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Formáli 

Ritgerðin er 30 einingar og til fullnaðar M.Ed. gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands með áherslu á 

sérkennslufræði. Leiðbeinandi var Steinunn Torfadóttir lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Fyrir rúmum 20 árum hóf ég kennslu og með hverju árinu sem líður 

safnast í reynslubankann. Þegar saman fer aukið nám og reynsla þá vex 

inneignin enn frekar. Hún veitir ákveðna yfirsýn og svarar mörgum 

spurningum en hún vekur upp aðrar spurningar sem er erfitt að svara – og 

gerir kröfur um svör. Svör fyrir mig sem kennara, fyrir þá sem ég starfa 

með en fyrst og síðast fyrir nemendur mína. Ein þeirra spurninga sem 

hefur leitað sterkt á mig er spurningin um lesskilning, hvað hefur áhrif á 

hann, hvað eflir hann – og þá um leið – hvað dregur úr lesskilningi eða 

kemur í veg fyrir hann. Í ritgerðinni var flestum spurningum mínum 

svarað. Svörin nýtast ekki aðeins mér – heldur og skólasamfélaginu.  

Ég vil þakka þeim sem hafa aðstoðað mig við yfirlestur, uppsetningu 

ritgerðar og þýðingu ágrips. Þá vil ég þakka öllum þeim sem voru alltaf 

til  staðar og sýndu verkefninu áhuga og hvöttu mig áfram á öllum stigum 

þess. Steinunn Torfadóttir fær þakkir fyrir góða leiðsögn og gott samstarf 

og Guðmundur B. Kristmundsson fyrir sérfræðilestur. Sérstakar þakkir 

fær eiginmaður minn og synir okkar fyrir hvatningu, þolinmæði og 

umburðarlyndi í minn garð – þeim verður seint fullþakkað.  
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar heimildarannsóknar er að kanna hvernig markmið 

aðalnámskrár um læsi og lestrarkennslu birtast á vefsíðum tólf grunnskóla 

sem valdir voru af handahófi. Höfð eru til hliðsjónar skrif fræðimanna um 

undirstöðuþætti læsis með sérstakri áherslu á áhrifaþætti lesskilnings. Út 

frá niðurstöðum er dregin upp mynd af vægi læsis og lestrarþjálfunar í 

námi barna, hvernig námsmati er háttað og þeirri stígandi sem er í 

lestrarkennslu. Þá er leitast við að greina hvað skólar eiga sameiginlegt 

og hvað greinir þá að varðandi lestrarkennslu.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru:  

 

 Hvernig birtast lestrarmarkmið aðalnámskrár grunnskóla í 

skólanámskrám á vefsíðum tólf skóla? 

 Hvaða upplýsingar veita skólanámskrár um vægi læsis og 

lestrarþjálfunar í námi barna? 

 

Meginniðurstaðan er sú að vægi lesturs í námi barna sé lítið og ekki í 

samræmi við aðalnámskrá þar sem segir að lestrarkunnátta sé undirstaða 

almennrar menntunar. Hvort skólanámskrárnar gefi nógu skýra mynd af 

lestrarkennslu skal ósagt látið. Niðurstaðan ætti engu að síður að geta 

orðið leiðbeinandi um það sem betur má fara. Spurningar vakna um 

hvernig skólunum gengur að endurspegla fræðin um lestur og 

lestrarkennslu í starfi sínu. Einnig má spyrja hver ábyrgð skólanna er í 

faglegu starfi og kennslu og hvernig það tengist lífsgæðum barna og 

unglinga á fullorðinsárum. Niðurstaðan vekur upp spurningar um hvernig 

skólunum gengur að endurspegla fræðin um lestur og lestrarkennslu í 

starfi sínu.  

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008, gr. 29, segir að 

starfsáætlun og skólanámskrá skulu vera aðgengileg öllum aðilum 

skólasamfélagsins. Með nútímatækni má ætla að einfaldasta og 

fljótvirkasta leiðin til að nálgast skólanámskrár sé með rafrænum hætti. 

Einnig að þannig auðnist skólunum að ná til sem flestra á sem 

einfaldastan máta.  
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Abstract 

Literacy is the basis of education 

The purpose of this study is to research how objectives of the national 

primary school curriculum regarding literacy and how reading teaching 

methods are displayed on websites of twelve elementary schools chosen 

at random. Scholars writings about the basis of literacy and reading 

comprehension are taken into account. The results will display how 

literacy and reading training in children education is valued. How 

assessments are made and how reading training progress. And its 

analyzed what the schools have in common and what sets them apart. 

 

The research questions were: 

 

 How do the reading goals of the national curriculum appear in the 

schools curriculums on the twelve websites.  

 What information do the schools curriculums say about the value 

of literacy and reading training in children´s education? 

 

The main conclusion is that reading education is not stressed and not 

in accordance of the national curriculum, which says that reading skills 

are the basis of education. Whether school curriculums give a clear 

picture of how reading is taught in these schools is not looked into. The 

study shows nevertheless what can be done better. Questions rise about 

how well the schools are able to use current theories about reading and 

reading instruction in their work. You can also ask what responsibility the 

schools have in providing professional methods and education. And how 

it is connected to quality of life of children and teenagers when they have 

reached their adulthood.  

Laws about elementary schools (no. 91/2008, art. 29) say that plans of 

action and school curriculums shall be accessible to all members of the 

school community. With modern technology it would seem that the 

easiest and fastest way to access curriculums should be through the 

internet. And would also allow the schools to reach most people in the 

easiest way.  
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1 Markmið rannsóknarinnar 

Viðfangsefni þessarar heimildarannsóknar er að kanna hvernig markmið 

aðalnámskrár um læsi og lestrarkennslu  birtast á vefsíðum tólf 

grunnskóla, víðs vegar um landið. Höfð eru til hliðsjónar skrif 

fræðimanna um undirstöðuþætti læsis með sérstakri áherslu á áhrifaþætti 

lesskilnings. 

Gerð er grein fyrir lestri, lestrarþróun og þeim þáttum sem umskráning 

og lesskilningur byggir á. Könnuð eru markmið aðalnámskrár í 

lestrarkennslu og hvernig þau birtast í skólanámskrám tólf grunnskóla (á 

vefsíðum þeirra). Hér eru eingöngu til skoðunar skólanámskrár í íslensku. 

Valdir voru skólar víðs vegar um landið, jafnt í dreifbýli sem þéttbýli, 

fámennir skólar og fjölmennir. Þriðjungur skólanna er á höfuð-

borgarsvæðinu. Skólanámskrárnar veita upplýsingar meðal annars um 

hvort hægt sé að átta sig á vægi lestrarkennslu, hvað þeir eiga 

sameiginlegt og hvað greinir þá að. Þær eiga að geta gefið mynd af 

stígandi í lestrarkennslu upp grunnskólann. Í skólanámskrám á jafnframt 

að koma fram hvernig lestur er metinn og hvert matstækið er.  

Lesskilningur er annað og meira en bara umskráning
1
. Hann byggir á 

tungumálinu og færni lesandans í því. Að vera læs lýtur að umskráningu 

og málskilningi og að skilja tungumálið. Samkvæmt kenningum Gough 

og Tunmer (1986) höfunda Einfalda lestrarlíkansins „The Simple View of 

Reading“ þá byggist lestur á þessum tveimur aðgerðum; umskráningu og 

málskilningi. Aðgerðirnar eru báðar nauðsynlegar til að ná árangri og 

ekki er hægt að tala um virkan lestur nema þessar tvær aðgerðir vinni 

saman. Nánar verður fjallað um læsi í umfjöllun um Einfalda 

lestrarlíkanið í kafla 2.2. 

„Mikilvægi lestrarkunnáttu er óumdeilanlegt ... Lestrarhæfni er einnig 

ómissandi þáttur utan veggja skólans í nútíma samfélagi“ (Brynhildur 

Sch. Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). Cain og Oakhill segja 

að markmið með lestri og hlustun sé að skilja, því skilningur veitir 

upplýsingar, upplifun, tækifæri til að eiga samskipti og til menntunar 

(2007). Eins og hér segir er lestur það að njóta bókmennta og samskipta 

auk þess sem lestur er leið til að efla orðaforða og auka vald á 

                                                   
1 „Umkráning vísar til þess þegar einstaklingur breytir bókstöfum í hljóð og 

tengir saman í orð sem hann skilur“ (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). 
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tungumálinu sem er mikilvægt hverjum og einum í samskiptum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Eftir að hafa kannað markmið aðalnámskrár og skólanámskráa þótti 

höfundi forvitnilegt að skoða lestrarmat, hvað einkennir lestarmat, 

hvenær lestur er metinn og hvaða lestrarfærni er metin. Þá er leitað eftir 

hvort nefndar eru leiðir og úrræði sem nemendum með lestrarerfiðleika 

eru veitt í skólunum. 

Með þessu verkefni er leitast við að varpa ljósi á vægi lestrar, út frá 

rýni í skólanámskrár, með því að sjónarhornið sé einhvers sem stendur 

fyrir utan skólann og horfir inn á við, á skólanámskrár – þar sem áherslur 

og markmið í námi íslenskra grunnskólabarna birtast. Á þeim 

lestrarmarkmiðum sem sett eru og hvernig lestur er metinn. Það sem vel 

er gert og það sem gera þarf betur. Reynt er að draga ályktanir hvernig 

gengur að vinna eftir aðalnámskrá grunnskóla og hversu skýr markmiðin 

þeirra eru.  

1.1 Rannsóknarspurningar 

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar var leitað svara við 

spurningunum:  

  

 Hvernig birtast lestrarmarkmið aðalnámskrár grunnskóla í 

skólanámskrám á vefsíðum tólf skóla? 

 Hvaða upplýsingar veita skólanámskrá um vægi læsis og 

lestrarþjálfunar í námi barna? 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var afmarkað nánar með undirspurningum: 

 

 Hvað áhersluþætti læsis eiga skólar sameiginlega og hvað 

greinir þá að? 

 Hvaða áhersluþætti lesskilnings er hægt að greina í 

skólanámskrám? 

 Hvernig birtast tillögur aðalnámskrár um mat á lestri og 

lesskilningi í skólanámskrám?  
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginhluta. Fyrsti hluti snýr að lestri og þróun 

hans auk þess sem gerð er grein fyrir þáttum sem lesandi þarf að ná 

tökum á til að öðlast góða lestrarfærni. Þá er fjallað um lestrarferlið 

samkvæmt kenningum Linnea C. Ehri og um Einfalda lestrarlíkanið „The 

Simple View of Reading“ en það byggir á þeirri kenningu að lestur sé 

samspil umskráningar og málskilnings. Lestrarmatslíkan (The Cognitive 

Model) tilgreinir þá þætti sem lesandi þarf að tileinka sér til að öðlast 

lesskilning en við greiningu er hægt að spyrja leiðbeinandi spurninga til 

að einangra veikleikann. Hugtök tengd lestrarfræðunum eru útskýrð 

jafnóðum og þau birtast í ritgerðinni. 

Í öðrum hluta er ítarleg umfjöllun um undirstöðuþætti lesskilnings 

sem eins og áður segir er meginmarkmið lestrar. Lesskilningur er flókið 

ferli sem ekki er hægt að lýsa á einfaldan hátt. Hann krefst samspils 

margra vitrænna færniþátta og aðgerða. Gerð er grein fyrir kenningum 

ýmissa fræðimanna og rannsóknum þeirra á hverjir þessir 

undirstöðuþættir eru – allt frá því að lesandinn sér texta og þar til hann 

hefur öðlast skilning á honum og getur túlkað það sem hann les. Líkan 

Perfetti, sem birtist hér, er mjög lýsandi fyrir þetta flókna ferli. 

Þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um aðalnámskrá grunnskóla í 

íslensku. Litið er í lög um grunnskóla til að fá mynd af markmiðum og 

tilgangi aðalnámskrár. Kafað er í markmið aðalnámskrár og dregin fram 

markmið með lestrarkennslu – með áherslu á lesskilning. Þá eru kannaðir 

þeir þættir sem má meta í lestrarmati. Markmiðið með þessari rýni er að 

kanna hvort lestrarmat byggist á lestrarmarkmiðum.  

Í fjórða hluta er fjallað um rýni höfundar í skólanámskrár. Horft er á 

skólanámskrárnar eins og þær birtast almenningi ef hann leitar sér 

upplýsinga á netinu. Könnuð eru lestrarmarkmið tólf skóla víðs vegar um 

landið. Gerð er tilraun til að meta vægi lestrarkennslu út frá þeim 

markmiðum sem skólarnir setja sér og þeirri áherslu sem lögð er á 

lestrarnám. Út frá upplýsingum í skólanámskrám er dregin upp mynd af 

stígandi í lestrarkennslu upp grunnskólann, leitað eftir upplýsingum um 

lestrarkennsluaðferðir, hvernig námsmati er háttað og fleira er lýtur að 

lestri.  Niðurstöður eru dregnar saman í töflum og súluritum.  

Fimmti og síðasti hluti ritgerðarinnar eru myndir og töflur sem sýna 

þau lestrarmarkmið sem skólarnir setja sér. Lestrarmarkmið eru meðal 

annars flokkuð eftir aldursstigi og hversu oft þau eru sett fram sem 
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lestrarmarkmið í skólanámskrám. Út frá töflum eru myndir (súlurit) þar 

sem hægt er að lesa í hversu margir skólar eru á bakvið markmiðin. 

Töflur og myndir eru byggðar á viðauka I. Þessi framsetning gefur 

nokkuð skýra mynd vægi læsis og lestrarþjálfunar í námi barna.  

Í niðurlagi ritgerðarinnar eru tengdir saman þeir þættir sem gerð var 

grein fyrir í öðrum hlutum ritgerðarinnar og hvernig þeir birtast í 

aðalnámskrá og skólanámskrám. Að lokum er samantekt um þann 

lærdóm sem draga má af rannsókninni.   
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2 Að umskrá  

2.1 Að lesa úr bókstafstáknum 

Læsi (literacy
2
) byggir á þrenns konar meginfærni; sjálfri lestækninni 

sem er að þekkja bókstafi og hljóð þeirra og vera fær um að breyta þeim í 

hljóð og orð. Lesskilningi sem byggir á orðaforða og málskilningi, og á 

stafsetningu og ritun (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007). 

Skilningur lýtur því að orðinu – að þekkja orðið og vita merkingu þess. 

Það sama á við um hlustun. Hlustunarskilningur þarf að vera til staðar á 

mæltu máli til að hlustandinn njóti orðsins og hafi gagn af því. 

Hlustunarskilningur er því færni einstaklingsins til að ná merkingu (að 

skilja) þess sem hann heyrir, hið talaða orð. Skilningur, hvort heldur hann 

er hlustunar- eða lesskilningur, þá lýtur hann að málskilningi – skilningi á 

tungumálinu.  

2.2 Einfalda lestrarlíkanið (The Simple View of Reading) 

Gough og Tunmer (1986), höfundar Einfalda lestrarlíkansins „The Simple 

View of Reading“, flokka lesskilning út frá hljóðlestri (Rannveig G. Lund 

og Ásta Lárusdóttir, 2003). Samkvæmt kenningu þeirra byggist lestur á 

þessum tveimur aðgerðum; umskráningu og málskilningi. Aðgerðirnar 

eru báðar nauðsynlegar til að ná árangri og ekki er hægt að tala um virkan 

lestur nema þessar tvær aðgerðir vinni saman. Mynd 1 útskýrir vel 

kenningu Hoover og Gough (1990) um samspil aðgerða:  

 

Lestur 

Reading 
 

 

 = 

Umskráning 

Decoding 
 

 

x 

Málskilningur 

Linguistic Comprehension 
 

Mynd 1. Samspil aðgerða (Hoover og Gough, 1990). 

Til að átta sig á lestrarfærni nemanda er hægt að setja upp einfalt 

reikningsdæmi og setja 0 eða 1 í dæmið hér að ofan, fyrir umskráningu 

                                                   
2 Literacy: „Læsi. Lestrar- og skriftarkunnátta og færni til þess að notafæra 

(svo) sér læsi í daglegu lífi ásamt skapandi og greinandi þáttum sem tengjast því 

að semja og skilja ritmál“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 

2007:31).  
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og/eða málskilning. Þegar 0 er sett fyrir annan hvorn þáttinn eða báða þá 

er lestur jafnt og 0.  

Ef lestur á að nýtast lesandanum og hann að hafa gagn af honum, þá 

þarf hann að skilja það sem hann les. Lestur byggist á umskráningu og 

skilningi, þessir þættir verða að vera til staðar svo lesandinn teljist læs á 

ritað mál (Nation, 2006).  

Hoover og Gough skipta lesurum í fjóra hópa eftir frammistöðu þeirra 

(1990). Í einum hópnum eru þeir sem hafa góðan lesskilning og í hinum 

þremur þeir sem eiga við lesskilningserfiðleika að stríða. Hóparnir eru 

metnir út frá hæfni í málskilningi og umskráningu. Sjá mynd 2 af 

Einfalda lestrarlíkaninu og útskýringar. Myndin skiptist í fjóra reiti, 

númer 1 er efri hægri reitur, 2 er neðri hægri reitur, 3 er efri vinstri reitur 

og loks 4 sem er neðri vinstri reitur. Myndina má lesa eins og graf (mynd 

í hnitakerfi) þar sem í reit 1 eru + / + „tölur“, í 2 eru + / , í 3 eru  /og í 

4 eru  / +.  

 

4 eru - / +.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ (Catts og 

Kamhi, 2005:74). 
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Lesskilningserfiðleikar 
 

Umskráning slök –  

Málskilningur góður + 

 

Góður lesskilningur  
 

Umskráning góð + 

Málskilningur góður + 

 

 

Lesskilningserfiðleikar 
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Samkvæmt líkaninu á mynd 2, þá getur slakur lesskilningur birst 

vegna erfiðleika í umskráningu eða slaks málskilnings eða þá að 

erfiðleikar birtast í báðum þáttum.  

 

1. Góður lesskilningur. Lesandinn hefur á valdi sínu tækni við að 

umskrá og góðan málskilning (+ / +). 

2. Lesskilningserfiðleikar. Lesandinn hefur vald á tækni við að 

umskrá en slakur málskilningur hefur áhrif á lesskilning (+ / ). 

3. Lesskilningserfiðleikar. Lesandinn hefur ekki vald á tækni við að 

umskrá en málskilningur er góður ( / +). 

4. Lesskilningserfiðleikar. Lesandinn hefur hvorki vald á tækni við 

að umskrá né góðan málskilning ( / ).  

 

2.3 Ferli er greinir mynstur lesskilningserfiðleika 

Hér verður fjallað um ferli sem greinir mynstur lesskilningserfiðleika. 

Eins og sjá má þá styður það við kenningar Hoover og Gough um 

Einfalda lestrarlíkanið.  

Carlisle og Rice velta upp þeirri spurningu hvort til séu sértækir 

lesskilningserfiðleikar og svara því til að svo sé en að nemendur með 

sértæka lesskilningserfiðleika séu færri en þeir sem eiga aðeins í 

erfiðleikum með umskráningu eða þeir sem eiga í erfiðleikum með 

umskráningu og hlustunarskilning. Flestir lesendur með lesskilnings-

erfiðleika eiga einnig við umskráningarerfiðleika að etja (2006). Þær 

benda á að hafa verði í huga að lesskilningserfiðleikar eru oftast afleiðing 

umskráningarerfiðleika. Lesandi sem les ekki af nákvæmni og öryggi, 

hann mun eiga í erfiðleikum með að skilja textann. Þær segja að margir 

rannsakendur telji að erfiðleikar í hljóðkerfisúrvinnslu leiði til slakrar 

umskráningarfærni, sem er einkennandi fyrir lestrarerfiðleika.  

Til þess að geta skipulagt nám barna með lesskilningserfiðleika þarf 

að greina mynstur erfiðleikanna. Mynd 3 sýnir ferli er greinir 

lesskilningserfiðleika og þá þætti sem eru metnir til þess. Fyrsta skrefið er 

að meta lesskilning nemanda (A) og ef erfiðleikar greinast er 

umskráningarfærni og hlustunarskilningur metinn (B). Niðurstaðan leiðir 

síðan í ljós eðli erfiðleikanna: 
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1. Umskráningarfærni er slök en hlustunarskilningur góður ( / +). 

2. Umskráningarfærni er góð en hlustunarskilningur slakur (+ / ). 

3. Umskráningarfærni er slök og hlustunarskilningur slakur ( / ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Ferli er greinir mynstur lesskilningserfiðleika (Carlisle og Rice, 

2006:526). 

Carlisle og Rice (2006) telja að til þess að greina á milli nemenda með 

málskilningserfiðleika og þeirra sem glíma við umskráningarerfiðleika 

eigi að meta báða þætti, les- og hlustunarskilning. Þannig sé hægt að 

staðfesta hvaða nemendur glíma við málskilningserfiðleika því þeir 

standa sig verr en jafnaldrar þeirra, bæði í les- og hlustunarskilnings-

prófum. Það er líklegt að vandi þeirra nemenda sem greinast með 

erfiðleika bæði í mál- og lesskilningi tengist málskilningserfiðleikum en 

ekki sértækum lestrarerfiðleikum. 

2.4 Umskráning – Hljóðkerfisfærni 

Til að ná tökum á lestri þarf að þjálfa hljóðkerfisvitund lesandans, næmi 

hans fyrir hljóðkerfi móðurmálsins en sterk tengsl eru talin vera á milli 

hljóðkerfisvitundar og lestrarfærni. Því er mikilvægt að þjálfa 

hljóðkerfisvitund barna samhliða þjálfun og kennslu í lestri sé þess þörf.  

 

A. Lesskilningur metinn  

og verulegir erfiðleikar 
greinast 

 

 
B. Umskráning  

og hlustunarskilningur 

metinn 

1. Umskráning – slök 

Hlustunarskilningur – 

góður 

2. Umskráning – góð 

Hlustunarskilningur – 

slakur 

 

 

3. Umskráning – slök 
Hlustunarskilningur – 

slakur 
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Læsi greinist, eins og áður segir hér, í þrjá þætti. Einn þessara þátta, 

hljóðavitund, sem er undirþáttur hljóðkerfisvitundar
3
, að þekkja bókstafi 

og hljóð þeirra og aðgreina þau, er mjög mikilvægur í lestrarferlinu. 

Lesandinn þarf að vera meðvitaður um að hver bókstafur hefur sitt hljóð 

og saman mynda stafirnir orð. Hann þarf að skilja tengsl stafs og hljóðs. 

Umskráning byggist á því að lesandinn hafi þekkingu á þessum tengslum.  

Á vefsíðu NICHD (National Institute of Child Health and Human 

Development), segir að hljóðavitund sé sú þekking að vita að talað orð er 

sett saman úr litlum einingum – svokölluðum fónemum
4
 og jafnframt að 

þjálfun hljóðavitundar veiti börnum grunn að lestrarnámi og að læra að 

stafa (NICHD, 2009). Erfiðleikar við að greina hljóð og hljóðaklasa orða, 

óháð merkingu þeirra, ber vott um slaka hljóðkerfisvitund (Rannveig G. 

Lund og Ásta Lárusdóttir, 2003).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að hljóðkerfisvitund barna geti sagt til um 

lestrarfærni þeirra eða möguleika þeirra í lestrarnámi síðar meir (Muter, 

2006). Rannsóknir hér á landi hafa sýnt fram á mikilvægi þess að 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna sé efld vegna lestrarnáms og lestrarhæfni 

barna á seinni skólastigum (Guðrún E. Bentsdóttir, 2009). Með tilkomu 

greiningartækisins Hljóm-2 var stigið mikilvægt skref í þá átt að skima 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna (Menntamálaráðuneytið, 2002). 

Greiningartækinu er ætlað að finna börn í leikskóla, á aldrinum 5-6 ára, 

sem eru líkleg til að eiga í lestrarerfiðleikum síðar meir. Með Hljóm-2 er 

kunnátta barna á þessu sviði metin mikið fyrr og strax er brugðist við, 

fyrst í leikskólanum og svo í grunnskólanum – ef þurfa þykir.  

Grunnurinn að lestrarnámi er lagður strax í æsku meðal annars með 

því að tala við börnin og lesa fyrir þau. Talmál og lestur efla orðaforða 

barna og þar með hlustunar- og lesskilning. Við upphaf grunnskólans 

hefst hið formlega lestrarnám flestra barna. Að einhverjum tíma liðnum 

fá börnin þann vitnisburð að þau séu orðin læs. Þau þekki bókstafina og 

hljóð þeirra og geti umskráð stafi yfir í orð. Lestrarkunnátta er meðal 

                                                   
3 Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) er „meðvituð færni tengd 

hljóðum málsins. Vísar til vitundar um tengsl málhljóða og hvernig unnt er að 

greina talmál í einingar, til dæmis setningar í orð ... orð í atkvæði og atkvæði í 

einstök hljóð“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:38). 
4 Phoneme: „fónem, hljóðan. Minnsta hljóðeining máls sem aðgreinir 

merkingu til dæmis sá, tá“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 

2007:38).  
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annars metin út frá því hversu mörg atkvæði eða orð börnin lesa á 

ákveðnum tíma. En lestur snýst ekki aðeins um að lesa hratt og 

fyrirhafnarlaust – en leshraði er besti mælikvarði á fyrirhafnarlausum 

lestri. Hér á eftir verður fjallað um nokkra þætti sem góður lesandi þarf 

að tileinka sér. 

2.5 Þróun lesturs 

Lestur og þróun hans er langt ferli og í rauninni ævilangt því lestrarfærni 

þarf að viðhalda. Kröfur um lestrarkunnáttu ná til fleiri þátta en 

umskráning orða, þær fela í sér að greina texta, rökstyðja, túlka og að 

nota upplýsingar á árangursríkan hátt (Westby, 2006). Til að ná þeirri 

færni þurfa góðir lesendur meðal annars að þekkja tilgang lesturs og vita 

þegar lestrarmarkmiðum er náð – og líka ef þeir ná þeim ekki.  

2.5.1 Lestrarferlið 

Linnea C. Ehri hefur sett fram kenningu um hvernig sjónrænn orðaforði í 

lestri verður til. Hún segir að lesurum sé nauðsynlegt að fara í gegnum 

ákveðið ferli til að ná tökum á lestri. Ferlið byggist á því að læra orð 

sjónrænt. Hún notar hugtakið sjónrænn orðaforði (sight words
5
) yfir þau 

orð sem lesarar þekkja „í sjón“ eða sjálfvirkt (McKenna og Stahl, 2003). 

Ehri segir jafnframt að sjónrænn lestur (að þekkja orðin sjónrænt) sé 

árangursríkasta aðferðin við að lesa og skilja það sem lesið er (Ehri og 

Snowling, 2006, Steinunn Torfadóttir, 2007). Áður en lesandi þekkir 

orðin sjónrænt þá þarf hann að hafa tekist á við að lesa orðin. Hér verður 

greint frá þeim fjórum aðferðum sem hægt er að beita til að lesa orð.  

 

1. Umskráning (Decoding) 

Við umskráningu orða sem eru óþekkt er hægt að grípa til 

þess að hljóða sig í gegnum orðið – Word attack strategy
6
. 

Lesandinn þarf að hafa þekkingu á heiti og hljóðum 

                                                   
5 Sight word: „Orðmynd. Orð sem er skynjað sem heild. Ekki þarf að nota 

umskráningu við lestur“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 

2007:49). 
6 Word attack strategy: „Tækni við orðalestur. Aðferðir sem einstaklingur 

notar til þess að þekkja óþekkt orð“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir, 2007:55). 
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bókstafa. Hann hljóðar sig í gegnum orðin (f-r-í) eða hann 

bútar orðin í stærri einingar (su-mar-frí).  

2. Líking/hliðstæða (Analogy
7
) 

Lesandinn þekkir orð eða orðhluta á því að stafsetning þess 

líkist stafsetningu á öðru orði. Dæmi um lík orð er humar og 

sumar (Ehri og Snowling, 2006). Lesandinn endurheimtir 

því úr langtímaminni orð sem er líkt nýja orðinu og aðlagar 

að því nýja. 

3. Ágiskun (Prediction) 

Lesandinn notar tækni til að álykta, segja fyrir um hver orðin 

eru. Tæknin getur verið að nýta sér þekkingu á fyrstu 

stöfunum í orði, út frá samhengi í texta, eða út frá myndum.  

4. Sjónminni (Memory/Sight) 

Lesandinn kallar fram úr minninu orðið sem hann hefur lesið 

áður – hann les það beint eða sjónrænt. Þegar sjónrænn 

orðaforði (sight words)
 
er góður og lesandinn þekkir orðin 

og veit merkingu þeirra ósjálfrátt, þá þarf hann ekki beita 

sérstakri fyrirhöfn við lesturinn.  

 

Aðferðir eitt til þrjú krefjast mikillar athygli af lesandanum. Athyglin 

fer í að hljóða sig í gegnum orðin, tengja saman lík orð eða giska á orð út 

frá samhengi eða fyrstu stöfum. Lesandinn nær kannski þeim árangri að 

lesa orðið en líkurnar á að ná góðri merkingu út frá samhengi textans 

minnka til muna Þegar hann er farinn að lesa orð sjónrænt, aðferð fjögur, 

og styðst við sjónminni þá er lesturinn orðin skilvirkari. Aðferðin gerir 

lesturinn árangursríkari því hún auðveldar allt lestrarferlið og athygli 

lesandans helst óskipt við merkingu textans (Ehri og Snowling, 2006). 

Fyrir vikið verður lesturinn nákvæmari (Steinunn Torfadóttir, 2007).  

Ehri hefur einnig sett fram kenningu um hvernig lestur þróast. 

