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Formáli 

Þessi greinargerð um lestrarnám og myndasögur ásamt þremur 

myndasögublöðum fyrir byrjendur í lestri er 30 eininga 

meistaraprófsverkefni við kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Myndasögublöðin samdi höfundur ásamt því að hanna þau og útfæra og 

átti samstarf við áhugateiknara um myndgerðina. Þrjú myndasögublöð um 

hundinn Kát eru lögð fram í verkefni þessu en að auki er greint stuttlega frá 

drögum að sjö blöðum til viðbótar. Í greinargerðinni er því lýst hvers vegna 

myndasögur geta hentað í lestrarkennslu byrjenda í grunnskólum og 

umfjöllun rökstudd með fræðilegum tilvísunum. Efnið valdi ég vegna 

brennandi áhuga á lestrarkennslu og skorts á fjölbreyttu lestrarefni fyrir 

byrjendur. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Rannveigu Auði Jóhannsdóttur lektor 

fyrir einstaka og faglega leiðsögn; án hennar hefði þetta ekki orðið svona 

skemmtilegt og lærdómsríkt ferli. Torfi Hjartarson sérfræðingur á einnig 

bestu þakkir skilið. Ásgeir Már Ólafsson, einstaki og hæfileikaríki teiknarinn 

minn, er dugnaðarforkur og leysti verkefnið vel. Helena Katrín Hjaltadóttir 

fær þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar.  

Ég vil þakka móður minni, Önnu Sigríði Hólmsteinsdóttur, fyrir að hafa 

óbilandi trú á mér og verkefninu. Börnunum mínum, Berglindi, Soffíu og 

Hilmari, fyrir endalausa þolinmæði og tillitssemi. Eiginmanni mínum Pétri 

Erni Gunnarssyni fyrir ást, stuðning og hjálpsemi. Síðast en ekki síst fær 

fjölskylduhundurinn Astor kærar þakkir fyrir fyrirmyndina að hinum 

forvitnilega Káti. Án þeirra allra hefðu myndasögurnar ekki orðið til. 
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Ágrip 

Þessi greinargerð  ásamt myndasögublöðum er lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

við kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Verkefnið felst í 

uppleggi að tíu myndasögublöðum ásamt fræðilegri greinargerð. Markmið 

með verkefninu er að auka fjölbreytni í lestrarefni fyrir byrjendur en efnið 

er hugsað fyrir sex til níu ára nemendur. Þrjár spurningar voru hafðar til 

hliðsjónar við gerð verkefnisins og þær snúast um hvort og hvernig 

myndasögur geta nýst nemendum í lestrarnámi og aukið áhuga þeirra á 

lestri. 

Þrjú fyrstu myndasögublöðin eru fullunnin en drög liggja fyrir að hinum 

sjö. Blöðin eru átta blaðsíður hvert, að forsíðu og baksíðu meðtöldum, í 

brotinu 18 sinnum 24 sm og fjalla um hundinn Kát sem ratar í ýmis ævintýri. 

Söguþráðurinn á að höfða til barna á þessum aldri og myndirnar að vera 

litríkar og grípandi.  

Rannsóknir sýna að námsáhugi hefur mikið að segja um frammistöðu 

nemenda í lestri og því er mikilvægt að nemendur eigi þess kost að lesa það 

sem þeim finnst áhugavert. Rannsóknir sýna einnig að myndasögur eru ein 

af fáum textategundum sem ná að fanga athygli ungra lesenda og að 

myndasögur geta leitt til frekari áhuga á lestri. Þá sýna rannsóknir að 

sjálfstjórn og ánægja af lestri eru þeir þættir sem hafa hvað mest 

forspárgildi um námsárangur. Með myndasögur sem valmöguleika fyrir 

byrjendur í lestri eru líkur á ánægju og sjálfstjórn auknar. 

