginlegt að þeir styðja við og leiðbeina börnum til að ná meiri 
þroska og þar á meðal að styrkja undirstöður læsis og í framhaldinu að kenna 
lestur. Tilgangurinn með rannsóknarverkefninu er að vekja athygli á stöðunni 
í dag og benda á leiðir að því mikilvæga markmiði að verða læs.  

 
„Að ganga er álíka fyrir líkamann og lesturinn er fyrir hugann“ (Pétur 

Gunnarsson, 2000:150). 
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Viðaukar 

Viðauki 1 Bréf til fræðslunefnda sveitarfélaga 
Til fræðslunefndar sveitarfélagsins x 
deildarstjóra fræðslumála 
Undirrituð vinnur að rannsókn í tengslum við meistaranám í Háskóla 
Íslands. Hér er lögð fram beiðni um að leggja fyrir spurningalista og ræða 
við kennara í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins vegna þessa 
verkefnis. Frekari upplýsingar um verkefnið eru í meðfylgjandi bréfi. 
Með ósk um jákvæðar undirtektir.  
Svar óskast sent í bréfi eða tölvupósti til undirritaðrar að Engjavegi 65, 
800, Selfossi eða gj50@simnet.is 
Guðrún Þóranna Jónsdóttir kt. 080250 3399 
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Viðauki 2 Kynning á verkefninu 
Til fræðslunefnda sveitarfélaga - Kynning á meistarverkefni í uppeldis- og 
menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 2009 – 2010. 

Rannsóknarverkefni.  

Ég er í meistaranámi í uppeldis og menntunarfræðum við Menntavísindadeild 
Háskóla Íslands og vinn nú að lokaverkefni mínu. Leiðsögukennari minn er dr. 
Jóhanna Einarsdóttir talmeinafræðingur. Verkefnið felst í því að skoða tengsl og 
samstarf leik- og grunnskóla í Árnessýslu með tilliti til lestrarnáms ungra barna í 
þeim tilgangi að bæta lestrarnám nemenda á yngsta stigi og að fagfólk leik- og 
grunnskólans verði betur meðvitað um samfellu í námi barnanna og þar með 
mikilvægi samstarfs leik- og grunnskóla.  

Vinna við verkefnið hófst vorið 2009 og áætluð verklok vorið 2010. 

Um lestur og snemmtæka íhlutun 

Lestur er hluti af daglegu lífi fólks á okkar menningarsvæði og erfitt að ímynda 
sér hvernig hægt er að höndla tilveruna án lestrar. Samt er lítill hluti barna sem 
ekki verður læs eða þau verða afar slakir lesarar. Það er óásættanlegt og því er 
það brýnt að fræðimenn og kennarar að taki höndum saman og hjálpist enn 
frekar að við að aðstoða þá sem glíma við lestrarörðugleika. Talið er að því fyrr 
sem barn fær örvun í máli, því sagðar sögur og lesið fyrir það, því betra. 
Rannsóknir á sviði snemmtækrar íhlutunar hafa sýnt fram á mikilvæga þætti sem 
tryggja bestan hugsanlegan árangur. Því er mikilvægt að hefja íhlutun eins 
snemma og auðið er ef grunur vaknar um erfiðleika af einhverju tagi í 
þroskaframvindu eða hegðun barna. Tímabilið frá fæðingu barns og fram til 6 ára 
aldurs er sérlega mikilvægt í þessu sambandi og við það er snemmtæk íhlutun 
kennd.11 HLJÓM-2 er próf í leikjaformi sem er notað í flestum tilfellum til að 
kanna hljóðkerfisvitund elstu barnanna í leikskólunum. HLJÓM-2 er lagt fyrir 
nemendur í leikskólum og er unnið með þá sem koma út með slaka eða mjög 
slaka færni í sérstökum þjálfunarverkefnum. Einnig er þeim oft vísað til frekari 
greiningar hjá talmeinafræðingi. Gera má ráð fyrir að um 25% af barnahópnum 

                                                      
11 Tryggvi Sigurðsson, (2001). Snemmtæk íhlutun: markmið og leiðir. Glæður-
Tímarit um uppeldis og skólamál. (vor), 39-44. Reykjavík: 
    Félag íslenskra sérkennara. 
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þurfi að fá slíka þjálfun.12 Það er mjög mikilvægt að framhald verði á þeirri 
þjálfun þegar nemandinn kemur í grunnskóla. Vandi sem er þekktur í leikskóla 
verði viðurkenndur í grunnskólanum og nemandi fái það námsumhverfi sem 
hentar honum og góða og faglega þjónustu. Lestur er mjög mikilvægur í öllu 
námi og því geta lestrarörðugleikar nemanda haft áhrif á allt hans nám.  

