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Ágrip 

Vinir standa saman er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við Háskóla Íslands. Verkefnið er 

samvinnuverkefni þriggja nemenda og gildir til 10 eininga fyrir hvern. Margrét 

Kristjánsdóttir og Tinna Ósk Björnsdóttir, nemendur á kjörsviði yngri barna, sáu um 

gerð lestexta og lesskilningsverkefna. Einnig sáu þær um þann hluta greinargerðar sem 

þessu tengist. Björk Snorradóttir, nemandi á myndmenntakjörsviði, myndskreytti bókina 

og fjallaði um þann hluta sem snýr að myndskreytingum. 

Vinir standa saman er lestrarbók sem hefur það að markmiði að vekja lestraráhuga 

og efla lesskilning og orðaforða nemenda. Bókin er byggð á stuttum, sjálfstæðum 

köflum sem allir tengjast í einn söguþráð. Bókin er skreytt fallegum myndum sem tjá 

ákveðna merkingu og styðja við efni hennar. Myndirnar hafa þann tilgang að hjálpa 

nemendum að ná betri skilningi, dýpt og meiri ánægju af lestrinum. Í lok hvers kafla er 

opna með fjölbreyttum lesskilningsverkefnum, ásamt leiðbeinandi fyrirmælum um 

úrvinnslu. Lestrarbókin er hugsuð með yngstu nemendur grunnskólans í huga. Hún 

getur bæði nýst sem lesefni í skólastarfi og heima.  
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Formáli 

Kveikjan að verkefninu er tilkomin vegna niðurstaðna rannsókna sem gerðar hafa verið 

á lesskilningi (PISA og PIRLS) á undanförnum árum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

þáttur lesskilnings sé slakur hjá íslenskum nemendum. Hugmyndin að verkefninu varð 

til á námskeiðinu Læsi og lestrarkennsla sem höfundar bókarinnar sóttu á vormánuðum 

2009. Hugmyndin að uppsetningu bókarinnar er sótt í bókaflokkinn I love Reading eftir 

Gerig, Robinson-Cobb og Shull (2006). Bækurnar í þeim flokki byggjast á léttum 

lestexta þar sem unnið er ítarlega með lesskilning. Höfðað er til nemenda með fallegum 

myndskreytingum sem styðja við lesmálið. Myndirnar eru einfaldar og bjartar til að 

stuðla að samræmi milli mynda og texta. 

Vinir standa saman inniheldur fimm sjálfstæða kafla með fjórum sögum hver sem 

allar tengjast með samfelldum söguþræði. Efnið er sótt í daglegt líf ungra barna og 

leitast er við að nota fjölbreytt hugtök í textanum. Til að efla orðaforða og málskilning 

lesenda var til dæmis leitað fanga í Grimms ævintýrum (Theodór Árnason þýddi, 1939), 

Bláa hnettinum (Andri Snær Magnason, 1999), Pollýönnu (Freysteinn Gunnarsson 

þýddi, 1990), Elsku besta pabba (Björk Bjarkadóttir, 2008), Einari Áskel og 

stríðspabbanum (Bergström, 2006) og fleiri skemmtilegar bækur. 

Bókinni er ætlað að höfða til beggja kynja og til nýbúa jafnt sem Íslendinga. Lestur 

byggir á umskráningu og lesskilningi og var markmið höfunda að ná til nemenda sem 

búnir væru að ná tökum á umskráningu og farnir að lesa sér til ánægju. Í texta 

bókarinnar er að finna orð sem hafa verið stækkuð og feitletruð. Þeim er ætlað að fanga 

athygli lesandans, vekja áhuga á nýjum hugtökum og auka þannig orðaforða. 

Mikilvægt er að ungir lesendur geti tengt lesefnið við eigin reynslu og þekkingu. 

Þess vegna er mikilvægt að skyggnast inn í hugarheim væntanlegra lesenda og taka mið 

af aldri þeirra þegar samið er lesefni. 

Lestrarbókin er einkum ætluð nemendum í 2.-3. bekk, en vissulega getur hún nýst á 

fleiri stigum. 

Til að gera bókina að því sem hún er í dag fengum við börn á ýmsum aldri til að 

lesa sögurnar og vinna verkefnin. Með því fengum við dýrmætar athugasemdir og 

vitneskju um hvað betur mætti fara. Að verkefninu komu tveir leiðbeinendur af sitt 

hvoru kjörsviðinu. Þeir eru Jón Reykdal, sem er lektor í listum, og Steinunn Torfadóttir, 
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lektor í lestrarfræði og sérkennslu. Kunnum við þeim, sem og öllum öðrum sem að 

verkefninu komu með beinum eða óbeinum hætti, bestu þakkir fyrir aðstoðina. 
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1 Inngangur 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla að traust kunnátta í íslensku sé ein 

meginundirstaða haldgóðrar menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 1999, bls. 

7). Mikilvægt er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til móðurmálsins og nái góðum 

tökum á því. Læsi og lestrarfærni er ein mikilvægasta undirstaða sem nemendur þurfa 

að tileinka sér, eigi þeim að farnast vel í námi (Browne, 2009, bls. 43). 

Markmið verkefnisins er, eins og fram hefur komið, að vekja áhuga á lestri og efla 

lesskilning og orðaforða nemenda. Niðurstöður rannsókna á lesskilningi meðal íslenskra 

nemenda (PISA og PIRLS) urðu kveikjan að þeirri hugmynd að útbúa námsgögn sem 

þjálfa lestur þar sem unnið er samhliða með lesskilning og orðaforða. 

Áður en hafist var handa við gerð lestrarbókarinnar lásu höfundar talsvert af 

barnabókum, bæði íslenskum og erlendum. Það var gert til að kynnast uppbyggingu 

texta í barnabókum og reyna að komast að því hvað það er sem fangar áhuga barna á 

bókum. Frásagnir byggjast á upphafi, miðju og endi og var sú uppbygging höfð að 

leiðarljósi við gerð lestrarbókarinnar. 

Að ýmsu er að hyggja þegar lesefni fyrir börn er skrifað. Þuríður Jóhannsdóttir 

(1992) telur hlutverk sögu vera fyrst og fremst að hrífa lesandann með sér og að vera 

skemmtileg. Hún segir að bóklestur þjóni margvíslegum tilgangi. Hann þroski vitsmuni, 

tilfinningar, samskiptahæfni og ímyndunarafl lesenda (Þuríður Jóhannsdóttir, 1992, 

rafræn útgáfa). 

Fram kemur í Bókmenntakveri Silju Aðalsteinsdóttur (1984) að það skemmtilega 

við bók sé þegar hún kemur lesandanum á óvart, vekur undrun og kemur honum til að 

hugsa áfram. Börn eru að eðlisfari forvitin, lífsþyrst og þau þrá bækur sem koma til 

móts við þarfir þeirra (bls. 9). Silja segir ennfremur að myndabókum sé skipt upp í fjóra 

flokka eftir því hversu mikið vægi lestextinn hefur. Lestrarbókin okkar fellur undir 

skilgreiningu fjórða flokks en þar nær textinn yfirhöndinni. Myndirnar styðja við 

textann en duga ekki einar og sér til að segja alla söguna (bls. 18). 