Það léttlestrarefni sem til er og skilgreint sem slíkt miðast við að 

nemendur taki eðlilegum framförum í lestri. Ef nemanda gengur hægar en 

búast má við án þess að eiga við sértæka lestrarerfiðleika að stríða verður 

það lestrarefni fljótt of þungt. Gerð þessara myndasagna er viðleitni til að 

auka við úrval léttlestrarefnis fyrir byrjendur. Jafnframt er dregið fram að 

form og einkenni myndasögunnar geta hentað í þeim tilgangi. Vonast er til 

að ekki verði staðar numið hér heldur haldið áfram að þróa fjölbreytt 

léttlestrarefni fyrir þennan aldurshóp. 
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Abstract 

Learning how to read – Comic books as a reading material 

This report in addition to the comics I will produce, will form my M.Ed.-

paper at the University of Iceland. The paper involves ten editions of comic 

books accompanied by an academic report. The aim of this report is to 

increase the diversity of reading material for students aged six to nine years 

old. Three main questions were considered regarding how comics can be 

useful to students’ reading and how they can motivate them to read? 

The first three comics are completed and a draft of the other seven is 

underway. The comics are each eight pages long including the front and 

back cover. The stories revolve around the adventures of a dog called Kátur. 

The plot of each story will resonate with the reality and experiences of 

children of this age. The comics will include colourful illustrations of further 

engage the audience.  

Research shows that students’ motivation to learn has a direct 

relationship to performance in reading and therefore it is important that 

the students have a good variety of reading material. Comics are an 

engaging format for children to read and therefore it is challenging and 

relevant to write such reading material for beginners. Research also shows 

that comics are one of the only forms of reading material that capture the 

mind of some young readers and that comics can be a stepping stone into 

further interest in reading. Again research shows that self-regulation and 

the enjoyment of reading are the most significant factors in the prediction 

of academic achievement. If students have the opportunity to select 

appropriate reading material independently they are more likely to have a 

positive reading experience. 

Reading material which is currently available is classified according to 

ability.  The reading material which is classified for beginners assumes an 

average reading ability, if a student´s ability is slower than average, but 

without a specific reading disability, the material becomes too difficult and 

the student can lose motivation. By writing these comics the author is 

making an effort to increase the diversity of existing reading material. In 

addition the author is trying to demonstrate that the form and 

characteristics of the comic can be useful for that. The author hope’s that 

we will not stop here but continue to developing diverse reading material 

for this age group in the future. 
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1 Inngangur 

Mikilvægt er að allir einstaklingar verði læsir og nái góðri lestrarfærni. Að 

læra að lesa er ferli sem þarf að vera ánægjulegt og einstaklingurinn þarf að 

finna tilgang og gleði í því að ná tökum á lestri. Til að lestrarnámið verði 

jákvæð, spennandi og skemmtileg upplifun skiptir máli að lestrarefnið hæfi 

bæði getu og áhuga nemandans.  

Nemendur læra að lesa í fyrstu bekkjum grunnskólans og sumir jafnvel 

áður en þeir byrja í skóla. Sérstakar lestrarbækur eru venjulega notaðar við 

lestrarkennsluna. Margar lestrarkennslubækur eru byggðar þannig upp að í 

fyrstu er textinn eingöngu með hljóðréttum, stuttum og algengum orðum. 

Textinn þyngist svo jafnt og þétt eftir því sem lesandanum fer fram í 

lestrarnáminu. Nemendum, sem taka eðlilegum framförum í lestri, gefst 

ekki tími til að leiðast lestrarnámið. Aftur á móti er hætt við að þeir 

nemendur, sem taka hægum framförum, missi áhugann. Þá skiptir miklu 

máli að lestrarefnið, sem í boði er, sé grípandi og veki áhuga.   

Vert er að velta fyrir sér hvernig útvega megi nemendum, sem eru stutt 

á veg komnir í lestrarnámi, áhugavert og  innihaldsríkt lestrarefni sem hæfir 

takmarkaðri getu þeirra í byrjun til að lesa orð og eflir skilning á því sem 

lesið er. Hugmyndin að verkefninu varð sú að nota stíl myndasögu við gerð 

lesefnis ætlað byrjendum í lestri.  