Rannsóknin. 

Rannsóknarspurningar verða um gildi snemmtækrar íhlutunar vegna 
lestrarörðugleika í leik- og grunnskóla, faglega vinnu leik- og grunnskóla 
varðandi flutning nemenda milli skólastiganna og væntingar forráðamanna til 
lestrarnáms barna þeirra á því tímabili. 

Rannsóknaraðferðin verður megindleg. Sent verður bréf, til allra leik- og 
grunnskóla í Árnessýslu og forráðamanna nemenda í 1. bekk grunnskólanna, sem 
útskýrir tilgang rannsóknarinnar og farið er fram á ákveðnar upplýsingar um 
ofangreint efni í formi spurningarlista. Síðan verður úrvinnsla verkefnis.  

Mikilvægi verkefnis. 

Ég geri ráð fyrir að niðurstöður verkefnisins veiti starfsfólki leik- og grunnskóla 
svo og skólayfirvöldum mikilvæga vitneskju sem verði hvetjandi fyrir samstarf 
milli leik- og grunnskóla í Árnessýslu og auki samfellu í námi. Sá árangur leiði 
síðan til betri undirbúnings fyrir síðara nám og menntaðri einstaklinga fyrir 
Suðurland. 

 

_______________________________________________________ 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir kt. 080250 3399 

                                                      
12 Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, (2002). 
HLJÓM-2. Reykjavík, Gutenberg 
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Viðauki 3 Bréf til foreldra 

Selfossi 3. mars 2010 
 

Efni: Spurningalisti vegna lestrarnáms barna í leik- og 
grunnskólum 
 

Kæra foreldri/forráðamaður 
 

Erindi þessa bréfs er að biðja þig um aðstoð með því að svara spurningalista 
vegna rannsóknar sem undirrituð vinnur að í meistaranámi við Háskóla Íslands. 
Rannsóknin nær til allra leik- og grunnskóla í Árnessýslu. 

Rannsóknin fjallar um hvernig háttað er undirbúningi lestrarnáms barna í leik- og 
grunnskóla og tengslum leikskóla og grunnskóla við þann undirbúning. 
Ennfremur verða skoðaðar væntingar foreldra varðandi lestrarnám barna sinna 
og bakgrunnsupplýsingar frá heimili. Leitað verður upplýsinga um HLJÓM-2 
prófið sem lagt er fyrir á síðasta ári barnsins í leikskóla.  
 

Samkvæmt rannsóknum þá eru miklar líkur að hægt sé að sjá fyrir með HLJÓM-
2 prófi hvernig barninu muni ganga að ná tökum á lestri þegar að því kemur. 
Mikilvægt er að grípa inn í með viðeigandi kennslu í leik- og grunnskólum. 
 

Könnunin er nafnlaus og ekki persónugreinanleg og því verður ekki hægt að 
rekja svörin til þeirra einstaklinga sem svara henni. Leyfi fræðsluyfirvalda liggja 
fyrir og rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 
 

Meðfylgjandi er spurningalisti sem ég bið þig að svara og senda í lokuðu umslagi 
til umsjónarkennarans sem kemur því síðan til mín. 
 

Með von um góð viðbrögð 
 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir 

nemi í meistaranámi við HÍ 
 

Spurningalistar eru lagðir fyrir forráðamenn barna í 1. bekk grunnskóla, 
grunnskólakennara fyrstu bekkja og deildarstjóra í öllum grunn- og leikskólum í 
Árnessýslu.  
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Viðauki 4 Spurningalista til foreldra 

Undirbúningur að lestrarnámi 

Foreldrar 

Spurningar: 

Vinsamlega merktu alltaf við besta svarið og aðeins eitt svar í hverri spurningu 

Leikskóli: 
 

1. Var barnið þitt í leikskóla? 
 Já  
 Nei 

 

Ef svarið við 1. spurningu er nei svaraðu þá næst spurningu 10 
 

2. Hvar var barnið þitt í leikskóla? Ef fleiri en eitt svar eiga við merkið þá 
við  

þann stað sem barnið var lengst í leikskóla. 
 Í Árnessýslu 
 Annars staðar á Suðvesturlandi 
 Annars staðar á Íslandi 
 Erlendis 

 

3. Hve lengi var barnið þitt í leikskóla? Merktu við einn svarmöguleika: 
 Barnið var stopult í leikskóla (t.d. vegna flutninga fjölskyldu) 
 Barnið var 1 ár í leikskóla 
 Barnið var 2 ár í leikskóla 
 Barnið var 3 ár í leikskóla 
 Barnið var 4 ár eða lengur í leikskóla  

 

4. Fór barnið fúslega í leikskólann þegar það var fjögra til fimm ára? 
 Alltaf 
 Hér um bil alltaf 
 Yfirleitt 
 Oftast ekki  
 Alls ekki 

 

5. Var HLJÓM-2 lagt fyrir barnið þitt í leikskóla? 
 Já – að hausti síðasta ár í leikskóla 
 Já – einhvern tíma á síðasta ári í leikskóla 
 Já tvisvar á síðasta ári þess í leikskóla 
 Nei  
 Ég veit það ekki 
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Ef þú merkir við annan hvorn af tveim síðustu liðum í spurningu 5 

svaraðu þá næst spurningu 10. 
 