Kenning hennar byggir á að lesandinn þurfi að fara í gegnum ákveðið 

ferli. Til þess að verða læs þarf hann að sjá orðin sem heild en ekki röð 

bókstafa eða einstök hljóð. Kenningin byggir á að lesandinn lærir orðin 

                                                   
7 Analogy: „Hliðstæð tengsl á milli stafa og hljóða í fleiri en einu orði, til 

dæmis bn-framburður í hrefna og safna“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir, 2007:8).  
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sjónrænt (sight word learning) sem er nauðsynlegt ferli til að ná tökum á 

lestri (Ehri og Snowling, 2006). Hún skiptir þessu ferli í fjögur stig en 

þau lýsa hvernig sjónrænn orðaforði byggist þegar lestrarþróun er eðlileg. 

Stigin eru aðgreind og hvert þeirra lýsir hvað einkennir skilning 

lesandans og notkun bókstafskerfis við lestur orða. Hvert stig skarast við 

það næsta, leikni á stiginu á undan er nauðsynleg til að komast í gegnum 

þróunarferlið (Ehri og Snowling, 2006). Tafla 1 er samantekt á 

lestrarstigunum og lýsir vel hverju stigi fyrir sig og hvernig lestur þróast. 

 

1. Undanfari bókstafsstigs – The pre-alphabetic phase. 

Barnið veit hvernig á að lesa orð sjónrænt með því að mynda 

tengsl á milli sjónrænna vísbendinga, svo sem mynda eða 

hluta sem tengjast orðinu og tengja við framburð þess 

(merkingu). Á þessu stigi einkennist lesturinn af ágiskun, 

barnið getur ekki nýtt sér tengsl stafs og hljóða.  

2. Ófullkomið bókstafsstig – The partial alphabetic 

phase. Barnið er farið að þekkja orðin sjónrænt, með því að 

mynda tengsl á milli sumra stafa í orðinu og eftir framburði 

þess. Fyrstu og síðustu stafirnir eru áberandi, þeir eru merki 

sem barnið man.
8
 Hér getur barnið ruglast á orðum með líka 

stafi því á þessu stigi er stafþekkingin enn óörugg. Ef það á 

að muna orðið þarf það að þekkja nokkra stafi og hljóð 

þeirra. Það hefur öðlast einhverja tilfinningu fyrir 

sundurgreiningu. Sundurgreining er þegar lesandinn getur 

aðgreint hvert hljóð í orðinu og greint þannig hljóm þess 

(Steinunn Torfadóttir, 2007). 

3. Fullkomið bókstafsstig – The full alphabetic phase. 

Barnið er farið að geta lesið orð með því að mynda nákvæm 

tengsl milli stafs og hljóðs. Til að ná skilvirkum orðalestri 

þarf barnið að geta hlutað orð í stök hljóð (sundurgreint). Á 

þessu stigi getur barnið umskráð orð og lesið þau. Það sýnir 

öryggi þegar það beitir hljóðaaðferðinni.  

4. Heildrænt bókstafsstig – The consolidated alphabetic 

phase. Barnið les sjálfvirkt, sjónrænt og fyrirhafnarlaust. Það 

                                                   
8 Steinunn Torfadóttir segir lesturinn vera „hljóðmerkjalestur“ (phonetic cue 

reading) (2007). 



 

29 

les ekki staf fyrir staf heldur í orðum eða orðhlutum. Á þessu 

stigi er lestur orða árangursríkastur. Það er vegna þess að 

barnið kallar fram, úr orðasafni hugans, ritháttarmyndir af 

orðunum og án fyrirhafnar getur það borið fram orðið og 

skilið merkingu þess (Ehri og Snowling, 2006).  

 

Örugg umskráning orða er eins og Hoover og Gough benda á önnur 

meginforsenda fyrir góðum lesskilningi. Fyrirhafnarlaus sjónrænn lestur 

gerir lesandanum mögulegt að einbeita sér að lesskilningi og þeirri 

hugrænu úrvinnslu sem lesskilningur byggir á. Lesandi sem öðlast hefur 

lesfimi, er kominn á 4. stig í lestrarferlinu sem Ehri nefnir, eða á 

„heildrænt bókstafsstig”. 
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Tafla 1. Samantekt á fjórum lestrarstigum Ehri (Ehri og Snowling, 2006:446). 

Undanfari 

bókstafsstigs 

The pre-alphabetic 

phase 

Ófullkomið 

bókstafsstig 

The partial alpha- 

betic phase 

Fullkomið 

bókstafsstig 

The full alphabetic 

phase 

Heildrænt 

bókstafsstig 

The consolidated 

alphabetic phase 

Stig án bókstafa Þekking á bókstöfum  

og hljóðum sumra  

þeirra  

Þekking á hljóðum  

margra stafa 

Þekking á tengslum  

stafs og hljóðs,  

uppbyggingu og formi  

orðs (stafamynstur) 

Skortur á  

hljóðkerfisvitund 

Einhver  

hljóðkerfisvitund 

Vitund/þekking á  

sambandi hljóðs og  

bókstafs 

Vitund/þekking á  

sambandi hljóðs og  

bókstafs 

Sjónrænn lestur  

(sight words), 

sjónrænar vísbend- 
ingar sóttar í minni  

(og í umhverfi) 

Sjónrænn lestur með  

því að muna og  

þekkja einhver hljóð 

Sjónrænn lestur sem  

byggist á þekkingu  

hljóðs og stafs,  
sjónrænum orða- 

forða og sjálfvirkri  

orðaþekkingu 

Sjónrænn lestur sem  

byggist á þekkingu  

hljóðs og stafs eða  
orðhluta, sjónrænum 

orðaforða og sjálf- 

virkri orðaþekkingu 

Orð og mynd verða  

að vinna saman  

(skiltalestur – þekkir 

ekki orðið án skiltis ) 

Villur í hljóðlestri,  

orð rangt lesin – villur  

á líkum orðum (dæmi: 

munn – mann) 

Hlutfallslega fáar  

villur í lestri algengra  

orða 

Hlutfallslega fáar  

villur í lestri algengra  

orða 

Getur ekki umskráð Getur ekki umskráð Getur umskráð  

óalgeng orð en er  

lengi  

 

Getur umskráð  

óalgeng orð af  

nákvæmni,  

auðveldlega 

Getur ekki nýtt sér  

líkingar, hliðstæðu 

Getur ekki nýtt sér  

líkingar, hliðstæðu 

Getur að einhverju  

leyti nýtt sér líkingar,  

hliðstæðu 

Nýtir sér oft líkingar, 

hliðstæðu 

Giskar á orð út frá  
samhengi  

Giskar á orð út frá  
fyrsta staf (fyrstu  

stöfum) og samhengi  

 Lestrarkunnáttan góð,  
þarf ekki samhengið  

til að geta lesið 

Getur ekki stafsett Einhver tilfinning  

fyrir stafsetningu,  

smá minni fyrir  

réttri stafsetningu 

Stafsetning að verða  

nákvæm, hefur minni  

fyrir réttri stafsetn- 

ingu  

Réttritun,  rétt teng- 

ing hljóðs og stafs,  

gott minni fyrir  

réttri stafsetningu 
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2.6 Lesfimi – Sjálfvirkni 

Lesendur sem öðlast hafa lesfimi
9
 þekkja orðin sjónrænt, þeir þekkja 

orðin hratt og sjálfvirkt og lesturinn er án fyrirhafnar (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007). Lesturinn verður án 

umhugsunar um tæknilega hlið hans eða umskráningu.  

James Cattell stjórnaði fyrstu vísindalegu rannsókninni á 

orðaþekkingu (word recognition
10

) barna árið 1886 (Snow og Juel, 2007, 

Ehri og Snowling, 2006). Cattell komst að þeirri niðurstöðu að lesendur 

þekktu orð jafnhratt og einstaka stafi og jafnvel hraðar. Með uppgötvun 

sinni sýndi hann fram á að orðalestur hefur áhrif á að lestur verði 

sjálfvirkur og einnig hvernig hann lærist. Þegar lesturinn kemst á það stig 

getur athygli og einbeiting lesandans verið á innihald lesefnisins og 

lestraraðferðum til að öðlast skilning. Þetta er mögulegt vegna þess að 

lestur flestra orða er sjálfvirkur. Lesandinn hefur náð tökum á sjónrænum 

orðaforða og les í heilum orðum. Hann býr yfir þekkingu á tengslum stafs 

og hljóðs sem hann nýtir sér ósjálfrátt.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þróun orðalestrar, orðaþekkingar og 

lesskilnings gerist ekki samhliða (Cain og Oakhill, 2007, Hoover og 

Gough, 1990). Þegar slakur orðalestur og slakur lesskilningur fara saman, 

þá vilja erfiðleikar koma fram. Hægur og ónákvæmur orðalestur getur 

leitt til þess að lesandinn áttar sig ekki á tengslum milli orða, orðatiltækja 

og setninga til að byggja upp samhengi og öðlast skilning á textanum 

(Cain og Oakhill, 2007). Lesandinn þarf að tileinka sér ákveðna kunnáttu 

til að ná valdi á lestri og til að ná því markmiði að lesturinn nýtist honum 

á ýmsan hátt. Hann þarf að búa yfir ákveðnum eiginleikum til að öðlast 

skilning, færni og þekkingu, auk þess sem ytri aðstæður hafa áhrif. Á 

síðustu áratugum hafa miklar framfarir átt sér stað í þekkingu á lesendum, 

hvernig þeir skilja, geyma og endurheimta upplýsingar (van den Broek og 

Kremer, 2000). Nánar verður fjallað um þessa þætti í kaflanum um 

eiginleika lesandans. 

                                                   
9 Sjálfvirkni (fluency) eða lesfimi „vísar til sjálfvirkrar samhæfingar á 

umskráningu, orðaþekkingu og lesskilningi, þannig að lesturinn verði bæði 

nákvæmur, hraður og sjálfvirkur.“ (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). 
10 Word recognition: „endurþekking orða, orðakennsl, orðaþekking“ 

(Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:56). 
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2.7 Lestrarnákvæmni  

Aðalmarkmiðið með lestri er að læra af honum, geta dregið upp mynd af 

því sem lesið er, tengt saman atburði í frásögn og við fyrri þekkingu, 

geymt nýja þekkingu til að geta nýtt sér hana seinna (van den Broek og 

Kremer, 2000). Að geta dregið upp hugræna mynd af því sem lesið er 

kallast aðstæðulíkan eða Situation Model.
11

  

Til að lesandinn skilji það sem hann les þarf hann að lesa af 

nákvæmni. Ef lestrarnákvæmnin
12

 er um 90% getur það dregið úr 

lesskilningi og færni við lestur lengri orða. Texti sem lesendur lesa 

sjálfstætt (án nokkurs stuðnings) þarf að vera með 98% nákvæmni. Auk 

nákvæmni þarf lesandinn líka að ná góðum leshraða og sjálfvirkni (Ehri 

og Snowling, 2006).  

Í drögum um lestrarfræði í byrjendalæsi (2008) greinir Rósa 

Eggertsdóttir frá „Skráningu á lestrarfræði“, matsaðferð sem þróuð var af 

Mary Clay. Þar kemur fram að til þess að nemandi sé fær um að lesa og 

skilja bók án hjálpar þurfi hann að lesa textann af 94% nákvæmni – 

einnig að honum fari mest fram í lestrarnámi þegar hann nýtur kennslu og 

fæst við texta af 90 – 94% nákvæmni. Á því stigi getur hann lesið til að 

skilja textann, lært ný orð og áttað sig á innihaldi textans. Ef lesið er af 

89% nákvæmni eða minna, er textinn of erfiður fyrir lesandann og hann 

hefur líklega ekki gagn af honum.  

2.8 Sjálfstæður lesandi  

Kate Cain og Jane Oakhill (2007) skilgreina sjálfstæða lesendur 

„independent readers” sem þá sem þekkja og geta umskráð sérhvert orð 

og skilið. Þeir eru líka sagðir góðir lesendur þegar lestrarferlið er orðið 

það sjálfvirkt að þeir eru ekki meðvitaðir um sérhvert skref sem þeir taka 

til að öðlast skilning, þeir eru leiknir í því ferli sem þarf til að þekkja 

tengsl innan textans (van den Broek og Kremer, 2000).  

                                                   
11 Situation Model: Aðstæðulíkan [mental model] er mynd af aðstæðum sem 

lýst er í texta, sem felur í sér að samþætta upplýsingar í texta við fyrri þekkingu. 

Lesandi sem nær ekki að samþætta fyrri þekkingu sína við nýjar upplýsingar nær 

ekki fullum skilningi (Kintsch og Rawson, 2007:212).  
12 Lestrarnákvæmni (accuracy in reading/accuracy rate): „Fjöldi rétt lesinna 

orða, deilt með heildarfjölda lesinna orða x 100. Útkoman verður 

lestrarnákvæmni í %“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:7). 
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2.9 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um lestur, þróun hans og gerð grein fyrir þáttum 

sem lesandi þarf að ná tökum á til að öðlast góða lestrarfærni. Þá var 

einnig fjallað um lestrarferlið samkvæmt kenningum Linnea C. Ehri og 

gerð grein fyrir Einfalda lestrarlíkaninu, „The Simple View of Reading“, 

en það byggir á þeirri kenningu að lestur sé samspil umskráningar og 

málskilnings.  
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3 Að lesa er að skilja 

Eins og komið hefur fram í kafla 2.2 um Einfalda lestrarlíkanið, þá 

byggist lestur á umskráningu og málskilningi. Samhliða því að geta þýtt 

tákn á blaði yfir í talað mál þarf lesandi að vera fær um að skilja talmál. 

Lestrarfærnin (færni í umskráningu) ein og sér er ekki nóg. Til að skilja 

orðin þarf hann að hafa skilning, bæði á skrifuðu og töluðu máli, ná 

merkingu orða sem hann heyrir og les (Cain og Oakhill, 2007). 

Lesskilningsferlið byggir á færni og kunnáttu lesandans á ýmsum 

stigum tungumálsins. Van den Broek og Kremer (2000) greina frá þáttum 

sem hafa áhrif á skilning lesandans (sjá mynd 7). Þar er einnig tíunduð sú 

grundvallarþekking og færni sem lesandinn þarf að búa yfir til að öðlast 

skilning og samspil ytri og innri þátta – frá lestri til skilnings. Van den 

Broek og Kremer nota hugtakið „túlkun“ (representation) yfir þá mynd 

sem verður til í huga lesandans en Perfetti talar um „aðstæðulíkan“. 

Hér á eftir verður meðal annars fjallað um þá þætti sem Perfetti, Landi 

og Oakhill (2007) telja að lesskilningur byggi á, frá því að orðið birtist 

lesandanum og þar til skilningur er meðtekinn. Gerð verður gerð fyrir 

Eiginleikum lesandans (van den Broek og Kremer, 2000) sem taldir eru 

mikilvægir til að öðlast lesskilning.  

3.1 Lesskilningur – Málskilningur 

Lengi býr að fyrstu gerð segir máltækið og á það vel við um þann grunn 

sem lagður er að lesskilningi á fyrstu árum barnsins með þeirri málörvun 

er barnið nýtur í uppvextinum. Barnið lærir í gegnum tungumálið 

(Steinunn Torfadóttir, 2007b) í samskiptum við aðra. Það er hvatt til að 

taka þátt í spjalli með hjali sínu sem þróast smám saman í merkingarbær 

orð og setningar. Orð og myndir eru útskýrð og þeim gefin merking og 

hægt og sígandi vex orðaforði barnsins. Þessi þáttur í uppeldi hvers barns 

er mikilvægur því meginundirstaða lesskilnings er tungumálið og 

skilningur á því, orðaforði og orðaþekking. Foreldrar og aðrir er koma að 

uppeldi barna gegna því veigamiklu hlutverki, því barn sem elst upp í 

auðugu málumhverfi fær gott veganesti út í lífið – og til að takast á við 

lestrarnámið.  
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3.1.1 Orðaforði 

Mikilvægi orðaforða (vocabulary knowledge
13

) hefur lengi verið þekkt í 

þróun lestrarfærni. Samkvæmt rannsókn sem var gerð 1924 þá jókst 

lestrarfærni í takt við vaxandi orðaforða (NRP, 2000). Í rannsókninni 

kom fram að um tvenns konar orðaforða sé að ræða – í málinu sjálfu eða 

munnlegur orðaforði (oral) og orðaforði ritmáls (print) (NRP, 2000, Rósa 

Eggertsdóttir, 2008). Guðrún Kvaran segir á Vísindavefnum að þegar 

talað sé um orðaforða einstaklings sé átt við: 

 

Þau orð sem hann hefur á valdi sínu. Greint er á milli virks 

orðaforða og óvirks. Með virkum orðaforða er átt við þau orð sem 

einstaklingur notar en til óvirks orðaforða teljast öll þau orð sem 

málnotandinn þekkir og skilur en notar sjaldan eða aldrei. Erfitt er 

að finna nákvæmar tölur um orðaforða einstaklingsins ... Talsvert 

fleiri orð eru í óvirkum orðaforða og munur á einstaklingum getur 

verið verulegur.  

(Guðrún Kvaran, 2001). 

 

Lesandi sem kemur að orði sem hann þekkir ekki getur yfirleitt 

umskráð það, nema hann eigi við umskráningarvanda að etja. Ef orðið er 

til í orðaforða lesandans þá skilur hann það. Ef ekki þá reynir hann að átta 

sig á merkingu orðsins eftir öðrum leiðum, til dæmis út frá samhengi 

textans. Því meiri orðaforði – hvort heldur í ritmáli eða talmáli – því 

auðveldara er að skilja það sem lesið er (NRP, 2000, Rósa Eggertsdóttir, 

2008). Góður orðaforði leiðir til betri lesskilnings.  

Á Lesvefnum er orðaforði skilgreindur sem sá fjöldi orða sem hver og 

einn skilur og getur notað við að hlusta, tala, lesa og skrifa (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007). Hvernig sá orðaforði vex og dafnar er háð 

ýmsum skilyrðum, eins og málumhverfi barna. Í málumhverfi felast 

margir þættir. Meðal annars hvernig er talað við börnin, orðanotkunin; er 

til dæmis notaður fjölbreyttur orðaforði og ný orð útskýrð í stað þess að 

einfalda orðaforðann, er lesið fyrir börnin og hvert er lesefnið, er merking 

                                                   

13 Vocabulary: „orðaforði einstaklings, orðalisti, öll orð ákveðins máls. Á við 

um orðaforða talmáls, hlustunar, lestrar og ritunar“ (Halldóra Haraldsdóttir og 

Rósa Eggertsdóttir, 2007:55). 
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nýrra orða í texta útskýrð, eru börn hvött til að lesa, er rætt um myndir og 

hlutum gefið nafn? Þessir þættir í máluppeldi barna hafa mikið að segja 

varðandi skólagöngu þeirra og þá ekki síst lestrarnámið.  

 

Guðmundur B. Kristmundsson segir að orðaforði sé:  

 

Mikilvæg forsenda þess að geta aflað sér þekkingar, til að mynda 

með því að lesa ... Sá sem hefur rýran orðaforða hefur að öllum 

líkindum slakan lesskilning. Hann á erfitt með að skilja margs 

konar efni sem fyrir augu hans ber og gæti aukið þekkingu hans og 

þar með getu til að fást við þau mál sem fjallað er um í 

samfélaginu á hverri tíð. Þetta er einkum bagalegt þar sem lestur er 

að líkindum besta leiðin til að afla sér orðaforða.  

(2000:68). 

 

Sterk tengsl eru á milli orðaforða barna og lesturs. Börn sem lesa 

mikið þekkja fleiri orð – það þýðir að þau læri orð með lestri (Walpole og 

McKenna, 2007:85).  

Stanovich (1986) notar hugtakið Mattheusaráhrif (Matthew Effect) yfir 

hinar neikvæðu afleiðingar lestrarerfiðleika. Hér vísar hann til þess að 

hinir ríku verða stöðugt ríkari og hinir fátæku fátækari og bilið á milli 

þeirra breikkar. Nemendur sem eiga við lestrarörðugleika að stríða fara 

oft á mis við mikilvæga þætti lestrarþjálfunar. Áhrif erfiðleikanna koma 

fram í takmörkuðum lestraráhuga, lítilli lestrarþjálfun og litlar væntingar 

eru gerðar til nemenda og þeir lenda í vítahring. Framfarir verða litlar og 

bilið á milli þeirra og jafnaldra þeirra sem öðlast hafa góða lestrarfærni 

breikkar sífellt. Áhrifanna gætir einnig í málþróun barna, því eins og segir 

hér að ofan þá nema börn með lestri.  

Árdís Hrönn Jónsdóttir skrifaði meistaraprófsritgerð (2008) sem ber 

heitið „Bók í hönd og þér halda engin bönd: Að efla mál- og læsisþroska 

leikskólabarna með lestri bóka“. Eins og segir í titli ritgerðarinnar fjallar 

Árdís Hrönn um mál- og læsisþroska leikskólabarna og hvers vegna það 

sé mikilvægt að efla þann þroska á leiksskólastigi. Hún byggir 

heimildarannsókn sína á rannsóknum og skrifum sérfræðinga um mál- og 

læsisþroska barna á undanförnum árum. Var sérstaklega litið til 

orðaforða, frásagnarhæfni og hlustunarskilnings. Árdís skoðaði einnig 

hvaða gildi lestur hefur fyrir mál- og læsisþroska barna og hlutverk bóka í 
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leikskólastarfi. Hún komst að þeirri niðurstöðu að orðaforði, 

frásagnarhæfni og hlustunarskilningur gegni mikilvægu hlutverki fyrir 

mál- og læsisþroska. Og jafnframt að góð færni í þessum þáttum geti haft 

afgerandi áhrif til góðs fyrir lesskilning og velgengni í námi síðar meir. 

Þá kom í ljós að lestur hefur jákvæð áhrif á mál- og læsisþroska barna og 

að lestur og samræðustíll leikskólakennara skiptir þar máli.  

Ýmsar leiðir eru færar fyrir lesendur og hlustendur til að fá skýringar á 

óþekktum orðum. Ein fljótlegasta og árangursríkasta leiðin, þegar 

einstaklingar lesa (og heyra) orð sem þeir þekkja ekki, er að draga 

ályktun (Harvey og Goudvis, 2007). Til að ná merkingu orðanna þurfa 

lesendur að raða saman orðum í textanum sem þeir þekkja – hvort þau 

gefi vísbendingar um merkingu óþekktu orðanna. Þeir þurfa að íhuga 

samhengi textans til að skilja hvað þeir lesa.  

Góður orðaforði er mikilvægur í öllum skilningi. Guðmundur B. 

Kristmundsson (2000) segir hér að framan að besta leiðin til að auka 

orðaforða sé með lestri. Þá er mikilvægt að velja lesefni sem hæfir getu 

lesandans, bæði varðandi umskráningu og skilning, því nemandi með 

slakan lesskilning er ekki líklegur til að lesa sér til gagns og gamans og 

getur því lent í vítahring. Því þarf að finna aðrar leiðir fyrir hann. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er hægt að efla orðaforða með 

markvissri kennslu (NRP, 2000). Í kaflanum um eiginleika lesandans er 

fjallað um þætti sem hafa áhrif á lesskilning. Þar er greint frá ytri þáttum 

sem hafa áhrif, svo sem kennsluaðstæður en undir þær flokkast kennsla 

og væntingar kennarans til nemandans.  

3.2 Líkan Perfetti af lesskilningi 

Við lestur verður til samspil á milli lesandans og textans, lesturinn leiðir 

af sér ákveðna hugsun og textinn fær merkingu (NPR, 2000). Guðmundur 

B. Kristmundsson (1987) vísar til skilgreiningar Frank Smith ([1971]) á 

hugtakinu „lesskilningur“ þar sem hann segir að Smith hafi ef til vill 

gefið einna einföldustu skilgreininguna. Smith skilgreinir lesskilning á 

þann veg að lesandinn spyrji sig stöðugt spurninga um það sem að honum 

berst, skilningur felst í að finna svör við þessum spurningum. Samkvæmt 

kenningum margra fræðimanna þá krefst lesskilningur samspils vitrænna 

færniþátta og aðgerða. Góður lesskilningur leiðir lesandann að markmiði 

lesturs – að hafa gagn og gaman af því sem lesið er. Hér verður gerð 
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grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á lesskilning, þeir útskýrðir og 

greint frá kenningum nokkurra fræðimanna á lesskilningi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Líkan Perfetti (1999), frá umskráningu til skilnings (Perfetti, Landi 

og Oakhill, 2007:229).  
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Líkan Perfetti, mynd 4, útskýrir þá þætti sem Perfetti, Landi og 

Oakhill  telja að lesskilningur byggi á – frá því að orðið birtist 

lesandanum og þar til skilningur á sér stað. Þar eru nefndir þeir þættir 

sem hafa áhrif á skilninginn og hvernig þeir tengjast sín á milli. (Perfetti 

o.fl., 2007). Allir færniþættir tvinnast saman og mynda heild – frá lestri 

orðs til skilnings. Líkanið felur í sér tvo meginþætti: Annars vegar að 

umskrá og hins vegar að ná innihaldi þess texta sem lesinn er. Þvert á 

stigin reynir á færni lesandans í umskráningu, málfræðiþekkingu, túlkun 

hans á merkingu orða og hæfni til að draga ályktanir í samspili við 

hugtakaþekkingu hans. Með samspili þessara þátta verður til hugræn 

mynd, svokallað aðstæðulíkan (Situation Model) (Perfetti o.fl., 2007). 

Aðstæðulíkan felur í sér að samþætta texta við þekkingu lesandans með 

það að markmiði að tengja textann við raunveruleikann (Barnes, Johnston 

og Dennis, 2007). Við þessa hugrænu mynd verður til dýpri skilningur. 

Lesandinn dregur ályktanir, hann nýtir sér samhengi í textanum og tengir 

saman atriði og öðlast meiri skilning. Ályktanir geta tekið á sig ýmsar 

myndir en sú ályktun sem er hvað nauðsynlegust fyrir skilninginn er sú 

sem býr til samhengi í texta (Perfetti o.fl., 2007).  

3.3 Ferli að baki textaskilningi 

Skilning á texta er oft lýst sem úrvinnslu á mörgum stigum (Kintsch og 

Rawson, 2007). Í samræmi við þá skilgreiningu nota fræðimenn 

eftirfarandi hugtök til að lýsa þessum stigum: 

 

Textagrunnur (textabase
14

)  

A. Grunneiningar (microstructure) 

B. Heildarbygging (macrostructure) 

Aðstæðulíkan (situation model) 

 

Saman mynda grunneiningar og heildarbygging textagrunn – frá hinu 

smáa til hins stóra eða heildarinnar. Textagrunnur vísar til merkingar 

textans eins og hún birtist þar. Til að átta sig betur á ferlinu sem á sér stað  

                                                   
14 Textbase, microstructure, macrostructure – Íslensk hugtök þýðingar 

Steinunnar Torfadóttur (munnleg heimild). 
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verður hér á eftir gerð grein fyrir hverju stigi fyrir sig (Kintsch og 

Rawson, 2007): 

 

Vinnslustig (Levels of processing). 

1. Málvísindastig (linguistic level). Á þessu stigi þarf að vinna úr 

sérstökum orðum og orðasamböndum sem felast í textanum. Lesandinn 

þarf að umskrá stafi. Við úrvinnsluna beitir hann skynjun, orðaþekkingu 

og þáttun (parsing
15

) það er málfræðilegt hlutverk ákveðinna orða í 

setningum og málsgreinum.  

2. Merkingarleg greining textans (semantic analysis).  

Merking orða tengist hugmyndum eða yrðingum (proposition
16

) textans 

sem mynda flókið net - grunneiningar (microstructure) textans. 

A. Grunneiningar texta (microstructure).  

Grunneiningar textans vísa til hinna smáu eininga í textanum sem 

saman mynda eina heild. Lesandinn þarf að greina yrðingar textans 

sem tengjast saman og skapa heild en yrðingar eða efni textans er 

kjarni hans. Þetta ferli er háð reglum um merkingarleg og 

setningafræðileg tengsl. Lesandinn þarf að greina tengslin út frá 

vísbendingum sem hann finnur í textanum og draga ályktanir út frá 

þeim.  

B. Heildarbygging texta (macrostructure).  

Við tengingu grunneininga textans verður til heildarbygging hans. 

Heildarbygging felur því í sér uppbyggingu texta og túlkun á tengslum 

grunneininga. Grunneiningar og heildarbygging texta mynda 

textagrunn (textbase
17

).  

                                                   
15 Parsing – „þáttun náttúrulegs tungumáls. Þegar ákveðið inntak er skoðað 

og greint niður í einhvers konar þætti á kerfisbundinn hátt.“ (Orðabanki 

Íslenskrar málstöðvar, 2011).  
16 Proposition – „staðhæfing; yrðing. Ein aðferð til að tákna merkingu 

tungumálsins er að setja hana fram á formi yrðinga. Þá er merkingin brotin niður 

í annars vegar frumlag ... og hins vegar umsögn ... Merkingu setninga eða 

upplýsinga sem á að leggja á minnið ... er þá hægt að tákna rökfræðilega sem 

tengsl frumlags og umsagnar óháð því formi sem merkingin hefur (svo sem 

hvernig merkingunni var komið í orð).“ (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006:86). 
17Textbase: Framsetning á efni texta, mynduð saman af grunneiningum og 

heildarbyggingu texta (Snowling og Hulme, 2007:548).  
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3. Textagrunnur (textbase) er túlkun á innihaldi textans. Uppbygging 

textagrunns felur í sér að tengja saman merkingu orða og efni textans og 

móta yrðingar. Síðan er að tengja yrðingar innbyrðis og mynda 

grunneiningar textans. Oft eru tengsl yrðinga óljós. Lesandinn þarf að 

greina þau út frá vísbendingum sem hann fær í textanum og af þeim 

dregur hann ályktanir. Vísbendingar eru til að tákna hluti og upplifanir í 

raunveruleikanum eða í ímynduðum heimi. Hægt er að nota ólíkar eða 

mismundandi vísbendingar til að lýsa sama hlutnum eða upplifun. 