Rannsóknir hafa sýnt að námsáhugi hefur mikið um frammistöðu 

nemenda að segja og því er mikilvægt að nemendur hafi val um að lesa það 

sem þeim þykir áhugavert. Reynsla höfundar af lestrarkennslu ungra 

nemenda er sú að úrval lestrarefnis fyrir byrjendur í lestri, þ.e. léttlestarefni, 

er ekki nægilega mikið. Með léttlestrarefni er hér átt við lestrarefni sem 

hæfir lestrargetu byrjenda samkvæmt kenningu Ehri (2002) um þróun 

lestrar. Þeir nemendur, sem taka hægum framförum, verða fljótt 

uppiskroppa með hæfilega létt efni til að lesa. Hætta er á að þá þurfi að lesa 

sömu bókina aftur og aftur og að það hafi neikvæð áhrif á áhugann að læra 

að lesa.  

Markmið verkefnisins er að auka fjölbreytni í léttlestrarefni með það 

fyrir augum að hjálpa þeim nemendum, sem hægt gengur að læra að lesa, 

án þess að um sérstaka lestrarerfiðleika sé að ræða. Von mín er sú að 

myndasögurnar verði áhugaverðar og skemmtilegar fyrir sex til níu ára 

nemendur, veki áhuga á lestri og styrki sjálfsmynd lesandans. 
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Greinargerðin er byggð upp á eftirfarandi hátt. Hún skiptist í tíu kafla auk 

ágrips, formála og lokaorða.  Að loknum inngangi er í öðrum kafla fjallað um 

mikilvægi bóka í lífi barna á öllum aldri og mikilvægi góðrar málörvunar fyrir 

lestrarnám. Því næst, í kafla þrjú, eru algengustu hugtök, sem tengjast 

lestrarnámi, skilgreind. Sérstaklega er fjallað um þá þætti í lestrarþróun sem 

þykja undirstaða þess að geta lesið orð, þ.e. að geta umskráð bókstafi þess 

og hljóð (umskráning), skrifað frá eigin brjósti og beitt viðeigandi reglum um 

rithátt (ritun), skilið það sem lesið er (lesskilningur) og notað skýrt mál og 

fjölbreyttan orðaforða. Áhersla er lögð á að fjalla um málleg ferli í 

lestrarþróun sem áhrif hafa á getuna til að lesa orð. Ljósi er jafnframt 

varpað á fleiri flókna þætti í þroska einstaklings og umhverfi sem áhrif hafa 

og gera þróun í lestri og ritun að merkingarbæru ferli hjá einstaklingum. Þar 

þurfa ólíkir eiginleikar og ytri áhrif að koma saman. Í þessu sambandi er 

rætt um samspil hugmynda, bókstafa, orða, setninga, myndefnis og ýmissa 

tákna sem saman verður sá grunnur sem ungur lesandi ræður í og skilur 

lesefni út frá. Því næst er í kafla fjögur umfjöllun um mikilvægi áhuga, 

góðrar sjálfsmyndar og sjálfstjórnar fyrir lestrarnámið. Í fimmta kafla er 

stiklað á stóru um lestrarefni sem nú er til á Íslandi og því lýst hvernig það er 

uppbyggt. Myndasögum eru gerð skil í sjötta kafla og í sjöunda kafla er 

umfjöllun um hvernig og hvers vegna ætti að nota þær í lestrarkennslu. Í 

lokakaflanum er fjallað um myndasögurnar sem samdar eru og ætlaðar 

gagngert sem lestrarefni fyrir byrjendur. Uppbygging þeirra er útskýrð og 

vinnuferli við gerð þeirra lýst. Höfundur telur að þær geti hentað til að 

kenna byrjendum að lesa. 

Myndasögublöðin eða drög að þeim eru tíu talsins og fjalla öll um 

hundinn Kát sem lendir í ýmsum ævintýrum. Textinn birtist með ýmsu móti, 

sem talblöðrur, hugsanaský, textareitir eða spurningareitir. Umskráning og 

lesskilningur hjá byrjendum í lestri auk fleiri viðurkenndra áhrifaþátta, líkt 

og samspil á milli orða og myndefnis, voru höfð að leiðarljósi við skrif 

myndasagnanna. 

Eftirfarandi spurningar voru hafðar í huga við vinnslu verkefnisins og 

leitast var við að svara þeim:  

1) Geta myndasögur vakið lestraráhuga hjá byrjendum?  