6. Fékkst þú upplýsingar um tilgang og eðli þeirrar athugunar?  
 Já – ég fékk mjög góðar upplýsingar um það frá starfsfólki 

leikskólans 
 Já – ég fékk tilkynningu um að ætti að leggja það fyrir frá 

starfsfólki leikskólans 
 Já – frekar lauslega  
 Nei 
 Man það ekki 

 

7. Fékkst þú sem foreldri leiðbeiningar/ráðgjöf frá leikskóla í framhaldi af 
niðurstöðum á 
HLJÓM-2? 

 Já – mjög góðar. Ég var boðuð/boðaður á sérstakan fund og 
niðurstöður  

 útskýrðar fyrir mér 
 Já – það var rætt í tengslum við næsta foreldrafund eftir fyrirlögn 

HLJÓM-2 
 Já – ég fékk skriflegar upplýsingar frá leikskóla 
 Já – lauslega 
 Nei  

 

8. Hvernig var niðurstaða barnsins þíns í HLJÓM-2 að hausti? 
 Mjög góð 
 Meðal færni 
 Slök færni  
 Mjög slök færni 
 Ég fékk ekki upplýsingar 
 Ég man það ekki 

 

9. Voru niðurstöður HLJÓM-2 í samræmi við væntingar þínar um barnið 
þitt? 
 Já 
 Að mestu leyti 
 Hlutlaus 
 Ég var frekar ósátt/ur 
 Nei 

 

10. Eru dæmi um lestrarerfiðleika (dyslexíu) í ætt barnsins?  
 Já, hjá nánustu fjölskyldu (systkinum, foreldrum, föður- eða 

móðurforeldrum) 
 Já hjá fjarskyldari ættingjum 
 Nei 
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11. Var lesið fyrir barnið heima frá því það var um það bil eins árs til þriggja 
ára? 
 Oftast á hverju degi  
 Tvisvar til þrisvar í viku  
 Oft var lesið fyrir barnið  
 Sjaldan var lesið fyrir barnið 
 Aldrei var lesið fyrir barnið 

 

12. Var lesið fyrir barnið heima frá því það var um það bil þriggja ára til 
fimm ára 
 Oftast á hverjum degi  
 Tvisvar til þrisvar í viku  
 Oft var lesið fyrir barnið  
 Sjaldan var lesið fyrir barnið 
 Aldrei var lesið fyrir barnið 

 

13. Er lesið fyrir barnið þitt í dag? 
 Oftast á hverjum degi  
 Tvisvar til þrisvar í viku  
 Oft er lesið fyrir barnið  
 Sjaldan er lesið fyrir barnið 
 Aldrei er lesið fyrir barnið 

Grunnskóli: 
14. Hvernig fannst þér upplýsingagjöf frá grunnskólanum þegar barnið þitt 

byrjaði í skóla? 
 Mjög mikil 
 Frekar mikil 
 Hlutlaus 
 Frekar lítil 
 Mjög lítil 

 

15. Fer barnið fúslega í skólann? 
 Alltaf 
 Oftast 
 Hvorki né 
 Sjaldan 
 Aldrei 

 

16.  Veist þú til þess að upplýsingar hafi fylgt barninu frá leikskóla til 
grunnskólans?  
 Já – allar þær upplýsingar sem skiptu máli  
 Eingöngu niðurstöður úr HLJÓM-2 
 Eingöngu þær upplýsingar sem við foreldrar veittum grunnskólanum 
 Nei 
 Annað ________________________________________________ 
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17. Hverjar eru væntingar þína til lestrarnáms barnsins þíns? 
  Hann/hún er þegar orðin læs 
 Ég held að hann/hún verði fljót að læra að lesa 
 Ég held að hann/hún verð í meðallagi fljót að læra að lesa 
 Ég held að hann/hún verði frekar lengi að ná lestrinum 
 Ég held að hann/hún sé með lestrarerfiðleika 

 