Kintsch og Rawson (2007) segja að ef lesandi skilji aðeins það sem 

stendur í textanum þá sé skilningur grunnur – dýpri skilning vanti en 

hann fæst ef lesandinn nær að draga upp mynd af því sem hann les og til 

verður aðstæðulíkan. 

4. Aðstæðulíkan (situation model) verður til út frá skilningi lesandans á 

upplýsingum sem hann fær í textanum, þekkingu hans og reynslu á þeim 

aðstæðum og þeirri umgjörð sem lýst er í textanum og hæfni hans við að 

setja sér fyrir hugskotssjónir og lifa sig inn í atburðarás. Saman vinna 

þessir þættir að því að hann getur dregið upp mynd af því sem hann les. 

Fræðimenn benda á – og finnst mikilvægt – að aðstæðulíkanið takmarkist 

ekki við mállegt svið, það tengist ekki bókstafslegri merkingu orðanna 

heldur því sem þau lýsa í sögu eða texta (Kintsch og Rawson, 2007). 

Yrðingar geta tengst á ýmsan hátt, meðal annars út frá rökréttu 

sambandi orsaka- og afleiðingatengsla eða vegna tilvísana í sömu atvik 

eða atriði. Algengasta formið á tengslum yrðinga er líklega þegar tvær 

vísbendingar eða fleiri vísa til sömu yrðinga (coreference) (Kintsch og 

Rawson, 2007). Oft eru vísbendingar skýrar og augljósar í texta þegar 

sama orðið er notað til að vísa til sömu atriða:  

 

Dæmi: 

Dan bakkaði bílnum sínum út úr bílskúrnum.  

Því miður ók Dan yfir hjól bróður síns. 

(Kintsch og Rawson, 2007:214). 

 

Í mörgum tilvikum eru vísbendingarnar ekki jafn skýrar, til að mynda 

þegar fornöfn eru notuð til að vísa til fyrri yrðinga eða þegar gripið er til 

annarra orða til að lýsa þeim. Í dæminu hér á eftir þarf lesandinn að vita 
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að bifreið er samheiti yfir bíl. Ef hann þekkir ekki orðið er hugsanlegt að 

hann geti ekki dregið ályktun út frá textanum.  

 

Dæmi: 

Dan bakkaði bílnum sínum út úr bílskúrnum.  

Því miður ók hann gömlu bifreiðinni yfir hjól bróður síns. 

(Kintsch og Rawson, 2007:214). 

 

Lesendur sem búa yfir sérþekkingu geta stuðst við hana á tvennan 

hátt. Annars vegar þegar þeir lesa og bæta við upplýsingum um efni sem 

þeir þekkja. Þekking þeirra eykst og tengingar verða fleiri. Atburðir og 

tengsl eru ráðin (van den Broek og Kremer, 2000). Lesendur geta nýtt 

aukna þekkingu sína til að skilja og læra hugtök og til að átta sig á 

orsökum og tengslum í texta. Hins vegar fá lesendur stuðning af 

bakgrunnsþekkingu sinni (van den Broek og Kremer, 2000). Góð 

endurheimt á bakgrunnsþekkingu gerir lesendum kleift að einbeita sér að 

öðrum lesskilningsþáttum. Lesendur sem hafa gott vald á umskráningu og 

góðan málskilning nálgast því upplýsingar með betri árangri en slakir 

lesendur, sem glíma við erfiðleika í öðrum eða báðum þessum þáttum, 

samkvæmt Einfalda lestrarlíkaninu, „The Simple View of Reading“ 

(Hoover og Gough, 1990, Catts, Adlof og Weismer, 2006). Skylt þessu 

ferli er þegar upplýsingar eru sóttar í fyrri texta frekar en í minnið. Það 

eru lesendur sem fletta til baka í lestextanum, þangað sem þeir telja 

upplýsingarnar vera og meta þær í tengslum við það sem þeir eru að lesa 

þá stundina og halda síðan áfram lestrinum (van den Broek og Kremer, 

2000). Þeir beita ennfremur þeirri tækni sem þeir búa yfir til að ná 

markmiðum sínum og bæta við upplýsingum. Lesendur sem glíma við 

lestrarvanda beita líka tækni sem þeir ráða yfir en hún skilar minni 

árangri. Í stað þess að rifja upp efni síðustu blaðsíðna þá lesa þeir gjarnan 

allan textann eða bókina á nýjan leik.  

3.4 Túlkun texta 

Markmið lestrar er að lesandinn öðlist skilning á lestexta. Skilningur er 

háður túlkun hvers og eins á innihaldi lestextans. Túlkun er því háð 

þekkingu lesandans og færni. Þegar lesið er verður til mynd 
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(representation
18

) í huga lesandans. Myndin mótast út frá skilningi hans á 

innihaldi textans og bakgrunnsþekkingu. Túlkun lesandans byggir á 

upplýsingum sem hann fær úr textanum. Því sem sagt er og lýst með 

beinum hætti; því sem gefið er til kynna og jafnframt af því sem ekki er 

sagt. Þessa túlkun er hægt að nálgast, stjórna og beita við margar 

aðstæður (van den Broek og Kremer, 2000). Túlkuninni má líkja við net. 

Þræðir frásagnar spinnast og hnýtast saman – hnútarnir eru persónur, 

atburðir; það sem gerist í frásögninni tengist og til verður net. Í töflu 2 

hefur ævintýrið um Hans klaufa verið hlutað niður í setningar (van den 

Broek og Kremer, 2000). Höfundur er H. C. Andersen (1805-1875). 

 

Tafla 2. Ævintýrið um Hans klaufa. 

1. Einu sinni var lítill strákur 

2. sem bjó í heitu landi.  

3. Einn daginn sagði mamma hans honum að fara með kökur til ömmu 

hans. 

4. Hún sagði honum að halda gætilega á þeim 

5. svo þær molnuðu ekki. 

6. Litli strákurinn setti kökurnar í poka og stakk honum undir handlegginn 

7. og bar hann þannig til ömmu sinnar. 

8. Þegar hann kom þangað 

9. höfðu kökurnar molnað í smá bita. 

10. Amma hans sagði við hann að hann væri kjáni 

11. og að hann hefði átt að bera kökurnar á höfðinu 
12. þá hefðu þær ekki molnað. 

13. Hún gefur honum smjörklípu til að fara með heim til sín.  

14. Litli strákurinn vildi fara gætilega með smjörið 

15. svo hann setti það á höfuðið 

16. og bar það þannig heim.  

17. Sólin skein glatt 

18. og þegar hann kom heim 

19. var smjörið bráðið.  

20. Mamma hans sagði við hann að hann væri kjáni  

21. og að hann hefði átt að bera smjörið í poka 

22. þá hefði það verið í lagi þegar heim var komið.  

(van den Broek og Kremer, 2000:3). 

 

Í upphafi bókar, byrjun kvikmyndar eða annarrar frásagnar eru 

kynntar til sögunnar persónur, staðir og fleiri atriði. Oft eru dregin fram 

                                                   
18 Representation: „endurmynd; lýsing; líkan; táknun; hugræn mynd; 

hugarmynd; ímynd“ (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006:96). 
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smáatriði sem virðast ekki skipta miklu máli en svo á annað eftir að koma 

í ljós og tengingar verða. Skoðum sem dæmi setningar númer 2 og 17, 

sem bjó í heitu landi og sólin skein glatt. Hér þarf lesandinn að átta sig á 

tengingunni, tengslunum. Hann veit að sá sem býr í heitu landi ber ekki 

smjörið á höfðinu. Þar fyrir utan þá veit hann út frá sinni 

bakgrunnsþekkingu, að líkamshitinn bræðir smjörið og höfuðið því ekki 

góður staður til að bera slíkan varning. Túlkun lýtur því að þekkingu, 

færni og eiginleikum sem lesandinn þarf að búa yfir.  

Mynd 5. Tengslanet. Þræðir sögunnar spinnast og hnýtast – mynda 

tengslanet (van den Broek og Kremer, 2000:4). 
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Mynd 5 sýnir hvernig tengsl verða innan textans. Hver tölustafur vísar 

til ákveðinnar setningar og örvar sýna tengsl þeirra á milli. Myndin túlkar 

því þræði sögunnar, persónur og atburði, hvernig þeir spinnast og hnýtast 

saman og mynda netið – túlkunina (van den Broek og Kremer, 2000).  

 

Mynd 6. Þættir sem hafa áhrif á skilning lesandans (van den Broek og 

Kremer, 2000:9). 

Á mynd 6 koma fram þættir sem hafa áhrif á skilning lesandans. 

Slakur árangur í einum eða fleiri þáttum getur leitt til lítils skilnings. Van 

den Broek og Kremer (2000) telja að ástæðuna megi finna í eiginleikum 

lesandans, eiginleikum textans og/eða ytri aðstæðum, það er í textanum 

sjálfum og kennsluaðstæðum. Settar hafa verið fram kenningar um þá 

þætti sem hafa áhrif á skilning lesanda (van den Broek og Kremer, 2000). 

Grundvallarþekking í lestri er stafaþekking, umskráning, málfræði-

þekking og lestrarfærni (Perfetti o.fl., 2007, van den Broek og Kremer, 

2000). Þessi þekkingaratriði eru nauðsynleg í lestrarferlinu vegna þess að 

þau veita fyrstu tillögu að túlkun textans. Með þróaðri 

grundvallarþekkingu getur lesandinn einbeitt sér að öðrum þáttum í 

lestrarferlinu (van den Broek og Kremer, 2000). Kennsla sem lesandinn 

hlýtur og reynsla hans, stuðla að sjálfvirkni þessara grundvallarþátta. 

Lesandinn getur einbeitt sér betur að því sem reynist honum erfiðara. Til 
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verður eitthvert afl sem hann nýtir sér til að þróa aðra þætti – eins og þá 

sem eru nauðsynlegir til að öðlast lesskilning. Þegar börn læra að lesa 

skoða þau hvert orð og reyna að skilja þau, í stað þess að byggja upp 

samhengi í textanum eða reyna að túlka hann og skilja. Með aukinni 

færni, reynslu og kennslu ná þó flestir tökum á þeim hugrænu 

þrautalausnum sem lesskilningur krefst. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um hvern áhrifaþátt lesskilnings. Þá 

verður jafnframt gerð grein fyrir áhrifum ytri þátta.  

3.4.1 Athygli og stjórnun hennar 

Góður skilningur ræðst að hluta til af möguleikum lesandans á því að 

beita athyglinni á áhrifaríkan hátt að aðalatriðum textans (van den Broek 

og Kremer, 2000). Lesandinn er ánægður þegar hann hefur náð 

ákveðnum skilningi og getur haldið lestri áfram. Við lestur á sér stað 

ákveðið ferli. Lesandinn íhugar textann og skilning sinn og heldur lestri 

áfram ef hann telur sig hafa meðtekið innihald textans. Árangurinn 

byggist á samspili ýmissa þátta (van den Broek og Kremer, 2000). Við 

lesturinn reynir lesandinn að öðlast skilning á upplýsingum í hverri 

setningu með því að tengja þær saman við áður lærð hugtök og ný.  

Athygli, skammtímaminni, einbeiting og áhugi hafa mikið að segja 

um lestrarárangur. Við lestur sækja lesendur upplýsingar á kerfisbundinn 

hátt (ómeðvitað) og útiloka truflun frá umhverfinu eins og mögulegt er. 

Innan sama aldurshóps er alltaf einstaklingsmunur, hvort heldur um er að 

ræða skammtímaminni, vinnsluhraða, athygli eða einbeitingu (van den 

Broek og Kremer, 2000). Í vinnsluminni raðast saman upplýsingar sem 

lesandinn hefur aflað sér og til verða tengingar innan textans sem mynda 

heildarframsetningu hans. Úrvinnslan og hvernig til tekst hefur áhrif á 

skilning lesandans (Swanson, Howard og Sáez, 2007). Vinnsluminni er 

því mikilvægur þáttur í lesskilningi vegna úrvinnslu upplýsinga. Orð og 

setningar geymast í skammtímaminni en í vinnsluminni er unnið úr 

upplýsingum svo lesandinn öðlist skilning á textanum.  

Góður lesskilningur næst þegar lesandanum tekst að halda athyglinni á 

sífelldum breytingum sem verða með hverri nýrri setningu. Meðan á lestri 

stendur þarf hann að ná nýjum atriðum í textanum á sama tíma og eldri 

atriði bætast við bakgrunnsþekkinguna. Breytingar sem geta orðið á 

athygli lesandans við lestur eru ekki allar á hans valdi. Þættir eða atriði í 

nýjum setningum og tengsl þeirra geta ýtt einhverjum þáttum til hliðar. 
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Öðrum breytingum er stjórnað af lesandanum sjálfum, með því að gera 

kröfu til sín um samhengi og beita lestrartækni til að afla upplýsinga úr 

fyrri texta eða nota bakgrunnsþekkingu til að öðlast skilning á textanum 

(van den Broek og Kremer, 2000). Lesandinn þarf að geta lesið á milli 

línanna, nýtt sér bakgrunnsþekkingu sína og tengt upplýsingar saman í 

merkingarbæran texta (Cain og Oakhill, 2007).  

Þegar lesandi kemur að orði sem hann skilur ekki, þá vill öll athyglin 

og einbeiting beinast að þessu eina orði. Gott dæmi um slíkt er frásögnin 

af Alverro. Hann er að lesa og kemur að mynd sem sýnir afkvæmi gíraffa 

drekka úr vatnsbóli. Hann les: „Þegar afkvæmið fæðist er það þegar 6 fet 

á hæð“ (Harvey og Goudvis, 2007). Alverro les textann nokkuð 

auðveldlega en lendir í erfiðleikum með orðið „þegar“ (already). Hann 

beitir ýmiskonar tækni við lesturinn, hann flettir meðal annars til baka í 

bókinni og les aftur og heldur svo lestri áfram til að átta sig á samhengi 

textans. Eftir nokkrar tilraunir tekst honum að lesa (umskrá) orðið. 

Kennarinn var ánægður með árangur drengsins enda hefur hann kennt 

honum lestur og að beita lestrartækni. Þegar Alverro hefur tekist að lesa 

þetta erfiða orð ætlar hann að halda lestrinum áfram en kennarinn stoppar 

hann og spyr hann um hvað hann hafi lesið. „Þegar“ svarar Alverro. Þá er 

hann spurður nánar út í textann en það er fátt um svör. Athyglin er öll á 

þetta eina orð „þegar“, annað í textanum hverfur. Lesandinn þarf að átta 

sig á því að lestur er gagnvirkt ferli sem felur í sér umskráningu orða og 

að byggja upp merkingu – skilja textann (Harvey og Goudvis, 2007). 

Þetta styður við kenningu Gough og Tunmer, höfunda Einfalda 

lestrarlíkansins, „The Simple View of Reading“ en þeir segja að lestur 

byggist á umskráningu og málskilningi. Kennarar þurfa því að kenna 

nemendum eins og Alverro að vera virkir lesendur, ekki aðeins að þeir 

geti umskráð heldur skilið það sem þeir lesa.  

Áhugi á lesefninu getur ráðið miklu um árangurinn. Ef þess er gætt að 

lesturinn veiti umbun og sé áhugavekjandi, þá er hægt að tryggja að 

lesandinn tileinki sér það sem skiptir mestu máli við lesturinn – að hann 

nái samhengi í texta og skilji hann. Það reynist nemendum mikil hvatning 

ef lesefnið höfðar til þeirra og þeir öðlast áhuga á því. Hvatning og að 

vekja áhuga nemenda tengist ytri aðstæðum, svo sem kennsluaðstæðum, 

en nánari umfjöllun um þann þátt er í kafla 3.5.7. 
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3.4.2 Námsvitund – Námsaðferðir 

Námsaðferðir (strategies
19

) og námsvitund eru mikilvægir þættir í 

lestrarferlinu. Þeir eru tillærðir og því skiptir hlutverk þeirra í 

lestrarkennslu miklu, meðal annars sem leið til að ná árangri (van den 

Broek og Kremer, 2000). Það er því mikilvægt fyrir lesendur að hafa 

þekkingu á því hvernig eigi að bregðast við ef skilningur er lítill. Einnig 

skiptir kunnátta í námsaðferðum miklu máli svo þeir nái markmiði sínu – 

að læra. Þessi þekking er námsvitund (metacognition
20

). Metacognition 

„er þekking á eigin hugsun. Í þekkingu á eigin hugsun felst að við getum 

fylgst með hugsun okkar og stýrt henni og þannig beint henni að þeim 

atriðum og þáttum sem skipta máli við lausn einhverra verkefna“ 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006:67). Sjálfstjórn (self-regulation) er 

hugtak sem lýsir námi sem er stjórnað af námsvitund en námsvitund er 

vitneskja um vitsmuni, þekking á þekkingu eða þekking á eigin hugsun. 

Hún getur tekið á sig margar myndir og felur í sér þekkingu á hvenær og 

hvar á að beita sérstakri tækni til að læra eða leita lausna. Hér er 

námsaðferð (lestraraðferð) notað yfir reading strategies. 

Með auknum þroska og reynslu öðlast börn smátt og smátt vald á 

áhrifaríkari námsaðferðum sem þau beita í samræmi við lestextann. 

Lestraraðferðir eða námsaðferðir eru leiðir til að auka skilning á texta. 

Námsvitund er þekking á því hvaða aðferðum á að beita, við hvaða 

aðstæður og meta tilgang. Góðir lesendur vita hvenær þeir grípa til 

ákveðinna námsaðferða. Þeir vita hver er tilgangurinn með lestri og lesa í 

takt við hann. Saman hjálpa réttar námsaðferðir og námsvitund lesendum 

að beita aðferðum til að greina aðalatriði í texta (van den Broek og 

Kremer, 2000).  

Nemendur sem búa yfir sjálfstjórn, þeir hafa stjórn á aðstæðum og þeir 

meta skilninginn við lestur. Þar er „skilningsvaktin“ (comprehension 

monitoring
21

) að störfum. Hún segir til um næstu skref; á lesandinn að 

halda lestri áfram eða á að staldra við og renna aftur yfir textann, vega og 

                                                   
19 Strategies: Aðferðir sem beitt er til að auka lesskilning (Education.com, 

2006-2011).  
20 Metacognition: „Þekking á eigin hugsun, meðvitað nám, námsvitund. 

Hæfileikinn til að fylgjast með og stýra hugsun að eigin vild“ (Halldóra 

Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:33).  
21 Comprehension monitoring: „Skilningsvaktin“ – námsvitund, stöðug vakt á 

skilningi lesandans við lestur (Walpole og McKenna, 2007:162). 
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meta mögulega kosti eða leita eftir hjálp. Til að nemendur öðlist slíka 

færni, þá þarf kennarinn að leiðbeina þeim með hvað hentar hverju sinni. 

Meðal annars að kenna þeim að spyrja sig réttra spurninga og kanna og 

meta hvað þeir kunna. Þegar nemendur hafa einu sinni tileinkað sér 

sjálfstjórn, þá geta þeir beitt tækninni við nýjar aðstæður. Gæta þarf þess 

að þegar nemendum hefur verið sýnt eitthvað nýtt og þeir lært hvernig á 

að nota nýlærða þekkingu, þá þurfa þeir að fá tækifæri til að æfa sig – þar 

til þessi nýja þekking verður þeim eðlileg eða ósjálfráð (Hatcher, 2006).  

Mynd 7 sýnir feril sjálfstýrðs lesturs (self-regulated reading). 

Námsvitund og þekking á þessum þáttum og hvatning (áhugi) er 

nauðsynleg til að geta beitt sjálfstýrðum lestri til að öðlast lesskilning 

(Westby, 2006). Lesandinn setur sér markmið. Hann verður að vega og 

meta hvað þarf til að ná þeim og þekkja eigin færni sem hann beitir til að 

ná markmiðum sínum. Lesandinn þarf að hafa þekkingu á hverjum þætti 

sjálfstýrðs lesturs, vita til hvers er ætlast og hvaða námstækni hentar best 

til að leysa verkefnið. Meðan á þessu ferli stendur þarf hann að fylgjast 

með hvort markmiðinu sé náð. Lesandinn metur árangur og gerir 

nauðsynlegar breytingar til að ná þeim markmiðum sem hann setti sér 

með lestrinum (Westby, 2006).  

Lesandi sem býr yfir góðum lesskilningi er með athyglina á lestrinum 

og skilningi sínum (van den Broek og Kremer, 2000). Eftir lestur hverrar 

setningar verða til nýjar upplýsingar sem bætast við þær sem fyrir eru. 

Góð athygli og einbeiting er mikilvæg meðan á lestri stendur. Lesendur 

þurfa að vera meðvitaðir um hvað í textanum skiptir máli áður en haldið 

er áfram, hvenær á að samþætta nýjar upplýsingar við bakgrunns-

þekkingu, hvenær þarf að fletta til baka og skoða fyrri upplýsingar, 

hvenær á að halda áfram í næstu málsgrein eða hvenær á að aðlaga 

leshraða lesefninu (van den Broek og Kremer, 2000).  

Carol Westby (2007) útskýrir á skemmtilegan og skiljanlegan hátt 

fyrir hvað hugtökin námsvitund og sjálfstjórn standa. Það gerir hún með 

því að taka dæmi úr vinsælum teiknimyndaseríum. Fyrsta dæmið er af 

Peppermint Patty, sem er ein af persónunum í Peanuts-teikni-

myndaseríunni. Westby lýsir Patty sem nemanda sem á í námserfið-

leikum og gengur illa á prófum. Henni finnst Patty samt búa yfir 

hæfileikum en að kennarinn gefi sér ekki tíma til að uppgötva þá. Í einni 

teiknimyndaseríunni situr Patty við tré og les í bók. Hjá henni er Marci 

vinur hennar.  
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Mynd 7. Sjálfstýrður lestur (self-regulated reading) (Westby, 2006:403). 

 

Patty hrópar upp: Níu í röð. Þetta er nýtt met! 

Marci spyr: Hvað er nýtt met?  

Patty svarar: Bóklestur minn í sumar. Ég er búin að lesa níu 

bækur í röð án þess að skilja nokkra þeirra!  

(Westby, 2006:399). 

 

Þetta dæmi segir okkur sitthvað um námsvitund og sjálfstjórn Patty. 

Hún skilur ekki textann en hún hefur samt styrk, ákveðna getu. Hún hafði 

verið hvött til að lesa í sumarfríinu og það gerir hún. Patty hefur þekkingu 

á tilgangi lestursins – að ná merkingu og innihaldi textans. Samkvæmt 

Gough og Tunmer, höfundum Einfalda lestrarlíkansins þá byggist lestur á 

tveimur aðgerðum; umskráningu og málskilningi. Aðgerðirnar eru báðar 

nauðsynlegar til að ná árangri og ekki er hægt að tala um virkan lestur 

nema þessar tvær aðgerðir vinni saman (Hoover og Gough, 1990). Patty 

hefur tæknina til að umskrá textann en hún nær ekki innihaldi hans, því er 
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ekki hægt að tala um virkan lestur. Skilningsvaktin er þó að störfum og 

Patty áttar sig á því að hún skilur ekki textann. Þetta er mikilvæg hlið á 

námsvitund sem er ekki til staðar hjá mörgum slökum lesendum. Þrátt 

fyrir þann styrk sem Patty býr yfir þá skortir hana kunnáttu á leiðum til að 

öðlast skilning. Hún hvorki les aftur yfir, rifjar ekki upp né beitir 

einhverjum öðrum ráðum til að ná innihaldi bókanna.  

Sagan af Norman Drabble er annað gott dæmi (Westby, 2006). Hann 

er einnig teiknimyndapersóna. Hér reynir hann að grípa til ákveðinnar 

námstækni til að ná árangri í námi en veit ekki alveg hvernig hann á að 

fara að.  

 

Norman sem veifar áherslupenna, segir við Patrick bróður 

sinn: Ef það er eitthvað sem námsmenn þurfa – þá er það 

áherslupenni! Hann sparar tíma og orku. Þegar ég les bók 

þá merki ég við orðin sem ég tel vera aðalatriðin. Þegar ég 

les bókina aftur, þá þarf ég bara að lesa orðin sem ég hef 

merkt við.  

Patrick flettir einni námsbóka Normans og segir: En þú hefur 

merkt við hvert einasta orð! 

Norman svarar: Ég verð að vera alveg viss!  

(Westby, 2006:399). 

 

Líkt og með Patty þá örlar á námsvitund hjá Norman. Hann er 

meðvitaður um tækni til að læra. Hann veit til dæmis að gott er að merkja 

við (strika yfir) aðalatriði í texta en hann merkir við hvert einasta orð. 

Hann nær ekki að greina aðalatriði textans frá aukaatriðum og merkir því 

við öll orðin – til að vera alveg viss!  

Wayne Merlman, sem einnig er teiknimyndapersóna, er ekki ólíkur 

Norman. Hann hefur einhverja þekkingu á námsvitund og námstækni sem 

hann beitir við nám. Þegar hann finnur ekki áherslupennann þá strikar 

hann yfir allan þann texta sem hann ætlar ekki að lesa aftur – með 

svörtum tússpenna! Hann veit hvernig á að merkja við (Westby, 2006).  

Nemendur sem búa yfir sjálfstjórn lesa af áhuga og vilja til að læra – 

ekki vegna þess að þeir muni hljóta einhverjar viðurkenningar fyrir. Þeir 

vita að markmiðið með lestrinum er að skilja allan textann og þeir beita 

margvíslegri tækni við lesturinn. Þeir lesa frá upphafi til enda, þeir fara til 
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baka í textann, rifja upp það sem gerst hefur og skoða jafnvel það sem 

þeir eiga eftir að lesa til að afla sér upplýsinga (Westby, 2006). 

3.4.3 Ályktunarhæfni  

Lesskilningur ræðst af mörgu. Þar á meðal af hæfni lesanda til að átta sig 

á samhengi. Það sem skapar samhengi í túlkun (framsetningu) og gerir 

hana gagnlega síðar eru tengsl á milli þátta sem lesandinn þarf að draga 

ályktanir af (van den Broek og Kremer, 2000), en það að geta dregið 

ályktanir er nauðsynlegt til að byggja upp samhengi og skilning á 

frásögn. Samhengi, ályktunarhæfni og hæfni í rökhugsun tengjast 

eiginleikum lesandans til að ná skilningi.  

Börn með slakan lesskilning nýta illa samhengi í texta. Þau túlka texta 

gjarnan bókstaflega, eins og til dæmis enska orðatiltækið „það rignir 

köttum og hundum“ (Cain og Oakhill, 2007:286). Börnin sjá fyrir sér 

ketti og hunda sem rigna niður, þau hafa ekki forsendur til að skilja 

myndlíkinguna og misskilja innihald textans. 

Á sama hátt og börn öðlast reynslu með lestri og auknum 

vitsmunaþroska, þá þróa þau smám saman færni til að draga ályktanir um 

samband á milli atburða og staðreynda á kerfisbundinn hátt (van den 

Broek og Kremer, 2000). Lesandinn fær hugboð um að samhengi og 

góðum skilningi sé náð, hann tekur næsta skref og heldur lestrinum 

áfram.  

Mörg tengsl eru til en tvö þeirra eru sérstaklega mikilvæg til að ná 

samhengi; en það eru vísbendingar og orsakatengsl sögunnar (van den 

Broek og Kremer, 2000).  

 

Dæmi:  

Betty langaði að gefa mömmu sinni gjöf. 

Hún fór út í búð. 

Hún sá að allir hlutir voru dýrir. 

Betty ákvað að prjóna peysu. 

(Cain og Oakhill, 2007:xii). 

 

Til að lesandinn öðlist skilning og nái samhengi textans þá þarf hann 

að samþætta upplýsingar úr hverri setningu og sameina þær 
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bakgrunnsþekkingu sinni og hugmyndum sem hann geymir í minninu. 

Hann finnur út hvernig upplýsingar og orð vinna saman. Lesandinn 

verður að vita að „hún” stendur fyrir Betty og að Betty ákveður að prjóna 

peysu af því að hana langar að gefa mömmu sinni gjöf en áður en 

ákvörðunin um prjónaskapinn er tekin kannar Betty vöruverð. Til verða 

tengingar á milli setninga sem vinna saman og mynda samhengi.  

Samhengi og tengsl vísbendinga gerir lesandanum kleift að fylgjast 

með hlutum, persónum og atburðum sem minnst er á í textanum. 

Vísbending getur náð yfir hlut, aðgerð, ástand, samband og eiginleika 

þess sem skírskotað er til (Ethnologue, 2011). Á vefsíðu Ethnologue er að 

finna dæmi um vísbendingu sem útskýrir vel fyrir hvað hugtakið stendur. 

Þar segir að í ljósi sögunnar sé aðeins einn George Washington, fyrsti 

forseti Bandaríkjanna en hægt sé að vísa til hans á ýmsa vegu, sem: 

 

 Forsetans 

 hr. Washington 

 hans 

 vinar 

 

Að sjá samhengið og að beita rökhugsun gerir lesandanum mögulegt 

að átta sig á hvernig atburðir styðja hver annan og tengjast.  

 

Dæmi: 

Konan lætur þjóninn hafa 1000 krónur. 

Hann kemur til baka til hennar með afganginn.  

(van den Broek og Kremer, 2000:3).  