2) Hvernig geta atriði, sem einkenna gerð myndasögu, fallið eða stuðlað 

að undirstöðuþáttum í lestri sem huga þarf að hjá byrjendum?  

3) Hvað einkennir góðar, innihaldsríkar og áhugaverðar myndasögur 

fyrir byrjendur í lestri? 
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2 Barnið og bækur 

Þegar barn hefur nám í fyrsta bekk  grunnskólans hefur það öðlast töluverða 

reynslu úr umhverfinu. Einstaklingurinn hefur sína fortíð, reynslu, vonir og 

væntingar. Áður en barnið byrjar í skóla hefur það notið ýmiskonar reynslu 

af íslenska málinu af bókum auk þess sem það sjálft hefur þroskað mál sitt í 

tali og jafnvel reynt fyrir sér í ritmáli einnig. Upplifun barna af þessu er þó 

misjöfn. Börn hafa að jafnaði átt samræður við foreldra, ömmur, afa, 

systkini, leikskólakennara og vini. Eitt barn hefur frá mörgu að segja meðan 

önnur svara með stuttum setningum. Öll hafa þau haft einhver kynni af 

bókum heima og í leikskólanum (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011). Sum börn 

hafa mikinn áhuga á bókum meðan önnur hafa lítinn sem engan áhuga. Í 

einum leikskóla getur verið lögð mikil áhersla á læsi með markvissri 

málörvun og lestrarkennslu meðan í öðrum er engin sérstök áhersla lögð á 

læsis- og ritmálskennslu. Niðurstöður rannsókna sýna að góð málþekking 

leikskólabarna eykur líkur á farsælu lestrarnámi í grunnskóla (Cain og 

Oakhill, 2007; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Það er mismunandi 

hversu mikla málörvun börn fá og hversu móttækileg þau eru fyrir henni. 

Flest hefja börn nám í grunnskóla árið sem þau verða sex ára og kennararnir 

mæta þeim þar sem þau eru stödd og reyna eftir besta mætti að búa þeim 

örvandi málumhverfi í faðmi bóka. 

Lengi hefur verið lögð áhersla á mikilvægi þess að lesið sé fyrir börn allt 

frá ungum aldri bæði heima og í leikskólanum og veita þeim þannig þá 

málörvun sem undirbýr þau fyrir lestrarnámið og skapar jákvætt viðhorf 

þeirra til bóka. Á þessu aldursskeiði við upphaf skólagöngu vex orðaforði 

barna jafnt og þétt og með lestri bóka eykst orðaforðinn enn frekar því 

málfar í bókum snertir mörg svið og er auðugara en talmálið (Cain, 2010). 

Það má því ljóst vera að lestur bóka er mikilvægur á þessu mótunarskeiði. 

Málörvun þarf að vera fjölbreytt og ein leið að því marki er að lesa fyrir 

börnin. Umhverfið þarf að örva til máls og markviss málörvun getur farið 

fram á ýmsan hátt, svo sem í gegnum leik og samræður. Lestur má meðal 

annars örva með því að ræða við börnin um það sem gerist í daglegu lífi 

þeirra, tala um það sem gerist í bókunum sem lesnar eru fyrir þau, hafa 

bækur sýnilegar í umhverfi þeirra og svo þarf að vanda lestrarkennslu þegar 

kemur að henni (Burns, Griffin og Snow, 1999). Ritað hefur verið og rætt um 
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hvort lestrarnám eða lestrarkennsla eigi að fara fram í leikskólum en hvergi 

er minnst á lestrarkennslu í Aðalnámskrá leikskóla (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011). Aftur á móti er töluvert fjallað um læsi í námskránni og 

lögð áhersla á að öll börn eigi að fá tækifæri til að tjá sig, segja sögur, hlusta 

á sögur, öðlast skilning á ritmáli, deila skoðunum sínum og þróa læsi í víðum 

skilningi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Þegar börnin hefja nám í fyrsta bekk grunnskóla er áhersla lögð á læsi og 

sérstaklega að kenna lestur. Börnunum eru kenndir bókstafirnir og hljóð 

þeirra, þeim er kennt að rita texta frá eigin brjósti og þau hvött til að segja 

frá reynslu sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Bækur eru sýnilegar í 

skólanum og nemendur fá lestrarbækur heim til að lesa daglega fyrir 

foreldra sína. Sífellt er leitað leiða til að tryggja læsi allra barna. 