  Þessari greinargerð er ætlað að sýna fram á gildi lestrarbókarinnar út frá hugtökum 

og kenningum um lestur, læsi og lesskilning. Fjallað verður um helstu hugtök og 

kenningar í tengslum við lestur og þeim gerð góð skil. Umfjöllun um lesskilning og 

kennsluaðferðir tengdar lestri koma síðan í beinu framhaldi. Þá verður gerð grein fyrir 
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þeim atriðum sem höfundar lestexta þurfa að hafa í huga. Að lokum verður fjallað um 

lestrarbókina sjálfa, vinnuferlið og gildi hennar fyrir lestrarnám. 

Í greinargerðinni er stuðst við APA kerfið um meðferð og skráningu heimilda en þó 

með einu fráviki. Samkvæmt APA kerfinu er, eftir ströngustu reglum, einungis vísað í 

blaðsíðutal þegar um beina tilvitnun er að ræða en hér er vísað til blaðsíðutals í hvert 

sinn sem getið er heimilda í texta. Það er gert til að auðvelda lesendum að leita í þeim 

bókum og greinum sem við vísum í. 
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2 Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis 

Á síðustu árum hefur komið ljós að íslenskir nemendur standa ekki jafn vel að vígi í 

lesskilningi í samanburði við aðrar þjóðir. Í því skyni má nefna skýrslu um PIRLS 

(Progress in International Literacy Study) rannsókn á vegum IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) frá árinu 2006, en sú 

rannsókn mælir lesleikni nemenda í 4.-5. bekk. Með PIRLS rannsókninni er kominn 

grundvöllur fyrir kennara og foreldra til að bregðast við veik- eða styrkleikum í læsi 

meðal 9 ára nemenda. Niðurstöður PIRLS benda til þess að íslensk börn séu rétt fyrir 

ofan meðaltal í lesleikni meðal þeirra landa sem taka þátt í rannsókninni. Með lesleikni 

er átt við að nemendur leiti að og finni upplýsingar sem koma með beinum hætti fram í 

texta, dragi einfaldar ályktanir, túlki og samþætti hugmyndir og upplýsingar, skoði og 

meti inntak texta og málfar (Brynhildur S. Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson, 2006, 

bls. 16). 

Almar M. Halldórsson skrifaði árið 2006 skýrslu um niðurstöður PISA rannsóknar 

sem gerð var á Íslandi árið 2000. PISA 2000 (Programme for International Student 

Assessment), er alþjóðleg rannsókn á vegum OECD (Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar). PISA er alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda í 

lestri, náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausn. Þátttökulönd PISA eru 31 og eru 

Norðurlöndin þar öll með. Niðurstöður PISA 2000 gefa til kynna að við lok skyldunáms 

hafi íslenskir nemendur minni áhuga á lestri og geti 57% nemenda allt eins hugsað sér 

að hætta að lesa (bls. 25). Niðurstöður bæði PISA og PIRLS rannsóknanna sýna að 

lesskilningur og lestrarhæfileikar íslenskra nemenda eru ár eftir ár í meðallagi 

samanborið við önnur lönd. Ef horft er eingöngu til Norðurlandanna eftir samanburði þá 

standa finnsk og sænsk börn betur að vígi í lesskilningi heldur en íslensk. Norsk börn 

eru með sambærilegan árangur en dönsk börn slakari. Önnur lönd sem hafa betri 

lesskilning en Ísland að meðaltali eru nánast öll enskumælandi (bls. 6). 

Meistararannsókn Guðrúnar Eddu Bentsdóttir (2007) byggir á viðtölum við kennara 

sem þóttu farsælir í lestrarkennslu og náðu góðum árangri í lesskimuninni Læsi vorið 

2004. Læsi er próf sem mælir lestrarfæri og var þýtt og staðfært af Guðmundi B. 

Kristmundssyni og Þóru Kristinsdóttur (2000). Fram kom að kennararnir hvöttu 

nemendur sína til að vinna sjálfstætt, buðu upp á val um verkefni og hvöttu nemendur til 
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að bera ábyrgð á eigin námi og fylgjast með eigin framförum og afköstum í lestrinum 

(bls. 107). Ekki kom fram með hvaða hætti nemendur fylgdust með eigin lestri. 

Niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Eddu gefa ennfremur til kynna að kennsla 

lesskilningsaðferða virðist ekki skipa stóran sess í starfi kennara sjö ára barna hér á 

landi. Fram kom að einungis helmingur kennara lagði áherslu á lesskilning í sinni 

lestrarkennslu (bls. 111). Þeir kennarar, sem sögðust leggja áherslu á lesskilning í 

lestrarkennslu sinni, beittu ýmsum kennsluaðferðum. Má þar nefna heildstæðar 

lestrarkennsluaðferðir, samþætt verkefni lestrar og ritunar, LTG-aðferðina, frjálsan 

lestur og lesskilning. Þrátt fyrir að kennararnir teldu sig vera að vinna með lesskilning í 

lestrarnáminu þá varð Guðrún Edda ekki vör við að þeir fylgdu því eftir (bls. 71). 

Meistararannsókn Jarþrúðar Ólafsdóttur (2003) rennur enn frekari stoðum undir þessar 

niðurstöður en í henni kemur fram að þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókn hennar 

beittu almennt ekki markvissum kennsluaðferðum til að efla lesskilning nemenda 

(Jarþrúður Ólafsdóttir, 2005, glæra 33). 

Svo virðist út frá niðurstöðum þessara rannsókna að kennarar fái ekki nægilega 

þjálfun í kennslu lesskilnings. Einnig má álykta sem svo að skortur sé á aðgengilegu 

námsefni til að þjálfa lesskilning. 
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3 Skilgreiningar 

3.1 Læsi 

Hugtakið læsi (literacy) er komið úr latínu og merkir táknsetning 

með bókstöfum. Merking þess er víðtæk, en það vísar allt í senn til 

lesturs, ritunar og lesskilnings. Það að vera læs felst í að 

einstaklingar geti nýtt sér lestur, lesskilning og ritun í daglegum 

viðfangsefnum. 

(Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2008, rafræn útgáfa). 

Byrjendalæsi er hugtak yfir ferli sem hefst við fæðingu og nær fram að formlegri 

lestrarkennslu. Þetta ferli byggir á því að börn öðlast ákveðna þekkingu á tungumálinu, 

lestri og ritun áður en þau byrja í grunnskóla. Byrjendalæsi felur í sér fjóra meginþætti. 