18. Fylgdist þú með hvernig barninu gekk við upphaf lestrarnáms? 
 Mjög vel 
 Vel 
 Sæmilega 
 Illa 
 Alls ekkert 

 

19. Færð þú upplýsingar um lestrarnám barnsins þíns í grunnskólanum? 
 Mjög miklar 
 Nokkuð miklar 
 Sæmilegar 
 Lélegar 
 Engar 

 

20. Færð þú leiðbeiningar frá grunnskólanum til að hjálpa barninu við 
lestrarnám? 
 Mjög góðar 
 Góðar 
 Sæmilegar 
 Lélegar 
 Engar 

 

21. Fær barnið þitt sérkennslu/stuðning vegna lestrar? 
  Já – í litlum hópi allan veturinn 
  Já – einstaklingslega allan veturinn 
  Já – í litlum hópi tímabundið 
  Já – einstaklingslega tímabundið 
 Nei – það fær ekki sérkennslu  

 

22.  Hvert er viðhorf þitt gagnvart samstarfi heimilis og grunnskóla? 
 Mjög jákvætt 
 Frekar jákvætt 
 Hvorki né 
 Frekar neikvætt 
 Mjög neikvætt 
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Bakgrunnsupplýsingar um svarandann: 
 

23. Hver svaraði listanum? 
 Móðir barnsins 
 Faðir barnsins 
 Annar – hver ____________ 

 

24. Hver er aldur þinn? 
 20 – 29 ára 
 30 – 39 ára 
 40 – 49 ára 
 50 ára eða eldri 

 

25. Hver er menntun þín? 
Merktu við það sem við á: 

  Grunnskólapróf 
 Stúdentspróf  
 Iðnnám 
 Starfstengd menntun 
 Háskólapróf (sbr. BEd/BA) 
 Framhaldsháskólapróf (meistara-/doktorspróf) 
 Annað 

__________________________________________________ 
 

26. Búseta: 
 Dreifbýli 
 Þéttbýli með undir 1000 íbúum 
 Þéttbýli með 1000 – 5000 íbúum 
 Þéttbýli með 5001 eða fleiri íbúum 

 

Vinsamlega skilaðu spurningalistanum í lokuðu umslagi til umsjónarkennara 
barnsins.  

Með bestu þökk fyrir veitta aðstoð. 
 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir 

Nemi í meistaranámi við Menntavísindadeild Háskóla Íslands 
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Viðauki 5 Bréf til leik- og grunnskólakennara 
 

Selfossi 3. mars 2010 
 

Efni: Spurningalisti vegna lestrarnáms barna í leik- og grunnskólum 
 

Kæri kennari (deildarstjóri/grunnskólakennari) 

Erindi þessa bréfs er að biðja þig um aðstoð með því að svara spurningalista 
vegna rannsóknar sem undirrituð vinnur að í meistaranámi við Háskóla Íslands. 
Rannsóknin nær til allra leik- og grunnskóla í Árnessýslu. 

Rannsóknin fjallar um hvernig háttað er undirbúningi lestrarnáms barna í leik- og 
grunnskóla og tengslum leikskóla og grunnskóla við þann undirbúning. 
Ennfremur verða skoðaðar væntingar foreldra varðandi lestrarnám barna sinna 
og bakgrunnsupplýsingar frá heimili. Leitað verður upplýsinga um HLJÓM-2 
prófið sem lagt er fyrir á síðasta ári barnsins í leikskóla.  
 

Samkvæmt rannsóknum þá hefur HLJÓM-2 prófið forspárgildi um hverjir lenda 
í erfiðleikum í lestrarnámi. Mikilvægt er að grípa inn í með snemmtækri íhlutun 
fái barnið slaka færni eða mjög slaka færni á HLJÓM-2. 
 

Könnunin er nafnlaus og ekki persónugreinanleg og því verður ekki hægt að 
rekja svörin til þeirra einstaklinga sem svara henni. Leyfi fræðsluyfirvalda liggja 
fyrir og rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 
 

Meðfylgjandi er spurningalisti sem ég bið þig að svara og skila í lokuðu umslagi 
til skólastjórans eða undirritaðrar. 
 

