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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð  er lokaverkefni til b.ed. gráðu við Kennarabraut Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands.  

Í ritgerðinni munum við varpa ljósi á nokkrar af þeim lestrarkennsluaðferðum sem 

notast er við í grunnskólum landsins í dag. Einnig verður komið inn á mikilvæga þætti 

sem spila stórt hlutverk við lestrarkennslu eins t.d. lesskilningur og hljóðkerfisvitund. 

Að læra að lesa er einn mikilvægasti þátturinn í skólagöngu barna og áríðandi er að hver 

og einn fái þá  tilsögn og aðstoð sem til þarf strax í upphafi skólagöngu til að góður 

árangur náist. 

Bornar verða saman tvær lestrarkennsluaðferðir Hljóðaaðferðin og Byrjendalæsi. 

Hljóðaaðferðin er gömul og rótgróin aðferð, en Byrjendalæsi hefur frekar nýlega tekið 

sér bólfestu sem lestrarkennsluaðferð hérlendis. Lagðir voru spurningalistar fyrir þrjá 

reynda kennara. Tveir af þeim kenna eftir Byrjendalæsi og sá þriðji notar Hljóðaaðferð í 

sinni kennslu. Þegar aðferðirnar voru bornar saman kom í ljós að aðferðirnar skarast að 

nokkru leiti. Byrjendalæsið styðst t.d. að nokkru leiti við Hljóðaaðferðina hvað varðar 

innlögn á hverjum staf fyrir sig. Þá er gripið til Hljóðaaðferðar þegar þarf að fara í dýpra 

í hljóð eða stafatákn.   

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

Efnisyfirlit  

    

Útdráttur ........................................................................................................................................ i 

Efnisyfirlit ....................................................................................................................................... 1 

1. Töflu – myndarit .................................................................................................................... 3 

2. Inngangur .............................................................................................................................. 4 

3. Lestur ..................................................................................................................................... 6 

3.1. Hvað einkennir góðan lesara? ...................................................................................... 9 

3.2. Aðalnámsskrá .............................................................................................................. 11 

3.3. Kenningar um lestur .................................................................................................... 12 

4. Hljóðkerfisvitund ................................................................................................................. 14 

4.1. Hvernig tengist hljóðkerfisvitundin lestri? .................................................................. 16 

5. Lestrarkennsluaðferðir ........................................................................................................ 18 

5.1. Hljóðaaðferð ........................................................................................................... 19 

5.2. Heildaraðferð .......................................................................................................... 19 

5.3. Blandaðar aðferðir .................................................................................................. 20 

6. Hljóðaaðferð ........................................................................................................................ 22 

6.1. Um aðferðina ............................................................................................................... 22 

6.2. Sagan ........................................................................................................................... 23 

7. Byrjendalæsi ........................................................................................................................ 25 

7.1. Um aðferðina. .............................................................................................................. 25 

7.2. Þróunarstarf og árangur ............................................................................................. 29 



2 

 

8. Aðferðirnar bornar saman ................................................................................................... 30 

8.1. Útbreiðsla hvorrar aðferðar fyrir sig .......................................................................... 30 

8.2. Helsti munurinn ........................................................................................................... 30 

8.3. Rannsóknin .................................................................................................................. 31 

9. Samantekt ........................................................................................................................... 32 

10. Lokaorð ............................................................................................................................ 37 

11. Dæmi um vikuáætlanir. ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

Heimildaskrá ................................................................................................................................ 38 

Fylgisíða 1. ................................................................................................................................... 40 

Fylgisíða 2. ................................................................................................................................... 41 

Fylgisíða 3. ................................................................................................................................... 42 

Fylgisíða 4. ................................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Töflu – myndarit 

 

Mynd 1. Umskráningarlíkanið.......................................................................................6 

Mynd 2. Merkingarlíkanið............................................................................................7 

Mynd 3. Samvirknilíkanið.............................................................................................7 

Mynd 4. Lesskilningur..................................................................................................10 

Mynd 5. Stigþyngjandi verkefni............................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Inngangur 

 

Öll börn hafa jafnan rétt til náms og að þau fái þá kennslu sem að hentar þeim 

við upphaf skólagöngu sinnar. Í Salamanca yfirlýsingunni segir  að menntun sé 

frumréttur hvers barns og að hverju samfélagi beri að sjá til þess að barnið fái 

viðunandi tækifæri menntunar og að viðhalda henni. Einnig að börn séu 

mismunandi og hafi mismunandi námsþarfi og ber þeim fagmönnum sem að 

námi barna koma, að uppfylla þær (Salamanga yfirlýsingin:1994). Fjöldamargar 

kennsluaðferðir hafa verið þróaðar í gegn um tíðina og henta þær misjafnlega 

vel fyrir einstaklinga og hópa. Það þarf því að hafa fjölbreytnina í fyrirrúmi og 

finna aðferðir sem henta öllum nemendum bekkjarins að hverju sinni. Kennarar 

sem taka að sér lestrarkennslu verða að vera vel meðvitaðir um bæði fræðin á 

bak við lestrarnám og kunna að nálgast alla nemendur bekkjarins sama hversu 

vel á veg þeir eru komnir í lestrarnám sínu. Lestur er flókin huglæg aðgerð sem 

flest börn takast á við  þegar  þau hefja nám í  grunnskóla. Að læra að lesa liggur 

misjafnlega vel fyrir hverjum og einum og því skiptir miklu máli að hver og einn 

finni þá námsleið sem hentar honum best til að ná námsmarkmiðum sínum. 

Nemendur koma í skólann með misjafnt bakland og misjafnan grunn sem þarf 

að nýta til að styrkja einstaklinginn.  Kennarinn hefur ábyrgðarfullt hlutverk og 

hefur það mikið að segja hvaða kennsluaðferðir hann velur fyrir bekkinn og 

einnig á hvaða forsendum hún er valin. 

 Í upphafi rigerðarinnar er farið lauslega yfir hugtakið lestur og hvaða þættir það 

eru sem spila inn í lestur og lestrarnám í heild sinni, sem og helstu kenningar. 

Einnig  varpar þessi ritgerð ljósi á nokkrar af þeim kennsluaðferðum sem notast 

er við í lestrarkennslu í dag og viðhorf 3 kennara sem notast við ólíkar aðferðir.  

Leitast verður við að svara spurningunni hver er munurinn á tveimur 

lestrarkennsluaðferðum Hljóðaaðferð og Byrjendalæsi? Önnur aðferðin er 

rótgróin og hefur verið við lýði lengi en hin er tiltölulega ný og byggir á mun 

meiri hraða og spannar víðtækara svið. Ástæðan fyrir vali okkar á þessu 

ritgerðarefni er til að kanna hversu ólíkar aðferðirnar í raun eru, bæði í kennslu 

og fræðilega vegna þess að við höfum orðið varar við mismunandi sjónarmið  
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varðandi stafainnlögn í hvorri aðferð fyrir sig. Þá hafa kennarar sem nota 

hljóðaaðferð í sinni kennslu verið á móti því að leggja inn tvö hljóð samtímis 

vegna þess að það getur virkað ruglandi fyrir unga nemendur. Því voru þessar 

tvær aðferðir valdar því að í grunninn er gert ráð fyrir að lagðir séu inn tveir 

samliggjandi stafir í Byrjendalæsis aðferð en aðeins einn í Hljóðaaðferð. Við 

viljum því skoða hversu mikið þær skarast og hvort að það nái í raun og veru inn 

á þennan námsþátt eða ekki. 
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3. Lestur 

 

Áður en kennari hefst handa við lestrarkennslu er mikilvægt að hann geri sér grein fyrir 

því hvað lestur felur í sér til að geta valið viðeigandi kennsluaðferð.  Æskilegt er að áður 

en kennarinn hefst handa að hann velti fyrir sér spurningum eins og t.d. hver er 

skilgreiningin á lestri? Hver eru lokamarkmiðin í lestrarkennslu og hvað felur það í sér 

að vera góður lesandi? Mikilvægt er að horfa til þessara þátta áður en farið er í að skoða 

efnisþætti kennsluaðferðanna því að það er ekki nóg að vita hvernig á að kenna heldur 

verður að liggja fyrir hvað á að kenna. Þá sést líka hvaða þættir það eru sem teknir eru 

fyrir í t.d. Hljóðaaðferð og  Byrjendalæsi og hvernig eigi að þjálfa þá. 

Lestur er ekki aðeins lykill að samfélaginu. Hann er einnig undirstaða að námi og þeim 

forréttindum að geta notið bókmennta og hinni fjölbreyttu flóru bóka sem eru í boði 

fyrir alla aldurshópa. Lestur er ferli sem gerist að nokkru leiti sjálfvirkt en þó að 

nokkrum skilyrðum settum. Það er hlutverk kennarans að ýta undir áhuga, veita kennslu 

og styðja barnið í vegferð sinni til læsis. Það er hægt að fara margar leiðir við 

lestarkennslu en markmiðin eru alltaf þau sömu, þar að segja að verða læs.   

Lestur er nefnilega ekki meðfæddur hæfileiki eins og að tala, heldur er hann aðgerð sem 

nemendur verða læra. Misjafnt er hvernig nemendur takast á við lesturinn og reynist 

hann nemendum miserfiður, þó læra flest börn að lesa áreynslulaust og án fyrirhafnar. 

Lesturinn er nefnilega margskiptur og margir samliggjandi þættir sem hafa áhrif á hann, 

þess vegna er svona einstaklingsbundið og misjafnt hvernig lesturinn gengur hjá 

hverjum fyrir sig (Steinunn Torfadóttir, 2007d).  

Ekki er til ein bein skilgreining á lestri enda flókið fyrirbæri til að útskýra.“ Flestar 

skilgreiningar falla í tvo meginflokka. Annarsvegar  eru skilgreiningar sem leggja 

áherslu á að lestur sé fólgin í umskráningu skriftákna í hljóð stafa og orða. Hins vegar 

eru fræðimenn sem leggja aðaláherslu á að lestur feli í sér að greina merkingu textans“ 

(Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson. 1987:14). 

Til þess að geta tileinkað sér lestur verða nemendur að ná tökum á ákveðnum 

grundvallarþáttum sem tengjast hljóðkerfisvitundinni. Þeir verða að búa yfir þeirri færni 

að geta blandað saman hljóðum og umskrá þannig hljóð yfir orð. Einnig verður sú geta 
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að vera til staðar að geta greint orð niður í þau hljóð sem þau innihalda. Nemandinn 

verður að gera sér grein fyrir því hvaða tengsl sú aðgerð að læra hljóðin hefur fyrir 

lestrarferlið til að geta nýtt sér það við lesturinn. Það er ekki nóg að greina bara hljóðin 

heldur verður einstaklingurinn að skilja hvað stafirnir þýða og hvað þeir segja (Scanlon, 

Andersson, Sweeny, 2010:65). 