Þessir þættir eru (1) málþróun, það er að nota málið á merkingarbæran hátt í 

samskiptum við aðra, (2) þekkingu á reglum ritmálsins, það er rétt skriftar/lestrarátt, frá 

vinstri til hægri, ofan frá og niður, (3) þekkingu á lögmáli bókstafanna, það er stafirnir 

tákna mismunandi hljóð tungumálsins og heita mismunandi nöfnum og að síðustu, (4) 

hljóðkerfisvitund, það er vitund um tengsl stafs og hljóðs. Lestur, ritun og talmál þróast 

þannig samhliða og í nánum tengslum hvert við annað (Whitehurst og Lonigan, 1998, 

bls. 155-156). Whitehurst og Lonigan (2003) hafa skilgreint tvö ferli sem stuðla að 

þróun byrjendalæsis (sjá mynd 1). Fyrra ferlið er kallað inside-out – frá einingum 

orðsins. Í því felst að lesari þjálfar upp færni til að umskrá orð í hljóð (lestur) eða hljóð í 

orð (ritun). Í myndrænum skilningi má túlka þetta sem þekkingu sem byggist upp innra 

með lesandanum, sem hann svo yfirfærir þegar kemur að því að vinna með tengsl stafs 

og hljóðs í umskráningarferlinu. Seinna ferlið kallast outside-in – frá merkingu orða og 

þekkingu á tungumálinu. Þetta ferli vísar til merkingarþátta tungumálsins, örvunar frá 

umhverfinu og upplýsinga sem hjálpa barninu að skilja merkingu orða og texta. 

Lesandinn þarf að vera fær um að skilja hljómmynd orðsins og hvað lesa á úr 

bókstöfunum, skilja hvað orðið þýðir og setja það í hugtakalegt og merkingarlegt 

samhengi. Í myndrænum skilningi má túlka þetta sem áhrif umhverfis á innri þekkingu 

lesarans og hvernig hann vinnur úr henni í sínum lestri. Þessi tvö ferli eru nauðsynleg 

fyrir árangursríkan lestur (bls. 12-14). 
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Mynd 1 - Inside-out og Outside-in ferlin (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 13) 
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3.2 Lestur 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að: 

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

samfélaginu. Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. 

Hún er einnig forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til 

afþreyingar og skemmtunar. Lestur eykur orðaforða og stuðlar að 

betra valdi á máli en hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum 

samskiptum (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 9). 

Lestur er virkt og flókið ferli þar sem til sögunnar koma margir þættir með ólík 

hlutverk. Allir þessir þættir vinna þó að sama markmiði, að lesandi nái að tileinka sér 

efni þess texta sem lesin er hverju sinni. Einn þeirra þátta er leggja grunninn að 

lestrarfærninni er þekking á tungumálinu og ritmáli þess. Góð færni í talmálinu er 

undirstaða þess að vinna með hljóð og bókstafi tungumálsins (hljóðkerfisvitund) og  

góðum tökum á umskráningu, sem aftur er undirstaða lesskilnings (Browne, 2009, bls. 

25). Hljóðkerfisvitund er yfirhugtak sem nær yfir mikilvæga færniþætti sem verða að 

vera til staðar fyrir lestrarnám. Þessir færniþættir eru rím (lás-ás), sundurgreining orða 

(setningar í orð), greining atkvæða (klappa/telja atkvæði: pí-a-nó) og hljóðavitund 

(greina og skilja að orð eru sett saman úr stökum hljóðum) (Burns, Griffin og Snow, 

1998, bls. 52). Fuchs (2004) telur að lestur sé flókið fyrirbæri og hann byggi á því að 

lesandinn yfirfæri ritmynd stafa í hljóð og tengi hljóðin saman til að finna merkinguna. 

Lesandi þarf einnig að tengja saman merkingu textans við fyrri þekkingu og draga 

ályktanir (bls. 189). 

Í lestri felst einnig sú færni að geta beitt forspá, það er að nota þekkingu sína á 

tungumálinu (orðaforða, orðskilningi og næmi fyrir uppbyggingu tungumálsins) til að 

spá fyrir um hvað gerist næst (Browne, 2009, bls. 25). Þeir þættir sem einkenna góðan 

lesara eru nákvæm og örugg umskráning, góður málskilningur og góð lesfimi (fluency) 

(Burns, Griffin og Snow, 1999). 
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3.3 The Simple View of Reading 

Lestur = Umskráning x Skilningur 

Kenningin um The Simple View of Reading byggir á rannsókn Hoover og Gough 

(1990) á lestri. Sú rannsókn leiddi til þess að þeir telja að lestur greinist í tvo 

meginþætti, umskráningu og lesskilning, það er lesskilningur byggir á færni í 

umskráningu og málskilningi. Í umskráningu felst sú færni að geta lesið úr 

bókstafstáknunum, bæði stök orð og texta. Í lesskilningi felst það ferli að skilja og túlka 

orð, setningar og orðræður. Munur á mál- og lesskilningi er ekki teljandi heldur styðja 

þeir hvor við annan ef nemandi hefur náð tökum á umskráningu (bls. 153). Hvort um sig 

er nauðsynlegt til að ná tökum á lestri en eitt og sér ekki nóg til þess að innihald texta 

komist til skila. Til þess að geta lesið þarf lesandi bæði að geta umskráð orðin og náð að 

skilja þau. Umskráning þýðir að bókstafirnir hafa merkingu, það er hægt að lesa úr þeim 

og fá út orð og texta. Lesskilningur þýðir að textinn og orðin sem verið er að lesa hafa 

merkingu. Þrátt fyrir að Hoover og Gough telji að allir þessir þættir þurfi að vinna 

saman til að lestur geti orðið, er ljóst að umskráning (decoding) er miðpunktur lesturs 

og án hennar er málskilningur gagnslaus (bls. 128). 

 

 
Mynd 2 - The Simple View of Reading (Hoover og Gough, 1990, bls. 157) 
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Í kenningunni er enn fremur fjallað um áhrifavalda á getu til að umskrá og beita 

málskilningi. Mikilvægastur þeirra er góður lesskilningur lesandans án þess þó að hann 

gefi afgerandi heildarmynd. Í öðru lagi kemur fram að slakur lesskilningur sé vegna eins 

eftirtalinna þriggja þátta (sjá mynd 2, bls. 15): umskráningarfærnin er góð en 

lesskilningur slakur, lesskilningur góður en umskráningarfærni slök. Þriðji möguleikinn 

er að hvoru tveggja sé slakt, það er umskráning og lesskilningur. Þá er um að ræða 

mismikla lestrarerfiðleika. Framantaldir þættir gefa til kynna mismunandi birtingarform 

lestrarerfiðleika ( sjá mynd 2). 

Scarborough (2002) talar um að málskilningur feli í sér þekkingu á lesefni 

(staðreyndir, hugtök), orðaforða (yfirgrip, nákvæmni, tengsl), formgerð málsins 

(setningafræði, merkingarfræði), málræna rökfærslu (ályktun, myndlíking) og þekkingu 

á bókum (prenttákn, margbreytileiki) (sjá mynd 3). Færni til að bera kennsl á orð hefur 

að geyma þrjá þræði sem samanstanda af hljóðkerfisvitund, umskráningu og sjónrænni 

þekkingu á orðum. Til að tala megi um sjálfvirkan lestur þarf að koma til sjálfvirk 

framkvæmd og samstilling lesturs og lesskilnings (bls. 98). 