 

Út frá samhengi og bakgrunnsþekkingu lesandans veit hann að „hann” 

vísar til þjónsins og „hennar“ til konunnar. Samhengið og rökhugsun 

hjálpar honum að álykta sem svo að það sem konan keypti kostaði minna 

en 1000 krónur af því að þjóninn kom til baka með afganginn (van den 

Broek og Kremer, 2000). Hann veit að þjónninn fór í burtu – af því að 

hann kom til baka. Lesandinn þarf einnig að búa yfir orðaforða, skilja 

hlutverk þjóns og þekkja merkingu orðsins „afgangur”. Í þessum stutta, 

og að því er virðist mjög einfalda texta, eru ýmis tengsl sem krefjast 
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hugsunar og ályktunar. Þau láta ekki mikið yfir sér en sýna að skilningur 

á texta krefst ákveðinnar þekkingar og færni af lesandanum.  

Margt af því sem lesandinn þarf að álykta um út frá rökréttu samhengi 

og orsökum er mun flóknara en þetta dæmi hér að framan. Þættir 

frásagnar geta náð yfir langt ferli í textanum (samanber dæmið úr 

ævintýrinu um Hans klaufa), sem getur verið erfitt að túlka og krefst þess 

að stilla þarf saman mörgum atriðum og atburðum. Í texta er iðulega 

verið að kynna til sögunnar persónur, atburði, staði og hluti og nýjar 

upplýsingar bætast stöðugt við á hverri blaðsíðu, jafnvel í hverri 

málsgrein. Lesandinn verður stöðugt að endurmeta skilning sinn út frá 

nýjum upplýsingum, draga nýjar ályktanir eða staðfesta enn frekar þær 

ályktanir sem þegar hafa verið dregnar. Þegar allt er rétt þá hjálpar 

ályktun til að skilja tengsl atburða, orsaka og finna rökrétt samhengi, en 

þessir þættir eru nauðsynlegir fyrir skilninginn (van den Broek og 

Kremer, 2000). Lesandi með slakan lesskilning á það á hættu að honum 

takist ekki að álykta eða þá að ályktun hans er röng og hann kemst því að 

rangri niðurstöðu.  

Góður lesandi er sá sem er virkur þegar hann les. Hann beitir 

námsaðferðum
22

 frá upphafi lesturs og þar til lestri er lokið, hann spáir 

fyrir um framhaldið, spyr sig spurninga, dregur upp í huganum myndir af 

því sem gerist, flokkar aðalatriði frá aukaatriðum, ályktar og þar frameftir 

götunum (Duke, Pressley og Hilden, 2006). Hann treystir líka á þekkingu 

sína á tengslum orsaka, getu sína til rökhugsunar (van den Broek og 

Kremer, 2000) og að sjá samhengi í textanum eins og komið hefur fram. 

Þegar hann hefur náð valdi á þessum þáttum, þá les hann án þess að velta 

því fyrir sér hvað gerist á leiðinni frá lestri til skilnings.  

Lesandinn þarf að búa yfir ályktunarhæfni til að öðlast skilning. Hann 

þarf að geta beitt rökhugsun og nýtt sér mikilvægar upplýsingar í texta og 

tengt þær bakgrunnsþekkingu sinni. Hann öðlast jafnframt skilning út frá 

samhengi textans. Slíkt sést oft hjá þeim sem eru að lesa annað tungumál 

en móðurmál sitt. Þegar lesandinn kemur að óþekktu orði er mögulegt 

fyrir hann að öðlast skilning út frá samhengi textans. Þannig getur 

lesandinn treyst á ólíka þætti til að ná skilningi (van den Broek og 

Kremer, 2000).  

                                                   
22 Comprehension strategy: Færni til að nýta fyrri þekkingu, átta sig á tilgangi 

lestrar, spá fyrir um framhaldið, draga saman aðalatriði og beita tækni eins og að 

endurlesa (Walpole og McKenna, 2007:162). 
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Lesandi með slakan lesskilning á í erfiðleikum með þessa þætti. 

Honum gengur illa að samþætta upplýsingar, hann á í erfiðleikum með að 

nýta sér samhengi textans og draga ályktanir (Cain og Oakhill, 2007). 

Lesandanum gengur erfiðlega að tengja upplýsingar í textanum við 

þekkingu sína. Slök færni í að draga ályktanir er einn þeirra þátta sem 

einkenna lesanda með slakan lesskilning (Duke o.fl., 2006). Cain og 

Oakhill vísa til rannsóknar Oakhill, 1982 og 1984, þar sem segir að 

vandamál nemanda með slakan lesskilnings sé ekki vegna þess að hann 

muni ekki atriði úr texta heldur geti hann ekki nýtt sér efnið til að draga 

ályktanir jafnvel þótt hann hafi textann og megi leita í honum (2007). 

Catts, Adlof og Weismer greina frá verkefnum þar sem ályktunarhæfni 

var könnuð. Þau komust að því að lesendur með slakan lesskilning 

gengur mun verr að svara spurningum sem krefjast ályktunar en góðum 

lesendum og lesendum með umskráningarvanda (Catts o.fl., 2006). 

Færni til að draga ályktanir og nýta sér samhengi í texta er nauðsynleg 

til að öðlast góðan skilning. Rithöfundur skilur eftir eyður fyrir lesandann 

til að geta í. Lesandinn þarf að tengja saman upplýsingarnar í ýmsum 

hlutum textans og nýta sér almenna þekkingu sína til að fylla í eyðurnar 

og byggja upp heildstæða túlkun.  

 

Dæmi:  

Strákurinn elti stelpuna.  

Stelpan hljóp inn á leikvöllinn.  

 

Ályktun: 

Strákurinn hljóp inn á leikvöllinn.  

(Cain og Oakhill, 2007:47). 

 

Ályktun er kjarni skilnings og ekki aðeins í lestri. Við ályktum á 

mörgum sviðum. Harvey og Goudvis telja að lífið væri auðveldara ef 

hægt væri að lesa hegðun eins vel og texta. Ef varir nemandans titra þá 

gæti það verið merki um að hann þyrfti á umhyggju að halda eða huggun. 

Til að nemandi skilji hvað ályktun er þá getur kennarinn leikið sér með 

svipbrigði, hann getur sett upp hræðslusvip og beðið nemandann að túlka 

og draga einhverja ályktun út frá svipbrigðum hans (2007). Ef túlkun 

nemandans er í samræmi við svipbrigðin þá hefur hann ályktað rétt. 
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Ályktun er því meðal annars að geta sett sig í spor annarra, lesið í 

svipbrigði, líkamstjáningu, tjáningu lesturs, lestrartón, áherslur og 

lestexta. Það er því mikilvægt að lesandinn nái að þroska og þróa með sér 

ályktunarhæfni.  

Cain og Oakhill greina frá rannsókn (2007:287) sem gerð var á hópi 

barna með slakan skilning. Í rannsókninni voru skoðaðir ákveðnir 

færniþættir sem geta haft áhrif á túlkun texta. Þessir þættir eru ályktun og 

samhengi, skilningsvaktin og þekking á uppbyggingu texta. 

Skilningsvaktin er öllum lesendum mikilvæg. Hún athugar meðan á lestri 

stendur hvort lesið sé til skilnings. Skilningsvaktin lætur lesandann vita ef 

hann hefur ekki skilning á textanum og þarf að lesa aftur eða beita annarri 

lestrartækni til að öðlast skilning. Við lestur á lesandinn í innri 

samræðum við textann sem verða til að hann nær merkingu hans. Það er 

aðeins þegar lesandi nær að eiga þessar innri samræður að hann áttar sig 

ef skilningur er ekki réttur (Harvey og Goudvis, 2007). En 

skilningsvaktin – ein og sér – er ekki nóg. Þó að lesandi átti sig á að 

skilningur sé ekki til staðar þá leysir sú vitneskja ekki vandann. Góður 

lesandi sem hefur vald á fjölbreytum námsaðferðum á veit til hvaða 

aðferða þarf að grípa ef skilning vantar. Lesandi með slakan lesskilning á 

í erfiðleikum með að draga ályktanir. Talið er að ein ástæða þess sé að 

hann hefur ekki vald á þeim námsaðferðum (hugsanaferli) sem þarf til að 

draga ályktanir (Cain og Oakhill, 2007). Kenna þarf nemendum að hugsa 

um lesturinn þegar þeir lesa, svo þeir þrói með sér áhrifaríkar 

námsaðferðir og verði hugsandi lesendur. Þegar lesandi er orðinn 

meðvitaður um innri samræður, þá er hann fljótari að átta sig ef skilning 

vantar og grípur til námsaðferða sem leiða til betri skilnings. Harvey og 

Goudvis segja að lesandi taki miklum framförum til sjálfstæðis
23

 þegar 

hann þrói hjá sér hæfileikann að vakta skilninginn. Lesandi sem nær að 

einbeita sér að hugsun sinni þegar hann les er fær um að beita 

mismunandi námsaðferðum til að hafa áhrif á skilninginn. Hér á eftir eru 

nokkur atriði sem Harvey og Goudvis kenna nemendum sínum svo þeir 

nái betri árangri. Þær segja að kenna þurfi börnum að hugsa um það sem 

er lesið – um leið og lesið er. Þegar lesandi er orðinn meðvitaður um sínar 

innri hugsanir sem eiga sér stað við lestur – þá verður hann fljótari að átta 

                                                   
23 Samanber sjálfstæðir lesendur – independent readers. Kate Cain og Jane 

Oakhill skilgreina independent readers sem þá sem þekkja og geta umskráð eða 

lesið sérhvert orð og einnig að þeir skilji orðin (2007).  
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sig á textanum og leiðrétta sjálfan sig ef hann skildi textann ekki rétt. 

Sum atriðin sem þær nefna eru um margt lík „Eiginleikum lesandans“ 

sem minnst hefur verið á hér á undan (van den Broek og Kremer, 2000). 

 

Harvey og Goudvis (2007:27) kenna nemendum sínum að:  

 

 vera meðvitaðir um hugsun sína þegar þeir lesa 

 vakta skilning sinn og halda þræðinum  

 hlusta á eigin hugsanir um textann svo að textinn verði 

skiljanlegur 

 taka eftir þegar hugurinn (hugsunin) er ekki lengur við lesturinn 

 taka eftir þegar skilningur er ekki til staðar 

 greina þætti sem valda truflun 

 skilja hvernig námsaðferð er leið til að öðlast skilning 

 vita hvenær, af hverju og hvernig á að beita sérstökum 

námsaðferðum til að öðlast skilning.  

 

Harvey og Goudvis hvetja kennara til að vinna saman og styðja hver 

annan. Að þeir auki þekkingu sína á námsaðferðum til að efla lesskilning 

og séu sammála um orðanotkun, það er að segja þau hugtök sem þeir nota 

um starf sitt og kennslu. Þær taka sem dæmi að hugtökin background 

knowlegde, prior knowledge og schema standi fyrir þrjár ólíkar leiðir sem 

vísi þó til líkra hugtaka; það er þekkingar og reynslu lesandans sem 

kemur honum að gagni við lesturinn. Þær nota hugtakið background 

knowlegde. Með þessu vilja þær benda á að nota eigi orðaforða sem 

nemendur skilja – jafnt utan skóla sem innan hans – og að þær forðist að 

vera „háfleygar“ (educationese) (2007).  

Athugun á lesefni sem fjallar um kennsluaðferðir til eflingar 

lesskilnings hefur leitt í ljós að kennsla námsaðferða er langtímamarkmið 

þar sem aðferðum er skipt niður á langt tímabil. Aðferðirnar eru meðal 

annars að álykta, spá fyrir um framhaldið, spyrja sig spurninga, sjá fyrir 

sér hvað er að gerast, útskýra og túlka textann og draga saman 

aðalatriðin. Góðir lesendur tileinka sér þessa aðferð. Til að byrja með er 

það kennarinn sem útskýrir og leiðbeinir en smátt og smátt lærist 

nemendum aðferðin og þeir beita henni ómeðvitað. Þessi leið er talin 

mjög áhrifarík til að efla lesskilning nemenda og hún þykir einnig mjög 

góð fyrir nemendur með námserfiðleika (Duke o.fl., 2006). 
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Með þroska nemenda eykst hæfni þeirra í að greina aðalatriði og muna 

þau. Árangurinn verður aukinn skilningur (van den Broek og Kremer, 

2000). Að átta sig á samhengi í texta og geta túlkað vísbendingar, þekkja 

orsakasambönd og rökréttan texta – þessir þættir eru nauðsynlegir fyrir 

lesskilning (van den Broek og Kremer, 2000). Lesendur sem ná árangri 

vinna meðal annars stöðugt með rökhugsun með það að markmiði að 

þekkja þessi tengsl og samhengi netsins í minninu.  

3.4.4 Bakgrunnsþekking  

Lesendur nýta sér bakgrunnsþekkingu sína. Þeir nýta hana til að ná og 

skilja samhengi textans. Í dæminu hér að framan, um konuna og þjóninn, 

þá verða lesendur að vita að „hennar“ vísar til konunnar og „hann“ til 

þjónsins. Þeir þurfa að búa yfir orðaforða, þekkja orðið þjónn – og fyrir 

hvað það stendur. Að starfsvettvangur þjóns er gjarnan veitingastaður þar 

sem hægt er panta veitingar. 

Annað sem hefur áhrif á skilning er bakgrunnsþekking á efni textans 

(van den Broek og Kremer, 2000). Skýr meðvitund um textauppbyggingu 

(Cain og Oakhill, 2007) getur hjálpað einstaklingum til að kalla fram í 

bakgrunnsupplýsingum það sem skiptir máli og komið á skipulagi til að 

auðvelda skilning og túlkun merkingar.  

Skilningur krefst ályktunar – og ályktun krefst þekkingar (Kintsch og 

Rawson, 2007). Meðan lesið er virkjar lesandinn upplýsingar úr 

textanum, tengir við bakgrunnsupplýsingar sínar. Sá tími sem tekur að 

lesa málsgrein er í samræmi við fjölda ályktana sem lesandi þarf að draga 

til að ná samhengi í textanum (van den Broek og Kremer, 2000). Með 

þeim ályktunum sem hann dregur og því samhengi sem hann nær öðlast 

lesandi aukinn skilning. 

Margir lesendur sem við frumlestur texta ná ekki samhengi hans eða 

fullum skilningi staldra við og lesa aftur yfir. Þeir halda ekki lestrinum 

áfram fyrr en skilningur hefur náðst. Þessi lestrartækni einkennir 

vitaskuld þá sem þekkja sig sem lesanda og vita hvað þarf til að ná 

árangri. Lesandi sem veit þetta og skilur – hann býr yfir námsvitund og 

veit hvaða lestrarstíl hann þarf að beita til að öðlast skilning. Aðferðir 

lesanda til að ná skilningi fara eftir lestrarmarkmiðum. Lesandi beitir til 

dæmis öðrum aðferðum á texta sem hefur skemmtanagildi en á námsefni 

(van den Broek og Kremer, 2000). Þessi hæfileiki, að geta valið um 
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lestrarstíl eftir lesefni, er þroskaðri meðal góðra lesanda. Eins og sést hér 

að framan þarf fleira að koma til.  

Skilningur vísar til skynjunar og fræðilegrar uppbyggingar. Lestur og 

hlustun er líkari skynjun fremur en að ferlin feli í sér að leita lausna. 

Skilningur er háður „vörðum“, vísbendingum, sem lesandinn (og 

hlustandinn) styðst við til að öðlast skilning. Að skynja og öðlast skilning 

er hægt að lýsa sem ósjálfráðu ferli í huga lesandans (Kintsch og Rawson, 

2007). 

 

Dæmi: 

Skjaldbakan sat á trjábol.  

Fiskur synti undir trjábolinn. 

 

Lesandinn skilur textann og áttar sig á að: 

 

Skjaldbakan er fyrir ofan fiskinn.  

(Kintsch og Rawson, 2007:209).  

 

Það er mögulegt að komast að þessari niðurstöðu með því að beita 

rökfærslum: Ef A er fyrir ofan B – og C er undir B – þá hlýtur A að vera 

fyrir ofan C. Í huga lesandans verður til mynd, hann „sér“ strax að 

skjaldbakan er fyrir ofan fiskinn. Flestir lesendur skilja textann án þess að 

þurfa að sundurgreina hann. Þeir sameina atriðin í rökrétta mynd (Kintsch 

og Rawson, 2007). 

3.4.5 Grundvallarþekking/Undirstöðuþekking  

Van den Broek og Kremer benda á að margir þeirra sem greinast með 

lesblindu eigi í vandræðum með að umskrá orð rétt, það er hvert hljóð 

þeirra (2000). Erfiðleikarnir geta leitt til ónákvæmni við að þekkja orð 

sjónrænt, sem leiðir til þess að lesendur eiga erfitt með að skilja og læra 

af texta. Nemendur með hljóðræna veikleika eiga í erfiðleikum með að 

byggja upp sjónrænan orðaforða og ná lítilli lesfimi (Ehri, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að lesblind börn eiga oft í erfiðleikum með 
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hljóðkerfisvitund og hljóðkerfisminni (phonological memory
24

) (Catts 

o.fl., 2006). Þetta sýnir að ákveðin grundvallarfærni er nauðsynleg en 

fleira þarf til að öðlast fullnægjandi lesskilning (van den Broek og 

Kremer, 2000).  

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með umskráningarerfiðleika eða 

lesblindu hafa veikleika i hljóðkerfisvitund sinni og í stafa- og orðaminni 

(Catts o.fl., 2006). Catts, Adlof og Weismer greina frá rannsókn sem gerð 

var á hópi barna. Í hópnum voru börn með slakan lesskilning, slaka 

umskráningu og meðallesendur. Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var 

sú að börn með slakan skilning eru, meðal annars, með væga veikleika í 

merkingarfærni tungumálsins og setningarfærni. Einnig kom fram að 

börn með slakan lesskilning hafa einnig slakan málskilning en 

meðalfærni í hljóðkerfisvitund og stafa- og orðaminni (Catts o.fl., 2006). 

Þá kom í ljós að börn með slaka færni í umskráningu (orðalestur) en 

meðallesskilning höfðu öllu jöfnu góðan málskilning.  

Börn með slakan málskilning eiga erfitt með að álykta og jafnframt að 

svara spurningum úr texta, jafnvel þótt spurt sé staðreyndaspurninga 

(Cain og Oakhill, 2007). Slakur skilningur þessara barna nær ekki aðeins 

til skilnings þeirra á lesnum texta heldur líka til hlustunarskilnings. Þau 

eiga einnig í erfiðleikum með að ná samhengi í texta (Cain og Oakhill, 

2007).  

Lesendur með slaka lestrarfærni (umskráningarfærni) gera ekki sömu 

kröfur um skilning, þeir virðast ekki hafa þörf fyrir samhengi í texta eða 

þeir átta sig ekki á þörfinni. Þeim gengur illa að álykta og gera mistök 

sem geta verið afdrifarík (van den Broek og Kremer, 2000). 

Cain og Oakhill (2007) telja að færni í talmáli (skills in spoken 

language) sé grunnur að þróun lesskilnings, en þær taka fram að sú færni 

sé ekki endilega trygging fyrir því að ná árangri í lestri. Færni í að álykta 

og beita rökhugsun þróast með nemendum er þeir verða eldri og öðlast 

reynslu (van den Broek og Kremer, 2000). Lítil börn eiga erfitt með að 

muna aðalatriði í sögu en taka frekar eftir því sem er augljóst. Þetta leiðir 

til slaks lesskilnings þar sem aðalatriðin segja til um hvernig þættir 

sögunnar tengjast. Börnum með slakan skilning gengur illa að draga 

                                                   
24 Phonological memory: „hljóðkerfisminni. Minni sem geymir einkenni 

málhljóðanna í langtímaminni“ (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 

2007:39). 
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ályktanir af einstökum málsgreinum og að ná merkingu textans. Einnig 

reynist þeim erfitt að nýta sér nýjar upplýsingar og tengja þær 

bakgrunnsþekkingu sinni (Cain og Oakhill, 2007). 

Lesendur sem öðlast hafa lesfimi og góðan málskilning geta kallað 

fram fleiri réttar upplýsingar úr texta og eiga betur með að álykta en 

lesendur með slakan skilning. Catts, Adlof og Weismer (2006) telja að 

helsta ástæða slaks skilnings og erfiðleika við að draga ályktanir, liggi í 

lítilli bakgrunnsþekkingu og slöku minni. Þá benda þeir á að erfiðleikar 

lesanda sem hefur meðal góða umskráningarfærni en slakan lesskilning 

tengist málskilningi hans. Þeir sem hafa átt í erfiðleikum með lesskilning 

eru líklegir til að eiga í erfiðleikum með hlustunarskilning eða að skilja 

talmál (spoken discourse). Það þýðir að þegar lesskilningur er slakur, þá 

er ástæða erfiðleikanna ekki endilega á orðalestrarstigi, það er að segja 

hvar lesandinn er staddur í umskráningarferlinu, heldur er málskilningur 

hans einnig slakur (Cain og Oakhill, 2007).  

Cain og Oakhill (2007) tilgreina hópa barna með málskilningsvanda; 

börn á einhverfurófi, börn með sértæka málþroskaröskun, börn greind 

með athyglisbrest og ofvirkni, börn með skyntruflanir og börn með 

sértæka skilningsvanda. Þær velta því fyrir sér hvort þessir hópar eigi 

eitthvað sameiginlegt í sínum málskilningsvanda en komast að því að svo 

er ekki. Almennt glíma þessi börn við erfiðleika í málskilningi. Þessir 

ólíku hópar einstaklinga upplifa erfiðleika – bæði hvað varðar skilning á 

skrifuðu og töluðu máli. Meginniðurstöðurnar eru því þær að 

málskilningserfiðleikar er ekki eitthvert ákveðið form. Börn sem eiga í 

erfiðleikum með skrifaðan texta upplifa svipaða erfiðleika við 

málskilning. Kenningar um skilning greina því ekki þar á milli. Árangur 

þjálfaðs skilnings er meiri en aðeins orðminni eða orðræða. Það er túlkun 

á texta, samhengi, samþætting og fullkomið hugarform eða aðstæðulíkan 

(Cain og Oakhill, 2007).  

Börn með athyglisbrest og ofvirkni hafa ekki sömu tilfinningu fyrir 

orsakasamböndum í texta og jafnaldrar þeirra (Cain og Oakhill, 2007). 

Þau átta sig illa á orsökum og afleiðingu og því getur skilningur þeirra á 

texta verið lítill. Þau lesa illa í aðstæður og bregðast því oft rangt við. 

Foreldrar og kennarar verða að vera vakandi fyrir þessum þætti og finna 

leiðir til að auðvelda börnum skilning og lesa í aðstæður. 

Í skýrslu nefndar um lestrarörðugleika og leshömlun sem unnin var 

fyrir menntamálaráðuneytið er vitnað í skýrslu Dr. Sólveigar Jónsdóttur 
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(2006) sálfræðings á BUGL (Barna- og unglingageðdeild Landspítalans). 

Þar bendir hún á að þáttur málþroskaröskunar, sem yfirleitt er ekki 

skimað fyrir, sé stórlega vanmetinn í greiningu á athyglisbresti og 

ofvirkni. Hún segir meðal annars:  

 

Í annarri rannsókn minni er sýnt fram á að skert yrt vinnsluminni 

stafar af málþroskaröskun, sem er algengur fylgikvilli með ADHD. 

Þriðja rannsóknin sýnir að sá þáttur sem best spáir fyrir háu mati 

kennara á athyglisbresti er lélegur málþroski. Það er vel hugsanlegt 

að sum greiningarskilmerkin fyrir ADHD, sérstaklega hvað 

einkenni um athyglisbrest snertir, gætu í raun skýrst af skertum 

málskilningi ... Niðurstöður rannsókna ... vekja þá spurningu hvort 

athyglisbrestseinkennin í ADHD stafi í raun af skertum 

málskilningi. 

(Guðný Björk Eydal o.fl., 2007:18-19). 

3.4.6 Eiginleikar textans  

Efni og innihald texta getur haft áhrif á árangur lesandans. Lesendur ná 

betri árangri ef lesefnið tengist áhugasviði þeirra. Lesskilningserfiðleikar 

geta orðið þegar lesandinn og höfundur koma frá mjög ólíkum 

menningarheimum og félagslegur bakgrunnur þeirra er ólíkur (van den 

Broek og Kremer, 2000). Upplýsingar í texta komast til lesandans eftir 

ýmsum leiðum, stundum þannig að hann er „læsilegri“ en einhver annar 

texti. Slíkur texti getur orðið til þess að draga úr kröfum til lesandann – 

hann getur orðið of auðveldur og auðskilinn. Í slíkum texta eru til dæmis 

mikilvæg atriði endurtekin til að hjálpa lesandanum að öðlast skilning. 

Tengsl eða orsakasambönd sem lesandinn þarf að átta sig á eru þá útskýrð 

og sú bakgrunnsþekking sem skiptir máli er augljós og atriðum sem geta 

truflað er lesandann er haldið í lágmarki.  

Þessi eiginleiki textans er mikilvægur fyrir byrjanda og lesanda með 

slakan skilning. Möguleikar þeirra til að tengja saman vísbendingar og 

orsakasambönd eða beita rökhugsun á innihald textans og nýta sér 

bakgrunnsþekkingu eru ekki miklir. Textinn þarf að vera skrifaður á þann 

hátt að hann hjálpi nemendum að þróa og þroska með sér viðeigandi 

tækni (van den Broek og Kremer, 2000).  
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3.4.7  Kennsluaðstæður og kennsluaðferðir  

Eins og gefur að skilja þá getur truflun og áreiti haft áhrif á námið. Því 

þarf að skapa nemendum sem bestu námsskilyrði. Með örlitlum 

umhverfisbreytingum, sérstaklega í skólastofunni, geta kennarar haft áhrif 

á nemendur sína og örvað þá til meiri lesturs.  

Kennarar geta haft áhrif á markmiðin með sérstakri kennslu eða með 

leiðum sem þeir beita til að ná fram meiri lestri (van den Broek og 

Kremer, 2000). Til eru fjöldamargar aðferðir við að kenna lesskilning. 

Hafa þarf í huga að mælt er með að kenna umskráningu og lesskilning 

eftir ólíkum leiðum (NRP, 2000). Kennarar þurfa að þekkja alla 

nemendur sína og þær leiðir sem henta hverjum og einum nemanda. Þeir 

geta líka, óbeint, haft áhrif á lestrarmarkmið, svo sem með spurningum út 

frá lesefni eða með ályktunarspurningum, með spurningum sem krefjast 

bakgrunnsþekkingar og gera kröfur um árangur nemenda.  

Kennari sem hefur væntingar til nemenda sinna gerir kröfur, til sín og 

til þeirra. Hann vill ná árangri sem kennari og að nemendur hans nái 

sömuleiðis árangri í sínu námi. Þessir þrír þættir hafa mikið að segja til 

um hvernig til muni takast.  

3.4.8 Lestrarmatslíkan (The Cognitive Model) 

Lestrarmatslíkan McKenna og Stahl (2003) hefur að geyma þá þætti sem 

lesandi þarf að tileinka sér til að öðlast lesskilning. Farið er í gegnum 

líkanið á kerfisbundinn hátt þegar ljóst er að nemandi nær ekki innihaldi 

námsefnis sem hæfir aldri hans (mynd 4). Fyrstu þættirnir sem eru 

kannaðir eru sjálfvirk umskráning, málskilningur og námsaðferðir. 

McKenna og Stahl líkja líkaninu við Domino-spil og fyrsti „kubburinn“ í 

spilinu er lengst til hægri en hann fellir kubbana til vinstri þar til 

veikleikinn er fundinn. Hver þáttur er metinn og vandinn einangraður. 

Líkanið (ferlið) er nauðsynlegt til að finna í hvaða undirliggjandi 

færnisþætti, eða þáttum, veikleikinn liggur (Walpole og McKenna, 2007).  
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Einnig er hægt að nota leiðbeinandi spurningar (guiding questions) 

sem tengjast hverjum ramma líkansins. Ekki er farið í gegnum líkanið 

nema lesskilningur sé slakur. Eins og áður er byrjað á að spyrja 

leiðbeinandi spurninga er tengjast umskráningu, málskilningi og loks 

námsaðferðum.  

Mynd 8. Lestrarmatslíkan (The Cognitive Model). (Walpole og McKenna, 

2007:19). 

 

Dæmi um leiðbeinandi spurningar (Walpole og McKenna, 2007:20-25).  

 

1. Sjálfvirk umskráning: 

Nýtir nemandi sér samhengi textans til að fylgjast með eigin 

lestri? 

 Býr nemandi yfir góðri lesfimi? 

 Hefur nemandi góðan sjónrænan orðaforða? 

 Hefur nemandi góða þekkingu á umskráningarfærni/tækni? 
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2. Málskilningur:  

Hefur nemandi góðan (fullnægjandi) orðaforða – miðað við 

aldur? 

Hefur nemandi nauðsynlega bakgrunnsþekkingu til að skilja 

innihald texta? 

 Getur nemandi nýtt sér uppbyggingu texta til að meðtaka 

 skilning? 

 

3. Námsaðferðir: 

Býr nemandi yfir færni til að velja mismunandi lestraraðferðir 

eftir tilgangi lesturs? 

 Áttar nemandi sig á almennum tilgangi lesturs?
25

 

 Hver er þekking nemanda á lestrarhugtökum?
26

 

3.5 Samantekt  

Lesskilningur er flókið ferli sem ekki er hægt að lýsa á einfaldan hátt. 

Hann krefst samspils margra vitrænna færniþátta og aðgerða, allt frá því 

að lesandinn fer að tengja saman tákn og hljóð og mynda orð og þar til 

hann hefur öðlast skilning á textanum. 

Erfitt er að fjalla um einn þátt lesskilnings án þess að víkja að öðrum – 

svo samtvinnaðir eru þeir. Hér að framan var fjallað var um eiginleika 

lesandans og þá færni sem hann þarf að búa yfir eða öðlast til að ná 

góðum skilningi. Einnig var gerð grein fyrir ytri aðstæðum sem hafa áhrif 

á skilninginn en það eru meðal annars þættir eins og lesefnið sjálft, gerð 

þess og framsetning og kennslan og kennarinn sjálfur, þær kröfur sem 

hann gerir – til sín og nemandans.  