Með von um góð viðbrögð 
 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir 

nemi í meistaranámi við HÍ 
 
 

Spurningalistar eru lagðir fyrir forráðamenn barna í 1. bekk grunnskóla, 
grunnskólakennara fyrstu bekkja og deildarstjóra í öllum grunn- og leikskólum í 
Árnessýslu.  
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Viðauki 6 Spurningalisti til leikskólakennara 
Undirbúningur að lestrarnámi 

Leikskólakennarar 

Spurningar: 

Vinsamlega merktu alltaf við besta svarið og aðeins eitt svar í hverri spurningu 
 

1. Hver er fjöldi barna í þínum leikskóla? 
 40 eða færri 
 41 – 100 
 100 – 160 

 

2. Hvað eru margir í leikskólanum með leikskólakennaramenntun? 
 Allir þeir sem starfa sem leikskólakennarar með börnunum 
 Helmingurinn eða fleiri af þeim sem starfa sem leikskólakennarar 

með börnunum 
 Færri en helmingur þeirra sem starfa sem leikskólakennarar með 

börnunum 
 Eingöngu leikskólastjórinn 
 Enginn 

 

3. Er málörvun fastur liður í leikskólanum? 
 Mjög mikil áhersla er lögð á málörvun 
 Mikil áhersla er lögð á málörvun 
 Áhersla er í meðallagi á málörvun 
 Frekar lítil áhersla er lögð á málörvun 
 Enginn áhersla er lögð á málörvun 

 

Lestrarstund = kennari les sögu og það fara fram samræður um efnið 
(sögustund). 

 

4. Er lestrarstund með börnunum liður í starfi leikskólans?  
 Það er lestrarstund á hverjum degi 
 Það er lestrarstund þrisvar í viku  
 Það er lestrarstund tvisvar í viku eða sjaldnar 
 Það eru lestrarstundir en óákveðið hvenær 
 Nei 

 

5. Eru bókstafir sýnilegir í umhverfi barnanna á leikskólanum? 
 Já – inni á deildum 
 Já – í fataklefanum 
 Já – á göngum 
 Á öllum ofangreindum stöðum 
 Nei 
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6. Er sérstaklega unnið með bókstafi með börnunum? 
 já – einu sinni í viku 
 já – tvisvar til þrisvar í viku 
 já – en frekar tilviljunarkennt 
 nei 

 

7. Fá börnin þjálfun í skrift/ritun? 
 Já – einu sinni í viku 
 Já – tvisvar til þrisvar í viku 
 Já – en frekar tilviljunarkennt 
 Nei 

 

Umskráning = það er að breyta bókstöfum í hljóð og tengja saman í orð eða 
orðahluta 

 

8. Fá börnin þjálfun í umskráningu? 
 Já – mjög mikla 
 Já – frekar mikla 
 Já – í meðallagi 
 Já – en frekar litla 
 Nei – ekki er unnið með umskráningu  

 

Hafðu elsta hópinn (4 – 5 ára) í huga þegar þú svarar 9. spurningu? 
 

9. Leggðu mat á hver áherslan er á eftirfarandi atriði: 
Minnst áhersla lögð á 0 og mest á 10. 
 

Tjáning og frásögn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Efling orðaforða 

1     2   3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Efling málskilnings 

1     2   3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Efling hlustunarskilnings 

1     2   3 4 5 6 7 8 9 10 
 

10. Er skólahópur í leikskólanum hjá fjögra – fimm ára börnum? 
(undirbúningshópur fyrir þá sem fara næsta ár í grunnskóla) 

 Já 
 Nei 
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Ef nei slepptu spurningum 11 - 13 og svaraðu næst spurningu 14 
 

11. Skólahópur: 
 Er búinn til að hausti og eru börnin saman á deild 
 Er búinn til eftir áramót og eru börnin saman á deild 
 Er búinn til að hausti og eru börnin ekki saman á deild 
 Er búinn til eftir áramót og eru börnin ekki saman á deild 

 

12. Skólahópur: 
 Kemur saman í hóp til vinnu einu sinni á dag 
 Kemur saman í hóp til vinnu þrisvar til fjórum sinnum í viku 
 Kemur saman í hóp  til vinnu einu sinni til tvisvar í viku 
 Kemur saman en óreglulega 
 Kemur eingöngu saman til að fara í viðtökuskóla 

 

13. Í skólahópnum er lögð áhersla á að: 
 Þjálfa stafaþekkingu  
 Þjálfa hljóðkerfisþætti (rím, greiningu orða, tenging hljóða o.fl.) 
 Þjálfa stafaþekkingu og hljóðkerfisþætti 
 Umskráningu og orðakennslu  
 Skrifa  
 Allt ofangreint 
 Annað ________________________________________________ 

 

14. Er prófið HLJÓM-2 lagt fyrir í þínum leikskóla? 
 Já – af deildarstjóra barnanna 
 Já – af sérkennara leikskólans 
 Já – af leikskólastjóra 
 Já – af öðrum aðila, hverjum?______________________________ 
 Nei 

 

15. Eru önnur próf eða skimanir lagðar fyrir í þínum leikskóla? 
 Já  
 Nei 

 