 

 
Mynd 3 - Hinir mörgu þræðir sem lestur er ofinn úr (Scarborough, 2002, bls 98). 
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3.4 Lesfimi 

Lesfimi er sá hæfileiki að geta lesið samfelldan texta á skilvirkan hátt, hratt og 

fyrirhafnarlaust með réttum áherslum, sjálfvirkri samhæfingu á umskráningu, 

orðaþekkingu og lesskilningi. Þegar lesfimi er náð hefur nemandi vald á nákvæmri 

umskráningu, góðri sjálfvirkni og réttri hrynjandi á efni textans (Walpole og McKenna, 

2007, bls. 70). Kennari getur unnið markvisst að því að efla lesfimi nemenda sinna með 

því að beita gagnreyndum kennsluaðferðum. Þessar aðferðir byggja á viðurkenndum 

rannsóknum og sýna fram á góðan árangur í lestrarnámi nemenda. Markmið með 

lestrarkennslu er að þjálfa góða lesfimi því hún er forsenda góðs lesskilnings. Á mynd 4 

eru tilgreindar gagnlegar kennsluaðferðir til að byggja upp lesfimi samkvæmt Walpole 

og McKenna (2007). 

 

Mesti 

stuðningur 

 

↓ 
 

Minnsti 

stuðningur 

Bergmálslestur 

(Echo reading) 

Kennarinn les setningu og nemendur hópsins 

lesa hana síðan saman í kór. 

Samlestur 

(Choral reading) 

Kennari lætur allan hópinn lesa saman upphátt. 

Paralestur 

(Partner reading) 

Tveir og tveir lesa upphátt til skiptis. 

Hvísllestur 

(Whisper 

reading) 

Hver og einn nemandi les upphátt í lágum 

hljóðum (ekki saman sama efni). 

Mynd 4 - Kennsluaðferðir sem byggja upp lesfimi (Walpole og McKenna, 2007, bls. 73) 
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3.5 Kenning Ehri um þróun lestrarfærni 

Kenning Linnea C. Ehri (2005) fjallar um það hvernig börn byggja upp sjónrænan 

orðaforða í lestri (sight-word learning). Hún telur að allir lesarar þurfi að læra orðin 

sjónrænt til að ná tökum á lestri. Í hugtakinu sjónrænn lestur felst að geta þekkt orðin 

hratt, sjálfvirkt og án fyrirhafnar. Lesandi nær merkingu og framburði orðsins með því 

einu að líta snöggt á það. Hann þarf ekki að beita sér sérstaklega að umskráningu orða 

heldur kallar þau fram úr minni sínu um leið og hann les. Þetta sjónræna ferli kallar Ehri 

tengslamyndunarferli (connection-forming process). Þegar lesandi rekst á kunnuglegt 

orð kallar minni hans fram merkingu þess, framburð og tilgang og myndar þannig tengsl 

við sjónrænt útlit orðsins (bls. 136). 

Ehri (1997) talar um fjórar mismunandi aðferðir við að lesa orð. Þessar aðferðir eru 

(1) að hljóða sig í gegnum orðin (hljóðræn umskráning), (2) sjónræn mynd af orðunum 

kölluð fram úr langtímaminni (lesa orðin sjónrænt), (3) bera orð saman við lík orð í 

sjónrænum orðaforða (Ehri segir hana krefjast einhverrar færni við hljóðræna 

umskráningu, rím hjálpar), og að síðustu (4) giska á orðið út frá samhengi (ónákvæm) 

(bls. 164-165). Allar þessar aðferðir krefjast einbeitingar lesandans og athygli, nema 

sjónræna aðferðin. Sú aðferð er fyrirhafnarminnsta og skilvirkasta leiðin til að lesa orð í 

texta, leið sem gefur lesandanum möguleika á að einbeita sér fullkomlega að 

lesskilningi.  

Ehri (2005) setur einnig fram kenningu um þróun sjónræns orðaforða, hin fjögur 

þróunarstig lesturs. Ehri telur alla lesendur þurfa að fara í gegnum þessi stig til þess að 

ná fullkomnum tökum á lestri. 

− Fyrsta stigið nefnist Undanfari bókstafsstigs (Pre-Alphabetic Phase). Á því stigi 

vita börnin ekki mikið um stafina, þau læra orð sjónrænt og giska á orðin. Þau 

nota því ekki tengsl stafs og hljóðs til að þekkja orðin. Þau mynda ákveðin 

tengsl við orð út frá því samhengi sem þau þekkja í kringum orðið. Þannig geta 

þau vitað að það stendur STOP á stöðvunarskyldumerki, af því að þá er alltaf 

stoppað og foreldri hefur jafnvel sagt barninu frá því (bls. 141-142). Hins vegar 

geta sjónrænar vísbendingar villt börn af leið. Þannig getur barn lesið orðið 

„pabbi“ sem „labba“ og sagt að orðið sé „labba“ af því að það eru tvö „b“. Þá 
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hefur barnið lagt orðið „pabbi“ á minnið með því að tengja merkingu þess við 

þennan tvöfalda samhljóða (Stuart, Stainthorp og Snowling, 2008, bls. 59). 

− Annað stigið nefnist Ófullkomið bókstafsstig (Partial Alphabetic Phase). Þá eru 

börnin farin að þekkja nokkra stafi og mynda tengsl milli þeirra eftir framburði. 

Þau þekkja orðin þannig sjónrænt en geta oft ruglast á líkum orðum (bls. 143). 

− Þriðja stigið er Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase). Tengsl stafs og 

hljóðs eru fullmynduð og nákvæm í lestri barnsins. Barnið þarf að þekkja alla 

stafi hvers og eins orðs til að geta fest það í sjónminni sínu. Hljóðaaðferð er 

árangursríkasta leiðin til þess að ná sem bestum árangri við að byggja upp 

sjónrænan orðaforða, að hljóða sig í gegnum orðin (bls. 147-148). 

− Fjórða stigið heitir Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic 

Phase). Á því stigi er barnið farið að þekka orð og orðhluta sem heildir, það les í 

stærri einingum heldur en staf fyrir staf og leggur þar með grunninn að því að ná 

upp fyrirhafnarlausum, sjónrænum lestri (bls. 150). 

Markmið með lestrarþjálfun í anda kenningar Ehri um þróun lesturs, er að ná upp 

sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum lestri, eða lesfimi. Ehri skilgreinir sjálfvirkni sem 

þekkingu lesandans á framburði og merkingu ritmáls um leið og lesandi sér 

ritháttarmyndir orðanna, án þess að þurfa að beina athygli að eða hafa fyrir því að 

umskrá orðin (bls. 151). 