Fjallað var um námsvitund og mikilvægi þess að einstaklingurinn 

þekki sig sem lesanda, að hann viti hvernig á að bregðast við ef skilning 

                                                   
25 Spurningar geta verið: veit nemandinn hvað einkennir góðan lesanda, veit 

hann hvað hann á að gera ef vantar upp á orðskilning, veit hann hvað gerir 

lesturinn stundum erfiðan (Walpole og McKenna, 2007:25). 
26 Hugtök eins og bókstafur, orð, lestrarátt, að byrja lestur efst á blaðsíðu og 

halda síðan áfram niður síðuna (Walpole og McKenna, 2007:25). Sem og stafur, 

lína, setning, orðabil, punktur og blaðsíða (Helga Sigurmundsdóttir, 2007). 
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vantar. Þá var gerð grein fyrir líkani Perfetti sem lýsir vel því flókna ferli 

sem lesskilningsferlið er.  

Lestrarmatslíkan (The Cognitive Model) var útskýrt sem leið til að 

greina lesskilningserfiðleika, meðal annars með því að spyrja 

leiðbeinandi spurninga til að finna hvar veikleikinn liggur. 

Hér hefur ennfremur verið gerð grein fyrir þeirri hæfni sem lesandi 

með góðan lesskilning þarf að búa yfir. Þegar grundvallarþekkingu er náð 

og lesandi hefur náð góðum tökum á umskráningu þá getur hann einbeitt 

sér að innihaldi texta. Þá skiptir færni í þáttum sem hér eru taldir upp 

miklu máli og þekking á samspili þeirra. Fræðimenn sem hér hefur verið 

vísað í eru sammála um mikilvægi eftirtalinna þátta: 

 

 Orðaforði og málskilningur. 

 Geta dregið ályktanir (geta lesið á milli lína, spáð fyrir um 

framhaldið, skilið orsök og afleiðingu). 

 Geta greint aðalatriði texta.  

 Búa yfir góðri bakgrunnsþekkingu.  

 Geta nýtt samhengi í texta. 

 Geta túlkað texta.  

 Búa yfir námsvitund og námsaðferðum (hafa stjórn og þekkingu 

á lestrinum).  
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4  Að setja sér markmið og meta út frá þeim 

Í þessum kafla er fjallað um aðalnámskrá grunnskóla í íslensku, lög og 

reglur sem gilda um hana og tilgang hennar og markmið. Dregin eru 

saman lestrarmarkmið aðalnámskrár, með áherslu á lesskilning, og þeir 

þættir sem hún kveður á um að hægt sé að meta þegar lestrarfærni er 

metin. 

Þá er fjallað um skólanámskrár en þær eru nánari útfærsla á 

aðalnámskrá. Með þær í huga eru lestrarmarkmið og lestrarmat 

skólanámskráa könnuð. Skólanámskrár eru skoðaðar út frá áherslum í 

aðalnámskrá.  

Til að glöggva sig enn frekar á tilgangi og markmiðum með tilurð 

aðalnámskrár og skólanámskráa er rétt að byrja á því að líta í lög um 

grunnskóla.  

4.1 Lög um grunnskóla  

Í VII. kafla grunnskólalaga nr. 91 frá 12. júní 2008, 24. gr. segir 

eftirfarandi um aðalnámskrá:  

Ráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð 

reglulega. Í henni er meðal annars kveðið nánar á um 

uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og 

kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr. ... Í 

aðalnámskrá og við skipulagningu náms og kennslu og við gerð og 

val námsgagna skal þess sérstaklega gætt að allir nemendur fái 

jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og 

nálgun í eigin námi. 

Þá segir að námið skuli vera sem heildstæðast og að:  

 

Hver grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru kennd 

aðgreind eða samþætt. Í aðalnámskrá skal skilgreina þekkingar- og 

hæfniþætti á hverju námssviði ... Í aðalnámskrá skal setja ákvæði 

um inntak og skipulag náms. 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 25. gr.) 
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Í áfangamarkmiðum 4., 7. og 10. bekkjar er minnst á mikilvægi þess 

að grunnskólanám í íslensku sé heildstætt – þar sem hver þáttur á að 

styðja annan. Litið er á námið í 1.–10. bekk sem eina heild þar sem 

lokamarkmiðum er náð við lok grunnskólans (Menntamálaráðuneytið, 

2007).  

Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í 

skólastarfi og tilgangur þess er að: 

 

Fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum 

aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til 

framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Nánari 

ákvæði um námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskóla ... 

Nemendur og foreldrar þeirra eiga rétt á upplýsingum um 

niðurstöður mats, matsaðferðir og matstæki. 

(Lög um grunnskóla 91/2008, 27. gr.) 

 

Það kemur nokkuð skýrt fram á hverju námsmat byggist – það er á 

markmiðum aðalnámskrár. Og nemendur og foreldrar þeirra eiga rétt á 

upplýsingum um matstæki. Þá er jafnframt tekið fram að meta skuli 

hvaða börn þurfi sérstaka aðstoð.  

4.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Á vef Stjórnartíðinda (2006) um gildistöku nýrrar aðalnámskrár 

grunnskóla 2007 segir eftirfarandi í 1. gr.:  

 

Með vísan til 29. og 30. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla, með 

áorðnum breytingum, staðfestir menntamálaráðherra hér með að 

ný aðalnámskrá grunnskóla tekur gildi frá og með 1. ágúst 2007. 

Aðalnámskráin kemur til framkvæmda í skólum frá og með 

skólaárinu 2007-2008 eftir því sem við verður komið og skal að 

fullu vera komin til framkvæmda eigi síðar en að þremur árum 

liðnum frá gildistöku. Jafnframt fellur aðalnámskrá grunnskóla frá 

24. febrúar 1999 úr gildi. 

(Stjórnartíðindi, 2006). 
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Þær breytingar sem orðið hafa á aðalnámskrá (2007) eiga því að hafa 

náð inn í námskrár grunnskólanna sem hér eru skoðaðar. Drög að nýrri 

aðalnámskrá voru birt í nóvember 2010 en hafa ekki öðlast gildi. Á 

vefsíðu Mennta- og menningarmálaráðuneytis (2011b) segir að nýr 

almennur hluti aðalnámskrár sé í lokavinnslu og stefnt er að því að gefa 

hann út haustið 2011.  

Aðalnámskrá er sett af mennta- og menningarmálaráðherra (áður 

menntamálaráðherra) og gegnir hún margvíslegu hlutverki. Hún er allt í 

senn:  

 

Stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli 

fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé framfylgt og safn 

sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er 

ætlað að samræma nám og kennslu að því marki sem þörf er talin á 

og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:10). 

 

Námskrá er stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga og hún er safn 

sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. Henni er ætlað að 

samræma nám og kennslu og því má gera ráð fyrir að greina megi 

samhljóm í námskrám grunnskólanna. En hvað er lágmarksmenntun? Er 

það lágmarkskunnátta í öllum eða flestum námsgreinum? Er það að geta 

bjargað sér í daglegu lífi að grunnskóla loknum? Lítum nánar á fyrir hvað 

aðalnámskrá stendur þótt skilgreining á lágmarksmenntun sé ekki hér að 

finna. 

 

Samkvæmt lögum skal árlega gefa út skólanámskrá í hverjum 

skóla og er skólastjóri ábyrgur fyrir því að hún sé unnin, gefin út 

og kynnt. Skólanámskrá skal vera nánari útfærsla á aðalnámskrá 

grunnskóla en jafnframt gefur hún kost á að laga fyrirmæli 

aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla ... Vönduð skólanámskrá er 

ein forsenda þess að markmiðum aðalnámskrár verði náð og skólar 

njóti trausts. Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð megináhersla á að 

námsmarkmið séu sett fram á skýran hátt þannig að hvorki 

kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um hvaða kröfur eru 

gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til 
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skólanámskrár. Aðalnámskrá setur skólum almenn viðmið ... Í 

skólanámskrá birtist stefna skólans og þau gildi sem hún 

grundvallast á og hvernig skólinn útfærir ýmis almenn og 

fagbundin markmið aðalnámskrár ... Einnig skal fjalla þar um ... 

tilhögun námsmats ... Í skólanámskrá þarf að koma fram hvernig 

skólinn hyggst mæta mismunandi þörfum nemenda.  

(Menntamálaráðuneytið, 2006:12). 

 

Aðalnámskrá setur skólum viðmið en hver skóli getur skapað sér 

sérstöðu. Erfitt getur verið að greina afdráttarlausa skólastefnu og því 

geta skólar og kennarar túlkað námskrána með hliðsjón af eigin þörfum 

og áherslum. Ýmsir þættir skólanámskrár eru tíundaðir, meðal annars að 

þar skuli koma fram hvernig skólinn hyggst mæta mismunandi þörfum 

nemenda. Hér hlýtur að vera átt við þann mun sem er á börnum og 

misjafna getu til náms. Orðalagið vekur spurningar sem ekki fást alltaf 

svör við. Þá kemur einnig fram að skólanámskrár skulu vera aðgengilegar 

öllum aðilum skólasamfélagsins (Lög um grunnskóla, 2008) – þeim sem 

koma að skólamálum, starfsmönnum skólanna, foreldrum og nemendum. 

Eins og nefnt hefur verið er trúlega best að birta skólanámskrár á netinu 

til að gera þær sem aðgengilegastar. 

Skólastjóri hvers skóla er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og semur 

hana í samráði við kennara. Þessir aðilar, skólastjóri og kennarar, verða 

því að hafa einhverja þekkingu á námskrárfræðum. Þeir verða jafnframt 

að gera sér grein fyrir grunnhugtökum innan fræðanna, þekkja til 

markmiða og námsmats og hvernig þessir þættir tengjast. Þessi krafa um 

þekkingu, birtist, beint eða óbeint, í kröfu stjórnvalda um gerð 

skólanámskrár í grunn- og framhaldsskólum landsins (Guðrún 

Geirsdóttir, 1997).  

Í aðalnámskrá eru sett fram tvenns konar markmið; lokamarkmið og 

áfangamarkmið og er þeim deilt niður á 1. – 4. bekk, 5. – 7. bekk og 8. – 

10. bekk. Eðli lokamarkmiða er að gefa heildarmynd af því: 

 

sem stefnt er að í kennslu einstakra námsgreina í grunnskóla. Þau 

skýra almennan tilgang náms og lýsa því sem skólar eiga að stefna 

að og því sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér að loknu 
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lögbundnu skyldunámi ... Áfangamarkmið eru sett fram fyrir 

íslensku ... Þau eru meginviðmið í öllu skólastarfi. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:4). 

 

„Þrepamarkmið eru ekki sett fram í námskránni en ætlast er til að 

skólar útfæri þau í skólanámskrá“ (2007:4). Línurnar sem skólum 

landsins eru lagðar eru skýrar og ætla má að námskrárnar séu um margt 

líkar þótt hver skóli geti mótað sérstöðu sína. 

Samkvæmt aðalnámskrá er íslenskunámi skipt í nokkra þætti, það er í 

lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og 

málfræði. Þættirnir eiga að: 

 

styðja hver annan, tengjast og skarast og fléttast þannig saman í 

eina heild. Einnig er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í íslensku 

í öllum námsgreinum í grunnskóla. Áherslurnar geta verið mis-

munandi eftir námsgreinum en einkum skal leggja áherslu á 

þjálfun í töluðu máli, lestri og lesskilningi og ritun, þ.m.t. réttritun. 

Íslenskukennsla á að vera heildstæð í grunnskóla þar sem lögð er 

áhersla á innbyrðis tengsl þátta og viðfangsefna, innbyrðis 

jafnvægi þeirra og eðlilega stígandi í náminu. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:9). 

 

Eins og hér segir eru námsþættir í íslensku nokkrir og samofnir og 

erfitt getur því reynst að taka einn þátt út úr án þess að fjalla um aðra en 

þó er sú leið valin í ritgerðinni. Hér verða því eingöngu markmið í lestri 

og lestranámi til skoðunar og umfjöllunar en vert er að taka undir orð 

Helgu Sigurmundsdóttur þar sem hún bendir réttilega á að lestur og ritun 

styðja hvort annað og að mikilvægt sé að:  

 

börn skrifi markvisst í lestrarnáminu því við ritun þjálfast 

sundurgreining hljóða, sem aftur er forsenda þess að byggja upp 

sjónrænan orðaforða og ná leshraða. 

(2007). 
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En aftur að lestri og lesskilningi. Ef lestur á að nýtast lesandanum þá 

verður hann að öðlast lesskilning því án hans er lestur til lítils. Góð 

lestrarkunnátta er undirstaða náms og þess vegna má ætla að vægi 

lestrarkennslu sé mikið í námi barnsins. Lítum nánar á aðalnámskrá 

grunnskóla. Í áfangamarkmiðum aðalnámskrár við lok 4. bekkjar kemur 

fram að: „Lesskilning nemenda þarf að þjálfa markvisst með verkefnum 

úr fjölbreyttum textum sem þeir lesa eða hlusta á“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:9). Og þremur árum síðar eða við lok 7. 

bekkjar er gert ráð fyrir að: 

 

nemendur hafi náð nokkuð góðu valdi á að lesa þegar þeir koma á 

miðstig grunnskóla. Engu að síður ber að leggja áherslu á lestur og 

læsi í öllum sínum myndum, á tækni, skilning og túlkun ... 

Hvatning til lestrar þarf að vera mikil innan sem utan skóla ... 

Nemendum, sem eiga við lestrarerfiðleika að etja, skal veita 

sérstaka aðstoð og örva þá í lestri með margháttuðum verkefnum 

við hæfi. 

(2007:15). 

 

Hér er áréttað að nemendur með lestrarerfiðleika skuli fá sérstaka 

aðstoð og örvun í lestri. Hvað felst í hinni sérstöku aðstoð getur verið háð 

stefnu hvers skóla og þeim úrræðum sem skólinn getur veitt. Úrræðin 

geta verið breytileg á milli skóla og einnig getur það verið álitamál 

hvenær talin er þörf á íhlutun og hvaða leiðir á að fara til að mæta 

nemendum með lestrarerfiðleika.  

Í áfangamarkmiðum 10. bekkjar segir að mikilvægt sé „að nemendur 

lesi sér til gagns og ánægju, gamalt efni og nýtt, innlent og erlent. 

Nemendur þurfa að læra mismunandi lestraraðferðir og geta beitt þeim“ 

(2007:17) og að nauðsynlegt sé að nemendur nái „tökum á ólíkum 

tegundum lestrar, svo sem nákvæmnislestri, yfirlitslestri, leitarlestri, 

upplestri, hraðlestri, skimlestri og lestri stiklutexta“ (1999:10).  

Í aðalnámskrá (2007:8) segir að bókmenntamarkmið séu flokkuð með 

lestrarmarkmiðum, meðal annars til að vekja athygli á mikilvægi þess að 

nemendur verði læsir á eigin menningu og annarra. Hér er gerður 

greinamunur á markmiðum – þótt öll skipti þau máli. Flokkunin ræðst af 

viðfangsefninu sem birtist í rannsóknarspurningunum.  
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Lestur er mikilvægur og því áríðandi að vekja áhuga nemenda á: 

 

lestri og gera þeim grein fyrir mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu á 

öllum stigum námsins. Nauðsynlegt er að lestrarkennslu og 

lestrarþjálfun sé haldið áfram allan grunnskólann jafnt og þétt. 

Mikilvægt er að kenna og þjálfa mismunandi lestraraðferðir. Frjáls 

lestur á að skipa fastan sess á öllum stigum grunnskóla.  

(Menntamálaráðuneytið, 2007:10).  

 

Með þessi atriði – og mörg önnur – í huga, er það bæði forvitnilegt og 

áhugavert verkefni að kanna skólanámskrár.  

Við lestur aðalnámskrár var skimað eftir hugtakinu „lesskilningur“ og 

kannað hvað þar segir um lesskilning. Hugtakið sjálft kemur ekki oft fyrir 

en skoðum markmiðin aðeins nánar. Í lokamarkmiðum aðalnámskrár í 

Lestri og bókmenntum segir eftirfarandi um æskilega kunnáttu 

nemandans – að hann:  

 

 lesi sér til gagns og gamans, í námi og starfi 

 geti lesið margvíslega texta af öryggi og skilningi  

 geti lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og greint aðalatriði frá 

aukaatriðum  

 hafi þjálfast í almennri leit að lestrarefni og upplýsingaleit  

 geti nýtt sér ritaðar, tölulegar og myndrænar heimildir 

 geri sér grein fyrir mikilvægi margþættrar lestrarkunnáttu. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:12). 

 

Ef grannt er skoðað þá er bent á nokkra þætti sem nemandi þarf að 

tileinka sér til að öðlast lesskilning. Því hvernig á lesandi að geta lesið sér 

til gagns og gamans nema hann hafi skilning á efninu og hvernig á hann 

að greina aðalatriði frá aukaatriðum og að geta nýtt sér heimildir án 

lesskilnings? Þessir þættir – og fleiri – krefjast skilnings. Það er með 

markmiðin eins og lesskilning, lesandinn þarf að búa yfir ákveðinni færni 

og þekkingu til að skilja þau.  
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Í áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar (Menntamálaráðuneytið, 2007) 

er tekið fram að lesskilning skuli þjálfa markvisst og það skuli gert með 

fjölbreyttum textum sem nemendur lesa eða hlusta á og vinna verkefni út 

frá þeim. Þessi lýsing er mjög opin. Hvorki er minnst á aðferðir, 

verkefnin sem á að leysa né hvaða kennsluaðferðir henti best og svo 

framvegis. 

Í Fluglæsi, áherslur, stefnumörkun og aðferðir í lestrarkennslu 

(1998), segir að kennarar virðist ekki hafa tiltækar nafngreindar 

kennsluaðferðir þegar kemur að þjálfun lesskilnings og að: 

 

beinni kennslu virðist vera hætt í síðasta lagi eftir 4. bekk en þá 

tekur við æfing frekar en kennsla sem stendur út 6. og jafnvel 7. 

bekk. Eftir það er lítið eða ekkert um markvissa lestrarkennslu að 

ræða. 

(Rósa Eggertsdóttir, 1998:8). 

 

Jarþrúður Ólafsdóttir tekur undir orð Rósu í meistaraprófsritgerð sinni, 

Brjóstvit eða fræði (2003). Hún setur fram rannsóknarspurningarnar: 

„Hvaða aðferðum beita grunnskólakennarar á Austurlandi til að efla 

lesskilning nemenda sinna á miðstigi“ og „Hafa þær aðferðir sem 

kennarar beita til eflingar lesskilningi áhrif á niðurstöður 

lesskilningsþáttar á könnunarprófi í íslensku í 7. bekk?“ Jarþrúður kemst 

að þeirri niðurstöðu að kennarar í 5.–7. bekk á Austurlandi beiti almennt 

ekki markvissum kennsluaðferðum til eflingar lesskilningi. Einnig að þeir 

segjast beita ýmsum lesskilningsaðferðum en ýmislegt bendir til þess að 

kennarar noti þær fremur ómeðvitað en af ásetningi (2003). 

En lítum nánar á áfangamarkmið við lok 10. bekkjar. Þá á nemandinn 

að: 

 

 skilja mikilvægi þess að geta lesið sér til gagns og ánægju  

 geta lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi  

 kunna mismunandi lestraraðferðir og geta beitt hraðlestrartækni 

 geta greint aðalatriði og aukaatriði í texta  

 þekkja margvíslegar textategundir og helstu einkenni þeirra 



 

77 

 geta unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum 

 geta aflað sér heimilda, til dæmis á bókasafni, í dagblöðum, 

tímaritum og á Netinu 

 geta lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og fjölmiðlaefnis og 

tekið gagnrýna afstöðu til þess.  

(Menntamálaráðuneytið, 2007:18). 

 

Undir liðnum ritun við lok 10. bekkjar er meðal annars markmiðið að 

hafa góðan orðaforða (2007). Í aðalnámskrá frá 1999 er að auki að finna 

þau markmið að nemandi geti lesið texta með gagnrýnu hugarfari svo 

hann geti myndað sér skoðun á því efni sem lesið er, geti áttað sig á 

mismunandi markmiðum höfundar með texta, til dæmis hvort textinn er 

til fróðleiks, skemmtunar eða hvort hann sé áróður. Nemandinn þarf 

ennfremur að geta skynjað boðskap og markmið í texta. Þessi markmið, 

og mörg þeirra sem talin eru upp hér að ofan, tengjast lesskilningi – þótt 

hugtaksins sé ekki sérstaklega getið.  

4.3 Skólanámskrár – Nánari útfærsla á aðalnámskrá 

Eins og nefnt hefur verið í kaflanum um aðalnámskrá grunnskóla er 

sérhverjum skóla skylt, samkvæmt grunnskólalögum, að gera 

skólanámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2009, Guðrún Geirsdóttir, 1997). 

En skólanámskrár gegna öðru hlutverki en aðalnámskrá.  

 

Í þeim er yfirleitt að finna útfærslu á markmiðum aðalnámskrár, en 

þær geta jafnframt tekið til allt annarra þátta og hafa ákveðið 

upplýsingagildi. Þættir sem skólanámskrá getur kveðið á um eru til 

dæmis kennsluhættir eða kennsluaðferðir, námsefni, skipulagning 

námsumhverfis, samstarf við foreldra o.s.frv. 

(Guðrún Geirsdóttir, 1997:116). 

 

Námsmarkmið skulu vera sett fram á skýran hátt þannig að hver sá 

sem hana les sé ekki í vafa um hvaða kröfur eru gerðar til skólans og 

nemenda, hvort sem lesandinn er nemandi, foreldri eða kennari. Þá segir 

jafnframt að vönduð skólanámskrá sé ein forsenda þess að markmiðum 
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aðalnámskrár verði náð og að skólar njóti trausts (Menntamálaráðuneytið, 

2006). Í skólanámskrá á meðal annars að koma fram:  

 

 skýr námsmarkmið  

 stefna skólans og þau gildi sem hún grundvallast á  

 hvernig skólinn útfærir ýmis almenn og fagbundin markmið 

aðalnámskrár  

 tilhögun námsmat  

 hvernig skólinn hyggst mæta mismunandi þörfum nemenda. 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:12). 

 

Háskólinn á Akureyri gerði úttekt á skólanámskrám grunnskóla 

Akureyrar. Skoðað var hvað kæmi fram í skólanámskránum og settar 

fram ábendingar um það sem betur mætti fara. Úttektin leiddi í ljós að 

almennt skorti skólana stefnu. Á það meðal annars við um námsmarkmið, 

kennsluaðferðir og námsmat. Var þetta talinn helsti ágalli skólanám-

skránna, en tekið er fram að þetta gilti ekki um alla skólana. Í niðurlagi 

samantektar veltir Guðmundur Engilbertsson fyrir sér aðgengi að 

skólanámskrám:  

 

Þeirrar tilhneigingar gætir í nokkrum skólum að hluti námskrár sé 

fyrir almenning (almennur hluti), hluti fyrir foreldra og nemendur 

(bekkjarnámskrár) og hluti fyrir starfsfólk (starfsmanna-

handbækur). Gegnsæi skapar traust og væntanlega vönduð 

vinnubrögð og því spurning hvort öll námskráin ætti ekki að vera 

opin og aðgengileg almenningi? 

(2006:6). 

 

4.3.1 Tilgangur lestrarmats 

Tilgangur lestrarmats getur verið margvíslegur þótt ætli megi að hann 

snúist um að kanna hvort námsmarkmiðum sé náð. Eins og kom fram í 

umfjöllun um lög um grunnskóla nr. 91/2008, 27. gr. er tilgangur 

námsmats að fylgjast með hvernig nemendum tekst að uppfylla markmið 

aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva þá til náms og finna þá 

einstaklinga sem þurfa sérstaka aðstoð.  



 

79 

Námsmat hefur áhrif á skipulag kennslunnar og hvernig framhaldi 

hennar er hagað. Lestrarmat getur verið leið til að finna „námsvaktara“ 

(to monitor students learning) nemandans sem segir til um hvernig 

nemandinn lærir.  

 

Carlisle og Rice (2006:522) segja að lestrarmat sé til að: 

 

 skólastjórnendur geti fylgst með árangri lestrarkennara og/eða 

lestrarkennslu 

 finna þá nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð við lestrarnámið 

 finna nemendur sem eiga við sértæka námserfiðleika að stríða 

 fylgjast með framförum nemenda. 

 

Þetta er í takt við það sem kemur fram í grunnskólalögum en Carlisle 

og Rice bæta því við að lestrarmat sé einnig fyrir skólastjórnendur til að 

fylgjast með árangri kennara.  

Lesskilningur er flókið ferli og margir þættir sem hafa áhrif á 

lesskilningshæfni. Þess vegna nálgast rannsakendur og sérfræðingar þau 

atriði sem metin eru af varkárni. Samkvæmt niðurstöðum lestrarmats, The 

National Assessment of Educational Progress (NAEP) 2000, kom í ljós 

að 68% nemenda í 4. bekk voru við eða undir viðmiðunarmörkum sem 

sett voru um undirstöðufærni (Carlisle og Rice, 2006). Eins og áður hefur 

verið minnst á þá er lestur, samkvæmt Einfalda lestrarlíkaninu, færni í að 

umskrá og að búa yfir málskilningi, svo lesið sé til skilnings. 

Niðurstöðurnar um lestrarmat, sem hér var vísað til, urðu til þess að 

hraða leitinni að svari við spurningunni hvernig best sé að meta 

lesskilning. Árið 2002 setti NAEP fram skýrslu um lestrarmat fyrir 4., 8. 

og 12. bekk. Í skýrslunni er færni nemenda í eftirfarandi þáttum metin 

(NCES, 2008):  

 

 lestri bókmennta 

 að kanna atburði, persónur, söguþráð, söguvettvang og fleira 

 að lesa til að fá upplýsingar 

 að afla upplýsinga í tímaritum, námsbókum, dagblöðum og fleiri ritum 

 lestri og verkefnavinnu. 
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Lesendur nýta þekkingu sína sem þeir öðlast við lestur, til að lesa 

leiðbeiningar um lestarferðir, skoðun korta og fleira.  

Eins og kemur fram í aðalnámskrá í eiga börn að kynnast fjölbreyttum 

texta, þau eiga að geta lesið og unnið úr myndefni, einföldum 

skýringarmyndum og kortum og geta nýtt sér heimildir til 

upplýsingaöflunar. Þessi markmið eru sambærileg við ofangreinda þætti.  

4.3.2 Þættir sem má meta og matstæki 

Í aðalnámskrá kemur fram að kennurum og skólum beri að fylgjast 

vandlega með því hvernig nemendum gengur að ná námsmarkmiðum. 

Einnig að megintilgangur námsmats sé að afla upplýsinga um námsgengi 

nemenda, sem á að styðja þá við námið og vera þeim hvatning. Þessar 

upplýsingar megi hafa að leiðarljósi við skipulagningu náms 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Matsaðferðirnar eiga vitaskuld að hæfa 

markmiðunum og endurspegla áherslur í kennslu. „Tryggja þarf að allt 

námsmat sé þannig úr garði gert að það meti það sem það á að meta á 

áreiðanlegan hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010:18).  

Í aðalnámskrá segir eftirfarandi um námsmat við upphaf 

lestrarkennslu:  

 

Í upphafi er einkum um það að ræða að ná tökum á 

undirstöðuatriðum í lestri, styrkja hljóðkerfisvitund og fylgjast 

með að lestrarferli þróist eðlilega. Til þess má nota lesskimanir og 

lesskilningspróf. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:9). 

 

Ekki kemur fram hver lesskilningsprófin eru en í kaflanum um 

námsmat er lögð áhersla á „fjölbreytt“ mat. Þar kemur einnig fram að 

nota eigi skimanir og lesskilningspróf til að meta hvort lestrarferli þróist 

eðlilega en ekki segir hvernig skuli bregðast við ef svo er ekki. Í 

aðalnámskrá eru tilgreindir þeir þættir í lestri sem má meta.  

Á fyrstu fjórum árum er bent á að meta megi:  

 

 lesskilning með því til dæmis að láta nemendur svara munnlega 

eða skriflega spurningum úr lesnu efni eða myndskreyta lesinn 

texta 
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 skrá hvort nemendur geti lesið fyrirmæli úr námsbókum og farið 

eftir þeim og  

 með stöðluðum lestrarprófum 

 lestraráhuga með því að fylgjast með fjölda og tegundum 

frjálslestrarbóka 

 leshraða með því að leggja fyrir stöðluð lestrarpróf 

 málþroska með því að leggja fyrir stöðluð málþroskapróf (í talað 

mál og framsögn). 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:16). 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að á fimmta til sjöunda námsári má 

meta (þættir sem fjallað hefur verið um hér að framan eru skáletraðir af 

höfundi):  

 

 upplestur með því að skrá framfarir nemenda í undirbúnum 

upplestri á lausu og bundnu máli 

 myndlestur með því að skrá hvort nemendur geti lesið úr ýmsum 

kortum, til dæmis götukortum og veðurkortum, áætlunartöflum og 

upplýsingum á tölvuskjá 

 lesskilning og orðaforða með því að skrá færni nemenda í að svara 

munnlega eða skriflegum spurningum úr lesnu efni eða 

 færni í að skrifa stuttan útdrátt úr ákveðnu efni 

 skrá hvort nemendur geti lesið fyrirmæli úr námsbókum og farið 

eftir þeim  

 skrá færni nemenda við að finna umbeðnar upplýsingar í texta og 

með stöðluðum lestrarprófum 

 lestraráhuga með því að skrá fjölda og tegundir frjálslestrarbóka 

 leshraða með því að leggja fyrir stöðluð lestrarpróf. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:18). 