Ef já, þá hvaða? __________________________________________________ 
 
16. Fá foreldrar upplýsingar um skimunarprófið HLJÓM-2 áður en það er 

lagt fyrir? 
 Já 
 Nei 
 Annað ________________________________________________ 



  

100 

 

17. Hvernig er foreldrar upplýstir eftir fyrirlögn HLJÓM-2? 
 Haldinn er fundur með foreldrum hvers barns sem tók prófið 
 Haldinn er fundur með foreldrum þeirra barna sem sýndu slaka 

færni eða mjögslaka færni 
 Allir foreldrar fá bréf með niðurstöðum 
 Foreldrar nemenda sem sýndu slaka færni eða mjög slaka færni fá 

bréf meðniðurstöðum 
 

18. Fá foreldrar ráðgjöf í framhaldi af niðurstöðum HLJÓM-2? 
 Já – það er mikið samstarf við alla foreldra varðandi þjálfun í 

framhaldi af 

niðurstöðum 
 Já – það er mikið samstarf við foreldra barna sem sýndu slaka færni 

eða  

mjög slaka færni varðandi þjálfun í framhaldi af niðurstöðum  
 Já – foreldrar eru vel upplýstir á einum fundi um æskilega þjálfun í  

framhaldi af niðurstöðum 
 Já – foreldrar fá bréf með ráðgjöf í framhaldi af niðurstöðum 
 Nei – ekki er ráðgjöf í framhaldi af niðurstöðum 
 Annað ________________________________________________ 

 

19. Hvað gerist í leikskólanum eftir fyrirlögn HLJÓM-2? 
 Leikskólakennarar fara yfir niðurstöður allra barna og samræma 

þjálfun innan leikskólans  
 Leikskólakennarar fara yfir niðurstöður þeirra barna sem sýndu 

slakafærni eða mjög slaka færni og samræma þjálfun 
 Leikskólakennarar halda áfram þeirri vinnu/þjálfun sem verið 

hefurí gangi eins og var fyrir prófið HLJÓM-2 
 Niðurstöðum HLJÓM-2 er vísað til sérkennara 
 Annað ________________________________________________ 

 

20. Börn með slaka færni eða mjög slaka færni á skimunarprófinu HLJÓM-2 
fá í framhaldi af niðurstöðum: 

 Einstaklingsþjálfun í þeim þáttum sem þau gátu ekki/varla 
 Einstaklingsþjálfun, alhliða málörvunarverkefni  
 Hópþjálfun í þeim þáttum sem lagðir eru fyrir í HLJÓM-2 
 Hópþjálfun, alhliða málörvunarverkefni 
 Fá áfram málörvun í sínum hópi eins og var fyrir prófun HLJÓM-2 
 Annað ________________________________________________ 

 

21. Er HLJÓM-2 lagt tvisvar fyrir börnin í leikskólanum? 
 Já fyrir öll börnin 
 Já fyrir þau börn sem komu slök út á HLJÓM-2 prófinu 
 Nei 
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22. Hvernig finnst þér HLJÓM-2 nýtast í leikskólanum? 
 Mjög vel 
 Vel 
 Hlutlaus 
 Sæmilega 
 Illa 

 

23. Fylgja upplýsingar um niðurstöðu barnsins í HLJÓM-2 frá leikskólanum 
tilgrunnskólans? 

 Já – niðurstöður allra barna 
 Já – niðurstöður þeirra barna sem sýndu slaka færni eða mjög slaka 

færni 
 Já – ef foreldrar óska eftir því 
 Já – ef grunnskólinn kallar eftir því 
 Nei 

 

24. Eru heimsóknir frá leikskóla til grunnskóla síðasta ár barna í í leikskóla? 
 Já – það er samvinna við grunnskólann allan veturinn 
 Já – það er samvinna við grunnskólann frá áramótum 
 Já – það er vorskóli þar sem börnin úr leikskólanum koma í 

heimsókn í  
 Grunnskólann 
 Nei 

 

Ef nei, þá skaltu sleppa næstu spurningu 
 

25. Hver er reynslan af þeim heimsóknum? 
 Mjög góð 
 Frekar góð 
 Sæmileg  
 Ég tel að þær skipti litlu máli 
 Ekki góð 

 

26. Telur þú að börnunum gangi betur í námi af því að þau hafa kynnst starfi 
grunnskólans? 

 Miklu betur 
 Betur 
 Heldur betur 
 Ég tel að það skipti litlu máli 
 Nei 
 Annað ________________________________________________ 

 

27. Er að þínu mati þörf á að auka upplýsingaflæði til grunnskólans varðandi 
flutning barna í grunnskóla? 

 Já 
 Nei 
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Viltu koma einhverju á framfæri varðandi undirbúning að lestrarnámi fyrir börn í 
leik- og grunnskólum?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Bakgrunnsupplýsingar um svarandann: 
 