Kenning Ehri (2002) hjálpar kennurum að staðsetja nemendur í lestrarferli sínu. 

Áður en formleg lestrarkennsla hefst er mikilvægt að athuga hvar nemendur eru staddir í 

þróuninni svo kennari geti mætt þörfum hvers og eins nemanda. Ef nemandi er staddur á 

fyrsta stigi (Undanfara bókstafsstigs) þarf kennari að vinna með hljóðkerfisvitund 

Nemendur á öðru stigi (Ófullkomið bókstafsstig) þurfa aðstoð við að ná tengingu milli 

stafs og hljóðs svo þeir nái tökum á umskráningu. Á þriðja stigi (Fullkomið 

bókstafsstig) þarf nemandi aðstoð kennara við að fullkomna þekkingu sína á tengslum 

stafs og hljóðs. Á síðasta stigi (Samtengt/heildrænt bókstafsstig) þarf nemandi aukna 

þjálfun til að byggja upp sjónrænan orðaforða sinn (bls. 180-181). 
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3.6 Lesskilningur 

Lesskilningur er nauðsynlegur ef lesandinn á að hafa gagn af lestri. Til eru nokkrar 

skilgreiningar á hugtakinu og verður fjallað um fáeinar þeirra hér.  

Eins og áður hefur komið fram dugir ekki eingöngu að búa yfir tækni til að lesa úr 

bókstafstáknum. Hoover og Gough (1990) hafa sýnt fram á að til að ná færni í lestri þarf 

að koma til lesskilningur en einnig færni í umskráningu, samanber kenninguna The 

Simple View of Reading. 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að þó verulegur hluti þess tíma sem nemendur í 1.-4. 

bekk eyða í að læra og þjálfa tæknina sem felst í því að geta lesið, þá sé mikilvægt að 

þjálfa lesskilning markvisst með verkefnum úr fjölbreyttum textum sem þeir lesa eða 

hlusta á. Þar komi einnig inn í kennsla í ýmsum grunnhugtökum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska, 2007, bls. 13). 

Cain og Oakhill (2007) hafa fjallað um ákveðna þætti í þróun lesskilnings sem þær 

telja að hafi áhrif en flokka þá jafnframt í innri og ytri þætti. Þeir innri þættir sem þær 

telja að hafi áhrif á þróun lesskilnings eru orðaforði, færni í setningafræði, þekking á 

uppbyggingu texta, hæfni til að draga ályktanir og hæfni til að fylgjast með eigin 

skilningi. Ytri þættir eru reynsla nemanda af lestri og áhugi hans og reynsla af prentmáli 

(bls. 9-31). 

Browne (2009) styður þessa kenningu í bók sinni Developing Language and 

Literacy. Lesandi þarf að sýna textanum áhuga og kafa undir yfirborðið. 

Browne talar um þrjú stig lesskilnings: 

• Lesa línurnar - nota samhengi, hljóðfræðilegar, myndrænar og 

merkingarfræðilegar aðferðir til þess að skilja textann bókstaflega. 

• Lesa á milli línanna – skilja fyrirætlan höfundar og vísbendingar. 

• Lesa lengra en línurnar – bregðast við textanum, meðtaka og virða meiningu 

höfundar, skilja og meta stílbragð höfundar (bls. 34). 

Með öðrum orðum, lesandi þarf að hafa þekkingu á uppbyggingu texta, hann þarf að 

skilja hvað orðin þýða og skilja merkingu textans sem heildar. Lesandi þarf að búa yfir 

ályktunarhæfni svo hann geti beitt forspá og ályktað fyrirfram út á hvað textinn gengur, 

hvaða orðum hann má eiga von á að lesa og í framhaldi af því brugðist við textanum 



 
22 

 
 

með skilningi. Þegar lesandi hefur öðlast þessa færni, auk þeirrar tækni sem felst í 

umskráningu, má segja að lesskilningi sé náð (bls. 25). 

Perfetti, Landi og Oakhill (2005) tala einnig um þrjú stig í þróun lesskilnings en 

tekið er fram að þessir þættir eru mikilvægastir við myndun æðri (higher-level) 

lesskilnings og til að heildarskilningur á texta myndist: 

• Næmi fyrir uppbyggingu texta (sensitivity to story structure) 

• Færni við að draga ályktanir (inference making) 

• Hæfni til að fylgjast með eigin skilningi (comprehension monitoring) 

(bls. 230) 

Hæfni til að fylgjast með eigin skilningi er oftast nefnd námsvitund (metacognition). Í 

þessari hæfni felst sú færni lesanda að vita hvernig hann lærir með þeim hætti að hann 

veit hvort hann skilur eða skilur ekki það sem hann er að lesa og getur gert úrbætur þar 

sem þess þarf (bls. 234). 
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4 Vinir standa saman 

Lestrarbókin Vinir standa saman er samin með kenningu Ehri (2005) á sjónrænum lestri 

í huga. Bókin hefur einnig að geyma lesskilningsverkefni á eftir hverjum kafla og var 

bók Ann Browne (2009), Developing Language and Literacy 3-8, höfð að leiðarljósi. 

Þegar bókin var skrifuð voru orð Þuríðar Jóhannsdóttur (1992) og Silju Aðalsteinsdóttur 

(1984) um sögur og bækur fyrir börn, höfð í huga, en þær telja að mikilvægt sé að 

barnabækur séu skemmtilegar og hrífi lesandann með sér. Einnig voru orð Margrétar 

Tryggvadóttur (1999) um hönnun myndabóka höfð að leiðarljósi, en hún telur að texti 

og myndir eigi að mynda eina heild. 

Tilgangur lestrarbókarinnar er að höfða til sem flestra nemenda á yngsta stigi 

grunnskólans. Um er að ræða skemmtilegt námsefni sem felur í sér léttan lestexta og 

lesskilningsverkefni. Einnig er lesefninu ætlað að mæta skorti á aðgengilegu námsefni 

sem þjálfar lesskilning. 

Lestrarbókin Vinir standa saman er góð viðbót við þá flóru lestrarbóka sem til 

staðar er í grunnskólum landsins. Bókin er hentug í einstaklingsmiðaða lestrarkennslu, 

þar sem nemendur geta unnið sjálfstætt, jafnframt í litlum hópum og einnig hentar hún 

vel þegar beita þarf mjög öflugri einstaklingskennslu. Aðgengilegar kennslu-

leiðbeiningar eru til staðar aftast í kápu og því hentar hún vel sem heimanám. 

Vinir standa saman skiptist í 5 kafla sem hver um sig inniheldur 4 sögur. Í lok 

hvers kafla er ein opna með fjölbreyttum verkefnum sem reyna á lesskilning. Bókin er 

myndskreytt með fallegum og björtum myndum sem gera bókina forvitnilega og 

aðlaðandi. 