 

Í 8. – 10. bekk er fyrst minnst á nákvæmnis- og leitarlestur og að 

kanna eigi færni nemenda í að greina aðalatriði frá aukaatriðum. Reyndar 

á að meta færni nemenda í að skrifa stuttan útdrátt í 5. – 7. bekk en ekki 

kemur fram hvort átt er við að draga fram aðalatriði textans sem þó má 
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gera ráð fyrir. Engar upplýsingar eru að hafa um hver stöðluð lestrarpróf 

séu eða hvenær eigi að leggja þau fyrir og hversu oft. Eins og fyrr eru 

markmið sem komið hafa fram áður skáletruð af höfundi. Skáletrunin 

sýnir glögglega þær breytingar sem verða á markmiðum á milli 

aldursstiga.  

Á áttunda til tíunda námsári segir í aðalnámskrá að meta megi 

eftirtalda þætti:  

 

 upplestur með því að skrá frammistöðu í undirbúnum upplestri á 

lausu og bundnu máli 

 myndlestur með því að skrá færni í að lesa úr ýmsum kortum, til 

dæmis götukortum og veðurkortum, áætlunartöflum og 

upplýsingum á tölvuskjá 

 nákvæmnis- og leitarlestur með því að skrá færni nemenda við leit 

að lykilorðum 

 skrá færni í að greina aðalatriði frá aukaatriðum og  

 skrá færni í að svara spurningum og gera útdrætti 

 lesskilning og orðaforða með því að skrá færni nemenda í að svara 

spurningum úr lesnu efni eða 

 færni þeirra við að skrifa útdrátt úr því 

 skrá færni nemenda við að lesa fyrirmæli úr námsbókum og fara 

eftir þeim 

 skrá færni nemenda í að finna umbeðnar upplýsingar í texta og  

 með stöðluðum lestrarprófum 

 lestraráhuga með því að skrá fjölda og tegundir frjálslestrarbóka. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:20). 

 

Við lestur lokamarkmiða (2006) í 10. bekk sést að þeir þættir sem 

meta má í 8. – 10. bekk eru í samræmi við markmið í lestrarnámi, sem er 

auðvitað rétt, því eins og segir í aðalnámskrá þá á mat vitaskuld að hæfa 

markmiðunum og endurspegla áherslur í kennslu.  

 

Þess er enginn kostur að meta námsgengi og framfarir eingöngu 

með prófum og öðrum formlegum aðferðum ... Námsmat á að vera 

óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það 
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þýðir að meta verður alla þætti námsins, framfarir, þekkingu, 

skilning og leikni og láta þá vega í samræmi við áherslur í náminu. 

 

Og námsmat á að gera námið markvissara: 

 

Með því að meta stöðu nemenda í upphafi námstímabils má fá 

gagnlegar upplýsingar sem auðvelda skipulag kennslu og gera 

námið markvissara. Námsmat þarf einnig að fara fram jafnt og þétt 

á námstímanum. Kennarar þurfa að hjálpa nemendum til raunhæfs 

sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms og hvernig 

miðar í átt að þeim. 

(2006:16-17). 

 

Í inngangi aðalnámskrár í íslensku kemur fram að áhersla sé lögð á að 

markmið séu skýr og „að þorri nemenda geti náð þeim og unnt sé að meta 

með einhverjum hætti hvort það hafi tekist“ (Menntamálaráðuneytið, 

2007:8). Ekki er minnst á leiðir og kannski er það í anda þess sjálfstæðis 

og sveigjanleika sem stjórnendur skóla hafa til að skipuleggja nám og 

kennslu, og þá einnig hvernig námsmat fer fram.  

Upplýsingar um matstæki eru hvorki ítarlegar né lýsandi. Lagðar eru 

ákveðnar línur og allir skólar móta starfið eftir sömu aðalnámskrá en hver 

skóli útfærir samkvæmt eigin skólastefnu. Í tilvitnun kemur fram að meta 

eigi árangur í samræmi við áherslur og verður því spennandi að sjá 

hverjar þær eru og hvert lestrarmatið er. Þar segir einnig að námsmatið 

fari fram jafnt og þétt á námstímanum.  

Nauðsynlegt er að meta hvort lesandinn hafi skilið og náð innihaldi 

textans. Gott er að leggja fyrir hann spurningar en gæta þarf að þær geri 

kröfu um að textinn hafi verið lesinn en ekki sé hægt að svara þeim út frá 

almennri þekkingu hans (Nation, 2006). Við brýnum jafnan fyrir börnum 

að lesa námsefnið – og gott væri að lesa það oftar en einu sinni. Það hefur 

viljað gleymast að það skiptir ekki máli hversu oft barnið les textann 

heldur hver skilningur þess sé á innihaldi hans.  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir námsmarkmið aðalnámskrár 

grunnskóla í íslensku, með áherslu á lestur og þá sérstaklega lesskilning. 

Næsta skref er að rýna í vefsíður nokkurra skóla og kanna hvernig 
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markmið aðalnámskrár birtast þar og ennfremur að skoða hvað segir þar 

um lestrarmat og matstæki og hvaða lestrarfærniþættir eru metnir.  

4.4 Samantekt 

Í kaflanum var gerð grein fyrir þeim hluta grunnskólalaga er lýtur að 

aðalnámskrá grunnskóla og gerð skólanámskráa. Eftir rýni í lög um 

grunnskóla var aðalnámskrá krufin en á henni eru skólanámskrár 

byggðar.  

Lögum samkvæmt skal á hverju ári gefa út skólanámskrá. Í henni, eins 

og aðalnámskrá, er megináherslan á að námsmarkmið séu sett fram á 

skýran hátt – enginn á að velkjast í vafa um hvaða kröfur eru gerðar til 

nemenda og skóla. Aðalnámskrá setur skólum almenn viðmið en hver 

skóli getur skapað sér sérstöðu og útfært markmið að stefnu skólans.  

Þá var fjallað um lestrarmat og tilgang lestrarmats, gerð lestrarprófa, 

fyrir hvern lestrarprófin eru og hver tilgangur þeirra er. Aðalnámskrá 

nefnir ýmsa þætti sem má meta og voru þeir dregnir fram.  
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5 Framkvæmd rannsóknar 

Kaflinn fjallar um framkvæmd og þróun rannsóknarinnar, þeirri aðferð 

sem var beitt við rannsóknina, val á skólum, öflun gagna, flokkun þeirra, 

skráning og loks úrvinnslu gagna. Að lokum er stutt lýsing á töflu 3 sem 

sýnir staðsetningu skólanna, það er að segja í hvaða landshluta þeir eru.  

5.1 Undirbúningur og þróun rannsóknarinnar 

Undirbúningur verkefnisins hófst með lestri á skrifum fræðimanna um 

lestur og lesskilning. Við lesturinn öðlaðist höfundur dýpri þekkingu á 

þeim þáttum sem fræðimenn telja að hafi áhrif á eflingu lesskilnings og 

þá jafnframt hvað getur dregið úr lesskilningi. Að þeim lestri loknum tók 

við rýni í markmið aðalnámskrár grunnskóla og hlutverk og tilgang 

skólanámskráa. Höfundi lék forvitni á að vita hvort greina mætti 

samhljóm, það er að segja hvernig fræðin birtast í markmiðum 

aðalnámskrár en ekki síður til að kanna áherslur í kennslu og hvernig 

lestur er metinn. Þetta skref leiddi að höfundinn áfram að skólanámskrám 

og þá eins og þær eru settar fram á vefsíðum skólanna. Lestur fræðanna 

og aðalnámskrár varð kveikjan að því að rýna í skólanámskrár – og þá út 

frá sjónarhorni hins almenna borgara sem vill vera upplýstur um 

lestrarkennslu, með áherslu á lesskilning, með því að lesa sig til um 

markmið með lestrarnámi á vefsíðum skólanna.  

Segja má að verkefnið hafi verið í stöðugri þróun og að úrvinnsla þess 

og sú stefna sem það tók hafi ekki verið ljós í upphafi vinnuferilsins.  

5.2 Verklag – Orðræðugreining 

Rannsóknin byggir á heimildarannsókn og orðræðugreiningu.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) segir að „Orðræðan byggist upp á 

orðum, hugmyndum og athöfnum sem eru þrástef í orðræðunni“ (bls. 

179). Hann segir einnig að hann kjósi „að tala um orðræðugreiningu sem 

verklag – fremur en aðferð“ (bls. 189).  

Í fyrri hluta þessarar rannsóknar var gerð grein fyrir skrifum 

fræðimanna og niðurstöðum þeirra á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

lesskilning. Í þeim hluta má greina „þrástef“, þá þætti sem fræðimenn eru 

í meginatriðum sammála um að hafi áhrif á eflingu lesskilnings. Í síðari 

hluta rannsóknarinnar voru skólanámskrár tólf grunnskóla skoðaðar með 
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tilliti til áherslna á lesskilning, og borið saman við aðalnámskrár. Við 

lestur þessara námskráa eru lestrarmarkmið – með áherslu á lesskilning – 

flokkuð og aðgreind út frá þrástefum.  

Ingólfur Ásgeir (2006) skiptir orðræðugreiningunni í fimm þrep og 

hér er stuðst við þau. Fyrsta þrepið var að velja viðfangsefnið sem er 

lesskilningur. Næst var að velja gögnin. Þar sem markmið síðari hluta 

rannsóknarinnar var að skoða skólanámskrár nokkurra grunnskóla var því 

fljótgert að afmarka gögnin. Lykilheimildir í þeim hluta voru 

aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrár tólf skóla. Þá var komið að því 

að greina gögnin. Skólanámskrárnar og lestrarmarkmið sem þar komu 

fram voru sett upp í töflur. Stuðst var við skrif fræðimanna við fyrrnefnda 

þætti, þrástef, sem þeir nefna að hafi áhrif á eflingu lesskilnings. Á fjórða 

þrepi var lesið í mikilvægi lestrarmarkmiða eins og þau birtast í 

skólanámskrám. Lestrarmat var skoðað á sama hátt. Mikilvægi markmiða 

var fundið út frá því að skoða hversu oft hvert þeirra birtist. Þegar komið 

var að fimmta þrepi var lesið úr töflum – tíðni hvers markmiðs. Þar leiðir 

rannsakandinn hugann að þeim gögnum sem hann valdi og þeim 

upplýsingum sem þær veittu. Að lokum eru niðurstöður þessarar 

orðræðugreiningar dregnar saman í kaflanum umræður.  

5.3 Val á skólum  

Tólf skólar voru valdir af handahófi en þess þó gætt að þeir gæfu mynd af 

skólanámskrám skóla í stærri og minni byggðalögum, fjölmennra og 

fámennra skóla. Fjórðungur þeirra er í Reykjavík, og allir fjölmennir, og 

sami fjöldi telst til fámennra skóla (skammstafað fám. í töflu 3). Þóra 

Björk Jónsdóttir skilgreinir fámenna skóla þar sem um samkennslu er að 

ræða, það er að segja þar sem tveimur eða fleiri árgöngum er kennt saman 

(2000). Skólarnir eru á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Norðvesturlandi 

og Norðausturlandi. Sjá töflu 3. Ekki verður skýrt nánar frá skólunum.  

5.4 Gagnaöflun 

Gögnum, var safnað af vefsíðum tólf skóla á fyrri hluta skólaársins 2008 - 

2009, endurskoðaðar ári seinna eða á skólaárinu 2009 -2010 og enn á ný 

ári seinna.  
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5.5 Skráning gagna 

Út frá skrifum fræðimanna voru markmið aðalnámskrár um eflingu 

lesskilnings flokkuð og sett upp í töflu. Í fyrstu voru öll markmiðin sett í 

eina töflu sem sýndi hversu oft hvert lestrarmarkmið voru tilgreind og 

hvernig þau dreifðust eftir árgöngum. Síðan voru markmið flokkuð í 

sérstaka lestrarmarkmiðstöflu, ein tafla fyrir hvern skóla. (Sjá lestrar-

markmiðstöflur í viðauka I.) Í töflunni má greina aldursstigin, 1. – 4., 5. – 

7. og  8. – 10. bekk. Við úrvinnslu gagna var merkt við í töflu hvaða 

árgangar áttu að ná eða stefna að ákveðnu markmiði.  

Í aðalnámskrá er greint frá þeim þáttum sem má meta til að kanna 

lestrarkunnáttu nemenda. Sérstök tafla, lestrarfærni metin, fylgir í kjölfar 

lestrarmarkmiðataflna skólanna. Samantektartafla sýnir heildarfjölda 

prófa og prófþátta sem greina má í skólanámskránum. 

5.6 Úrvinnsla gagna 

Töflur og þær upplýsingar sem þær veita voru settar upp í súlurit en 

myndræn framsetning gefur góða mynd af tíðni markmiða og dreifingu 

eftir aldursstigum. Einnig eru myndir sem sýna hvaða lestrarfærni er 

metin og hlutfall prófþátta. Við hverja mynd eru útskýringar á því sem 

þær hafa að geyma og umræða um lestur og lestrarmat. Í viðauka II eru 

nokkur markmið tekin úr lestrarmarkmiðatöflu og tíðni þeirra skoðuð. 

Þetta eru þau markmið sem höfundur telur, eftir lestur á skrifum 

fræðimanna, að skipti miklu máli varðandi eflingu lesskilnings.  

5.7 Skólanámskrár á vefsíðum 

Tafla 3 sýnir í hvaða landshluta skólarnir eru. Litaðir reitir merkja að 

skólar vísa eingöngu í aðalnámskrá eða orða markmið mjög almennt. Það 

er að segja, þeir tíunda nokkur lestrarmarkmið án þess að tilgreina 

árganga. A í reitum merkir að skólar vísa í aðalnámskrá en jafnframt setja 

þeir fram markmið í árgöngum.   
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Tafla 3. Staðsetning skólanna og skólanámskrár.  

Skólar Höfuðb.sv. Suðurl. Norðvesturl. Norðausturl. 

1  x   

2 x (Rvík)    

3 x * A    

4 x (Rvík) A    

5    x 

6   x (fám)  

7    x 

8   x (fám)  

9  x (fám)   

10  x A   

11   x A  

12 x (Rvík)     

*Upplýsingar ekki aðgengilegar nema með aðgangi (aðgangsorði) að 

Mentor.  
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6 Lestrarmarkmið og lestrarmat 

Í þessum kafla er farið yfir markmið lestrarkennslu eins og þau birtast í 

skólanámskrám tólf grunnskóla. Samkvæmt þeim upplýsingum sem 

vefsíður skólanna veita þá eru tíu árgangar, 1. – 10. bekkur, í níu þessara 

skóla, í einum eru þeir átta, 1. – 8. bekkur, og tveir með níu árganga, 1. – 

9. bekkur. Engar upplýsingar er að finna um lok grunnskólanáms 

nemenda í þremur síðasttöldu skólunum. 

Í skólanámskrám eru áherslur í lestrarkennslu og lestrarmarkmiðum 

skoðaðar og hvaða upplýsingar þær veita um vikulegan 

kennslustundafjölda í íslensku og lestrarkennsluaðferðir. Þá er kannað 

hvenær og hvernig lestur er metinn. Út frá þessum upplýsingum og 

töflum er dregin upp mynd af stígandi í lestrarkennslu hvers skóla frá 1. 

bekk til lok grunnskólans. Það er að segja hvernig lestrarkennsla þróast 

frá því að barn hefur nám í grunnskóla og þar til það lýkur námi.  

6.1 Töflur og lýsing á þeim 

Upplýsingar um lestrarmarkmið og þætti sem metnir eru í lestri 

samkvæmt skólanámskrám eru settir upp í töflur sem gefur skýra mynd af 

áherslum í lestrarkennslu. Hverjum skóla fylgja tvær töflur. Hér á eftir er 

gerð grein fyrir uppbyggingu þeirra. Töflurnar eru í viðauka I. Út frá 

þeim eru samantektartöflur og súlurit til að glöggva sig enn frekar á 

áherslum og vægi lestrarkennslu í grunnskólanum.  

Í viðauka II sést dreifing nokkurra lestrarmarkmiða samkvæmt 

skólanámskrám tólf grunnskóla. Þar kemur fram fjöldi skóla á bakvið 

markmiðin og hvaða árgangar eiga að ná tilskildum markmiðum.  

6.1.1 Lestrarmarkmið 

Fyrri tafla hvers skóla sýnir lestrarmarkmið aðalnámskrár sem eru byggð 

á áfangamarkmiðum aðalnámskrár (2007:14, 16 og 18). Í fyrsta dálki eru 

lestrarmarkmið og er þeim raðað eftir aldursstigum. Í einhverjum 

tilvikum eru markmið skáletruð sem þýðir að viðkomandi skóli hefur sett 

inn markmið sem ekki er að finna í aðalnámskrá. Stjarna (*) við 

áfangamarkmið 4. bekkjar merkir að markmið eru endurtekin við lok 7. 

bekkjar. Ef tvær stjörnur (**) standa við markmið 4. og 7. bekkjar þá eru 

þau einnig markmið í lok 10. bekkjar. Gráir litatónar eru notaðir til að 

aðgreina aldursstigin en oft er það ekki hægt þar sem markmið á yngsta 

stigi getur verið markmið á miðstigi og öfugt.  
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Orðalagi lestrarmarkmiða hefur verið lítillega breytt en inntakið er það 

sama. Þá er rétt að benda á að sum markmið eru keimlík en hafa ekki 

nákvæmlega sömu merkingu. Þetta eru markmið eins og að auka 

lesskilning, að hafa öðlast lesskilning, geta aflað sér upplýsinga og kunna 

að afla sér heimilda. Að efla lesskilning er markmið sem stefnt er að – og 

að hafa öðlast er markmið sem á að hafa náðst. Að afla sér upplýsinga 

getur staðið fyrir að leita svara í texta við spurningum og að leita sér 

heimilda getur tengst verkefnavinnu eins og ritgerðarsmíði. Seinni 

markmiðin tvö geta staðið fyrir svipaða þætti en um leið ólíka. Markmið 

eru því ekki alltaf ljós. Það vekur óneitanlega spurningar ef vinnuplaggið 

er óljóst. Hvað felst til dæmis í því að efla undirstöðuatriði lesturs? 

Lestrarfærni byggist á mörgum þáttum eins og fram hefur komið. Ekki er 

hægt að gera ráð fyrir að átt sé við alla þá þætti frá því að barn lærir 

bókstafi og hljóð þeirra þar til það hefur öðlast lesfimi og skilning. Þetta 

markmið kemur oftast fyrir í 1. bekk svo ætla má að það feli í sér að 

barnið læri stafi, hljóð þeirra og tengi saman í orð.  

Í fyrsta listanum sem var gerður voru markmiðin; að hafa öðlast 

fjölbreyttan orðaforða, geta lesið með góðum skilningi og að geta beitt 

hraðlestrartækni. Enginn skólanna setti sér þessi markmið og þau því 

tekin af listanum. 

Í skólanámskrá skóla sem fékk númerið 8 eru markmið orðuð mjög 

almennt. Þau eru sett fram sem lestrarmarkmið 1. bekkjar. Án þeirra féllu 

niður markmiðin að hafa öðlast góðan lesskilning og að þekkja 

margvíslegar textategundir og helstu einkenni þeirra.  

Skammstafanir: A: Skóli vísar í markmið aðalnámskrár, Þm: Vísað er 

í þrepamarkmið, B: Byrjendalæsi sem lestrarkennsluaðferð. Gvl: Kenndur 

er Gagnvirkur lestur. Sk: Stafakennsla. Hj: Hljóðaaðferð og 

hljóðlestraraðferð. 

6.1.2 Lestrarmat  

Í seinni töflu hvers skóla sést hvaða aldurshópar taka lestrarpróf, hvaða 

lestrarfærni er metin og hvert námsmatstækið er (heiti prófa og verkefna). 

Þættirnir, sem nefndir eru sem þættir sem má meta, eru sóttir í 

aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 1999) og skólanámskrár. Ef tekið 

er fram að nemendur þreyti samræmd könnunarpróf þá er merkt með sp 

(samræmt próf). Stjörnur í töflum hafa sömu merkingu og stjörnur í fyrri 
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töflu. Hér er aðeins einn grár litur sem sameinar öll aldursstigin sem 

skýrist af því að sömu þættir eru metnir á öllum aldursstigum.  

Í skólanámskrám tveggja skóla er stafaþekking nefnd sem kunnátta 

sem má meta, og bættist því í töfluna.  

Í töfluna vantar eftirfarandi þætti af þeim sem nefndir eru í 

aðalnámskrá: að meta færni í að skrifa útdrátt (aðalatriði), að meta 

orðaforða, kunnáttu í myndlestri (það er að lesa götukort, veðurkort og 

áætlunartöflur) og loks að meta lestraráhuga eða fjölda og tegunda 

frjálslestrabóka en slíkt er ekki einfalt mál. Þessir þættir voru teknir úr 

töflu þar sem enginn skólanna tilgreinir þá yfir þætti sem eru metnir í 

lestri.  

6.1.3 Áður en lengra er haldið 

Í 29. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 stendur skrifað að í hverjum 

skóla skuli gefa út skólanámskrá og starfsáætlun. Skólanámskrá er nánari 

útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms og 

námsmat, starfshætti og mat á árangri og gæðum skólastarfs. Þar kemur 

einnig fram að skólanámskrá og starfsáætlun skulu vera aðgengilegar 

öllum aðilum skólasamfélagsins.  

Samkvæmt aðalnámskrá skal leggja áherslu á fjölbreytt mat. Nota á 

skimanir og lesskilningspróf til að meta hvort lestrarferli þróist eðlilega 

en engar frekari upplýsingar er að finna um matstæki. Í aðalnámskrá er 

tekið fram að nemendum sem glíma við lestrarörðugleika skuli veita 

sérstaka aðstoð og örva í lestri með verkefnum við hæfi (2007). Þá er 

bent á að meta skuli árangur nemenda með mismundandi hætti. „Til 

dæmis má prófa þá munnlega fremur en skriflega sem eiga við 

lestrarörðugleika að etja“ (Menntamálaráðuneytið, 2007:7). 

Taflan sem sýnir þá þætti sem má meta byggir á aðalnámskrá 1999. Í 

aðalnámskrá frá 2007 er greint frá námsmatsþáttum í almennri umfjöllun: 

 

Þær hugmyndir, sem leggja skal til grundvallar við námsmat í 

íslensku, eru tíundaðar í almennri umfjöllun um námsmat ... Þar er 

og gerð grein fyrir helstu matsaðferðum og mikilvægi þess að 

matið taki mið af markmiðum sem sett hafa verið fyrir viðkomandi 

nemanda eða námshóp. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:11). 
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Í aðalnámskrá kemur fram að „Lestrarkunnátta er undirstaða 

almennrar menntunar ... Nauðsynlegt er að lestrarkennslu og lestrar-

þjálfun sé haldið áfram allan grunnskólann“ (Menntamálaráðuneytið, 

1999:9). Ástæða er til að velta þessum orðum fyrir sér og hafa þau í huga 

þegar samantektin er lesin – það veitir ákveðna sýn á verkið. 

 

 



 

94 

6.2 Töflur og samantekt – lestrarmarkmið 

Tafla 4. Samantektartafla á lestrarmarkmiðum.  

Markmið í hverjum árgangi  1. - 4. 5. – 7. 8. – 10. 

Ná tökum/valdi á undirstöðuatriðum lestrar 17   

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri 6 3  

Auka orðaforða  17 7 6 

Ná viðunandi lestrarhraða / auka hraða 15 6  

Auka lesskilning  18 9 8 

Bæta málskilning 12 3 5 

Geta lesið sér til gagns og gamans, af áhuga 
*/** 

7 4 1 

Geta valið sér bækur eftir áhugasviði /við hæfi 
*/** 

9 2  

Kunna að afla sér upplýsinga úr bókum og af 
Netinu * 

1 1 2 

Lesa fjölbreyttan texta 9 5  

Geta lesið/unnið úr myndefni, einf. myndum og 
kortum */ ** 

 3 2 

Vera orðinn vel læs  1 2 

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í texta og helstu 
efnisorðum 

5 2 1 

Hafa þjálfast í lestraraðferðum; s.s. nákvæmnis-/ 
leitar-/yfirlitslestri ** 

1 3 2 

Geta útskýrt áhrif texta/túlkað ** 1 3 5 

Geta lesið alm. texta af öryggi  2  

Þekkja margvíslegar textategundir og helstu 
einkenni þeirra 

1   

Geta aflað sér heimilda; m.a. í dagblöðum, 
tímaritum, á Netinu 

  2 

Geta lagt mat á gildi og trúverðugleika texta – 
tekið gagnrýna afstöðu  

 2 7 

Geta gert grein fyrir áhrifum bókmennta, 
boðskap, markmiðum 

 1 2 

Vera læs á myndmál, algengustu tákn og 
líkingar 

  
 

1 

Velja og hafna heimildum og draga ályktanir af 

þeim 
  

2 

Alls 119 57 48 
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Taflan sýnir hversu oft markmið birtast í skólanámskrám og hver 

skiptingin er á milli aldursstiga. Samkvæmt upplýsingum skólanámskráa 

þessara tólf skóla þá koma ofangreind markmið fyrir alls 224 sinnum. 

Rétt rúmlega 53% þeirra eru markmið í 1. – 4. bekk, um fjórðungur 

markmiða er í 5. – 7. bekk og loks rúmlega 21% í 8. – 10. bekk. Þungi 

lestrarkennslunnar er á yngsta stigi. Sú niðurstaða kemur ekki á óvart en 

þó hefði mátt gera ráð fyrir markvissari lestrarkennslu á miðstigi og 

unglingastigi, ekki síst í þáttum er varða lesskilning.  
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Mynd 9. Lestrarmarkmið. Áherslur í lestrarnámi í 1. – 10. bekk.   

Markmið eru flokkuð eftir vægi, það er, hversu oft kemur markmiðið 

fyrir í skólanámskrám.  

Eitt og sama markmiðið getur birst að hámarki 120 sinnum. Það er ef 

allir skólarnir hafa það sem markmið í hverjum árgangi upp allan 

grunnskólann. Markmið eins og að auka lesskilning, auka orðaforða og 

lesa til gagns og gamans eiga í rauninni heima alls staðar og því ættu þau 

að sjást sem markmið hvers árgangs.  

Nokkrir skólar vísa til aðalnámskrár og í sumum árgöngum er vísað í 

þrepamarkmið. Ekki er hægt að ganga út frá því að það að vísa í 

aðalnámskrá þýði að skóli fylgi öllum markmiðum aðalnámskrár. Þá væri 

hægt að greina fleiri lestrarmarkmið hjá þeim skólum sem tilgreina þau.  

Rétt er að endurtaka það sem kemur fram í 6.1.1. að í þennan lista 

vantar markmiðin að hafa öðlast fjölbreyttan orðaforða, geta lesið með 

góðum skilningi og beitt hraðlestrartækni. Enginn skólanna setti sér þessi 

markmið og voru þau því tekin af listanum.  
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Mynd 10. Lestrarmarkmið og fjöldi skóla á bakvið markmiðin.  

Hér má sjá fjölda skóla á bakvið lestrarmarkmiðin. Átta skólar telja 

mikilvægt að nemendur auki lesskilning og orðaforða. Markmið eins og 

að gagnrýna, greina aðalatriði í texta eða þekkja til (hafa þjálfast í) 

mismunandi lestraraðferða eru ekki jafn mikilvæg – samkvæmt þessari 

töflu. Athygli vekur að það markmið sem er hvað mikilvægast, að draga 

ályktanir, sést aðeins í einni skólanámskrá.  

Eins og sjá má í 3. kafla, þar sem fjallað er um þætti sem hafa áhrif á 

lesskilning, þá ættu þessi markmið að sjást jafn oft eins og að auka 

lesskilning og orðaforða – og jafnvel oftar. Þessir þættir spila saman, því 

auðugri orðaforði – því betri skilningur. Taflan virðist sýna að það sé 

mikilvægara að nemendur auki lestrarhraðann en margt annað, að 

leshraðinn sé veigameiri þáttur en efling lestrarfærni. Nú erum við aftur 
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komin að spurningunni – hvað er lestrarfærni? Hægt er að flokka mörg 

markmið undir lestrarfærni og í rauninni getur það markmið – að efla 

lestrarfærni – staðið eitt og sér sem yfirmarkmið. Sem undirmarkmið 

væru þeir þættir sem leggja þarf áherslu á til að efla færnina.  

Þegar fjöldi skóla á bakvið markmið eru skoðaður sést að hann er ekki 

mikill. Það segir að sumir skólar nefna nokkrum sinnum sama markmiðið 

– hjá mörgum árgöngum – á meðan markmiðin koma ekki fram hjá 

öðrum skólum.  
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Mynd 11. Lestrarmarkmið í 1. – 4. bekk.  

Mynd 11 sýnir hvernig lestrarmarkmið dreifast í 1. – 4. bekk og fjölda 

skóla á bakvið hvert markmið. Áherslan er á málskilning, að auka 

orðaforða og að nemendur nái undirstöðuatriðum lestrar. Vægi þess að 

auka lestrarfærni er ekki jafn mikið. Lögð er áhersla á lesskilning, 

málskilning, orðaforða og lestrarhraða.  

Markmið sem komast ekki á blað eru að nemandi geti dregið 

ályktanir, sé læs á myndmál og algeng tákn, geti skýrt áhrif bókmennta, 

metið gildi texta og sé gagnrýninn á hann, geti aflað heimilda, lesið 

almennan texta af öryggi, sé orðinn vel læs og geti lesið úr myndefni. 