28. Hver er aldur þinn? 

 20 – 29 ára 
 30 – 39 ára 
 40 – 49 ára 
 50 og eldri 

 

29. Hver er menntun þín? 
Merktu við það sem við á (fleiri en einn valmöguleika): 

 Grunnskólapróf 
 Stúdentspróf  
 Iðnnám 
 Starfstengd menntun 
 Háskólapróf (sbr. BEd/BA) 
 Framhaldsháskólapróf (meistara-/doktorspróf) 
 Annað 

__________________________________________________ 
 

30. Búseta: 
 Dreifbýli 
 Þéttbýli með undir 2000 íbúum 
 Þéttbýli með 2000 – 5000 íbúum 
 Þéttbýli með 5001 eða fleiri íbúum 

 

Vinsamlega skilaðu spurningalistanum í lokuðu umslagi til leikskólastjóra eða 
undirritaðrar. 

Með bestu þökk fyrir veitta aðstoð. 
 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir 

nemi í meistaranámi við Menntavísindadeild Háskóla Íslands 
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Viðauki 7 Spurningalisti til grunnskólakennara 

Undirbúningur að lestrarnámi 
Grunnskólakennarar 

umsjónarkennari í 1. bekk 

Spurningar: 

Vinsamlega merktu alltaf við besta svarið og aðeins eitt svar í hverri spurningu 
 

1.  Hvað eru mörg börn í þínum grunnskóla? 

�  100 eða færri 
�  101 - 300 
�  301 eða fleiri 

 

2. Hver er fjöldi nemenda í þínum umsjónarbekk? 

�  færri en 10 
�  11 – 15 
�  16 – 20  
�  21 – 25 
�  26 eða fleiri 

 

3. Fékkst þú upplýsingar um núverandi nemendur þína frá leikskólanum? 

�  Mjög ítarlegar 
�  Frekar góðar 
�  Sæmilegar 
�  Frekar lélegar 
�  Engar 

 

4. Fékkst þú upplýsingar um einstaka nemendur frá leikskólanum? 

�  Mjög ítarlegar 
�  Frekar góðar 
�  Sæmilegar 
�  Frekar lélegar 
�  Engar 
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5. Fékkst þú upplýsingar um hvernig undirbúningi lestrarnáms er háttað í 
leikskólanum? 

�  Mjög ítarlegar 
�  Frekar góðar 
�  Sæmilegar 
�  Frekar lélegar 
�  Engar 

 

6. Þekkir þú matstækið HLJÓM-2 sem oftast er lagt fyrir börn í leikskólum 
aðhausti síðasta ár þeirra í leikskóla? 

�  Mjög vel 
�  Nokkuð vel 
�  Sæmilega 
�  Hef heyrt um það 
�  Nei  

 

7. Fékkst þú upplýsingar um hvort HLJÓM-2 hefði verið lagt fyrir nemendur 
þína í leikskóla? 

�  Já 
�  Nei 

 

Ef svarið er nei við síðustu spurningu viltu þá sleppa spurningum 8 – 12 og 
svara næst spurningu 13? 

 

8. Fékkst þú upplýsingar um niðurstöður HLJÓM-2 varðandi núverandi 
nemendur þína?  

�  Já, með kynningu frá leikskólanum 
�  Já, aðili frá grunnskólanum fékk upplýsingar og kynnti fyrir kennurum 
�  Já, í foreldraviðtali 
�  Ég fékk ófullnægjandi upplýsingar um stöðu nemandans varðandi HLJÓM-2 
�  Annað ____________________________________________________ 
 

9. Fékkst þú upplýsingar um hvaða nemendur í þínum umsjónarbekk sýndu 
slaka eða mjög slaka færni á HLJÓM-2? 

�  Já 
�  Nei 
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10. Fékkst þú upplýsingar um þá vinnu sem unnin var í leikskólanum varðandi 
þá nemendur sem sýndu slaka eða mjög slaka færni á HLJÓM-2? 