Fræðimenn hafa komið fram með þrjú lestrarlíkön sem eiga að útskýra lestrarferlið. Þau 

nefnast umskráningarlíkanið, merkingarlíkanið og samvirknilíkanið. Meginmunurinn á 

þessum þremur líkönum er í hvaða röð unnið er með ákveðna þætti textans (Indriði 

Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson. 1987:14). 

Umskráningarlíkanið (Buttom up): Umskráning skriftákna í hljóð og samsetning 

hljóða í atkvæði og orð er forsenda lestrarins (Indriði Gíslason og Guðmundur B. 

Kristmundsson. 1987:14). Sem sagt nemandinn lærir að lesa með því að byrja á að læra 

stafina og svo hljóð þeirra. Þannig þróast það út í að lesa orð með því að tengja stafina 

saman. Síðast tengir nemandinn textabútana saman í heild og  rýnir í merkingu hans. 

 

Mynd 1. Umskráningarlíkanið (Indriði Gíslason og Guðmundur B. 

Kristmundsson. 1987:14). 

 

Merkingarlíkanið (Top down): Með þessu líkani er átt við að nemendur læra að 

lesa út frá merkingarbærum textum. Nemendum eru kynntir textinn og greina hann 

niður í smærri einingar þar til þeir hafa greint niður hvert hljóð og skriftákn fyrir sig 

(Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson. 1987:14). Áhersla er lögð á að 

textinn hafi merkingu eða tengingu við nánasta umhverfi barnsins. 
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Mynd 2. Merkingarlíkanið (Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson. 

1987:15). 

 

Samvirknilíkanið: Samvirkni þátta. Merking texta, greining í orð og setningar, 

hljóðgreining og leturtákn. Hér er í raun valið það sem talið er henta úr hvorri 

ofangreindri nálgun fyrir sig.  Í þessu líkani er lykilatriði hversu erfiður textinn er. Ef 

textinn er lesandanum framandi fer orka hans í að umskrá skriftákn í hljóð en sé textinn 

kunnuglegur beinist orkan að merkingunni (Indriði Gíslason og Guðmundur B. 

Kristmundsson. 1987:14-15). 

 

Mynd 3. Samvirknilíkanið (Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson. 

1987:15). 

Þó þessi líkön séu talsvert ólík, þá eiga þau þó eitt sameiginlegt. Það er að lestextinn 

sjálfur er lykilatriði og hvernig nemandinn vinnur úr honum. 
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3.1. Hvað einkennir góðan lesara? 

 

Eitt af því sem einkennir góðan lesara er að þeir hafa náð að þróa með sér þrennskonar 

þætti. Það er fyrst og fremst góður skilningur á hljóðum bókstafatáknanna, að geta 

notfært sér sjónrænt orðasafn og geta því umskráð fyrirhafnarlaust. Lesarinn hefur 

góðan orðaforða og málskilning og á því ekki í neinum vandræðum með að skilja það 

sem hann les. Að síðust þarf hann að hafa náð að þróa með sér góða lesfimi sem gerir 

það að verkum að hann getur einbeitt sér alfarið að innihaldi textans í stað þess að 

ströggla við tæknileg atriði lestrarferlisins (Steinunn Torfadóttir, 2007b). 

Til að vekja og halda áhuga á lestri þarf að rýna í lesskilninginn, auk þess er góður 

lesskilningur einn af meginforsendum þess að verða góður lesandi. Áður fyrr var 

aðaláherslan að gera nemendur læsa og minni áhersla lögð á lesskilninginn sem slíkan. 

En þetta hefur breyst með árunum og nú horfa kennarar alltaf meir og meir á 

lesskilninginn. Því að ekki er samasemmerki á milli þess að lesa texta og skilja texta og 

meðtaka það sem viðkomandi er að lesa hverju sinni (Anna Guðmundsdóttir, 2007:3). 

„Lesskilningur felur í skilningi, varðveislu og endurheimtingu á því sem lesið er“ 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2007b). Fræðimenn hafa rannsakað lesskilning og forsendur 

hans í áratugi. Hægt er að draga niðurstöður þeirra saman niður í það að áhrifavaldarnir 

í lesskilning einstaklings séu aðeins tveir. Annars vegar er það lesandinn sjálfur 

eiginleikar hans og færni, hins vegar er það ytri aðstæður einstaklingsins. Með ytri 

aðstæðum er átt við eiginleika textans og aðstæður lesandans (Anna Guðmundsdóttir, 

2007:4). 
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Mynd 4. Samband eiginleika lesara, texta og aðstæðna (Anna Guðmundsdóttir, 2007:4). 

 

Við upphaf lesturs lesa nemendur auðvelda texta og oft fylgja textanum myndir sem 

hjálpa nemandanum að skilja innhald hans og merkingu. Smám og smám saman verður 

textinn þyngri. Uppbygging hans og persónugerð verður fjölbreytileg og innhald hans 

flóknari. Þá er mikilvægt að kenna nemendum lesskilningsaðferðir til að efla og 

viðhalda sjálfstæði þeirra í lestri. Þegar lesandi les texta getur enginn annar en hann sagt 

til um það á hvaða tíma hann hættir að skilja innhald textans. Þess vegna er mikilvægt 

að nemendum sé kennd sjálfskoðun og sjálfsmat til að átta sig á þegar lesskilningur 

þeirra bregst þeim (Rósa Eggertsdóttir, 2008b : 35). 

National Reading panel greinir frá þremur sviðum sem styrkja lesskilning í rannsókn 

sinni frá því árið 2000. 

 Lesskilningur er flókið vitrænt ferli. Ekki er hægt að skýra hann endanlega nema 

í samhengi við tileinkun orðaforða og kennslu orðaforða.   

 Lesskilningur er gagnvirkt ferli. Hann krefst ásetnings og ígrundaðrar 

gagnvirkni á milli lesarar og textans.  
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 Undirbúningur kennara beinist að því að aðstoða nemendur betur en var við að 

þróa og efla aðferðin við að skilja lesinn texta.  Lesskilningur veltur á því hve 

vel kennarar útbúa nemendur sína með nýtilegum aðferðum (Rósa Eggertsdóttir, 

2008b: 35). 

Lengi vel hefur góður orðaforði verið í hávegum hafður, allt frá 1929 hafa rannsakendur 

séð samhengið á milli góðrar lestrarfærni og orðaforða. Orðaforða má auka með þjálfa 

með lestur sagna, með hlustun og samtölum. Ef nemendur skila ekki orðin sem þeir eru 

að lesa þá situr ekkert eftir þegar lestrinum er lokið, textinn verður þeim merkingarlaus 

og óheillandi (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:36-37). 

 

3.2. Aðalnámsskrá 

 

„Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu 

(Aðalnámsskrá, 2007:10). Lestrarkunnátta gerir viðkomandi kleift að njóta bókmennta 

bæði til skemmtunar sem og afþreyingar. En mikilvægast er að lestrarkunnátta er 

aðalundirstaða almennrar menntunar. Einnig er lestur mikilvægur þáttur í mannlegum 

samskiptum þar sem lestur eykur orðaforða og þjálfar góða málfarsnotkun  

(Aðalnámsskrá, 2007:8-9). 

Við upphaf nemenda er lögð áhersla á að ná undirstöðuatriðunum í lestri, efla 

hljóðkerfisvitund og athuga hvort lestrarferlið þróist eðlilega. Þegar kennari fylgist með 

lestrarferlinu er hægt að nota lesskimandir og lesskilningspróf til að athuga hvort allt sé 

eðlilegt. Í upphafi lestrarkennslu er mikilvægt að kennari taki tillit til þess hversu 

lestrarerfiðleikar eru algengir og að hefðbundið lestrarnám gengur hægt hjá mögum 

nemendum (Aðalnámsskrá. 2007:9-10). 

Mikilvægt er að vekja og viðhalda áhuga nemenda á lestri og gera að nemendur geri sér 

grein fyrir mikilvægi lestrarkunnáttu á öllum stigum námsins. Nauðsynlegt er að í 

gegnum allan grunnskólann sé unnið jafnt og þétt með lestrarkunnáttu og lestrarþjálfun. 

Mismunandi lestraraðferðir verða vera kenndar og þjálfaðar til að mæta sem flestum 

nemendum sem eru mis langt á veg komnir. Frjáls lestur þarf að skipa fastann sess og 

þarft er að leggja áherslu á fjölbreytt lesefni. Hafa ber í huga að lestrarþjálfun tengist 
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einnig upplýsingaöflun, öðru námi og bókmenntum af ýmsu tagi (Aðalnámsskrá, 

2007:10). 

Bókmenntakennsla í grunnskólum getur stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda, sem 

og kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélag og trúarhópa. Þar sem 

íslenskur menningararfur er að mikluleiti bundinn bókum er besta leiðin fyrir nemendur 

til að kynnast honum einfaldlega sú að lesa bókmenntir. Ljóðalestur getur aukið 

tilfinningu nemenda fyrir bundu máli og er ljóðalestur þess vegna mikilvægur. 

Sérstaklega þó í yngri bekkjum til að þjálfa brageyra og hljómfall (Aðalnámsskrá, 

2007:10). 

 

Lokamarkmið Aðalnámskrár varðandi lestur eru m.a. 

 Lesið sér til gangs og gamans í námi og starfi.  

 Geti lesið marvísilega texta af öryggi og skilningi. 

 Geti lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og greint aðalatriði frá aukaatriðum. 

 Þekki ýmsar tegundir texta, frá ólíkum tímum. 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi margþættrar lestrarkunnáttu (Aðalnámsskrá, 

2010:12). 

 

3.3. Kenningar um lestur 

 

Til eru fjöldamargar kenningar um lestur og hvernig lestrarferlið gengur fyrir sig. 

Eftirfarandi tvær kenningar eru dæmi um hvaða þætti þarf að horfa til við gerð 

kennsluáætlana við lestur og val á kennsluaðferðum. 