Rétt er að líta á markmið aðalnámskrár þar sem taldir eru upp þættir sem 

nemandi á að hafa náð við lok 4. bekkjar. Þar segir að nemandi eigi 

meðal annars að: 

 

 hafa náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar, m.a. að: 
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 geta lesið upphátt og í hljóði á sæmilegum hraða 

 geta lesið og skilið einfaldar sögur og ljóð 

 geta nýtt sér helstu lestrarmerki 

 geta lesið texta á íslensku sem fylgja erlendu myndefni 

geta lesið texta sér til gagns og upplýsingaöflunar, m.a. að: 

 geta lesið og skilið texta við hæfi 

 geta notað bækur til að afla sér upplýsinga vegna 

verkefna 

 geta lesið einföld fyrirmæli og farið eftir þeim. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:26). 

 

Hér sést að nemandi á að hafa náð viðunandi lestrarhraða og getað 

lesið texta með erlendu myndefni en til þess þarf að öðlast ákveðna 

lesfimi og lestraröryggi. Hann á að geta aflað sér upplýsinga úr bókum 

sem er skylt því að afla sér heimilda. Þó að þessi markmið komist ekki á 

blað í skólanámskrám þessara skóla sem eru skoðaðir þá er gert ráð fyrir 

þeim í aðalnámskrá.  

Það vekur athygli að ekki er minnst á það markmið að draga ályktun 

en þann þátt má kenna börnum frá unga aldri, meðal annars út frá 

hlustunarskilningi og leik. Færni við að draga ályktanir tengist því ekki 

lesskilningi eingöngu. Þetta er færni sem börn byggja upp í daglegum 

samskiptum. Þau draga ályktanir af látbragði, svipbrigðum og 

raddbeitingu uppalenda, svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar og forráðamenn átti sig á þeim möguleikum sem hægt er að 

beita til að þjálfa og kenna þessa mikilvægu undirstöðufærni. (Sjá nánar í 

kafla 3.5.3 þar sem fjallað er um ályktunarhæfni.) 

 



 

101 

 

Mynd 12. Lestrarmarkmið í 5. – 7. bekk  

Mynd 12 sýnir dreifingu lestrarmarkmiða  í 5. – 7. bekk og fjölda skóla á 

bakvið hvert markmið. Á miðstigi hefur lestrarmarkmiðum fækkað 

töluvert. Enn eru áherslur á að auka lesskilning og orðaforða en atriði eins 

og að greina aðalatriði í texta þykja ekki eins mikilvæg.  

Markmið sem komast ekki á blað eru að nemandi geti dregið 

ályktanir, sé læs á myndmál, geti aflað heimilda, þekki margvíslegar 

textategundir og hafi náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar. Aftur ber að 

líta á markmið aðalnámskrár þar sem taldir eru upp þættir sem nemandi á 

að hafa náð við lok 7. bekkjar. Þar segir að nemandi eigi meðal annars að: 

  

 geta lesið sér til gagns og vera orðinn vel læs á nytjatexta af 

 ýmsu tagi, m.a. að 

 hafa öðlast góðan lesskilning og fjölbreyttan orðaforða 

 geta gert sér grein fyrir aðalatriðum í texta og helstu 

efnisorðum 
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 geta safnað upplýsingum úr bókum, margmiðlunarefni og 

af Netinu, valið úr þeim og túlkað þær 

 geta unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum 

 geta lesið sér til ánægju og afþreyingar bækur að eigin 

 frumkvæði, m.a. að 

 hafa lesið nokkrar bækur ætlaðar sínum aldri og geta sagt 

frá skoðun sinni á efni þeirra 

 geta lesið laust og bundið mál áheyrilega, m.a. að 

 lesa upphátt skýrt og á blæbrigðaríkan hátt á viðeigandi 

hraða. 

(Menntamálaráðuneytið, 1999:43).  

 

Hér segir að nemandi í lok 7. bekkjar eigi meðal annars að hafa öðlast 

góðan lesskilning og fjölbreyttan orðaforða en þessi tvö markmið komust 

hvergi á blað í skólanámskránum. Gerður er greinamunur á því að efla og 

að hafa öðlast. Eins og komið hefur fram að markmið sem kveður á um 

að efla segir til um það sem stefnt er að en það að hafa öðlast segir hvað á 

að hafa náðst.  

Nemendur í lok 7. bekkjar eiga að geta gert grein fyrir aðalatriðum í 

texta en samkvæmt mynd 12 er aðeins einn skóli sem nefnir það markmið 

og þá sem markmið tveggja árganga og markmiðið að afla heimilda sést 

ekki.  

Aðalnámskrá greinir frá þeim markmiðum sem stefna skal að í 

lestrarkennslu og þeirri færni sem nemendur eiga að hafa öðlast við lok 

hvers aldursstigs. Að þau komist ekki í skólanámskrárnar eða eru nefnd 

sjaldan vekur upp ýmsar spurningar. Þeirra á meðal er hvort hugsast geti 

að skólanámskrárnar endurspegli þekkingarleysi á undirstöðuþáttum 

læsis. Þeirri spurningu og ýmsum öðrum er svarað í umræðukaflanum, 

7.1, hér á eftir.  
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Mynd 13. Lestrarmarkmið í 8. – 10. bekk.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999:13-14) kemur 

fram að bókmenntalestur sé mikilvægur liður í mótun sjálfsmyndar barna 

og unglinga og að lestrarþjálfun sem fæst við þann lestur sé veigamikil 

undirstaða alls náms. Þar kemur jafnframt fram að bókmenntalestur auðgi 

orðaforða, efli máltilfinningu og styrki vald á máli. „Markmiðin eru 

leiðarvísir í öllu skólastarfi og liggja til grundvallar skólanámskrárgerð 

einstakra skóla, áætlunum um nám og kennslu og námsmat. Markmiðin 

eru einnig grundvöllur fyrir mat á gæðum skólastarfs“ (1999:22). Eins og 

hér segir eru markmiðin leiðarvísir í öllu skólastarfi og grundvöllur fyrir 

mat á gæðum skólastarfs. Ef taflan hér fyrir ofan er skoðuð þá er ekki gott 

að greina markvissa lestrarkennslu í 8. – 10. bekk. Lesskilningur er 

nefndur oftast eða átta sinnum en það eru fjórir skólar á bakvið þau 

markmið. Atriði eins og að greina aðalatriði í texta eða þjálfast í 

mismunandi lestraraðferðum rétt komast á blað.  
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Þegar mynd 13 er skoðuð þá vekur það athygli hversu fáir skólar eru á 

bakvið hvert markmið. Hér eru birt 15 markmið og við nánari skoðuð sést 

að í 11 tilfella eru aðeins tveir skólar á bakvið markmiðin.  

Samkvæmt töflum í viðauka I þá eru markmiðin í mynd 13 markmið 

fimm skóla. Mynd 14 er byggð á töflum um lestrarmarkmið, hún sýnir 

vel fjölda skóla á bakvið hvert markmið.  

 

Mynd 14. Fjöldi skóla og markmiða í 8. – 10. bekk. Skólar númer 1, 4, 6, 7 

og 11.
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Mynd 15. Áherslur í lestrarkennslu í 1. – 10. bekk. Lestrarmarkmið flokkuð 

eftir aldursstigum.  

 

Á mynd 14 má sjá dreifingu allra markmiða í 1. – 10. bekk og hvernig 

þau skiptast á þrjú aldursstig. Hér kemur greinilega fram hvernig áherslur 

breytast á milli aldursstiga. Það sem vekur nokkra furðu er að markmiðið 

að ná tökum á undirstöðuatriðum lestrar sést aðeins í 1. – 4. bekk og að 

efla lestrarfærni kemur aðeins þrisvar sinnum fyrir í 5. – 7. bekk. Þessi 

tvö markmið gefa mynd af lestrarkennslu í grunnskólum – sem gefur til 

kynna að snemma dragi úr lestrarkennslu.  
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Töflur í viðauka II sýna dreifingu nokkurra lestrarmarkmiða 

samkvæmt skólanámskrám þessara tólf grunnskóla. Markmiðin voru 

meðal annars valin út frá samantekt í lok 3. kafla. Þar sést fjöldi skóla á 

bakvið markmiðin og hvaða árgangar eiga að ná tilskildum markmiðum. 

Hér er ekki vísað til þeirra sérstaklega en þær gefa góða mynd af 

dreifingu markmiðanna, bæði fjölda skóla sem setja þessi markmið og 

hvaða árgangar eiga að ná þeim. 

 

Töflur og markmið eru: 

 

Tafla 29. Að nemandinn nái tökum á undirstöðuatriðum lestrar. 

Tafla 30. Að efla lestrarfærni, að nemandinn nái valdi á lestri. 

Tafla 31. Að auka orðaforða nemandans. 

Tafla 32. Að auka lesskilning nemandans. 

Tafla 33. Að bæta málskilning nemandans. 

Tafla 34. Að nemandi nái viðunandi lestrarhraða. 

Tafla 35. Að nemandi þekki og geri grein fyrir aðalatriðum í texta. 

Tafla 36. Að nemandi hafi þjálfast í nákvæmnis-, leitar- og 

yfirlitslestri. 

Tafla 37. Að nemandi geti útskýrt áhrif texta, túlkað hann. 
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6.3 Töflur og samantekt – lestrarmat 

Tafla 5. Samantektartafla á lestrarþáttum sem eru metnir.  

Taflan sýnir hversu oft þættirnir birtast og hver skiptingin er á milli 

aldursstiga.  

Þættir sem má meta/eru 

metnir í hverjum árgangi 
1. – 4. 5. – 7. 8. – 10. 

Stafaþekking  2   

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestrarnákvæmni) ** 

6 6  

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

17 6  

Myndskreyta lesinn texta  1   

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / ** 1   

Lestrarpróf * / ** 
(samræmd könnunarpróf: sp) 

25 (+ 4 sp) 5 (+ 2 sp) 1 (+ 4 sp) 

Leshraði * 19 7  

Samtals 61 ( + 4 sp) 24 ( + 2 sp) 1 ( + 4 sp) 

 

Skólar tilgreina gjarnan að verkefni, vinnusemi og ástundun sé metin. 

Einnig að próf séu yfirleitt á annaskiptum en ekki er alltaf ljóst hvort 

lestur sé metinn.  

Rétt er að taka fram að nokkrir skólar nefna lesskimunarpróf í 1. og 2. 

bekk en aðrir að nemendur taki Læsispróf. Gera má ráð fyrir að um sömu 

próf sé að ræða. Þar sem Læsispróf er lagt fyrir nemendur eru þrjú í 1. 

bekk og tvö í 2. bekk en þau eru talin sem eitt próf. Það er ef tekið er 

fram í skólanámskrá að 2. bekkur taki Læsispróf – þá er það talið sem eitt 

lestrarpróf.  

Þegar þessi könnun fór fram var ekki farið að leggja 

lesskimunarprófið „Leið til læsis
27

“ (2010) fyrir nemendur enda um nýtt 

próf að ræða. 

                                                   
27 „Leið til læsis (LtL) er yfirgripsmikið stuðningskerfi í lestrarkennslu ætlað 

lestrarkennurum frá yngsta stigi grunnskólans og upp á unglingastig. Markmið 

þessarar nálgunar er að gefa kennurum kost á að fylgjast með lestrarþróun hvers 

nemanda frá upphafi lestrarnáms og út grunnskólagöngu“ (Steinunn Torfadóttir, 

Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2010:1). 
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Hér á eftir eru súlurit sem sýna próf og prófþætti. Fyrst frá 1. – 10. 

bekk, síðan sama rit þar sem skipting eftir aldursstigum kemur fram. Þá 

eru súlurit fyrir hvert aldurstig fyrir sig, 1. – 4. bekk, 5. – 7. bekk og loks 

8. – 10. bekk.  
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Mynd 16. Próf og prófþættir í 1. – 10. bekk.  

Á myndinni sjást þeir þættir sem metnir eru í lestri í 1. – 10. bekk og 

fjölda skóla þar á bakvið. Lestrarpróf eru algengust en sjaldan er greint 

frá hvaða lestrarpróf þetta eru. Einn skólinn nefnir LH-próf (40 og 60) og 

nokkrir Læsispróf í 1. og 2. bekk. Þá er minnst á skimunarpróf í sömu 

bekkjum. Væntanlega átt við Læsispróf þar sem Leið til læsis var ekki 

komið til sögunnar á þessum tíma.   

Í kafla 6.1.2 um lestrarmat eru nefndir þættir sem náðu ekki inn á 

töfluna þar sem enginn skólanna nefnir þá í skólanámskrám sínum. Þessir 

þættir eru: að meta færni í að skrifa útdrátt (aðalatriði), að meta 

orðaforða, kunnáttu í myndlestri (það er að lesa götukort, veðurkort og 

áætlunartöflur) og að meta lestraráhuga eða fjölda og tegunda 

frjálslestrabóka.  
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Mynd 17. Próf og prófþættir í 1. – 10. bekk. Dreifing á aldursstig.  

Þessi mynd sýnir hvernig próf dreifast á aldursstigin. Samkvæmt henni 

eru fá próf á miðstigi og enn færri á unglingastigi. Eins og komið hefur 

fram þá eru aðeins 5 skólar sem tilgreina samræmd próf – og tveir þeirra 

nefna alla þrjá árgangana, það er að segja, að 4., 7. og 10. bekkur þreyti 

samræmd próf.  

Í skólanámskrám er minnst á lestrarpróf. Væntanlega eru einhver 

þeirra prófa samræmd próf í íslensku, lesskilningspróf eða jafnvel 

hraðlestrarpróf. Upplýsingar eru nokkuð óljósar og ekki alltaf gott að 

henda reiður á við hvað er átt.  
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Mynd 18. Próf og prófþættir í 1. – 4. bekk.  

Á myndinni sést hvaða próf eru tilgreind í 1. – 4. bekk og fjöldi skóla þar 

á bakvið. Mynd 18 sýnir vel hvað er metið og hvert hlutfallið er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Þættir sem eru metnir í 1. – 4. bekk.  
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Mynd 20. Próf og prófþættir í 5. – 7. bekk. 

Á myndinni sést hvaða próf eru tilgreind í 5. – 7. bekk og fjöldi skóla þar 

á bakvið. Mynd 20 sýnir hvaða þættir eru metnir og hlutfall hvers 

prófþáttar.  

 

 Mynd 21. Þættir sem eru metnir í 5. - 7. bekk.   
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Mynd 22. Próf og prófþættir í 8. - 10. bekk. 

Á myndinni má sjá hvaða próf eru í 8. – 10. bekk, samkvæmt 

skólanámskrám, og fjöldi skóla þar á bakvið. Mynd 22 er mjög lýsandi 

fyrir litlar upplýsingar um lestrarmat á unglingastigi.  

 

Mynd 23. Þættir sem eru metnir í 8. – 10. bekk.   
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7 Niðurlag 

Í þessari úttekt er kannað hvernig skólanámskrár framfylgja markmiðum 

aðalnámskrár í lestrarkennslu og hvaða áhersla er lögð á undirstöðuþætti 

lesskilnings (sem greint er frá í 3. kafla) og hvaða upplýsingar þær veita 

um vægi lesturs í starfi grunnskólanna. 

Í ritgerðinni er fjallað um lestur og þróun lesturs og gerð ítarleg grein 

fyrir undirstöðuþáttum lesskilnings. Með hliðsjón af þeirri fræðilegu 

umfjöllun sem liggur til grundvallar verkefninu er lagt mat á 

innihaldsþætti og markmið lestrarnáms og lestrarkennslu út frá 

upplýsingum í skólanámskrám og kannað hvernig undirstöðuþættir 

lestrarnáms birtast í þeim. Það sama má segja um aðalnámskrá.  

7.1  Umræður  

Gert var grein fyrir lögum um grunnskóla og þær reglur sem gilda um 

skólanámskrár og rýnt í aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrár tólf 

skóla.  

Valin var sú leið að skoða markmið aðalnámskrár í lestrarkennslu eins 

og þau eru sett fram í skólanámskrám tólf grunnskóla. Valdir voru skólar 

af landinu öllu, jafnt í dreifbýli sem þéttbýli, fámennir skólar og 

fjölmennir. Þriðjungur eða fjórir skólanna eru á höfuðborgarsvæðinu.  

Ritgerðin varpað ljósi á vægi lestrar út frá skólanámskrám. 

Skólanámskrár eru kannaðar út frá sjónarhorni þess er stendur fyrir utan 

skólann – en um leið kannar höfundur sem grunnskólakennari hvað læra 

megi af niðurstöðunum. Niðurstöðurnar veita upplýsingar um aðgengi að 

skólanámskrám og hvaða ályktun megi draga af þeim upplýsingum um 

vægi lesturs í grunnskólum.  

 

Hér á er fjallað um niðurstöður út frá rannsóknarspurningum.  

 

 Hvernig birtast lestrarmarkmið aðalnámskrár grunnskóla í 

skólanámskrám á vefsíðum tólf skóla? 

 Hvaða upplýsingar veita skólanámskrár um vægi læsis og 

lestrarþjálfunar í námi barna? 
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Viðfangsefni rannsóknarinnar var afmarkað með eftirfarandi 

undirspurningar: 

 

 Hvað áhersluþætti læsis eiga skólar sameiginlega og hvað 

greinir þá að? 

 Hvaða áhersluþætti lesskilnings er hægt að greina í 

skólanámskrám? 

 Hvernig birtast tillögur aðalnámskrár um mat á lestri og 

lesskilningi í skólanámskrám?  

 

Meginniðurstaðan þessarar könnunar er að vægi lesturs í námi barna 

sé lítið og engan veginn í samræmi við aðalnámskrá þar sem segir að 

lestrarkunnátta sé undirstaða almennrar menntunar. Hvort skóla-

námskrárnar gefi nógu skýra mynd af lestrarkennslu í grunnskólum 

landsins skal ósagt látið. Niðurstaðan ætti engu að síður að geta orðið 

leiðbeinandi um það sem betur má fara. Spurningar vakna um hvernig 

skólunum gengur að endurspegla fræðin um lestur og lestrarkennslu í 

starfi sínu. Einnig má spyrja hver ábyrgð skólanna er í faglegu starfi og 

kennslu og hvernig það tengist lífsgæðum barna og unglinga á 

fullorðinsárum. 

Aðgengi að skólanámskrám á vefsíðum skólanna er misjafnt. Einn 

skólanna veitir til dæmis aðeins aðgang í gegnum Mentor. Á vefsíðu 

annars tókst að finna skólanámskrá eftir mikla leit. Engar upplýsingar eru 

um grunnskólalok nemenda þriggja skóla. Nemendur gætu þess vegna 

lokið námi sínu í sama skóla og þeir hófu grunnskólanám í því 

upplýsingar eru engar. Hér er um fámenna skóla að ræða þar sem 

samkennsla fer fram en samt ætti að gera grein fyrir grunnskólalokum.  

Fjórir skólar vísa eingöngu í markmið aðalnámskrár í stað þess að 

setja fram eigin stefnu eða tilgreina markmið með lestrarnámi. Einn 

skólanna sem vísar í aðalnámskrá er þó með inngang þar sem fjallað er 

mjög almennt um lestrarmarkmið. Þar er ekki hægt að fá skýra mynd af 

markmiðum hvers árgangs né heldur skólans í heild. Að vísa í 

aðalnámskrá segir í sjálfu sér lítið um áherslur eða markmið í 

lestrarkennslu. Ekki er sjálfgefið að skólar setji sér að ná öllum 

markmiðum aðalnámskrár með því að vísa í hana. Tveir skólar vísa í 

þrepamarkmið, annar frá 5. – 10. bekk og hinn frá 1. bekk upp í 7. bekk. 
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Ef tafla 3 (staðsetning skólanna) er skoðuð þá kemur í ljós að 

staðsetning skólanna hefur ekki áhrif á skólanámskrárnar. Í hópi skóla 

sem vísa eingöngu í aðalnámskrá og/eða orða markmið mjög almennt eru 

tveir fámennir skólar og einn á höfuðborgarsvæðinu, nánar tiltekið í 

Reykjavík. Annar skóli á höfuðborgarsvæðinu leyfir ekki almenningi 

aðgang að skólanámskrám nema þeim sem hafa aðgangsorð að Mentor 

(svæði viðkomandi skóla). Töflur gefa ekki tilefni til mikils samanburðar 

á hvort staðsetning skólanna eða stærð þeirra hafi áhrif – nema eins og 

nefnt var að tveir af þremur skólum, sem teljast til fámennra skóla, vísa í 

aðalnámskrá.  

Fimm skólar nefna lestrarkennsluaðferðir. Tveir nefna Byrjendalæsi 

og þrír Hljóðlestraraðferð (Hljóðaaðferð segir hjá einum þessara þriggja 

sem er það sama).  

Markmið í skólanámskrám breyttust á milli ára hjá tveimur skólum 

sem gefur til kynna að markmiðssetning getur verið háð kennara. 

Skólanámskrár þessara tólf skóla voru lesnar og bornar saman á milli ára 

og í ljós kom að í einstaka tilfelli urðu breytingar á áherslum. Eins og 

komið hefur fram geta skólar mótað sér stefnu en hún lýtur alltaf 

viðmiðunum aðalnámskrár. 

Eins og hér hefur verið nefnt þá fækkar markmiðum þegar líður á 

skólagönguna og áherslur eru aðrar. Til dæmis þá eiga nemendur að hafa 

náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar í lok 4. bekkjar og svo  virðist sem 

það sé óþarfi að hafa það sem markmið á öðru aldursstigi. Lítum á 

niðurstöður skýrslu um lesskimun í 3. bekk í grunnskólum Reykjavíkur 

haustið 2001: 

 

að 215 nemendur af þeim sem þátt tóku í lesskimunarprófinu eða 

16,9% nemenda náðu ekki því marki að geta lesið sér til gagns 

samkvæmt þeirri skilgreiningu að ná a.m.k. 65% árangri á prófinu. 

Það er því ljóst að þessir nemendur þurfa sérstakan stuðning í 

lestri.  

(Birna Sigurjónsdóttir, Gerður G. Óskarsdóttir og Guðbjörg 

Andrea Jónsdóttir, 2002:8).  
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Þessi niðurstaða er í takt við reynslu margra sérkennara og fleiri 

grunnskólakennara og því vekur hún upp spurningar hvers vegna 

fyrrnefnt markmið sést ekki á öðrum aldursstigum. 

Að efla lestrarfærni kemst þrisvar á blað á miðstigi eftir að hafa birst 

sex sinnum á því yngsta. Markmiðið að nemandi skuli vera orðinn vel læs 

sést aðeins þrisvar, einu sinni á miðstigi og tvisvar á unglingastigi. Í ljósi 

þessara upplýsinga er vert að rýna í skýrslu nefndar sem skipuð var af 

Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrrverandi menntamálaráðherra. Þar 

kemur fram að nefndin hafi haft það að leiðarljósi „að líta á lestrarfærni 

sem grundvallarfærni einstaklinga í nútímasamfélagi og því sé það réttur 

hvers barns að skólakerfið skapi því bestu mögulegu tækifæri til að ná 

slíkri færni“ (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007:5). Sú áhersla sem lögð er á 

eflingu lestrarfærni í skólanámskrá segir ekki til um mikilvægi þessarar 

grundvallarfærni.  

Erfitt er að greina þróun námsins frá ári til árs þar sem markmiðum 

fækkar verulega á milli aldursstiga. Einhverjar breytingar verða á milli 

aldursstiga þar sem markmið eru tilgreind (sjá töflur 5 – 28 í viðauka I). Í 

skýrslu frá 2009 um stöðu lestrarkennslu: 

 

Lestrarkennsla á yngstu stigunum beinist fyrst og fremst að því að 

kenna börnunum að lesa, að byggja upp hraða í lestri og þjálfa 

lesskilning. Í viðtölum við kennara 10. bekk kom á hinn bóginn 

fram að lestrarkennsla á unglingastigi var oft og tíðum ómarkviss. 

Það kom fram að námsgögn vantaði og fastmótaðar 

kennsluaðferðir voru sjaldnast fyrir hendi auk þess sem formlegt 

námsmat annað en samræmdu prófin væru af skornum skammti. 

Helsta verkefni sem kennarar 10. bekkjar standa frammi fyrir er að 

vekja áhuga unglinga á lestri og fannst þeim mörgum að þá vantaði 

leiðir og stuðning til að gera það. 

(Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, 

Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og 

Friðrik H. Jónsson, 2009:11).  

 

Hér kemst starfshópurinn að þeirri niðurstöðu að lestrarkennsla á 

unglingastigi sé oft og tíðum ómarkviss og er niðurstaða höfundar sú 

sama. Eins og áður hefur komið fram virðist markmiðssetning háð 
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kennara frekar en aðalnámskrá. Annað sem vekur spurningar þegar litið 

er yfir töflurnar (5 – 28 í viðauka I) er hvað markmið með lestrakennslu 

eru fá. Lestrarmarkmið sem birtast í skólanámskrám geta snúist um 

skilning á hugtökum og túlkun hvers og eins á hlutverki og gildi þeirra. 

Ekki er hægt að ætlast til að utanaðkomandi aðili sem les skólanámskrá 

einhvers skóla setji merkingu í hugtökin. Eiga þau að vera það gegnsæ að 

allir skilji hvað felst í hverju markmiði fyrir sig? 

Í lok 3. kafla er listi yfir þætti sem hafa áhrif á lesskilning, samkvæmt 

þeim fræðimönnum sem vitnað er í þeim kafla. Leitað var eftir hvort og 

hvenær þessir þættir birtast í skólanámskrám. Í ljós kom að þeir birtast 

sjaldan og sumir aldrei sem lestrarmarkmið. Hér er listinn endurtekinn. 

Þættir sem eru skáletraðir sjást sjaldan eða aldrei:  

 

 Orðaforði og málskilningur. 

 Geta dregið ályktanir (geta lesið á milli lína, spáð fyrir um 

framhaldið, skilið orsök og afleiðingu). 

 Geta greint aðalatriði texta.  

 Búa yfir góðri bakgrunnsþekkingu.  

 Geta nýtt samhengi í texta. 

 Geta túlkað texta.  

 Búa yfir námsvitund og námstækni (hafa stjórn og þekkingu á 

lestrinum).  

 

Að auka orðaforða og efla málskilning eru meðal markmiða sem sjást 

hvað oftast í skólanámskrám (sjá töflu 4). Eins og komið hefur fram 

skiptir auðugur orðaforði sköpum þegar kemur að hlustunar- og 

lesskilningi. Þótt markmiðið að auka orðaforða komi nokkuð oft fyrir, 

miðað við önnur markmið, þá kemur í ljós þegar tafla 32 er skoðuð, 

sérstök dreifing á markmiðinu í árgöngum. Sem dæmi má nefna að skóli 

nr. 1 tilgreinir markmiðið í 1., 2., 3., 8. og 9. bekk. Skóli nr. 2 er með það 

sem markmið í 5. og 6. bekk og loks skóli nr. 7 þar sem markmiðið sést 

aðeins í 5. bekk. Í flestum tilvikum eykur lestur orðaforða (getur verið 

háð lesefni og hversu mikið er lesið), ef grunnskólar leggja áherslu á 

lestur og lestrarfærni þá hljóta þeir jafnframt að leggja áherslu á aukinn 

orðaforða. 
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Að nýta samhengi í texta er markmið sem sést ekki. Miklu máli skiptir 

að lesandinn læri að nýta sér samhengi því út frá samhengi textans hefur 

hann mikla möguleika á að öðlast skilning á orði sem hann skilur ekki. 

Þessi þáttur gegnir því mikilvægu hlutverki fyrir lesskilning og væri 

eðlilegt að leggja áherslu á hann.  

Veigamikill þáttur eins og að draga ályktanir, sést aðeins hjá einum 

skóla í 8. og 9. bekk (sjá töflu 11). Þar er markmiðið orðað þannig: „að 

velja og hafna heimildum og draga ályktanir af þeim“. Þegar aðalnámskrá 

frá 2007 er lesin kemur í ljós að hugtakið birtist þar þrisvar sinnum og þá 

undir lokamarkmiðum í tvítyngi íslensks táknmáls og íslensku 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:54) og í lokamarkmiðum í íslensku sem 

öðru tungumáli (bls. 32 og 36). Í nýjum drögum að aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) kemur það tvisvar sinnum fyrir. Þar er hugtakið 

ályktun skilgreint sem hæfni (bls. 11 og 24) en hæfni er eitt þriggja 

lykilhugtaka í aðalnámskrá grunnskóla. Önnur lykilhugtök eru þekking 

og leikni. Viðmið um lykilhæfni er sett fram í fimm liðum. Þar segir að 

hæfni nemandans sé:  

 

til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, 

skriflega og á annan hátt. Orðaforði og hæfni til að miðla þekkingu 

og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í 

samræðum og rökræðum.  

Skapandi hugsun í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að 

nota þekkingu og leikni, draga ályktanir og beita gagnrýninni 

hugsun og röksemdafærslu.  

Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.   

Hæfni nemanda til að nýta margvíslega tækni í þekkingarleit og 

miðlun þekkingar og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt.   

Ástundun og  vinnubrögð í námi og þekkingu á eigin styrkleikum 

og veikleikum og hæfni til að taka ákvarðanir á þeim grunni 

(2011:24-25).  

 

Þessi orð fela í sér mjög yfirgripsmikil og metnaðarfull markmið. Það 

er skólans að útfæra þau og þarf sameiginlegur skilningur og túlkun á 

hugtökum að vera til staðar. Notkun á hugtökum getur verið á reiki, 
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samanber umfjöllun um hugtakið lestrarfærni. Það er því áríðandi að 

samræma hugtakaskilning svo enginn velkist í vafa um hver markmiðin 

eru. Í skýrslu um stöðu lestrarkennslu (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 

2009) er komið inn á skilning á hugtakinu lestrarkennsla. Þar segir að 

hugtakið virðist einskorðast við að læra að lesa og þá megi velta því fyrir 

sér „hvort það þurfi ekki að skerpa á skilningi skólasamfélagsins á 

hugtökunum læsi og lestrarkennslu þannig að þau taki einnig til þeirrar 

færni að geta lesið, lesfimi, lesskilning og læsi í víðum skilningi“ (Auður 

Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:10).  