 

13 

3 Læsi  

Hugtakið læsi (e. literacy) er víðfeðmt hugtak og tengist ýmsum 

fræðasviðum. Þau helstu taka til tungumálsins, félagsfræði, sálfræði og 

menntunarfræði (Kress, 1997). Hugtakið fær misjafna merkingu eftir 

fræðasviðum sem gerir umfjöllun um það vandasama, eins og 

fræðimaðurinn Kress (1997) bendir á. Hér í þessu verkefni er horft til 

tungumálsins og læsi skilgreint sem hugtak yfir það hvernig við túlkum 

ritmálið, lesum það, skiljum og ritum (Garton og Pratt, 1989). Að geta talað 

tungumál er eitt en að geta lesið texta, skilið og ritað er annað. Þar kemur 

hugtakið læsi til sögunnar og er það yfirhugtak yfir lestur (e. reading) og 

ritun (e. writing), þ.e. umskráningu (e. decoding), lesskilning (e. 

comprehension), stafsetningu (e. spelling) og að færa hugsun sína í letur.  

Hugtakið læsi er hér látið vera nokkuð vítt og vísar til þess að geta lesið 

texta, skilið hann og ritað (Garton og Pratt, 1989; Snow, 1993). Umskráning 

er hugtak yfir athöfnina að skrá hljóð bókstafanna yfir í orð og setningar, 

hvort tveggja við lestur og ritun (Scarborough, 2009). Lesskilningur er að 

skilja merkingu orða og texta (Hoover og Gough, 1990). Við stafsetningu 

þarf að þekkja uppbyggingu tungumálsins, hljóð þess og sundurgreina orð í 

stök hljóð eða orðhluta. Í ritun skiptir máli að skilja uppbyggingu texta, spá 

fyrir um framhald og draga ályktanir (Harvey og Goudvis, 2007).  

Hægt er að skilgreina læsi út frá einstaklingum en einnig út frá félags- og 

menningarlegu sjónarhorni. Vel læsir einstaklingar geta aukið lífsgæði sín 

mikið og síðasta áratuginn hefur Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, 

UNESCO, lagt áherslu á læsi og gert grein fyrir mikilvægi þess fyrir 

einstaklinga. Í nýju riti um grunnþáttinn læsi (Stefán Jökulsson, 2012) er 

talað um að merking hugtaksins taki stöðugum breytingum í takt við tímann 

og taki til fleiri miðlunarþátta en áður. Þar kemur einnig fram að hlutverk 

kennarans snúist um að hjálpa nemendum í þekkingarleit sinni. Til að 

einstaklingar verði læsir þurfa þeir tækifæri til að þróa talmál sitt og ritmál, 

barnið þarf að geta átt samræður við fullorðinn eða einstakling sem hefur 

þróað með sér læsi (Garton og Pratt, 1989; Snow, 1993). 

3.1 Lestur 

Ýmsar kenningar um lestur á liðnum áratugum hafa haft áhrif á hvernig 

hugtakið er skilgreint. Samkvæmt vel þekktri kenningu, sem á íslensku er 
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nefnd einfalda lestrarlíkanið (e. The Simple View of Reading), er lestur 

skilgreindur sem umskráning x lesskilningur (Catts, Adlof og Weismer, 

2006). Það merkir að það að geta lesið þýðir að saman fer færnin að geta 

umskráð bókstafi og hljóð orðsins og skilið merkingu þess. Í þessu verkefni 

er miðað við þennan skilning á hugtakinu. Viðurkennt er að lestrarfærni 

byggir á fimm grundvallarþáttum (National Reading Panel, 2000) og ber að 

leggja jafna áherslu á þá alla; hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness), 

umskráningu (e. decoding), lesfimi (e. fluency), orðaforða (e. vocabulary) og 

lesskilning (e. comprenhension). Umskráningin byggir á hljóðkerfisvitund en 

lesskilningur á málskilningi (e. spoken language comprehension). 