Kenning Hoover og Gough skiptir lestri í tvær huglægar aðgerðir, umskráningu og 

lesskilning. Með umskráningu er átt við að geta hljóðað stafatákn yfir í orð. Það eitt og 

sér dugar ekki til því að nemandinn verður að skilja það sem hann les og til þess verður 

hann að búa yfir ákveðnum orðaforða og málskilningi. Ef að fram kemur veikleiki í 

öðrum hvorum þessarar tveggja þátta eru líkur á því að nemandinn gæti átt í erfiðleikum 

með að ná góðri lestrarfærni (Hoover og Gough:1990). 
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Samkvæmt kenningu Ehri er farsælast að festa inn í minnið eins margar orðmyndir og 

hægt er. Ehri heldur því fram að góðir lesarar búi að því að hafa góðan sjónrænan 

orðaforða sem að nýtist þeim við lesa hratt og nákvæmt. Barnið tengir þær orðmyndir 

sem hann lærir við bæði framburð og merkingu og dýpkar þannig skilning sinn á því 

sem lesið er. En sjónræni orðaforðinn dugar ekki einn og sér því að barnið þarf líka að 

búa yfir þeirri hæfni að geta tengt saman staf og hljóð. Samkvæmt Ehri  þróast sjónrænn 

orðaforði barna í fjórum þrepum. Fyrst talar hún um undanfara bókstafsþreps (Pre 

alphabetic phase) á þessu stigi vita börnin ekki mikið um stafina, þau giska, nota ekki 

tengsl stafs og hljóðs. Þau geta tengt myndir sem þau  þekkja við hluti. Annað þrepið er 

ófullkomið bókstafsþrep. Á þessu þrepi geta börnin þekkt orðin út frá ákveðnum 

stafasamböndum innan orðsins eða eftir framburði, rugla saman orðum og eiga erfitt 

með að finna út hvaða stafi þarf til að stafsetja þau. Þriðja þrepið kallast fullkomið 

bókstafsþrep. Þá myndar barnið fullkomin tengsl milli stafs og hljóðs. Á fjórða og 

síðasta þrepinu sem kallast heildrænt bókstafsþrep les barnið í stærri einingum. Það 

sundurgreinir samsett orð og þekkir fjölda orðmynda sem það getur nýtt sér með 

margvíslegu móti (Ehri:2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Hljóðkerfisvitund 

 

Málvitund er geta einstaklingsins til að geta hugsað um og unnið úr ákveðnum 

eiginleikum tungumálsins í raun án þess að merking þeirra sem slík, sé notuð ti 

stuðnings. Með því er átt við að einstaklingurinn notar tungumálið ekki einungis til 

tjáskipta heldur er sýnir skilning á formlegum eiginleikum málsins (Freyja Birgisdóttir, 

2008:65). 

Hljóðkerfisvitund (Phonological awareness) er undirþáttur málvitundar en það vísar í   

skilning einstaklingsins almennt á hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins og hvernig 

það er samsett. Þ.e. að átta sig á atkvæðum orða, rími og fónemum (Scanlon, Andersson 

og Sweeney, 2010:77). 

Hljóðkerfisvitundin þroskast stig af stigi hljóðavitund (Phonemic awareness) er stakur 

þáttur innan hljóðkerfisvitundarinnar sem spilar stóran þátt í forspárgildi þess að tileinka 

sér lestur. Þessi færniþáttur miðar af hæfni einstaklingsins til að greina fónem innan 

einstaka orða. Fónem er minnsta eining hljóðs og þá er það getan til að heyra hversu 

mörg fónem eru innan orða og tengja þau saman í heild (Scanlon, Andersson ,Sweeney, 

2010:77). Þetta er sá þáttur hljóðkerfisvitundarinnar sem þróast fyrstur og þá heyra 

ungir lesendur fyrst þau atkvæði sem eru greinilegust í tali (Freyja Birgisdóttir. 

2008:66). Getan til að umskrá byggir á þessum færni þætti en þá eru hljóð umskráð í 

stafi og því tengist þessi þáttur ritun að miklu leiti (Scanlon, Andersson, Sweeney, 

2010:77). 

Góð hljóðkerfisvitund er færni einstaklingsins á því hvernig hann greinir orð niður í 

hljóð og hvernig honum gengur að setja þau saman aftur eða leika sér með þau. Í töluðu 

máli koma fyrir setningar, orð og atkvæði. Atkvæðin skiptast síðan í 

samhljóðasambönd, stofn/rót og hljóð. Góð færni á þessu sviði þýðir að einstaklingurinn 

á auðvelt með að vinna með allar þessar hljóðeiningar. Hann getur því bæði gert sér 

grein fyrir einingunum í heild og smærri einingum innan þeirra ef að t.d sleppt úr, bætt 

við, skipt um hljóð eða jafnvel atkvæði í orðum (Helga Sigurmundsdóttir, 2002:22). 
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Mynd 5-stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund (Helga Sigmundsdóttir, 

2002:22). 

Mismunandi verkefni reyna á staka þætti innan hljóðkerfisvitundar og því eru þannig 

verkefni gulls í gildi þegar að kemur að greina styrk nemenda á þessum þáttum. Þá eru 

lögð fyrir verkefni með mismunandi áherslum sem sýna í raun hvernig barnið er statt í 

hverjum þætti fyrir sig. Verkefnunum er þá skipt niður eftir þyngd.  

Auðveld verkefni: Rím, greining setninga í orð, að skipta orðum í atkvæði og tengja 

atkvæði saman í orð. 

Erfiðari verkefni: Að skipta orðum í einingar og samhljóðasamband, finna stofn/rót og 

tengja einingar saman í orð. 

Erfiðustu verkefnin: Að sundurgreina og tengja saman hljóð og fónem 

Erfiðustu verkefnin eru þau sem reyna á samtengingu og sundurgreiningu fónema og 

stakra hljóða (efsti hluti myndarinnar)Þetta eru þau verkefni sem flestir nemendur þurfa 

aðstoð til að ná að ljúka. Talið er að þeir hlutar hljóðkerfisvitundarinnar sem reyna á 

þessa þætti séu þeir margbrotnustu og flóknustu en jafnframt þeir sem segja mest til um 

lestrargetu. Það eru fá börn sem ná þessu þrepi án aðstoðar (Helga Sigurmundsdóttir, 

2002:22). 
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4.1. Hvernig tengist hljóðkerfisvitundin lestri? 

 

Þau börn sem átta sig á því að orð séu samsett úr mörgum hljóðum eiga eðli máls 

samkvæmt mun auðveldara með að átta sig á því hvernig lestrarferlið virkar í heild. Það 

er að hljóðeiningar innan orðanna eru táknaðar með bókstöfum. Þá geta þau fundið 

hljóðið og yfirfært það að því tákni sem fyrir það stendur. Það að átta sig á þessu 

sambandi er einn af aðal undirstöðuþáttum barnsins við að læra að lesa (Scanlon, 

Andersson, Sweeney, 2010:79). 

Hljóðkerfisvitundin er óhlutbundinn þáttur og því erfitt að setja fingur á hana. Þess 

vegna eiga börn oft erfitt með að átta sig á einstaka þáttum innan hennar án þess að 

þeim sé hreinlega bent á þá. Til dæmis eiga börn erfitt með að átta sig á að orð séu 

samsett úr mörgum hljóðum fyrr en þau fara að læra stafrófið og hvernig stafirnir standa 

fyrir ákveðin hljóð. Þá sjá þau stafina og þá verða hljóðin hlutbundin en þau sem hafa 

góða hljóðkerfisvitund standa sterkar en hin við þessa greiningu (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007a). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli góðrar hljóðkerfisvitundar og 

lestrarfærni samber greinar Helgu Sigurmundsdóttur Áhrif þjálfunar hljóðkerfisvitundar 

á börn með lestrarerfiðleika sem birtist í Glæðum árið 2002. Þar kemur einnig fram að 

það eru ákveðnir þætti sem hafa meira forspárgildi eins og fram kom hér að ofan en þar 

var nemendum fylgt eftir fram yfir háskóla nám þeirra. Þeir nemendur sem áttu við 

viðvarandi lestrarerfiðleika að glíma áttu flestir vanda við lestur orðleysa, stafsetningu, 

hljóðvíxlun og nefnihraða talnaruna.  

Umskráningarfærni er undirstaða lestrarfærninnar og til að meta umskráningarfærni 

nemenda er því gott að leggja fyrir þá orðleysur. Þá þurfa nemendur að hljóða hvern staf 

fyrir sig og myndar úr þeim bullorð. Ef að nemendur lesa orðleysur eða áður óþekkt orð 

kemur glögglega í ljós hvaða aðferð þeir styðjast við. Eru nemendur búnir að ná að þróa 

með sér eða nýta sér þekkingu stafasambanda eða orðhluta eða reiða þeir sig að fullu á 

umskráninguna eina saman (Helga Sigurmundsdóttir, 2002:23). 

Það kemur því barninu til góða að búa yfir góðum orðaforða og málskilningi þegar að 

því kemur að læra að lesa.  Almennt eru það þau börn sem fá uppeldi þar sem góður 
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aðgangur er að bókum og þau sem fá mikla málfarslega örvun sem þróa með sér góða 

tilfinningu fyrir málinu. Þó er það ekki algilt að börn með slíkan bakgrunn nái 

auðveldlega að þróa með sér góða hljóðkerfisvitund (Scanlon, Andersson, Sweeny, 

2010:79). Talið er að hljóðkerfisvitundin hafi mun meira forspárgildi en þættir eins og 

félagsleg staða, aldur barns og jafnvel greind (Williams, 1995:185-186). 

Það eru því augljós tengsl á milli hljóðkerfivitundar og lestrarfærni og sést það en frekar 

á því að það eiga flest öll börn sem ganga illa við að tileinka sér lestur það sameiginlegt 

að vera með veikleika í hljóðkerfisvitund (Walpole, McKenna, 2007:31).   
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5. Lestrarkennsluaðferðir 

 

Það hafa margir fræðimenn velt því fyrir sér hver sé hin eiginlega skilgreining á því sem 

kallast kennsluaðferð. Ingvar Sigurgeirsson segir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna 

að kennsluaðferð sé „það skipulag, sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum 

við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er 

keppt“  (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:9). 

Til eru margar og mismunandi lestrarkennsluaðferðir. Þær eiga þó oftast ákveðna þættir 

sameiginlega t.d.  

 Aðferðin verður að henta móðurmáli nemandans. 

 Hún verður að gera lestrarnám nemandans auðveldara. 

 Þarf að henta bæði í einstaklingskennslu sem og lestrarkennslu. 