Aðalnámskrá greinir frá þáttum sem má meta í lestri en aðeins hluti 

þeirra er sýnilegur í skólanámskrám. Í skólanámskrám er greint frá 

lestrarprófum og lesskilningsprófum, að lestrarleikni sé metin en í 

rauninni er ekkert sem segir að lestrarpróf sé eitthvað annað en 

lesskilningspróf eða mat á lestrarleikni. Heiti prófa er yfirleitt ekki 

tilgreint en þó eru Læsispróf nefnd en einnig segir að 1. og 2. bekkur taki 

lesskimunarpróf. Ef um sama próf er að ræða hvers vegna er þá ekki tekið 

fram að lesskimunarprófið sé Læsispróf? Annað sem vekur spurningar er 

upptalning samræmdra prófa. Allir nemendur í 4., 7. og 10. bekk þreyta 

samræmd próf, nema þeir nemendur sem fá undanþágu. Litlar 

upplýsingar er að hafa um prófin en það eitt að nefna þau veitir ákveðna 

yfirsýn yfir lestrarmat. Einn skólanna greinir skilmerkilega frá 

viðmiðunum um lestrarhraða, annar skóli nefnir LH60 í 3. bekk og LH40 

í 6. bekk og að nemendur 9. bekkjar taki GRP-14 hóppróf. Ekki er minnst 

á önnur próf.  

Í skýrslu um stöðu lestrarkennslu er fjallað um mat á lestri, þar segir 

meðal annars:  

 

Áberandi var að kennurum þótti erfitt að meta lestur með tilliti til 

annars en hraða sem á einkum við í fyrstu bekkjum grunnskólans. 

Þegar námsmatið ætti að beinast að öðrum þáttum lesturs nefndu 

kennarar að þá skorti þekkingu til að útbúa slíkt námsmat. Kallað 

var eftir aðstoð til að mynda frá Námsmatsstofnun eða 

skólaskrifstofum við stefnumótun um hvað ætti að meta í lestri og 

með hvaða hætti. 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:11).  
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Skólanámskrár byggja á aðalnámskrá þar sem sett eru fram markmið 

með lestrarkennslu og þá þætti sem má meta. Í tilvitnun hér að ofan 

kemur fram að kennara skorti þekkingu til að útbúa námsmat. Námsmat 

er til að meta árangur nemenda, hvort markmiðum séð náð og örva 

nemendur til frekari árangurs. Námsmat byggir því á þeim þáttum sem 

stefnt er að. Það veitir kennurum ákveðnar leiðbeiningar þegar kemur að 

því að meta. Að geta lesið, skilið, túlkað og nýtt sér texta til gagns eða 

gamans getur skipt sköpum fyrir fólk (Brynhildur Sch. Thorsteinsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2007) og þau bæta við að:  

 

Eitt þýðingarmesta verkefni yfirvalda menntamála og samfélagsins 

í heild er að tryggja ungu fólki sem mesta hæfni í lestri og 

lesskilningi. 

(2007:3). 

 

Fyrri aðalrannsóknarspurningunni um hvernig lestrarmarkmið 

aðalnámskrár grunnskóla birtast í skólanámskrám þessara skóla á 

vefsíðum þeirra, er ekki auðsvarað. Höfundur tók sér stöðu þess sem 

stendur fyrir utan skólann en vill nálgast upplýsingar um markmið í 

lestrarkennslu með því að skoða vefsíður skóla. Í lögum um grunnskóla 

nr. 91/2008, gr. 29 segir að skólanámskrár skuli vera aðgengilegar öllu 

skólasamfélaginu. Í nútímasamfélagi er gerð ákveðin krafa um rafrænt 

aðgengi þó svo að engar reglur sem kveði á um að þannig skuli það vera.  

Út frá framangreindu má draga þær ályktanir að skólanámskrár, eins 

og þær birtast á vefsíðum skólanna, gefi ekki skýra mynd af vægi 

lestrarkennslu og lestrarþjálfunar í grunnskólum. Samkvæmt þeim er 

áhersla á lestrarnám fyrst og fremst í 1. – 4. bekk en þegar kemur á 

miðstig fækkar markmiðum verulega (sjá töflu 3). Þegar skólastjórar og 

íslenskukennarar í 4. og 10. bekk í 10 grunnskólum voru spurðir út í 

lestarkennslu þá kom fram í svörum þeirra að „þegar rætt var um 

lestrarkennslu virtust þó margir einskorða slíka kennslu við fyrstu bekki 

grunnskólans“ (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:10).  

Vefsíður skólanna endurspegla því ekki nægilega vel áherslur 

aðalnámskrár um framkvæmd lestrarnáms, hvorki er lýtur að markmiðum 

í lestri né námsmati. Ætla má að í skólanámskrár séu settar fram með 

upplýsingagildi til foreldra, kennara, menntamálayfirvalda og almennings 
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í huga og að upplýsingar um lestrarkennslu og mat á lestri séu jafn 

áreiðanlegar og annað sem fram kemur á vefsíðum skólanna.  

7.1.1 Að móta lestrarstefnu 

Nokkrir skólar hafa mótað sér stefnu í lestrarkennslu en gera má ráð fyrir 

að þeim fjölgi hratt. Enginn þessara tólf skóla hafði þó mótað sér stefnu 

þegar skólanámskrár þeirra voru skoðaðar en eins og komið hefur fram er 

starfshópur á vegum Reykjavíkurborgar að leggja drög að lestrarstefnu 

(Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, 2010). Ekki var hægt að fara yfir allar 

skólanámskrárnar þar sem sumar eru ekki aðgengilegar á vefnum. En svo 

virðist sem að skólar sem hafa myndað sér lestrarstefnu, eins og ákveðnir 

skólar á höfuðborgarsvæðinu, svari frekar þeim spurningum sem settar 

eru fram, meðal annars um hvernig gripið er inn í ef lestrarvandi greinist. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla eiga grunnskólar landsins að marka sér 

stefnu og leggja mun meiri áherslu á lestrarkennslu en gert hefur verið. 

En þó segir í skýrslu um stöðu lestrarkennslu þar sem fjallað er um 

lestrarstefnu: 

 

Á eldri stigum grunnskóla er til dæmis mun minna um að 

ákveðnum stefnum sé fylgt í kennsluháttum eða inntaki 

lestrarkennslu. Jafnvel í þeim fáu skólum þar sem tiltekin stefna á 

að gilda um lestrarkennslu á öllu stigum skólans var, að sögn 

kennara, lögð mun meiri áhersla á hana á yngri stigum. 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:13). 

 

Draga má þá ályktun að stefnan tali markvissara til yngribarnakennara 

en kennara á eldri stigum. Hugsast getur að ákveðinn óvissa ríki um 

inntak lestrarkennslu og hlutverk kennara eldri nemenda í þeim efnum. 

Skólanámskrár gefa það óneitanlega til kynna.  

Í þessari ritgerð hefur stígandi í lestrarkennslu verið skoðuð. Myndir 

og töflur yfir lestrarmarkmið eru lýsandi fyrir áherslur frá ári til árs. 

Niðurstöður benda til þess að áhersla á lestur sé fyrst og fremst á yngsta 

stigi grunnskólans. Þegar kemur yfir á miðstig dregur úr 

lestrarmarkmiðum og þegar komið er yfir á unglingastig fækkar þeim 

verulega. Markmið greinast nokkuð eftir aldurstigum. Markmið eins og 

að efla lestrarfærni virðist fyrst og fremst bundið við yngsta stig á sama 
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tíma og nemendur þess stigs eiga að ná tökum á undirstöðuþáttum lestrar. 

Það gæti orðið forvitnileg mynd ef markmiðin væru sett upp í línurit.  

Í skýrslu um stöðu lestrarkennslu kemur fram að allir eru sammála um 

mikilvægi lestrar en samt kemur fram í öllum skólunum:  

 

að formlegri lestrarkennslu var að mestu lokið þegar komið var á 

miðstig grunnskólans. Í staðinn tekur við áhersla á bókmennta-

lestur og yndislestur.  

 

Og að hér vilja kennarar tengja nám sitt við áherslur í lestrarkennslu:  

 

Áherslur lestrarkennslu endurspegla áherslur sem eru á kennslu í 

lestrarfræðum í kennaranáminu ... Aðrir nemendur ekki á yngra 

barna kjörsviði í kennaranáminu geta hins vegar hæglega 

útskrifast án þess að taka (svo) læra nokkuð sem tengist lestri 

jafnvel þótt yfirlýst stefna sé að lestur eigi að vera hluti af öllum 

eða sem flestum námsgreinum. 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:13). 

7.2 Lærdómur 

Eins og Guðmundur Engilbertsson bendir á í úttekt HA á skólanámskrám 

grunnskóla Akureyrar þá er aðgengi að skólanámskrám misjafnlega 

mikið. Í einhverjum tilvikum urðu breytingar á milli ára – það sem var 

aðgengilegt eitt árið var lokað almenningi annað árið. Engar upplýsingar 

var að finna hvort um útdrætti skólanámskráa væri að ræða en greinilegt 

að skólanámskrár eru sumar ólíkar að innihaldi og lengd.  

Skólanámskrár þessara tólf skóla eru nokkuð ólíkar. Sumar geyma 

mjög takmarkaðar upplýsingar um markmið en aðrar setja fram 

metnaðarfyllri markmið. Það sem skólarnir eiga þó sameiginlegt er hvað 

markmið í lestrarnámi eru ómarkviss og hvað markmiðum fækkar þegar 

nemendur eru komnir af yngsta aldursstigi. Sem dæmi um ómarkvissa 

markmiðssetningu má sjá hjá skóla númer 1. Markmiðið að bæta 

málskilning sést í 2. og 3. bekk og síðan ekki aftur fyrr en í 8. og 9. bekk. 

Annað dæmi sem má taka er markmiðið að ná viðunandi leshraða. Í 

skóla númer sést það aðeins í 3. bekk, í skóla númer 6 birtist það einnig 
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einu sinni og þá í 2. bekk. Sömu sögu má segja um námsmat og þá þætti 

sem eru metnir. Þeir eru fáir og oftar en ekki er verið að meta færni 

yngstu nemendanna. Ályktun höfundar er sú að þau markmið sem sett eru 

séu frekar háð kennara en markmiðum aðalnámskrár. Einnig má draga þá 

ályktun að um ákveðið þekkingarleysi á lestrarfræðum og jafnvel 

aðalnámskrá sé um að ræða.   

Sumir skólanna vísa aðeins til aðalnámskrár og/eða þrepamarkmiða. 

Utanaðkomandi aðili sem vill kynna sér markmið í lestrarkennslu þarf því 

að lesa aðalnámskrá. En það sem hann les þar segir ekkert um markmið 

viðkomandi skóla í lestrarkennslu. Hvað hefur áhrif á framsetningu 

skólanámskráa eins og þær birtast á netinu er ekki gott að segja. Í skýrslu 

um stöðu lestrarkennslu kemur fram að:  

 

Stefnumótunarferli í lestrarkennslu í grunnskólum sem farið var í 

er nokkuð óljóst. Sumir skólastjórar veita kennurum sínum mikið 

frelsi við val á kennsluaðferð og inntaki námsins. Í öðrum skólum 

ríkir ákveðin stefna í lestrarkennslu sem kennurum ber að vinna 

samkvæmt. Í sumum tilfellum var þessari stefnu komið á í 

samstarfi við skólaskrifstofu svæðisins. Kennarar í skólum þar sem 

inntak og kennsluaðferðir eru að mestu leyti undir hverjum og 

einum kennara komið voru ekki sammála um ágæti þessa. Margir 

töldu þetta frelsi nauðsynlegt meðan aðrir kölluðu eftir meiri 

stýringu til að efla starf sitt. Þó var áberandi að kennarar og 

skólastjórar vildu ekki að sér væri „sagt fyrir verkum“. 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:10). 

 

Það er greinilegt að sitt sýnist hverjum. Skólarnir hafa ákveðið 

svigrúm en þó skal þess gætt að þrepamarkmið séu sett fram. Á öðrum 

stað í þessari sömu skýrslu er um viðhorf til aðalnámskrár og þær 

mismundandi skoðanir sem skólafólk hefur á henni:  

 

Langflestir kennarar sögðust nota aðalnámskrá grunnskóla til að 

ákvarða inntak lestrarkennslu sinnar til að mynda við gerð 

skólanámskrár og kennsluáætlana. Flestir viðmælendur voru 

ánægðir með innihald námskrárinnar. Þó heyrðust raddir í þá veru 

að hún væri of stýrandi, einkum meðal skólastjóra. Nokkrir 
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sérfræðingar voru á öndverðum meiði og töldu að aðalnámskráin 

ætti að veita skólum meira aðhald, einkum um kennsluaðferðir til 

að ná þeim markmiðum sem set hafa verið fram. 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:10). 

 

Af þessu að dæma eru skiptar skoðanir meðal skólafólks um innihald 

aðalnámskrár þótt flestir styðjist við hana við gerð kennsluáætlana.  

 

Eftirfarandi tilvitnun eru lokaorð ritgerðarinnar:  

 

Skólanámskrá skal vera nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla 

en jafnframt gefur hún kost á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að 

sérstöðu hvers skóla ... Vönduð skólanámskrá er ein forsenda þess 

að markmiðum aðalnámskrár verði náð og skólar njóti trausts ... 

Aðalnámskrá setur skólum almenn viðmið ... Í skólanámskrá birtist 

stefna skólans og þau gildi sem hún grundvallast á og hvernig 

skólinn útfærir ýmis almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006:12). 
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Viðauki I 

Fyrri tafla hvers skóla byggðir á lestrarmarkmiðum.  

Tafla 6. Lestrarmarkmið – skóli 1. 

Markmið í hverjum árg. 

Vikulegar kst. í ísl. 5-11 
1. 

B 
2. 3. 4. 

5. 
Gvl 

6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x   A A      

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri x x x x       

Auka orðaforða (með lestri) x x x     x x  

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

x x x   x     

Auka lesskilning (hugtakakort) x    x   x x  

Bæta málskilning  x x     x x  

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

     x x    

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

          

Kunna að afla sér upplýsinga úr 
bókum og af Netinu * 

          

Lesa fjölbreyttan texta  x x x        

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
einföldum skýringarmyndum og 
kortum */ ** 

       x x  

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

     x x    

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmni-/leitar-/yfirlitslestri ** 

     x x    

Geta útskýrt áhrif texta/túlkað **      x x    

Geta lesið alm. texta af öryggi      x x    

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 

dagblöðum, tímaritum, á Netinu 
          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðugleika texta – tekið 
gagnrýna afstöðu  

    
x 
 

  x x  

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

    x   x x  

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Seinni tafla hvers skóla sýnir lestrarþætti sem má meta.  

 

Tafla 7. Lestrarfærni metin – skóli 1. 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking  x          

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

 x x  x      

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

x x x  x      

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** x x x  x x x x x  

Leshraði  * x x x  x      
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Tafla 8. Lestrarmarkmið – skóli 2. 

 

Markmið í hverjum árg. 

 

1. 

Sk 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x 
 

         

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða      x x     

Ná viðunandi lestrarhr / auki hraða   x        

Auka lesskilning    x        

Bæta málskilning           

Geta lesið sér til gagns og gamans, 
af áhuga /rökstyðja niðurst. */**  

  x        

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

x x         

Kunna að afla sér uppl. úr bókum og 
af Netinu * 

          

Lesa fjölbreyttan texta (heimalestur 
(hl) /frjáls lestur (fl) 

x 

hl 
 x x       

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ ** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

  x        

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 

nákvæmnis-/leitar-/yfirlitslestri ** 
          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað **           

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og trúverðug-
leika texta – tekið gagnrýna afstöðu  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 9. Lestrarfærni metin – skóli 2. 

 

 

 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

          

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** L = læsi x 
og 

L 

x         

Leshraði *           
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Tafla 10. Lestrarmarkmið – skóli 3. 

 

 

Markmið í hverjum árg. 

Uppl: starfað er samkv A 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 

undirstöðuatriðum lestrar 

          

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða            

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

          

Auka lesskilning           

Bæta málskilning           

Geta lesið sér til gagns og gamans 

- af áhuga */** 

          

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

          

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu * 

          

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

          

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmni-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – tekið 
gagnrýna afstöðu  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 

bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 11. Lestrarfærni metin – skóli 3. 

  

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

          

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / **           

Leshraði *           
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Tafla 12. Lestrarmarkmið – skóli 4. 

 

Markmið í hverjum árg. 

Inngangur: A 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x x         

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri      x     

Auka orðaforða  x x x x    x x x 

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

 x  x       

Auka lesskilning  x  x  x  x x x 

Bæta málskilning x x x x    x x x 

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

          

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

 x         

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 

og af Netinu *  
          

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

          

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmnis-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

        x x 

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

       x x  

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna 

       x x x 

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 

         x 

Velja og hafna heimildum og 
draga ályktanir af þeim 

       x x  
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Tafla 13. Lestrarfærni metin – skóli 4. 

 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking  x          

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

x x x x  x     

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** L = læsi L x x   x x    

Leshraði  * St=staðlað x x x-

st 

x-

st 
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Tafla 14. Lestrarmarkmið – skóli 5. 

 

 

Markmið í hverjum árg. 

Samkennsla í 1. – 8. bekk 
1. 

A 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x x         

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri     x x     

Auka orðaforða   x  x x x     

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

 x x x x x     

Auka lesskilning  x x x x x     

Bæta málskilning  x  x x x     

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

          

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

  x  x x     

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

          

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

          

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 

nákvæmnis-/leitar-/yfirlitslestri ** 
   x 

Ná 

      

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; á 
bókasafni, í dagblöðum, 
tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna 

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 15. Lestrarfærni metin – skóli 5. 

  

 

 

 
 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 

lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 
x x         

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

 x         

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** x x x x       

Leshraði  *      x x     
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Tafla 16. Lestrarmarkmið  – skóli 6. 

 

 

Markmið í hverjum árg. 

Hljóðlestraraðferð 
1. 

Hj 

2. 

Hj 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x x x        

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða  x x  x x   x   

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

 x         

Auka lesskilning / tileinka sér efni 
í texta 

 x x x x x  x   

Bæta málskilning     x      

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

          

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

x          

Kunna að afla sér uppl./geti nýtt 
sér heimildir (úr bókum og af 
Netinu *  

   x       

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

    x x     

Geta lesið/unnið úr myndefni, 

skýringarmyndum og kortum */ 
** 

     x     

Vera orðinn vel læs/ná tökum á         x x 

Gera sér grein fyrir aðalat. 
(lykilorð) í texta og helstu 
efnisorðum 

 x x x     x  

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmnis-/leitar-/yfirlitslestri ** 

     x  x  x 

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 

** 
          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 

trúverðug-leika texta – gagnrýna  
        x  

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 17. Lestrarfærni metin – skóli 6. 

 

 
 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

 x         

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

   x       

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / ** x          

Lestrarpróf * / ** Samr.próf = sp  x  sp      sp 

Leshraði *  x x  x      
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Tafla 18. Lestrarmarkmið  – skóli 7. 

 

Markmið í hverjum árg. 

Hljóðaaðferð 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 
(hljóðgr.) 

x x x        

Efla lestrarfærni / auka færni    x       

Auka orðaforða      x      

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

x   x x x x    

Auka lesskilning/aðf. til að efla 
lessk 

x   x x x x    

Bæta málskilning           

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

x         x 

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

          

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

       x x  

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 
/ ýmsar teg. les. 

   x x      

Geta lesið/unnið úr myndefni, 

skýringarmyndum og kortum */ 
** 

     x x    

Vera vel læs/þekkja sig sem 
lesara  

    x      

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmnis-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

       x x  

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 19. Lestrarfærni metin – skóli 7. 

 

 

 

 

 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

x  x        

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / **  Samr.próf = sp 

L = læsi 
x 

og 

L 

x 

og 

L 

x x 

sp 

      

Leshraði  * x          
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Tafla 20. Lestrarmarkmið – skóli 8. 

 
Markmið orðuð mjög almennt fyrir alla árganga. Hér eru þau færð inn 

sem markmið í 1. bekk.  

 

 

Markmið í hverjum árg. 

Vísað í A. Samkennsla. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

          

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða  x          

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

          

Auka lesskilning           

Bæta málskilning           

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

x          

Geta valið sér bækur eftir 

áhugasviði /við hæfi * / ** 
          

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

          

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

          

Geta lesið/unnið úr myndefni, 

skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

x          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmnis-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

x          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

x          

Geta aflað sér heimilda; á 
bókasafni, í dagblöðum, 

tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 

tákn og líkingar 
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Tafla 21. Lestrarfærni metin – skóli 8. 

 

Námsmat: Einkunnir í lok hverrar annar byggja á lokaprófi og símati. 

Engar upplýsingar um lestrarpróf eða kannanir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

          

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / **           

Leshraði  *           
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Tafla 22. Lestrarmarkmið – skóli 9. 

Markmið í hverjum árg. 

Markmið almennt orðuð - A 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

          

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða  x          

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

          

Auka lesskilning           

Bæta málskilning (málþroski) x          

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

x          

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

          

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

          

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

          

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 

nákvæmni-/leitar-/yfirlitslestri ** 
          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 23. Lestrarfærni metin – skóli 9. 

 

 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 

lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 
          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

   x       

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / **  
Samr.próf = sp GRP = Greinandi 

ritmáls próf 

x 

og 

L 

x 

og 

L 

x 
x 

sp 
  sp  GRP sp 

Leshraði  * x x x x       
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Tafla 24. Lestrarmarkmið – skóli 10. 

 

Markmið í hverjum árg. 

Markmið almennt orðuð - A 
1. 

Hj 
2. 3. 4. 

5. 

Þm 

6. 

Þm 

7. 

Þm 

8. 

Þm 

9. 

Þm 

10. 

Þm 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x x         

Þjálfist í athygli og einbeitingu (x)          

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða x          

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

 x x x       

Auka lesskilning / farið eftir 
fyrirm.  

x x x x       

Bæta málskilning x x         

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

 x x x       

Geta valið sér bækur eftir 

áhugasviði /við hæfi * / ** 
 x  x       

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

          

Lesa fjölbreyttan texta - 
heimalestur (hl) /í skóla (s), frjáls 
lestur (fl) 

x 

hl 

  x 

hl/

s 

      

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmni-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; á 
bókasafni, í dagblöðum, 

tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 

tákn og líkingar 
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Tafla 25. Lestrarfærni metin – skóli 10. 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

    x x x    

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

 x x x x x x    

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** Samr.próf = sp 

L = læsi 
x/

L 

x/

L 

    x   sp 

Leshraði * St = staðlað  x x-

st 

x-

st 

x x     
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Tafla 26. Lestrarmarkmið – skóli 11. 

 

 

Markmið í hverjum árg.  
A 

1. 

Þm 

2. 

B/

A 

3. 

Þm 

4. 

Þm 

5. 

Þm 

6. 

Þm 

7. 

Þm 
8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

x x  x       

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri  x         
Auka orðaforða / hlusta m/athygli x   x x      
Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

          

Auka lesskilning / skilja 
megininntak – geta fylgt fyrirm. 

 x  x    x  x 

Bæta málskilning / málvitund  x         
Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

    x  x    

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

x x         

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

          

Lesa fjölbreyttan texta 

(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 
     x x    

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 
** 

          

Vera orðinn vel læs           
Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmni-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 
** 

      x   x 

Geta lesið almenna texta af öryggi           
Þekkja margvíslegar textategundir 

og helstu einkenni þeirra 
          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna  

      x   x 

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 27. Lestrarfærni metin – skóli 11. 

 

 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 
lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 

      x    

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

  x   x   
(x)* (x)* 

(x)* 
 

Myndskreyta lesinn texta    x        

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** Samr. próf = sp 

L = læsi, G = gátlistar, LH (60/40) 
L/

G 
L  

LH 

sp 
 LH sp   sp 

Leshraði  *   x x  x     
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Tafla 28. Lestrarmarkmið – skóli 12. 

 

Markmið í hverjum árg. 

Vísað í aðalnámskrá 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ná tökum/valdi á 
undirstöðuatriðum lestrar 

          

Efla lestrarfærni / ná valdi á lestri           

Auka orðaforða / hlusta m/athygli           

Ná viðunandi lestrarhr / auki 
hraða 

          

Auka lesskilning / skilja 
megininntak – geta fylgt fyrirm. 

          

Bæta málskilning / málvitund           

Geta lesið sér til gagns og 
gamans, af áhuga */** 

          

Geta valið sér bækur eftir 
áhugasviði /við hæfi * / ** 

          

Kunna að afla sér uppl. úr bókum 
og af Netinu *  

          

Lesa fjölbreyttan texta 
(heimalestur (hl) /frjáls lestur (fl) 

          

Geta lesið/unnið úr myndefni, 
skýringarmyndum og kortum */ 

** 

          

Vera orðinn vel læs           

Gera sér grein fyrir aðalatriðum í 
texta og helstu efnisorðum 

          

Hafa þjálfast í lestraraðf; s.s. 
nákvæmni-/leitar-/yfirlitslestri ** 

          

Geta útskýrt áhrif texta - túlkað 

** 
          

Geta lesið almenna texta af öryggi           

Þekkja margvíslegar textategundir 
og helstu einkenni þeirra 

          

Geta aflað sér heimilda; m.a. í 
dagblöðum, tímaritum, á Netinu 

          

Geta lagt mat á gildi og 
trúverðug-leika texta – gagnrýna  

          

Geta gert grein fyrir áhrifum 
bókmennta, boðskap, markmiðum 

          

Vera læs á myndmál, algengustu 
tákn og líkingar 
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Tafla 29. Lestrarfærni metin – skóli 12. 

Þættir – sem má meta/eru 

metnir – í hverjum árg.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Stafaþekking            

Lestrarleikni (t.d. lestrarlag, 

lestraröryggi, lestranákvæmni) ** 
          

Lesskilning – svara munnlega eða 
skriflega spurningum */ ** 

          

Myndskreyta lesinn texta            

Lesa/fara eftir fyrirmælum * / **           

Lestrarpróf * / ** Samræmd 
könnunarpróf: sp 

          

Leshraði *           
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Viðauki II 

Töflur 29 – 37 sýna dreifingu nokkurra lestrarmarkmiða samkvæmt 

skólanámskrám tólf grunnskóla. Þar sést hvaða skólar setja markmiðin og 

í hvaða árgöngum.  

 

Tafla 30. Að nemandinn nái tökum á undirstöðuatriðum lestrar. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

x   x x      

Skóli 2 
 

x          

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 

vísað í aðalnámskrá 
x x         

Skóli 5 
 

x x         

Skóli 6 
 

x x x        

Skóli 7 

 
x x x        

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 

vísað í aðalnámskrá 
x x         

Skóli 11 
 

x x  x       

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 31. Að efla lestrarfærni, að nemandinn nái valdi á lestri. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

x x x x       

Skóli 2 
 

          

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

     x     

Skóli 5 
 

    x x     

Skóli 6 
 

          

Skóli 7 
 

   x       

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 11 
 

 x         

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 32. Að auka orðaforða nemandans. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

x x x     x x  

Skóli 2 
 

    x x     

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

x x x x    x x x 

Skóli 5 
 

 x  x x x     

Skóli 6 
 

x x  x x   x   

Skóli 7 
 

    x      

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

x          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

x          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

x          

Skóli 11 
 

x   x x      

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 33. Að auka lesskilning nemandans. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

x    x   x x  

Skóli 2 
 

  x        

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

 x  x  x  x x x 

Skóli 5 
 

 x x x x x     

Skóli 6 
 

 x x x x x  x   

Skóli 7 
 

x   x x x x    

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

x x x x       

Skóli 11 
 

 x  x    x  x 

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 34. Að bæta málskilning nemandans. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

 x x     x x  

Skóli 2 
 

          

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

x x x x    x x x 

Skóli 5 
 

 x  x x x     

Skóli 6 
 

    x      

Skóli 7 
 

          

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

x          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

x x         

Skóli 11 
 

 x         

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 35. Að nemandi nái viðunandi lestrarhraða. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

x x x   x     

Skóli 2 
 

  x        

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

 x  x       

Skóli 5 
 

 x x x x x     

Skóli 6 
 

 x         

Skóli 7 
 

x   x x x x    

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

 x x x       

Skóli 11 
 

          

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 36. Að nemandi þekki og geri grein fyrir aðalatriðum í texta. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

     x x    

Skóli 2 
 

  x        

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 5 
 

          

Skóli 6 
 

 x x x       

Skóli 7 
 

          

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

x          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 11 
 

          

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 37. Að nemandi hafi þjálfast í nákvæmnis-, leitar- og yfirlitslestri. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

     x x    

Skóli 2 
 

          

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 5 
 

   x       

Skóli 6 
 

     x  x  x 

Skóli 7 
 

          

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 9  
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 11 
 

          

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 
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Tafla 38. Að nemandi geti útskýrt áhrif texta, túlkað hann. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Skóli 1 
 

     x x    

Skóli 2 
 

          

Skóli 3 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 4 
vísað í aðalnámskrá 

        x x 

Skóli 5 
 

          

Skóli 6 
 

          

Skóli 7 
 

       x x  

Skóli 8 
vísað í aðalnámskrá 

x          

Skóli 9 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 10 
vísað í aðalnámskrá 

          

Skóli 11 
 

      x   x 

Skóli 12 
vísað í aðalnámskrá 

          

 

 
 

 