�  Já – með viðtölum við leikskólakennara 
�  Já – með skriflegri skýrslu frá leikskóla 
�  Já – með viðtölum við foreldra 
�  Já – lauslegt yfirlit 
�  Nei  

 

11. Telur þú að niðurstöður HLJÓM-2 prófsins hafi nýst þér?  

�  Já – til að byggja upp betri lestrarkennslu í 1. bekk 
�  Já – ég hef þær í í huga við lestrarkennslu í 1. bekk 
�  Ég er hlutlaus varðandi það 
�  Ég tel að þær skipti frekar litlu máli fyrir lestrarkennslu í 1. bekk 
�  Nei – ég tel að þær skipti engu máli fyrir lestrarkennslu í 1. bekk 

 

12. Er sérstakur stuðningur í 1. bekk fyrir þá nemendur sem sýndu slaka eða 
mjög slaka færni á HLJÓM-2? 

�  Já – þau hitta sérkennara reglulega  
�  Já – hjá umsjónarkennara 
�  Nei – allir nemendur í bekknum fá mál- og hljóðkerfisæfingar 
�  Nei – þau fylgja sömu námskrá og aðrir í bekknum 
�  Annað __________________________________________________ 

 

13. Hefst sérkennsla í 1. bekk í þínum skóla 

�  Já – alltaf  
�  Já – þegar í skólann koma nemendur með greiningu 
�  Já – þegar til er sérkennslukvóti 
�  Einstöku sinnum 
�  Nei – aldrei 

 

14. Hversu margar sérkennslustundir hlutfallslega eru fyrir nemendur í 1. 
bekk miðað við allan skólann? 

�  Minna en 5% 
�  6 – 8% 
�  9 – 11% 
�  11% eða meira  

 

Lestrarstund = kennari les sögu og það fara fram samræður um efnið 
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15. Er lestrarstund með börnunum liður í starfi bekkjarins? 

�  Það er sérstök lestrarstund á hverjum degi 
�  Það er lestrarstund þrisvar til fjórum sinnum í viku eða sjaldnar  
�  Það er eingöngu lesið fyrir börnin á hverjum degi í nestistíma 
�  Það eru lestrarstundir en óákveðið hvenær  
�  Nei 

 

16. Leggðu mat á hver áherslan er á eftirfarandi atriði í þínum bekk. Minnst 
áhersla lögð á 0 og mest á 10. 

 

Tjáning og frásögn 

1      2    3  4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________ 
 

Efling orðaforða 

1     2    3   4 5 6 7 8 9 10 

______________________________________________________ 
 

Efling málskilnings 

1     2    3   4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________ 
 

Efling hlustunarskilnings 

1     2    3   4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________ 
 

17. Eru hóppróf eða skimanir lagðar fyrir fyrsta bekk? 

�  Já 
�  Nei 

 

Ef já, þá hvaða?_______________________________________________ 
 

18. Eru heimsóknir frá leikskóla til grunnskóla síðasta ár barna í leikskóla? 

�  Já – það er samvinna við leikskólann allan veturinn 
�  Já – það er samvinna við leikskólann frá áramótum 
�  Já – það er vorskóli þar sem börn úr leikskólanum koma í heimsókn í 

grunnskólann 
�  Nei 
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Ef nei er svar við spurningu 18 – þá skaltu sleppa næstu spurningu 
 

19. Hver er reynslan af þeim heimsóknum? 

�  Mjög góð 
�  Frekar góð 
�  Sæmileg  
�  Ég tel að þær skipti litlu máli 
�  Ekki góð 

 

20.Telur þú að börnunum gangi betur í námi ef þau hafa kynnst starfi 
grunnskólans? 

� Miklu betur 
� Betur 
� Heldur betur 
� Ég tel að það skipti litlu máli 
� Nei 

 

21. Er að þínu mati ástæða til að auka upplýsingaflæði til grunnskóla um 
starfsemi leikskólans? 

� Já 
� Nei 

 

22. Viltu koma einhverju á framfæri varðandi undirbúning að lestrarnámi 
fyrir börn í leik- og grunnskólum?  

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Bakgrunnsupplýsingar um svarandann: 
 

23. Hver er aldur þinn? 

� 20 – 29 ára 
� 30 – 39 ára 
� 40 – 49 ára 
� 50 og eldri 

 

24. Hver er menntun þín? Merktu við það sem við á: 

� Grunnskólapróf 
� Stúdentspróf  
� Iðnnám 
� Starfstengd menntun 
� Háskólapróf (sbr. BEd/BA) 
� Framhaldsháskólapróf (master-/doktorspróf) 
� Annað __________________________________________________ 

 

25. Búseta: 

� Dreifbýli 
� Þéttbýli með undir 1000 íbúum 
� Þéttbýli með 1000 – 5000 íbúum 
� Þéttbýli með 5001 eða fleiri 

 

Vinsamlega skilaðu spurningalistanum í lokuðu umslagi til skólastjóra eða 
undirritaðrar. 

Með bestu þökk fyrir veitta aðstoð. 
 

Guðrún Þóranna Jónsdóttir 

Nemi í meistarnámi við Menntavísindadeild Háskóla Íslands 
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Viðauki 8 Bréf frá Persónuvernd 
 