 Kennarinn þarf að þekkja vel til aðferðirnar og getað beitt henni til hlítar   

  (Indriði Gíslason og Guðmundur B. Kristmundsson, 1989:85). 

 

Hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur eru áhrifaríkir þættir 

í lestri. Þessa þætti þarf að vinna markvisst með til að þjálfa góðan lesara. Einnig þarf 

lestrarkennsla að byggjast á fjölbreytingum kennsluaðferðum til að stuðla að þjálfun á 

ofantöldum þáttum (Steinunn Torfadóttir, 2007c). 

Lestrarkennsluaðferðir eru flokkaðar í flokka út frá því hvernig þær vinna með 

nálgunina á milli stafa og hljóða.  

 Hljóðaaðferð: Mikil áhersla á stafi og hljóð. 

 Blandaðar aðferðir: Jöfn áhersla á stafi, hljóð og mál.  

 Heildaraðferð: Lítil áhersla á stafi og hljóð (Steinunn Torfadóttir, 2007c). 
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5.1. Hljóðaaðferð 

 

Fjallað verður ýtarlega um hljóðaaðferð hér fyrir neðan í kafla 6. 

 

5.2. Heildaraðferð 

 

Rökstuðningur á bak við þessa aðferð á rætur sínar að rekja til náttúrulegs þroska 

mannsins. Rökstuðningurinn er sá að þegar börn læra að tala reyna þau að segja orðin í 

heild sinni og gefi í raun ekki gaum einstökum hljóðum orðsins. Bækurnar og textinn 

þyngist svo jafnt og þétt með tímanum jafnt og lestrarfærnin. Sem sagt það er börnum 

eðlislægt að þróa og læra lesturinn jafnt og þétt (Steinunn Torfadóttir, 2007a). 

Með heildaraðferðinni gengur kennslan  út á það að nemendur lesa litlar myndskreyttar 

bækur sem stuttum texta. Myndirnar eru mjög lýsandi fyrir textann og gefa oft textann 

til kynna. Talsmenn þessarar aðferðar voru að einu máli um það mikilvægt væri að 

nemendur skildu það sem þær læsu (Steinunn Torfadóttir, 2007a). 

Dæmi um lestarkennsluaðferð sem vinnur út frá Heildaraðferðinni er LTG (Lestur á 

talmálsgrunni) og er sænsk  vinnuaðferð sem hefur verið vinsæl í gegn um árin vegna 

þess hversu nálægt hún stendur barninu. Með þessari aðferð er móðurmálið ekki brotið 

niður í einingar heldur er gert ráð fyrir að það sé ein heild. Þannig haldast lestur og ritun 

í hendur. Merkingarbærir textar eru lagðir fyrir börnin og sem síðan eru greindir niður í 

smærri einingar  fyrst  setningar, síðan orð en síðast stafi og hljóð. Áhersla er lögð á 

lestarhvetjandi umhverfi og börnunum kennt að lesa í gegn um ritun.  Barnið heldur 

atburðabók þar sem það skráir niður sína eigin upplifun á því sem tekist er fyrir hendur 

(Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir, 1995:4-5). 
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Helstu áherslu þættir LTG eru  

- Vettvangsferðir (sem kveikja) 

- Atburðablöð ( einstaklingsvinna, börnin teikna og skrifa í tengslum við 

viðfangsefnið) 

- Samtal 

- Sameiginleg textagerð á flettiblokk, börnin upplifa tengsl talaðs máls og ritmáls 

- Vinnustig (Textinn skoðaður) 

- Stafavinna  

- Eftirlestrarstig (Börnin vinna með textana sína áfram) 

- Nánari úrvinnsla, orðakassi eða orðabók.  (Ragnheiður Gestsdóttir og 

Ragnheiður Hermannsdóttir, 1995:5). 

Leitast er við að byggja námið á reynslu og námslegri stöðu barnanna og viðfangsefnið 

hefur  ávalt ákveðna merkingu fyrir barnið (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður 

Hermannsdóttir, 1995:4-5). 

Önnur heildræn aðferð er svokölluð Söguaðferð sem hefur löngum verið vinsæl í yngri 

barna kennslu.  Aðferðin byggir á að börnin endurskapa ákveðið umhverfi eða sögusvið. 

Þau búa til sína eigin persónu sem hafa sérkenni, nöfn og önnur einkenni sem talin eru 

skipta máli. Þannig er fléttað saman í gegn um þennan sjálfskapaða heim ritun, tjáningu, 

leik, upplýsingaöflun og fl. Börnin fá þá upplifun af starfinu að þau séu „bara að leika“ 

sér og læra um leið (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður Hermannsdóttir, 1995:4-5). 

 

5.3. Blandaðar aðferðir 

 

Blandaðar aðferðir eða jafnræn nálgun er eins og nafnið gefur til kynna blanda af bæði 

hljóðaðferð og heildaraðferð. Markmiðið er  að nýta það besta úr báðum aðferðum. 

Áhersla er lögð á tæknilega þjálfun og lesskilning, jafntog notast við einstaklingsmiðaða 

nálgun.  

Dæmi um blandaða kennsluaðferðin gagnvikurlestur sem Ann L. Brown og Annemarie 

S. Palincsar  voru þær fyrstu til að koma með upp á sjónarsviðið. Þær vildu leiða til þess 
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að nemendur myndu auka lesskilning sinn og komu fram með fjóra þætti sem voru 

leiðbeinandi fyrir kennara til að hjálpa nemendum að auka skilning sinn.  Þær horfðu í 

það hvað einkenndi góða lesendur og hvað það var sem lakir lesendur höfðu sjaldan eða 

ekki. Þannig völdu þær kenningar sem þær komu fram með (Anna Guðmundsdóttir, 

2007:7). 

 

 Þættirnir fjórir sem nemendum er kennt og oftast í hópvinnu eru :  

 Að taka saman meginatriði efnisins. 

 Að spyrja spurninga um hugmyndir og efni textans. 

 Að leita skýringa þegar skilning brestur eða eitthvað er óljóst.  

 Að spá fyrir um framhald textans.   

„Þessir þættir auka skilning og gefa lesara tækifæri til að fylgjast með skilningi sínum 

sem er hluti af góðri námsvitund. Nemendur læra að nálgast lestur á virkan og 

skipulagðan hátt og læra námshegðun sem hjálpar þeim að verða sjálfstæðari í lestir 

sínum og færari um að fást við stöðugt flóknara lesefni“ (Anna Guðmundsdóttir, 

2007:7). 
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6. Hljóðaaðferð 

 

6.1. Um aðferðina 

 

Íslenska tungan er fjölbreytt og síðustu áratugi hefur hún þróast mikið m.a vegna 

aukinna samskipta við önnur lönd og betri upplýsingamiðlun. Íslenskan er mál sem 

hefur mjög sterkan og skýran framburð með margvíslegum beygingarafbrigðum sem oft 

geta vafist fyrir þeim sem tunguna tala. Tungumálið hefur það þó með sér að það er 

frekar hljóðrétt og því er tilvalin leið að  nýta sér þann styrkleika til að kenna lestur í 

gegn um hljóðgreiningu (Arnheiður Borg og Rannveig Löve. 1997:3). 

 Hljóðauppbygging tungumála er oft á tíðum mjög ólík sem gerir það að verkum að 

hugmyndir um að hljóðkerfisvitund barna sem alast upp í ólíku máumhverfi þroskist 

með ólíkum hætti (Freyja Birgisdóttir,2004:13). 

Hljóðaaðferð er aðferð sem notast hefur verið við að kenna nemendum að lesa um langt 

skeið. Aðferðin er byggð upp á markvissum grunni þar sem kerfisbundið er unnið að því 

markmiði sem stefnt er að. Nemendum eru kenndar myndir stafanna og hljóð þeirra og 

hljóða sig í gegn um orðin. Þeir reiða sig því alfarið á það hvernig orðið er skrifað eða 

mynd stafatáknanna. Þetta veitir því nemendum stuðning í lestrarnámi sínu þar sem að 

þeir geta alltaf reitt sig á stafina innan orðanna þegar upp koma orð eða orðasambönd 

þar sem að þeir þekkja ekki.  

Það má skipta hljóðaaðferðinni upp í þrjá mismunandi leiðir. Samtengjandi og 

sundurgreinandi aðferðir, sundurgreinandi og samtengjandi aðferðir og síðast greining 

orðhluta.  Með samtengjandi og sundurgreinandi aðferð þá byrjar nemandinn að læra 

hljóð stafanna og tengja þau við tákn þeirra. Þannig getur hann fljótlega hljóðað sig í 

gegn um stutt orð sem síðan lengjast þegar fleiri hljóð og tákn bætast við. Þannig  

 

umskráir nemandi hljóðin í orðunum eða tengir þau saman og býr til eina heild 

(Steinunn Torfadóttir, 2007c). 
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Þegar notast er við sundurgreinandi og samtengjandi aðferðir er nokkuð önnur áhersla. 

Nemendum er kennt að lesa í gegn um ritun. Þeir rita stafatáknin og læra um leið 

hljóðin sem að þeir smá saman tengja saman. Þá er oft byrjað að vinna með orð sem eru 

nemendum kunnugleg og þeir sundurgreina hljóð þeirra með því að æfa sig að skrifa 

þau. 

Greining orðhluta er leið þar sem reynir á getu nemenda til að sjá orðaminnstur í textum 

og læra þau utan að. Þá geta nemendur lesið orðhluta sem þeir þekkja í orðum og þannig 

nýtt sér kunnugleg orð við lesturinn (Steinunn Torfadóttir, 2007a). 

  

Upp hafa komið gagnrýnisraddir sem láta einnig í sér heyra varðandi hljóðaaðferð. 

Samkvæmt grein Birgitte Volf Anderssen sem er móðurmálskennari og lestrarfræðingur 

við Málsetur Álaborgar hafa lestraraðferðir sem byggja einungis á umskráningu, 

utanbókarkunnáttu orða og skilningslauss raddlesturs ekki náð að hasla sér völl til fulls í 

Danmörku. Þar eru kröfurnar allt annars eðlis eða þær miða að mikilli hugarstarfsemi 

sem á að eiga sér stað á meðan nemandinn les. Þá er krafist þess að lesandinn sýni 

viðbrögð við textanum, túlki hann með skilning á efnislegu innihaldi og nái því að þróa 

með gagnrýna hugsun (Birgitte Volf Andersen, 2005:46). 