Orðaforði bókarinnar er fjölbreyttur. Leitast var við að kynna ný hugtök til að auka 

orðaforða og málskilning. Hugtökin eru feitletruð til að vekja athygli lesandans og efla 

sjónrænan orðaforða hans. Lagt var upp með að málsgreinar væru stuttar og þess gætt 

að orðafjöldi hverrar línu væri hæfilegur miðað við aldur lesenda því mikilvægt er að 

nemendur upplifi sigur í lestri sínum. 

Sögusviðið er hefðbundið íslenskt samfélag þar sem sagan gerist að mestu leyti í 

nærumhverfi aðalsögupersóna. Náttúra Íslands kemur einnig nokkuð við sögu í öllum 

sínum fjölbreytileika. Sögusviðið er skapað með það í huga að lesandi nái að tengja það 

við fyrri þekkingu sína og reynslu. Með því er einnig höfðað til ímyndunarafls hans og 
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tilfinninga. Kintsch og Rawson (2005) setja fram líkan um skynjun lesanda á aðstæðum 

í lestexta (situation model), sem vísar til ýmissa upplýsinga sem fram koma í textanum. 

Þá er átt við bæði beinar staðreyndir sem lesandi les og svo það sem hann les á milli 

línanna (bls. 219). Það er hlutverk þess sem myndskreytir að túlka aðstæðurnar að því 

marki sem þeim er lýst beint. Síðan fyllir hann upp í það sem á vantar, svo langt sem 

skynjun hans nær (bls. 220-221). 

Margt má lesa milli línanna í sögunni. Jakob og Lára búa til að mynda ekki við 

sömu félagslegu aðstæður. Lára býr með foreldrum sínum en Jakob af erlendu bergi 

brotinn og býr með móður sinni og á föður búsettan í Póllandi. Nafnaval í bókinni var 

skoðað sérstaklega með þjóðerni Jakobs í huga. Persónuleiki Láru á að endurspegla 

jákvæðni og bjartsýni því mikilvægt er að kenna börnum að horfa á björtu hliðarnar 

sama hvað á dynur. Vináttan sem verður til í bókinni skiptir miklu máli og gefur 

kennurum tækifæri til að taka á ýmsum þáttum lífsleikninnar. 
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5 Að vinna með lesskilning 

Mikilvægt er að þjálfa nemendur í lesskilningi því hann er forsenda alls náms. 

Nauðsynlegt er að ungir lesendur nái að tengja þekkingu sína við lesefnið og upplifi að 

lestur skiptir máli. Hægt er að hvetja nemendur til að lesa merkingarbæra texta og ræða 

svo um innihald þeirra. Nemendur geta svarað efnislegum spurningum úr textanum, 

endurskrifað eða endursagt textann, fundið samheiti/andheiti við lykilorð og skrifað rétt 

orð í eyður. Þeir beita forspá og hugsa textann lengra, setja sig í spor einnar 

persónunnar, raða setningum í tímaröð og svona mætti lengi telja. Áhrifaríkt þykir að 

nota heildstæða móðurmálskennslu. Harvey og Goudvis (2007) telja að kennarar ættu að 

hafa í huga mikilvægi þess að vekja og varðveita forvitni nemenda. Kennarar þurfi að 

skipuleggja góðan tíma í lestur og ritun, nota vandað málfar í samskiptum sínum við 

nemendur, kennslan þarf að vera ábyrg og skýr og fyrirmæli einstaklingsmiðuð. Einnig 

er mikilvægt að skapa námsumhverfi sem sameinar nám og hugsun, bjóða upp á 

fjölbreytt lesefni fyrir nemendur og aðgengileg og námshvetjandi námsgögn (bls. 35-

37). Vacca, Vacca og Gove (1995) telja ennfremur að kennarar ættu að hvetja nemendur 

til að sjá fyrir sér í huganum hvað þeir eru að lesa, spyrja sig spurninga meðan á 

lestrinum stendur og stoppa við hverja málsgrein og ígrunda (bls. 207). 

Vacca, Vacca og Gove tilgreina ennfremur þriggja þrepa kennsluskipulag sem á að 

hvetja og leiðbeina nemendum á meðan þeir lesa. Þetta skipulag hjálpar nemendum til 

að hugsa um það sem þeir vita eða halda að þeir viti nú þegar, hvað þeir þurfa að skilja 

þegar þeir lesa og svo hvað þeir lærðu af því að lesa textann og hvað þeir vilja vita 

meira um hann. Þetta skipulag er kallað K-V-L líkanið (K-W-L chart) (bls. 211) (sjá 

mynd 5). 

 

K – Kann 

Hvað veit ég? 

V - Vill vita 

Hvað vil ég vita? 

L - Hef lært 

Hvað hef ég lært og 

vil læra meira um? 

   

 

 

 

Mynd 5 - K-V-L líkanið (Vacca, Vacca og Gove, 1995, bls. 211) 
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Browne (2009) bendir á nokkrar áhugaverðar leiðir til að efla lesskilning fyrir nemendur 

á yngsta stigi grunnskólans: 

− Nemendur endursegja lesna sögu munnlega með því að fjalla um einn kafla eða 

einn þátt sögunnar. Nemendur geta farið í hlutverkaleiki eða leikið atburðarásina 

á leikrænan hátt með því að nota grímur og búninga. Í kennslustofunni er 

upplagt að hafa til staðar poka með ýmsum leikmunum, t.d. fatnaði, bókum, 

mjúkum leikföngum og allskonar smádóti. Kennari tekur svo hluti úr pokanum 

og sýnir nemendum til að auka skilning þeirra á sögunni. Einnig er hægt að 

samþætta ritun þessu ferli en þá geta nemendur skrifað sögu út frá myndasögu 

án lestexta eða skrifað texta inn á blöðrur á myndunum. 

− Þegar nemendur hafa lesið eina setningu úr bók eru þeir beðnir um að 

endursegja það sem þeir lásu. Síðan eru þeir beðnir um að spá fyrir um hvað 

muni gerast næst, eða beita forspá. Þegar nemendur hafa lesið meira eru þeir 

beðnir um að endurskoða fyrri spár sínar. Nemendur verða að rökstyðja svör sín 

með tilvitnun í bókina. 

− Að byggja á fyrri þekkingu hjálpar nemendum að tengja við lesturinn. Það krefst 

meiri áskorunar, þeir þurfa að draga ályktun um það sem lesið er. 

Leiðir til þess eru: 

• Hugarstormur um titil eða opnu bókar, hvað gefur hann til kynna. 

• Búa til keðju af líkum orðum í tengslum við lykilorðið í titli bókar. 

• Búa til hugmyndir sem tengjast lykilorðinu eða hlut úr textanum. „Þetta 

minnir mig á...“ „Þetta fær mig til að hugsa um...“ 

Nemendur geta unnið þetta í paravinnu eða hópvinnu. 

− Raða atburðarás í rétta röð, nemendur raða myndum eða setningum í rétta röð 

svo samhengi náist. 