Málskilningur og umskráning eru aðskildir þættir en hafa báðir mikil tengsl 

við lesskilning (Perfetti, Landi og Oakhill, 2005). Einstaklingur getur náð 

mikilli og sjálfvirkri færni í umskráningu en liðið fyrir slakan lesskilning. Að 

sama skapi getur lesskilningur verið góður þó umskráning sé slök en það er 

þó háð því að textinn sé lesinn fyrir einstaklinginn því hann ræður ekki við 

umskráninguna sjálfur (Hoover og Gough, 1990). Þannig er athöfnin að lesa 

sú kunnátta sem við notum til að umskrá orð og setningar og skilja 

merkingu þess sem lesið er (Cain, 2010). Barn, sem hefur náð tökum á lestri, 

les einnig af fimi sem felst í því að lesa hratt, örugglega og af lipurð, þekkja 

orð í texta, skilja þau og sameina þetta tvennt (Burns o.fl., 1999). Mikilvægt 

er að leggja áherslu á lesfimi frá upphafi lestrarkennslunnar (Rasinski, 

Samuels, Hiebert, Petscher og Feller, 2011). 

Ehri (2005) setti fram kenningu um þróun í lestri. Kenningin byggir á 

sjónrænum lestri (e. sight word learning) og felur í sér að börn geti lesið orð 

á fjóra vegu. Í fyrsta lagi með því að hljóða sig í gegnum orð, í öðru lagi með 

því að þekkja orðmyndir sjónrænt með því að kalla þær fram í minni, í þriðja 

lagi með því að bera orð eða orðhluta saman við fyrri þekkingu og orð við 

lesturinn og í fjórða lagi með því að nota samhengi í texta til að finna út orð.  

Kenning Ehri (2002) um þróunarstig lesturs (e. phases of development) 

byggir á því að nemendur noti sjónrænan lestur frá því að þeir þekkja aðeins 

myndmál yfir í það að lesarinn þekkir orð í heild og notfærir sér þá þekkingu 

við lestur í stað þess að hljóða sig í gegnum orð, hljóð fyrir hljóð. 

Þróunarstigin eru fjögur og kallast fyrsta stigið undanfari bókstafsstigs (e. 

pre-alphabetic phase) en á því stigi þekkja börn tákn og merki eins og þekkt 

vörumerki án þess að geta lesið orð. Á öðru stigi, bókstafsstigi að hluta (e. 

partial alphabetic phase), geta lesarar tengt saman nokkra bókstafi og hljóð 

þeirra. Á fullkomnu bókstafsstigi (e. full alphabetic phase) þekkja nemendur 

hljóð allra bókstafa. Á fjórða og síðasta stiginu, samtengdu bókstafsstigi (e. 

consolidated alphabetic phase), lesa nemendur orð fyrir orð eða orðhluta 

því sjónræni orðaforðinn er orðinn gífurlega stór. Á þessu stigi fer mun 
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minni tími og orka í lesturinn því hann er orðinn „sjálfvirkur“ og lesarinn 

búinn að ná fullri lestrarfærni (Ehri, 2002). 

Ehri fjallar einnig um einstaklingsmun í þróun lestrar og telur að færnin 

við að lesa texta og skilja hann byggist á lestrarnákvæmni og leshraða. Út 

frá því flokkar hún lesara í sjálfstæða lesara, sem þurfa að hafa náð 98% 

nákvæmni, lesara á þjálfunarstigi, en þá les lesari af 95% nákvæmni og gerir 

ekki  fleiri en 5 villur í 100 orða texta, og lesara á erfiðleikastigi, lesari les þá 

undir 90% nákvæmni eða gerir fleiri en 10 villur í 100 orða texta (Ehri og 

Snowling, 2004). Mikilvægt er að allir nemendur komist sem fyrst upp af því 

stigi til að geta lesið lipurt og skýrt og lesið sér til ánægju og skilnings. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) gerir ráð fyrir að nemendur séu orðnir 

sjálfstæðir lesarar við lok fjórða bekkjar. Til að hjálpa nemendum að ná 

þessum áfanga í lestrinum þarf meðal annars úrval lestarefnis að vera við 

þeirra hæfi. 