Helsta gagnrýnin sem eindaraðferðir líkt og hljóðaaðferð hafa fengið snúast um það að 

ferlið gengur aðeins í eina átt og vísar ekki til þess að úrvinnsla krefjandi hugsunar 

breyti eða hafi áhrif á greininguna á fyrri stigum (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:9). Þá er átt 

við að úrvinnslan hefur enga merkingu fyrir lesandann, hann sé aðeins að lesa úr 

skriftáknum en ekki að vinna með texta sem eru honum merkingarbærir.  

 

 

6.2. Sagan 

 

Þjóðverjinn Valentins Ickelamer er fyrstur til að benda að munur sé á hljóði og tákni 

fyrir hljóðið. Þar að segja stafsetningin er ekki alltaf hljóðrétt. Athyglisvert er að hann 
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kemur þessa kenningu við lestrarkennslu „að tengja saman hljóðin“ snemma á 16 öld en 

hljóðaaðferðin fer ekki að breiðast út almennilega fyrr en 1800 (Indriði Gíslason og 

Guðmundur B. Kristmundsson, 1987:95). 

Ísak Jónsson var fyrstur íslendinga til að vinna með hljóðaaðferð og kennir hann eftir 

henni í smábarnaskóla sínum (Ísaksskóli) árið 1929. Þar þróaði hann hana og lagaði að 

íslenskunni. Alla sína skólastjóra tíð vann Ísak að því að móta og þróa hljóðaaðferðina 

og hafði hann mikil áhrif á útbreiðslu hennar. Ásamt Helga Elíassynir gaf Ísak út árið 

1933 bókina Gagn og gaman sem var eingöngu miðuð við hljóðaaðferð. Þessi bók var 

fyrst notuð í Ísaksskóla en breiddist fljótt út um allt land (Indriði Gíslason og 

Guðmundur B. Kristmundsson, 1987:95-97). 
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7. Byrjendalæsi 

 

7.1. Um aðferðina. 

 

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð sem nær til allra þátta móðurmálsins. Unnið er 

með tal, hlustun, lestur og ritun í einni heild. Inn í heildina koma svo sértækir þættir 

íslenskukennslu eins og t.d. orðaforði, hljóðkerfisvitund, réttritun, skrift, 

setningabygging og málfræði. Ekki er unnið með t.d. hljóðkerfisvitund eina og sér 

heldur er hún samþætt öðrum þáttum lestrakennslunnar (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:6). 

Meginmarkmið byrjendalæsis er að nemendur nái góðri lestrarkunnáttu sem allra fyrst á 

skólagöngu sinni. Nemendur fyrsta bekkjar eru oft mis langt á veg komnir hvað lestur 

varðar þegar þeir byrja skólagöngu sína að hausti til. Sumir þekkja nokkra stafi, aðrir 

enga á meðan aðrir eru þegar orðnir læsir. Byrjendalæsi gerir ráð fyrir að hægt sé að 

kenna þessum nemendum hlið við hlið án aðgreiningar. Hópavinna er í hávegum höfð í 

kennslunni sem og einstaklings vinnubrögð og mæta einstaklingsþörfum (Rósa 

Eggertsdóttir, 2008b:5-6).  

„Hlustun, tal, ritun og lestur eru samofnar aðgerðir. Þegar ritun nemenda er 

skipulögð í fyrstu er mest um vert að tjáning sé í brennidepli en formið víkjandi. Ungir 

nemendur tjá sig í ritun með teikningum en þegar frá líður bæta þeir við orðum og 

orðasamböndum og skrifa loks heilar málsgreinar og efnisgreinar (Rósa Eggertsdóttir, 

2008b:5)“. Í byrjendalæsinu er komið er inn á mikilvægi leiksins og nota leikinn sem 

hjálpartæki til að efla tilfinningu þeirra fyrir lestrinum og innihald texta.  

Kennari sem kennir eftir byrjendalæsi notast við aðferðir með nemendum sínum sem 

eru kenndar með stigskiptum  stuðningi. Með stigskiptum stuðningi er átt við að 

kennarinn sýnir nemendum vinnubrögðin fyrst og fylgist síðan með og leiðbeinir 

nemendum þegar nemendur ná auknum árangri.  T.d. er upplestur kennara sýnikennsla 

(Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Þóra Rósa Geirsdóttir. 2010:27). 
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Byrjendalæsi byggist að megin atriðum upp á þremur þrepum, sem eru í stöðugu flæði 

yfir allan veturinn, nema hvað að viðfangsefnin (textinn) þyngist samhliða kunnáttu 

nemenda. Sem sagt fyrsta þrep byrjar þá tekur við annað þrep og svo það þriðja. Að 

loknu þriðja þrepi er byrjað aftur á fyrsta þrepi nema hvað að textinn smátt og smátt 

þyngist. 

 

1. Þrep. Inntak texta 

Allir saman. 

Gæðatexti. 

Upplestur, upprifjun, þátttökulestur, 

skoðun á prenti 

2. Þrep. Tæknilegir þættir 

lestrarnáms. 

Allir, hópvinna 

Sundurgreinandi og samtengjandi 

viðfangsefni hljóðvitund, skoðun á ritmáli, 

stafir, orðhlutar og orð.  

3. Þrep. Endurbygging texta. 

Einstaklingar, hópar 

Leiðbeinandi lestur, sjálfstæður lestur. 

Ritun stafa, orða og setninga.  

                  (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:4) 

 

 

1. Þrep  

Kennarinn les texta fyrir nemendur ýmist sögu, vísu eða fræðiefni. Mikilvægt er 

að kennarinn nýti öll þau tækifæri sem hann hefur til að ræða nánar við 

nemendur um innihald textans á meðan lestri stendur. Til dæmis með að spyrja 

þau um merkingu orða og útskýra orðin ef nemendur vita ekki hvað þau þýða. 

Kennarinn gætir þess að nýju orðin sem börnin læri verði þeim töm og þau skilji 

merkingu þeirra til hlítar, þannig eykur kennari orðaforða nemenda. Kennarinn 

heldur áfram að lesa fyrir nemendur allan veturinn á meðan lestrarkunnátta 

þeirra eykst. Smátt og smátt saman fara nemendur svo að lesa textann hver fyrir 

annan (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:4). 
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2. Þrep 

Tæknivinnan tekur við á öðru þrepi. Þar er aðallega unnið með hljóðvitund, 

samband stafs og hljóðs, stafagerð, ritun óhljóðrétta orða, samsett orð, stóran og 

lítinn staf og svo áfram mætti telja. Lykilorð er valið út frá textanum sem var 

lesinn á fyrsta þrepi. Mikilvægt er að velja gott lykilorð því út frá því er ákveðið 

hvað á að kenna og æfa hverju sinni. Nánar verður farið í lykilorða vinnu og val 

á lykilorði hér á eftir. Á þessu þrepi er venjulegar vinnubækur algjörlega lagðar 

til hliðar (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:4-5). 

Til að útskýra lykilorða val og vinnu er sett hér fram lítið dæmi. Setjum okkur í þau 

spor að kennari lesi fyrir nemendur söguna Rauðhetta og úlfurinn. Kennarinn ákveður 

að hafa orðið rauðhetta lykilorð vikunnar. Nemendur og kennari vinna svo náið með 

orðið rauðhetta og kryfja það til hlítar. Kennarinn velur svo tvo stafi til að vinna náið 

með, segjum sem svo að hann velji að taka fyrir stafina h og e. Kennarinn verður að 

velja stafi sem koma fyrir samliggjandi í lykilorði vikunnar. Kennarinn kennir svo 

nemendum þessa tvo stafi og unnið er náið með þá báða alla vikuna. Þannig gengur það 

alla vikuna og kennir kennarinn alltaf tvo stafi saman.  

 

3. Þrep  

Á þriðja og síðasta þrepinu hefst vinna með enduruppbyggingu textans. Þá er 

nemendum gefið tækifæri á að teikna, gera hugtakakort, semja texta, leikþætti 

eða tónverk. Hvað af þessum verkefnum nemendur gera byggist á innihaldi 

textans og hugmyndarflugi nemenda. Nemendur notast við þann orðaforða sem 

þeir lærðu á fyrsta þrepi en endurgera ekki það sem þar kom fram heldur búa til 

framhald. Þetta þrep er mjög lærdómsríkt og bíður upp á einstaklingsmiðaða 

kennslu og gerir mismunandi kröfur til nemenda eftir þeirra stöðu í 

lestrarkunnáttunni (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:4-5). 

Einnig notast byrjendalæsiskennarar m.a.  við aðferðirnar KVL og hinar ýmsu gerðir 

korta til að aðstoða nemendur og flokka þekkingu. 

KVL stendur fyrir kann, vil vita og hef lært. Í svokallaðan K dálk skrifa nemendur það 

sem þau vita um viðfangsefnið . Í næsta dálk eða V dálk skrifa nemendur það sem þau 
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vilja fá að vita um viðfangsefnið. Þegar nemendur er búnir að vinna dálkana tvo hefst 

rannsóknarvinnan og upplýsingaöflum um atriðin sem fram komu í V dálki. Þegar því 

er lokið fylla þau svo út í L dálkinn og kemur þá fram það sem þau hafa lært í gegnum 

rannsóknarvinnuna.  

Leitarkort heldur utan um nýja þekkingu sem fengin er úr heimildum. Kennarinn 

ákveður  hvaða dálka (aðalatriði) eigi að notast við með nemendum. Á leitarkortið eru 

skráð mikilvæg orð út textanum. Til eru tvær gerðir af leitarkorti. Önnur er einföld og 

gengur eingöngu út á skrásetningu og vísar ekki til heimilda. Hin aðferðin gerir hins 

vegar ráð fyrir skrásetningu heimilda og blaðsíðutals.   

 

Mynd 5. Leitarkort (Rósa Eggertsdóttir, o.fl., 2010:27). 

Hugtakakort er myndræn aðferð til að halda utan um þekkingu. Yfirhugtakið er sett í 

miðjuna og út frá því eru undirliðir. 

Venn-kort þekkist fyrst og fremst í stærðfræði en gengur engu síður við samanburð. Í 

Venn-korti koma fyrir tvö form sem skarast. Segjum sem svo að það eigi að bera saman 

hest og hund, nemendur skrifa þá í sameiginlega hlutann það sem dýrin eiga 

sameiginlegt en sérkenni dýranna er svo skráð í sitt hvort hólfið sem standa við 

hlutmengið.  