− Rannsaka sögusvið, nemendur lesa opnuna og ræða hvar og hvenær sagan gerist, 

hvaða sögupersónur eru kynntar, nemendur rökstyðja svör sín. Nemendur búa til 

sögusvið með því að teikna það. Ef sagan hefur sérstök eða áhugaverð 

landfræðileg eða söguleg gildi er árangursríkt að finna rannsóknir sem nemendur 

geta gert til að auka skilning sinn enn frekar. 
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− Að endurskrifa sögu frá öðru sjónarhorni en gert er í bókinni eða útvíkkað 

söguna með því að fjalla um persónur sem lítið er sagt frá í bókinni. 

− Spurningar, nemendur útbúa spurningalista sem er ætlaður til dæmis höfundi 

bókar eða einstaka persónum. Einnig geta nemendur farið í spurningaleik þar 

sem þeir spyrja (bls. 71-78). 
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5.1 Kennsluskipulag í lestrarkennslu 

Áður en lestrarkennsla hefst er mikilvægt að kennari kanni mikilvæga undirstöðuþætti 

hjá nemendum, annars vegar hljóðkerfisvitund og hins vegar stafaþekkingu, orðaforða 

og málskilning. Einnig þarf kennari að skoða niðurstöður HLJÓM-2 og TOLD skimana, 

ásamt öðrum gögnum, sem yfirleitt fylgja börnum úr leikskóla. Ef þörf er á 

sérfræðiaðstoð sökum frávika í málþáttum þá er mikilvægt að kennari fylgi henni eftir. 

Þegar nemendur hafa verið staðsettir út frá getu er gott að vinna eftir þrískiptu vinnuferli 

en rannsóknir hafa leitt í ljós að það sé árangursríkt í lestrarkennslu: 

1) Meta lestrarfærni og kennsluþarfir með athugunum og mati við upphaf 

kennslu. Kanna hvort nemandinn sé tilbúinn fyrir kröftuga 

lestrarkennslu, hlusta á og meðtaka stafainnlögn, umskráningu, lesfimi 

og að skilja textann. 

2) Skipuleggja einstaklingsmiðaða vinnu á lestrarsvæðum til að efla 

sjálfstæð tök færni og námsaðferðir. Lestrarsvæði er leið til að nálgast 

nemendur sem best og þar sem kennslan er í litlum hópum. 

3) Skipuleggja þjálfun og kennslu nemenda bæði í bekknum í heild og í 

litlum hópum. Bein innlögn fyrir allan bekkinn og fyrir minni hópa. 

(Southall, 2007, bls. 16-18). 

 

Þessi vinna er nauðsynleg svo kennari geti undirbúið faglega kennslu, komið til móts 

við þarfir allra nemenda og fundið út hvað henti nemendum best miðað við getu. Þessar 

upplýsingar eru einungis fyrir kennarann sjálfan svo hann geti undirbúið faglega 

kennslu en er ekki hluti af námsmati nemenda (Walpole og McKenna, 2007, bls. 12-18). 

Það sem felst í einstaklingsmiðaðri lestrarkennslu er hæfilega krefjandi kennsla sem 

hjálpar nemendum að ráða við verkefni sem eru rétt fyrir ofan getu þeirra. Slík kennsla 

miðar að því að kenna ákveðnum hópi nemenda með beinum hætti í ákveðinn tíma, 

byggt á þörfum nemenda. Stuðst er við þróunarferli lesturs þar sem gengið er út frá að 

nemendur þurfi kennslu í hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða, 

lesskilningi og ritun. Umfram allt þarf vandaða og faglega kennslu, sem unnin er af 

kennara sem veit hvað hann er að gera og í hvaða röð er best að vinna með námsefni og 

nemandann. 
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Skipulag einstaklingsmiðaðrar lestrarkennslu felur í sér þrenns konar aðgerðir (sjá mynd 

6): 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 - Þrjú aðgerðastig einstaklingsmiðaðrar lestrarkennslu (Walpole og McKenna, 2007, bls 2) 

• Aðgerð eitt byggir á vandaðri hópkennslu þar sem kennari velur leið fyrir 

allan nemendahópinn. 

• Aðgerð tvö byggir á einstaklingsmiðaðri kennslu í litlum hópum fyrir 2-8 

nemendur sem eru á öllum getustigum (sjá mynd 7). Þetta er flóknara og 

afmarkaðra skipulag sem miðast við getu hvers og eins. 

• Aðgerð þrjú byggir á skipulagðri markmiðabundinni kennslu fyrir þá 

sem ekki ná árangri í aðgerðarplani eitt og tvö. Aðgerð þrjú felur í sér 

mjög öfluga kennslu svo og sérkennslu sé þess þörf. Fyrir 2-5 nemendur 

í hóp 30-50 mínútur á dag. 

 

Einstaklingsmiðað kennsluskipulag 
Kennsluskipulag í litlum hópum 

 
Mynd 7 - Lestrarsvæði í einstaklingsmiðaðri lestrarkennslu (Torgesen, 2007, bls. 2) 

Aðgerð 3 
Mjög öflug kennsla 

Aðgerð 2 

Einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum 

Aðgerð 1 

Vönduð hópkennsla í bekk 
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6 Barnabækur á Íslandi 

Allt frá upphafi hefur maðurinn myndgert líf sitt og umhverfi á margvíslegan hátt enda 

hefur sjónræn upplifun ætíð verið stór þáttur í að skynja og skilja heiminn. Maðurinn 

hefur notað myndmál sem boðtæki fyrir þá hluti sem ekki hefur verið hægt að lýsa á 

annan hátt og til þess að miðla áfram upplýsingum. Því má segja að myndir hafi sitt 

eigið tungumál sem getur miðlað hugmyndum, skoðunum og viðhorfum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, listgreinar, 2007, bls. 9). 

Íslenskar barnabækur voru lengi vel lítið eða ekkert myndskreyttar (Guðrún 

Magnúsdóttir, 1992, bls. 336). Barnabókin Myndbók handa börnum, fyrsta barnabókin 

með myndum í aðalhlutverki, kom út á íslensku árið 1853 og var endurútgefin 1897 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 38). Ekki er þó hægt að segja með vissu hver 

myndskreytti þá bók (Guðrún Magnúsdóttir, 1992, bls. 336). Guðmund Thorsteinsson 

eða Mugg mætti nefna sem fyrsta íslenska myndabókahöfundinn og er ein þekktasta 

myndskreytta bókin hans Sagan af Dimmalimm (Guðmundur Thorsteinsson. 1991; 

Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 39; Upplýsingamiðstöð myndlistar, 2003, vefsíða). 

Útgáfa myndabóka varð algeng á níunda áratugnum og komu margir höfundar fram í 

kjölfarið (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 57). 