3.2 Umskráning 

Umskráning felst í að tengja bókstafi við hljóð og þannig breyta texta í orð 

og orðum í hljóð. Færni í tungumálinu og hljóðum þess er undirstaða góðrar 

umskráningar (Hoover og Gough, 1990). Flestum börnum þarf að kenna að 

umskrá þannig að þau geti nýtt sér umskráningu til lesturs. Hljóðaaðferð er 

algengasta lestrarkennsluaðferðin sem notuð er í lestrarkennslu á Íslandi 

(Helga Magnúsdóttir, 1987). Hljóðaaðferð er talin árangursrík, sér í lagi fyrir 

börn sem eiga við lestrarvanda að etja (Helga Magnúsdóttir, 1987; Kamhi og 

Catts, 2012). Þar sem börnum með ólíkar þarfir er kennt saman er eðlilegt 

að velja þá aðferð sem gagnast heildinni best. Í byrjun lestrarnámsins fer 

mesta orka nemandans í umskráninguna og gjarnan er unnið með léttan en 

tæknilega uppbyggðan texta. Lítið fer því fyrir að unnið sé með lesskilning 

fyrst í stað (Freyja Birgisdóttir, 2011; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn 

Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009).  

Mat á hljóðkerfisvitund getur haft forspárgildi fyrir lestrarnám (Jóhanna 

Einarsdóttir o.fl., 2011). Skimunarprófið Hljóm, sem er og hefur verið lagt 

fyrir fimm ára börn í október í flestum leikskólum síðustu tíu ár, er talið hafa 

forspárgildi um lestrarerfiðleika barna (Guðrún Þórarna Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Hljóðkerfisvitund er yfirhugtak yfir 

hljóðavitund þar sem stök hljóð orða eru greind niður og tengd saman, 

upphafshljóð, atkvæði og rím (Carroll, Bower-Crane, Duff, Hulme og 

Snowling, 2011). Þjálfun hljóðkerfisvitundar getur hafist á fyrstu mánuðum 

eftir fæðingu og ætti að vera markviss frá fyrstu árum í leikskóla. Muter 

(2006) setti fram kenningu um þróun hljóðkerfisvitundar þar sem kemur 

meðal annars fram að fjögurra ára börn eiga að kunna að ríma og sex ára 
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börn eiga að geta skipt út hljóðum í orði. Það getur hjálpað 

leikskólakennurum að finna út hvar veikleikar barna liggja til að geta unnið 

markvisst með þá fram að upphafi skólagöngu. Skólarnir eiga svo að hafa 

aðgang að niðurstöðu Hljóms og eiga þannig að geta mætt þörfum sex ára 

barna strax við upphaf skólagöngu.  

Um leið og umskráningin fer að verða sjálfvirkari og áreynslulausari er 

hægt að vinna markvisst með lesskilning. Hins vegar er mögulegt að vinna 

með hlustunarskilning, löngu áður en barn fer að læra umskráningu, með 

því að spyrja börn út úr sögum sem þau hlusta á og ræða innihald þeirra. 

Einnig er hægt að kenna þeim að draga ályktanir út frá söguþræðinum. 

3.3 Lesskilningur 

Lesskilningur byggir á málþættinum og færninni til að skilja það sem lesið 

er. Lesskilningur tengist því málskilningi, hlustunarskilningi, orðaforða (e. 

vocabulary), þekkingu á uppbyggingu texta, ályktunarhæfni en einnig 

umskráningu  og hljóðkerfisvitund (Perfetti o.fl., 2005).  Málskilningur er ein 

af undirstöðum lesturs og því mikilvægt að börn öðlist góðan málskilning. 

Með góðum málskilningi aukast líkur á að barninu gangi vel í umskráningu 

og lesskilningi (Cain og Oakhill, 2007). Á fyrstu stigum lestrarnáms fer mikil 

orka og einbeiting í umskráningu en skilningur eykst með auknu öryggi og 

eftir því sem fleiri orð festast í minninu (Cain, 2010; Ehri, 2002; Freyja 

Birgisdóttir, 2011). Lesskilningur er gagnkvæmt samspil lesandans og 

höfundar texta. Ekki er alveg víst að allir skilji sama texta á sama hátt. 