Sögukort eru með ýmsu móti. Með þeim er haldið utan um helstu  atriði sem koma 

fram í sögunni sem er tekin fyrir. Fyrst notast kennari við sögur sem nemendur þekkja 

vel til. Með hjálp sögukortsins kennir kennarinn nemendum  að halda utan um og 

þekkja helstu atriði sögunnar. Þegar nemendur eru orðnir færir í sögukorta gerð geta 

þeir notast við sögukortin til að skipuleggja sína eigin sögugerð (Rósa Eggertsdóttir, 

o.fl., 2010:27-28). 
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7.2. Þróunarstarf og árangur 

 

Árið 2004 var aðferðin byrjendalæsi nokkurn veginn fullmótuð og  ákveðið var að reyna 

hana skólaárið 2004-2005. Fengnir voru átta kennarar úr fjórum skólum í verkefnið. 

Næsta skólaár voru fengnir átta aðrir kennarar í tveimur skólum til að reyna aðferðina. 

Eftir þessi tvö skólaár voru til sambærileg gögn og voru þau borin saman til að ljúka 

þróunarstarfinu á aðferðinni (Rósa Eggertsdóttir, 2008a:15). 

Út frá þeim niðurstöðum er hægt að álykta eftirfarandi: 

 Byrjendalæsi er raunhæf kennsluaðferð í lestri í almennum bekkjum í 1. og 2. 

bekk. 

 Þrískiptur rammi byrjendalæsis gerir kennurum kleift að samþætta tal, hlustun, 

ritun, og lestur á árangursríkan hátt. 

 Nemendur, sem læra eftir byrjendalæsi, ná í það minnsta sama árangri og 

nemendur sem læra eftir öðrum aðferðum. Aðferðin virðist ná vel til stráka. 

 Vísbendingar eru um að aðferðin henti nemendum vel sem ella hefðu náð 

takmörkuðum árangri í lestrarnámi. Byrjendalæsi kemur þó ekki í veg fyrir 

lestrarörðugleika. 

 Að mati kennara lærðu nemendur meira í lestri og ritun á einum vetri en þeir 

höfðu væntingar um. 

 Byrjendalæsi hvetur nemendur til sjálfstæðra vinnubragða í lestrarnámi. 

 Kennarar, sem hafa notað aðferðina, eru mjög sáttir við hana. Þeir telja aðferðin 

gefi þeim svigrúm til að setja sinn eigin stíl á lestrarkennsluna.  

 Aðferðin er flókin. Það tekur kennara a.m.k. heilan vetur að tileinka sér 

aðferðina. Nauðsynlegt er að veita kennurum stuðning í formi námskeiða og 

ráðgjafar á vettvangi.  

 Kennarar þurfa viðbótarstuðning til að tileinka sér færni við mat á 

einstaklingsþörfum og einstaklingsmiðun í kennslu í bekkjaraðstæðum (Rósa 

Eggertsdóttir, 2008a:17). 
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8. Aðferðirnar bornar saman 

 

8.1. Útbreiðsla hvorrar aðferðar fyrir sig 

 

Eins og fram kemur í kafla 6.3. um sögu hljóðaaðferðirnar þá er hún gömul og 

þrautreynd lestrarkennsluaðferð. Hún kemur fyrst til sögurnar snemma á 16 öld í 

Þýskalandi. Árið 1929 er byrjað að vinna með hana hér á Íslandi og hefur hún því verið 

notuð hér á landi í rúm 80 ár.  

Byrjendalæsið er hins vegar frekar ný á nálinni.  Aðferðin var fyrst reynd árið 2004 og 

þá í einum grunnskóla hér á landi. Hún hefur á skömmu tíma orðið vinsæl. Í dag kenna 

u.þ.b. 30 skólar á Íslandi eftir henni. 

 

8.2. Helsti munurinn 

 

Hljóðaaðferð flokkast undir eindaraðferð sem byggir á því að nemendur læra fyrst um 

hljóð stafatáknanna. Tengja síðan hljóðin saman í orð, orðin saman í setningar sem 

síðan mynda merkingarbæra texta. Hægt er að líkja henni við keðjuferli þar sem eitt 

leiðir af öðru. (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:8). 

Byrjendalæsi flokkast undir samvirka nálgun sem fellur á milli eindaraðferða og 

heildaraðferða, aðferðir sem flokkast undir samvirka nálgun tekur einstaka þætti frá 

báðum þessum aðferðum. Lestarinn styðst við þekkingu orðaforða, ritháttar, merkingar 

og setningar-fræði samtímis (Rósa Eggertsdóttir, 2008b:11). 

Helsti munurinn á þessum tveimur aðferðum er hvernig unnið er með textann. Í 

byrjendalæsi er nemendum kennt að lesa út frá texta, mikið er lagt upp úr því að lesa 

sögu fyrir nemendur og  þeim gefið tækifæri til að rýna í textann og merkingu hans. 

Aftur á móti þegar notast er við hljóðaðferðina eru fyrst öll hljóðin lögð inn áður en 

farið er að rýna í texta og uppbyggingu hans.  
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Í byrjendalæsi eru alltaf lagðir inn tveir stafir í einu og er þá unnið með þá jöfnum 

höndum alla vikuna. Í hljóðaaðferðin er nemendum kenndur einn stafur í einu og hljóð 

hans. Það er þarna sem þessar aðferðir skarast að vissu leyti því í einstaka tilfellum þá er 

unnið með hvorn staf fyrir sig  eftir að búið er að leggja þá inn í samstöðu í 

byrjendalæsi. Þó er mælt með því að halda sig við stafasambandið eins sem lagt var upp 

með. Það er aðalatriðið í hljóðaaðferðinni að kenna eitt hljóð í einu en ekki fleiri því að 

það getur virkað ruglandi fyrir nemandann. 

 

8.3. Rannsóknin  

 

Við athugun á viðhorfi kennaranna sem notast við aðferðirnar völdum við að notast við 

eigindlega aðferð. Við lögðum spurningarlista fyrir þrjá kennara til að skoða m.a. hvaða 

kennsluaðferðir þeir nota?, hvers vegna? Og hvaða rökstuðningur liggur að baki valinu 

á  aðferðinni. Tveir kennaranna búa í Borgarfirðinum en sá þriðji í Reykjavík. Þær hafa 

mismunandi menntun en eiga það allar sameiginlegt að hafa kennt um langt skeið og 

kenna lestrakennslu á yngsta stigi í skólanum sem þær starfa við. 
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9. Samantekt 

 

Svör kennaranna tveggja sem vinna samkvæmt byrjendalæsi eru keimlík og kennararnir 

virðast vera sammála um nánast allt þó svo að þeir hafi svarað spurningunum í sitthvoru 

lagi. Báðir kennararnir hafa unnið með byrjendalæsi í fjögur ár og virðast líka mjög vel. 

Samþætting hefur orðið þeim auðveldari eftir að hafa skipt yfir í byrjendalæsi og 

auðvelt að skipuleggja hópavinnu. Annar kennarinn talar um að auðveldara sé að ná til 

allra þátta íslenskunámsins og námið sé mun fjölbreytilegra fyrir nemendur, sem er eitt 

af meginþáttum byrjendalæsis. Báðir kennarar tala um að auðvelt sé að ná til nemenda 

og að einstaklingsmiðun sé einkar auðveld í framkvæmd. Báðir kennarar eru sammála 

um kosti þess að leggja tvö hljóð inn í stað eins en það að nemendur læra stafina og 

hljóðin fyrr en nemendur þeirra gerðu þegar notast var við hljóðaaðferð. Annar 

kennarinn talar um að almennt verði nemendur fyrr læsir en ella. Athyglisvert er að í 

viðtölunum kemur fram margt af því sama og kom fram þegar aðferðin var fyrst reynd 

af kennurum á árunum 2004-2006. Þar að segja gallinn hvað undirbúningurinn er mikill 

í fyrstu, samþætting á milli greina verður auðveldari sem og einstaklingsvinna og 

hópavinna (sjá kafla 7.2). 

 

Þriðji kennarinn sem rætt var við notast alltaf við Hljóðaaðferðina í grunninn. Hún 

leggur áherslu á þjálfun hljóðkerfisvitundar og ritunar samhliða stafa og hljóða innlögn. 

En það hefur mikið að segja við lestrarkennslu ef að horft er til kaflans hér fyrir ofan þar 

sem fjallað er um tengsl hljóðkerfisvitundar og lestranáms. Hún kennir lesskilning og 

orðaforða fyrst í gegn um hlustunarskilning, myndir og lykilspurningar að ýmsu tagi en 

þegar að geta nemendanna eykst þyngjast verkefnin. Þá er hægt að draga þá ályktun að 

hún byrji á því að nota samtengjandi og sundugreinandi nálgun Hljóðaaðferðarinnar en 

þar er eins og áður hefur komið fram hljóð stafanna og tengsl þeirra hvor við annan aðal 

áherlsu þátturinn. Einnig minnist hún á að hún kenni orðaforða og lesskilning samhliða 

en s.m.k kenningunni „The simple view of reading“ sem fjallað var um hér að ofan er 

það algert skilyrði til að ná tökum á lestrarferlinu að hafa bæði tæknileg atriði á hreinu 

og að geta skilið það sem lesið er. Þannig spilar orðaforði barna veigamikið hlutverk í 

lesskilningi barna. Helstu kosti Hljóðaaðferðarinnar telur kennarinn vera, hversu 

kerfisbundin hún er og eru flestir nemendur fljótir að komast upp á lagið með að nýta 
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sér tæknileg atriði hennar til lesturs. Hún telur einnig að helsti galli aðferðarinnar sé í 

raun sá sami og styrkleiki hennar eða það að nemendur festast um og of í 

umskráningarferlinu. Þá leggja þeir of mikla áherslu á að umskrá orð sem að þeir 

kannski þekkja alveg sjónrænt (og þurfa því ekki að umskrá) sem getur haft töluverð 

áhrif á leshraða þeirra. Þetta er nokkuð merkilegt því eins og fram kom í kafla hér að 

ofan um Hljóðaaðferðina þá kemur fram að tungumálið okkar sé nokkuð hljóðrétt mál. 