Bækur fyrir börn þjóna margvíslegum tilgangi. Börn læra um lífið og tilveruna í 

gegnum bækur, málþroski þeirra eflist og þau venjast bóklestri. Því fyrr sem börn 

kynnast töfraheimi bókanna aukast líkur á því að þau verði bókelsk með tímanum. 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 101). 
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7 Uppbygging myndskreyttra barnabóka 

Í barnabókum túlkar listamaður textann í myndmáli. Hlutverk mynda í textabókum er að 

styðja við lestextann og tjá ákveðna merkingu. Listamaðurinn hefur oft mikil áhrif á það 

hvernig lesandi lítur á sögupersónurnar. Hann þarf að þekkja söguna vel svo öll 

smáatriði hennar séu ekki dregin fram. Listamaðurinn sér einnig til þess að textinn og 

myndirnar fléttist saman bæði efnislega, svo myndirnar fylgi textanum útlitslega, svo 

túlkunin sé rétt (Guðrún Magnúsdóttir, 1992, bls. 339). Í tímaritinu Uppeldi og menntun 

talar Ragnheiður Gestsdóttir (1996) um að myndir geti haft úrslitaáhrif á það hvernig 

lesendum líkar textinn (bls. 56). 

Í fjölskyldu bóklistanna er myndbókin ákveðið form af list sem fer eftir ákveðnum 

lögmálum myndlista. Myndirnar hafa mismikið vægi, stundum eru þær eingöngu til að 

auðvelda skilning á textanum eða eru undirstaða bókarinnar (Áslaug Jónsdóttir, 1998, 

bls. 23). Til þess að hægt sé að tala um myndskreytingar í bókum verður myndin að 

fylgja textanum (Guðrún Magnúsdóttir, 1992, bls. 338). Einfaldar myndir við langan 

texta geta haft þau áhrif að barnið skorti þolinmæði til að lesa textann. Flettiþörf barna 

eykst ef fljótlegra er að skoða myndirnar en að lesa textann. Myndirnar þurfa því að 

vera í takt við lengd textans, ef textinn er stuttur er betra að hafa myndirnar einfaldar 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 109-110). 

Samkvæmt Margréti Tryggvadóttur (1999) á form myndabóka að mynda eina heild 

og þarf að huga vel að öllum þáttum hönnunarinnar, textinn er eingöngu brot af henni. 

Listamaðurinn getur sýnt í myndum það sem ekki er sagt í orðum. Texti og myndir eiga 

að mynda eina heild (bls. 106-107). 

Það fyrsta sem lesandi kemur auga á þegar hann tekur sér bók í hönd er kápa hennar 

og titill. Kápa og titill segja til um innihaldið. Áður fyrr tíðkaðist það að taka mynd úr 

bókinni og setja á kápuna en nú er öldin önnur. Í sumum tilfellum er sett mynd af 

persónu í vanda á kápuna og önnur mynd af persónunni ánægðri aftan á bókina. Myndir 

af aðalsögupersónum og aðstæðum bóka gefa hugmyndir um það hvað koma skal og þar 

með er tilgangi kápunnar náð (bls. 107-108). 

Þegar unnið er að því að setja upp bók verður að hugsa um heildarútlit hennar. 

Saurblöðin eru stundum ómyndskreytt, þá er gott að hafa þau í lit sem gefur til kynna 

andblæ bókar. Litir eru oft og tíðum notaðir til að tjá tilfinningar, rauðan lit má tengja 
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við reiði eða ást og gulan lit við gleði, eins og heitan, fallegan sumardag. Á titilsíðunni 

kemur fram heiti bókar ásamt höfundi hennar. Til að gæta samræmis þarf leturgerð á 

heiti bókar að vera í takt við heildarútlit hennar (bls. 108-109). 
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8 Lokaorð 

Vinnan við verkefnið var langt og strangt ferli sem hefur þrátt fyrir allt verið afskaplega 

lærdómsríkt. Við höfum kafað djúpt í fræðin og eftir situr mikil þekking sem verður 

okkur dýrmæt þegar út á vettvang er komið. 

Ljóst er að orðaforði, umskráning og málskilningur eru nauðsynlegar undirstöður 

farsæls lestrarnáms. Mikilvægt er að kennarar beiti gagnreyndum kennsluaðferðum í 

lestrarkennslu því rannsóknir sýna að þær aðferðir gefa bestan árangur. 

Við höfðum ákveðin leiðarljós í huga þegar við skrifuðum bókina um Láru og 

Jakob. Okkur þótti sérlega mikilvægt að önnur aðalpersónan væri af erlendu bergi 

brotin, svo við gætum komið inn á fjölmenninguna með einhverjum hætti. Við vildum 

líka að aðalpersónurnar væru jákvæðar og forvitnar. Bókin var hugsuð þannig að hún 

innihéldi léttan og skemmtilegan texta ásamt fallegum myndum sem styddu við hann. 

Við álitum að það myndi skapa áhuga hjá nemendum og forvitni og jafnframt hvetja þá 

til áframhaldandi lesturs. 

Myndir hafa oft og tíðum úrslitaáhrif á það hvernig lesandinn upplifir bókina. Texti 

og myndir þurfa að mynda eina heild og því var mikil vinna lögð í myndskreytingarnar, 

sem vonandi gagnast ungum lesendum við að ná betri innsýn inn í efni bókarinnar. 

 

 

Selfossi, 29. apríl 2010 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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10 Fylgiskjal 

Kennsluleiðbeiningar (aftast í kápu) 

 

Áður en bókin er lesin 

• Kynnið bókina, spyrjið nemendur um hvað þeir haldi að bókin fjalli. 

• Hvetjið nemendur til að veita feitletruðum orðum athygli og finna lykilhugtökin. 

• Hvetjið nemendur til að skoða bókina áður en hún er lesin til að vekja forvitni. 

 

Á meðan bókin er lesin 

• Hvetjið nemendur til að ígrunda innihald textans vel meðan á lestrinum stendur og 

reyna að sjá fyrir sér það sem þeir eru að lesa. 

• Nemendur lesa hverja blaðsíðu að minnsta kosti tvisvar sinnum. 

• Segið nemendum að í lok hvers kafla séu skemmtileg verkefni í tengslum við 

sögurnar. 

 

Einstaklingsverkefni 

• Nemendur endurskrifa sögu í bók. 

• Nemendur rannsaka sögusviðið, ræða hvar og hvenær sagan gerist og hvaða 

sögupersónur koma við sögu. 

• Nemendur skrifa lykilorð á lítil spjöld og búa til eigin orðabanka. 

• Nemendur skrifa samtal sem gæti átt sér stað milli mömmu Jakobs og trúðsins. 

• Nemendur ímynda sér að þeir séu rithöfundarnir og skrifa nýjan kafla í bókina. 

• Nemendur skrifa lykilorð í bók og finna samheiti og andheiti þeirra. 

 

Niðurstaða 

• Hvað eru höfundar bókar að reyna að segja okkur? 

• Hvernig er þessi bók frábrugðin öðrum bókum? 

• Útskýrið boðskap sögunnar (samvinna, vinátta, jákvæðni, bjartsýni, mismunandi 

fjölskyldumynstur). 