Þá hlýtur það að styðja við nemendur í lestrarnáminu að geta notfært sér tækni 

Hljóðaaðferðarinnar,  sérstaklega við ritun. Þá er átt við að nemendur hljóða sig í gegn 

um orðin og skrifa þau eins og þau eru sögð. Enda er það einn af þremur nálgunum 

Hljóðaaðferðarinnar eða sundurgreinandi  og samtengjandi aðferð en þá er nemendum 

kennt í gegn um ritun s.b.r kafla 6 hér að ofan. Aðferðin hentar öllum að mati kennarans 

og að það sé erfitt að verða læs öðruvísi en að ná að tileinka sér þá grunnþætti sem 

Hljóðaaðferð byggir upp á. Hún nefnir einnig að ávalt sé gripið til Hljóðaaðferðar ef að 

illa gengur að kenna einhverjum nemendanna að lesa. Í svörum kennara 3 kemur fram 

að hún vinni oft með fleiri en eitt hljóð í einu en þó aldrei í upphafi. Það fari eftir því 

hvaða hljóða nemendurnir kunna ekki, hvaða hljóð er svo unnið með. Æfingin felst því í 

endurtekningunni. Hún leggur þó áherlsu á að hvert og eitt hljóð sé kennt fyrir sig í 

upphafi svo nemendur nái að festa þau í minni til þess svo að geta tengt þau saman eða 

sundurgreint. 

 

Þegar við hófum nám okkar við kennaraháskólann þá vorum við líka úti á 

vinnumarkaðnum. Þá heyrðum við fljótlega að uppi voru tvenns konar sjónarmið 

varðandi lestrarkennslu og kviknaði þá áhugi hjá okkur til að skoða þetta enn frekar. 

Hvað stafainnlögn varðar þá heyrðust þau sjónarmið að það gæti ruglað nemendur sem 

eru með veilu í hljóðkerfisvitund að leggja inn fleiri en eitt orð. Þá var átt við að bæði 

gætu nemendurnir orðið enn hljóðvilltari en einnig ruglað saman stafatáknum. Þessar 

gagnrýnisraddir heyrðust hátt og skýrt þegar að skólinn sem við kenndum við ákvað að 

taka upp Byrjendalæsisaðferðina. Einnig finnst okkur það merkilegt viðhorf að öll börn 

geti lært að lesa eftir Hljóðaaðferð. Það sé í raun sú eina sem alltaf virkar og ef að rætt 

er við kennara sem hafa verið lengi í bransanum þá segjast þeir oftar en ekki hafa notast 

við hljóðaaðferð og að hinar nýrri aðferðir séu oft á tíðum bara tískubólur sem síðan 

springa. Þá hafa líka heyrst raddir þess efnis að ef unnið sé eftir hljóðaaðferð þá hafi 



34 

 

textarnir eða textabútarnir enga merkingu fyrir nemendurna sem getur leitt til þess að 

hjá þeim vakni ákveðinn leiði eða áhugaleysi. Það var ástæðan fyrir því að við ákváðum 

að skoða þessar tvær kennsluaðferðir, hvernig þær virka og hvers vegna kennarar velja 

þær í kennslu. Þá vildum við skoða hvað sé ólíkt með aðferðunum og hvernig þær 

skarast. 

Allir kennararnir sem talað var við hafa unnið eftir sínum aðferðum um nokkurt skeið 

og því náð að festa hana í sessi. Það kemur fram að kennararnir hafa trú á þeim 

aðferðum sem að þeir nota að sjá sér hag í því að vinna út frá þeirri aðferðafræði sem 

liggur að baki þeim. Þeir kennarar sem notast við Byrjendalæsi eru sammála um að það 

sé auðvelt að samþætta og viðhalda fjölbreyttum vinnubrögðum en bersýnilega má sjá  á 

svörum  kennara 3 að hann hefur líka uppi fjölbreytta nálgun þó að það komi skýrt og 

greinilega fram hvaða afmörkuðu þætti verið er að vinna með að hverju sinni. Eitt af því 

helsta sem sjá má út úr svörum kennaranna varðar stafa og hljóðainnlagnir aðferðanna. 

Kennarar 1 og 2 voru sammála um það að það væri hagur í því að klára yfirferðina  

stöfunum fyrr og að nemendur verði fyrr læsir ef að horft er heildrænt á ferlið. Þó kemur 

fram að þessi yfirferð sé of mikil fyrir suma nemendur og því þurfi að leggja einstök 

hljóð inn fyrir þá nemendur aftur. Þarna kemur fram skörun því að þá er greinilega 

gripið til Hljóðaaðferðarinnar. Það kemur líka fram í svörum kennara 3 að hún vinnur 

með fleiri en eitt hljóð samhliða eftir að búið er að leggja þau inn sitt í hvoru lagi. Það 

er ávalt byrjað að vinna með hvern staf fyrir sig en síðan oft stafa sambönd og svo í 

kjölfarið orð. Munurinn á aðferðunum er augljós að því leiti að önnur er heildaraðferð 

en hin er samvirkniaðferð með áherslu á heildræna nálgun og því byggir öll vinna á 

merkingarbærum textum í þeirri aðferð.  

Hér að ofan höfum við rekið helsta muninn á lestrarkennsluaðferðunum tveimur 

Byrjendalæsi og Hljóðaaðferð. Þar kom fram að í grunninn eru þær ólíkar vegna þess af 

hvaða grunni þær eru komnar.  Hljóðaaðferðin byggir á því s.m.k. „Bottop up 

líkaninu“(sjá kafla 3 hér að ofan) að byrjað er á stöku hljóði og endað á texta. Mikil 

áhersla á umskráningu hljóða og stafatákn. Aftur á móti er Byrjendalæsi aðferð sem 

flokkast undir blandaða aðferð en s.m.k samvirknilíkaninu ( sjá kafla 3 hér að ofan)   þá 

er það blanda af annars vegar heildaraðferð og hljóðaaðferð.  Mikil áhersla er á 

merkingarbæra texta eins og t.d sögur í Byrjendalæsi og að reyna að fella öll 
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þjálfunaratriði inn í vinnuna með söguna. Þá er Hljóðaaðferðin kerfisbundnari og því 

meira um endurtekningar og vinnu með merkingarlaus orð og orðhluta.  Komið hefur 

fram að aðferðirnar skarast m.a. þannig að notast er við Hljóðaðferðina að hluta til við 

kennslu í Byrjendalæsi og þá sérstaklega þegar að illa gengur fyrir nemendur að fylgja 

eftir innlögnum á tveimur stöfum í einu. Ef aftur á móti er notast við Hljóðaaðferð eru 

aldrei lagðir inn tveir stafir í einu en þó unnið með stafasambönd þegar lengra í 

lestrarferlið er komið. Annað sem kom í ljós er að ekki er unnið með 

hljóðkerfisvitundina í stöku lagi þegar notast er við Byrjendalæsisaðferð. Sú vinna er 

ávalt felld inn í aðra vinnu þannig að nemandinn verður þess ekki var. Það kom hins 

vegar í ljós að kennarinn sem hefur notast við Hljóðaaðferð æfir þætti innan 

Hljóðkerfisvitundarinnar markvisst og einnig í formi endurtekininga. En það er talið 

æskilegt ef horft er til kaflans hér að ofan um tengsl hljóðkerfisvitundar við lestur því að 

bein tengsl eru á milli þessara þátta. Byrjendalæsisaðferð leggur mikið upp úr orðaforða 

og að þjálfa hann til þess að ná góðum les- og hlustunarskilning því mikið reynir á 

hlustun í þeim vinnubrögðum sem notast er við en það er talið æskilegt einmitt vegna 

þess að orðaforði hefur mikið að segja við almennan málsskilning og þá textaúrvinnslu 

nemenda.  Þá velta höfundar ritgerðar því fyrir sér hvernig börn með t.d. greininguna 

athyglisbrest eða eru af öðrum ástæðum með slaka hlustun falla inn í þetta 

námsumhverfi? Einnig hvort að áhugasvið barnanna  spili ekki stóran þátt í því hvernig 

til tekst þar sem áhugamálin geta verið mörg og mismunandi og þá einnig innihald 

textanna. Þau börn sem hafa áhuga á hverjum texta fyrir sig hljóta að taka betur eftir og 

sýna vinnunni meiri áhuga en þau sem að textinn höfðar ekki til.  

Það má sjá af þessu að munurinn á þessum tveimur nálgunum er ekki eins mikill og við 

höfðum ályktað á þeim umræðum sem við höfðum tekið þátt í og orðið vitni að. 

Efnislegt inntak aðferðanna er í í grunninn það sama. Unnið er með alla helstu þætti 

lestrar eins og umskráningu, lesskilning, orðaforða, hljóðkerfisvitund og fleira. Þá er 

markmiðið það sama, að þjálfa góðan lesara sem getur lesið nákvæmt, hratt og með 

sjálfvirkni. Þó er munurinn sá að lögð er áherlsa á hraða með því t.d að leggja inn tvö 

hljóð í einu í Byrjendalæsi en í Hljóðaaðferð er sambandi á milli hljóðs og stafs sýnd 

nákvæmni og yfirvegun í vinnubrögðum með fjölbreyttri nálgun. Þá er unnið með alla 

þætti lestrarins á sama tíma í Byrjendalæsi en hvern fyrir sig með kerfisbundnum hætti í 

Hljóðaaðferð. Það gefur að kennarinn þarf að vera vel meðvitaður um hvaða þættir það 
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eru sem þarf að þjálfa samhliða þegar að notast er við Hljóðaðaðferð og einnig að ekki 

gleymist neinir grunnþættir þegar útbúin er heildstæð áætlun eins og notast er við í 

Byrjendalæsi.  
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10. Lokaorð 

 

Þegar sex ára börn koma í skólann þá fara þau langflest í þeim tilgangi að læra að lesa 

og skrifa. Að sjálfsögðu fer fram mun fjölbreyttara starf í skólanum en það breytir ekki 

þeim væntingum sem að börn og foreldrar koma með inn í skólann. Þetta eru viðhorf 

sem að samfélagið hefur að hluta til mótað en börnin hlakka til lengi áður en skólinn 

byrjar og mæta fyrsta daginn tilbúin í slaginn! Það er því ekki lítið verkefni sem bíður 

þeirra kennara sem tekur á móti þeim en hann þarf að uppfylla væntingar barnanna, 

foreldaranna og um leið samfélagsins í heild. 

Hvað einkennir góðan kennara og hvernig fólk er það sem velur sér kennslu barna að 

ævistarfi. Það að kenna ungum börnum þarfnast útsjónarsemi, þolinmæði, góðrar 

menntunar en umfram allt áhuga. Góður lestrarkennari þarf ekki aðeins að búa yfir 

öllum áðurgreindum þáttum heldur þarf hann líka að hafa innsæi og metnað til að finna 

þær leiðir sem henta í kennslu fyrir hvern hóp fyrir sig.  

Við höfum báðar starfað mikið við kennslu með námi okkar og þá að stórum hluta á 

yngsta stigi þar sem lestrarkennslan er í forgrunni. Við höfum því báðar þurft að standa 

frammi fyrir því að vera með stóran hóp að börnum sem öll eru að hefja lestrarnám sitt. 

Mikið framboð er af kennsluaðferðum til lestrarkennslu og eru þær flestar vel 

rökstuddar af fræðigreinum. Þá veltir kennari í þeirri stöðu því fyrir sér hvaða leið hann 

á að velja og hvernig hún komi út fyrir hópinn í heild. Það er í raun engin leið algild eða 

sú eina rétta en ef að kennarinn vinnur út frá forsendum nemendanna, faglegri þekkingu, 

námsskrám og hefur trú á því sem hann er að gera þá finnur hann þann samhljóm sem 

þarf til að hámarks árangur náist hjá nemendunum.  

Þá skiptir máli að fjölbreytni sé í starfinu, verkefnum og umfram allt í námi barnanna. 

Til að tryggja það þurfa kennarar að hafa gott aðgengi að endurmenntum og leiðum til 

að efla faglega þekkingu sína á þeim málefnum sem brenna á þeim að hverju sinni.  
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Fylgisíða 1. 
 

Spurningalisti. 

Hvað ertu búin að kenna lengi? og þá á yngsta stigi? 

Hver er þín menntun? 

Hver er þín staða? 

Hvaða aðferðir notar þú helst við lestrarkennslu? 

Hvað hefurðu notast lengi við þessa aðferð við lestrarkennslu? 

Hverjir eru að þínu mati kostir aðferðirnar og gallar ? 

Hentar þessi aðferð öllum? 

Hverja telurðu kosti þess að leggja inn tvö hljóð í einu? 

Af hverju telurðu að betra sé að leggja inn eitt hljóð í einu? 

Eitthvað annað sem að þú vilt koma á framfæri? 

 

Takk fyrir Lilja og Sigríður 
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Fylgisíða 2.  
 

Kennari 1. 

Hvað ertu búin að kenna lengi?  

16 ár 

 

Hver er þín menntun? 

Grunnskólakennari með Bed próf 

 

Hver er þín staða? 

Umsjónarkennari í 2.bekk 

Hvaða kennsluaðferð notast þú við í lestrarkennslu og hvað hefurðu gert það 

lengi? 

Byrjendalæsi og í fjögur ár 

 

Hverjir eru að þínu mati kostir aðferðirnar og gallar ? 

Helstu kostir eru að mikil fjölbreytni í verkefnum í lestrarkennslunni. Nemendur eru 

almennt glaðari og ánægðari en þegar hljóðaaðferðin var eingöngu notuð. Auðvelt að 

samþætta öðrum greinum.  

Gallar- mikill tími til undirbúnings sérlega í upphafi. 

 

Hentar þessi aðferð öllum? 

Já en mikilvægt er að huga að hverjum og einum og vera með verkefni við hæfi.  

 

Hverja telurðu kosti þess að leggja inn tvö hljóð í einu? 

Læra fyrr öll hljóðin og stafina. Getur þó verið of mikið fyrir einstaka nemendur og má 

því aldrei gleyma að við erum ekki öll eins og leggja getur þurft hljóðin aftur fyrir 

einstaka nemendur. En þegar við notuðum einungis  hljóðaaðferðina voru líka alltaf 

einhverjir sem ekki náðu hljóðum í fyrstu atrennu.   
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Fylgisíða 3. 
 

Kennari 2.  

Hvað ertu búin að kenna lengi?  

20 ár 

 

Hver er þín menntun? 

Grunnskólakennari með Bed próf 

 

Hver er þín staða? 

Umsjónarkennari í 1.bekk 

 

Við hvaða aðferð notast þú við lestrarkennslu og hvað hefurðu gert það lengi?  

Byrjendalæsi og í fjögur ár 

 

Hverjir eru að þínu mati kostir aðferðirnar og gallar ? 

Mikil fjölbreytni í verkefnum og nemendur glaðari og áhugasamari. Aðferðin byggir 

líka á margan hátt á þeim aðferðum sem skólinn minn hefur notað áður en þetta kom til. 

Samþætting er auðveld og íslenskan er kennd heildstætt þ.e að við erum ekki bara að 

kenna hljóðin heldur líka vinna með  orðaforða, mikil hlustun,ritun og tjáning auk 

málfræðiatriða og orðþekkingar gangi allan tímann.  

Gallar- mikill tími til undirbúnings sérlega í upphafi. 

 

Hentar þessi aðferð öllum? 

Já öllum en þá verður að hafa í huga að hver og einn þarf verkefni við hæfi eða að litlir 

hópar eru að vinna saman að ákveðnum verkefnum.  

 

Hverja telurðu kosti þess að leggja inn tvö hljóð í einu? 

Læra stafina alla fyrr en alltaf einhverjir sem ráð ekki við að tileinka sér tvo stafi í einu. 

Almennt verða nemendur fyrr læsir ef litið er á heildina.  
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Fylgisíða 4. 
 

Kennari 3.  

Hvað ertu búin að kenna lengi?  

 Ég er búin að kenna með stuttum hléum frá árinu 1979, alltaf kennt yngstu nemendum í 

sérkennslu (reyndar einnig eldri nemendum í sérskóla og síðan íslensku á unglingastigi 

fyrir allmörgum árum, bæði verið með bekkjar- og sérkennslu) 

Hver er þín menntun?                    

Sérkennari með meistaranám + viðbótarnám á doktorsstigi (er ekki viss um að ég ljúki 

því, hef sennilega ekki tíma fyrr en ég kemst á eftirlaun). 

Hver er þín staða? Er sérkennari í grunnskóla og aðjúnkt á Menntasviði í HÍ  

Hvaða aðferðir notar þú helst við lestrarkennslu?                         

Ég nota alltaf hljóðaaðferð í grunninn (þjálfa hljóðkerfisvitund og stafsetningu samhliða 

til að festa stafi og hljóð í sessi og þjálfa umskráningafærni) þegar ég kenni yngstu 

börnunum að umskrá (líka þegar ég kenni eldri börnum sem ekki hafa náð 

umskráningunni). Lesskilning og orðaforða kenni ég með ýmsum aðferðum, fyrst  í 

gegnum hlustunarskilning með aðstoð mynda  og nota margs konar tegundir spurninga, 

staðreynda-, ályktunar- o.s. frv. Síðan eftir því sem geta eykst bætast við skrifleg 

verkefni, meiri  ritun og paralestur. Það fer þó óneitanlega  mikið af tíma mínum  í að 

leggja grunninn að lestrinum þ.e. að kenna umskráningu þar sem ég er sérkennari á 

yngsta stigi oftast með nemendur sem eiga í erfiðleikum. 

Hvað hefurðu notast lengi við þessa aðferð við lestrarkennslu?          

Frá upphafi hef ég stuðst við hljóðaaðferð, en fór smám saman að vera meðvitaðri um 

að þjálfa hljóðkerfisvitundina, stafsetningu og ritunina samhliða kennslunni og með 

markvissari hætti. Ég hef alltaf lagt mig fram um að kenna orðaforða og lesskilning 

jafnhliða en með árunum og meiri menntun hefur sú kennsla orðið markvissari, þ.e ég 

hef lært markvissari aðferðir til þess. 

Hverjir eru að þínu mati kostir aðferðirnar og gallar ?                  

Kostir hljóðaaðferðar eru fyrst og fremst að hún er afar kerfisbundinn og nemendur 
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(sérstaklega þegar engir veikleikar eru til staðar) eru fljótir að ná henni og geta þróað 

hana áfram og æft sig sjálfir (eins konar sjálfsnám) um leið og þeir eru farnir að skilja 

tengsl stafa og hljóða, búnir að ná tökum á umskráningu og smám saman farnir að 

þekkja alla stafi og hljóð þeirra af sífellt meira öryggi.  

Gallar? Ég held að það sé afar erfitt að verða vel læs öðruvísi en að styðjast við tengsl 

stafa og hljóða, en hef orðið vör við að sum börn vilja festast um of í 

umskráningarferlinu þótt þau séu orðin fær um að lesa mörg orðanna með sjónrænum 

hætti og það  hægir  að sjálfsögðu á leshraða þeirra. Í þessum tilfellum reyni ég að 

benda nemendum á þetta og æfi þau í að lesa stök orð hratt og afar létta samfellda texta 

sem þau ráða vel við-gengur samt misvel. Að samaskapi er afar erfitt að þurfa að lesa 

einfalda texta og vera orðinn t.d. 9-11 ára, en það er mín reynsla að það þýðir ekki að 

vera með allt of þunga texta sem hæfa betur vitsmunum nemenda ef þeir eru ekki 

komnir með næga færni í umskráningu. Ég leysi það með því að leggja meiri áherslu á 

stafsetningu og mæli með að þeir hafi aðra bók sem þeir lesi með hjálp foreldra og/eða 

hlusti á upplestur á þeim og skýri vandlega út fyrir þeim hvers vegna þetta er 

nauðsynlegt.  

Hentar þessi aðferð öllum?                   

Já ég held að það sé erfitt að verða læs öðruvísi en að læra hljóðaaðferð og rannsóknir 

sýna að þetta er sú aðferð sem gefur bestan árangur ekki síst börnum með 

lestrarerfiðleika. 

Hverja telurðu kosti þess að leggja inn tvö hljóð í einu?             

Ég hugsa aldrei um að leggja inn eitt eða tvö hljóð heldur að leggja inn þá stafi og hljóð 

sem börnin kunna ekki og tengi þá síðan við stafi og hljóð sem þau kunna. Þannig að 

oftast er verið að vinna með fleiri en eitt hljóð í einu nema allra fyrst. Það þarf 

náttúrulega að kenna hvert hljóð fyrst aðskilið svo börnin geti síðan tengt þau saman og 

sundurgreint sem er grunnurinn að lestrarnáminu. 

Af hverju telurðu að betra sé að leggja inn eitt hljóð í einu?            

Sjá hér að ofan, það er afar einstaklingsbundið hvernig og hversu fljót börn eru að ná 

tökum á að þekkja hljóð og stafi. Það er aldrei öruggt að börn hafi náð að þekkja staf og 

hljóðið sem hann stendur fyrir þótt búið sé að leggja hann/það inn. Ég hugsa mikið um 



45 

 

að tryggja öllum nemendum þá endurtekningu sem þeir þurfa til að ná þessu grundvallar 

lögmáli lestrarins með sem öruggustum hætti.  

 

 