Mikilvægt er að nemendur séu færir um að fylgjast með eigin skilningi eða 

hugsun en hugsun um eigin hugsun (e. metacognition) er ein af 

undirstöðum lesskilnings. Rannsóknir sýna að það er mikilvægt að kenna 

lesskilning frá byrjun og bíða ekki með að kenna hann þar til umskráningu 

hefur verið náð (Cain og Oakhill, 2007). Þannig er hægt að auka lesskilning 

allra nemenda.  

Hluti af lesskilningi er að álykta um efni texta með því að spá fyrir um 

framhald og lesa á milli lína. Nemendur eiga auðveldara með að spá fyrir 

um efni ef þeir hafa góða bakgrunnsþekkingu um efni textans. 

Bakgrunnsþekking nemenda eykst við lestur mismunandi texta og reynslu 

sem lesandinn hefur upplifað. Góðir lesarar hafa gott vinnsluminni sem þeir 

nýta sér við lesskilning. Þeir geyma gagnlegar upplýsingar en losa sig við 

gagnslitlar eða gagnslausar upplýsingar (Harvey og Goudvis, 2007). Á meðan 

góðir lesarar lesa mikið og auka orðaforða sinn og lesskilning dragast þeir 

sem hægt gengur í lestrinum meira og meira aftur úr (Torgesen, 2001). 

Stanovich (1986) nefnir þetta í kenningu sinni um Matteusar-áhrifin sem 

vísar til þess að þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku fátækari. Hann veltir 
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upp þeirri spurningu hvort kennsla í lestri eigi þátt í þessari þróun. Með 

minni skilningi eru ekki miklar líkur á að lestur aukist og því þarf meira 

léttlestrarefni sem nemendur eiga auðveldara með að skilja.  

Margt býr í texta sem ekki er sagt berum orðum og reynist það 

þjálfuðum lesurum leikur einn að átta sig á því með því að beita 

ályktunarhæfni. Það getur þó reynst þeim sem eiga í erfiðleikum með 

umskráningu eða lesskilning erfitt að álykta og lesa á milli línanna. Það er 

hægt að kenna þeim þessa tækni með markvissum hætti og þannig efla 

lesskilning þeirra (Cain og Oakhill, 2007).  

Ríkur orðaforði er nauðsynlegur til að lesskilningur verði góður. Þjálfaður 

lesari á auðveldara með að tileinka sér ný orð í texta en sá sem á erfitt með 

umskráningu eða lesskilning. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur með góðan 

lesskilning eiga mun auðveldara með að tileinka sér nýjan orðaforða úr 

texta sem þeir lesa heldur en þeir sem hafa slakan lesskilning (Hoover og 

Gough, 1990). 

Umhverfi og erfðir geta líka haft áhrif á lesskilning því eins og áður segir 

byggist lesskilningur m.a. á málskilningi, hlustunarskilningi og orðaforða. 

Málumhverfi ungra barna getur því skipt miklu máli fyrir lesskilninginn 

seinna meir. Oft er rætt um mikilvægi þess að foreldrar lesi fyrir börnin sín 

og er það til að efla hlustunarskilning þeirra. Einnig geta lestrarerfiðleikar og 

skólaganga haft áhrif á lesskilning. Einstaklingur getur náð góðu valdi á 

tæknilegri hlið lestrarins, umskráningunni, en átt í verulegum erfiðleikum 

með að skilja það sem hann les og telst þá ekki læs en börn geta einnig átt í 

erfiðleikum með hvorutveggja. Mikilvægt er að brugðist sé við af öllum 

mætti ef upp kemur grunur um lesskilningsvanda. Í flestum grunnskólum er 

skimað fyrir lesskilningserfiðleikum og brugðist við með kennslu við hæfi ef 

grunur er um erfiðleika. Þegar illa gengur í lestrarnáminu er mikilvægt að 

styrkja sjálfsmyndina og höfða til áhuga hvers og eins. Snemmtæk íhlutun 

(e. early intervention) í lestrarnámi er viðbragð við grun um vanda 

nemenda. Mikilvægt er að bregðast strax við, ef grunur leikur á vandamáli 

varðandi lestrarnám, til að fyrirbyggja erfiðleika síðar meir (Shaywitz, Morris 

og Shaywitz, 2008). Með því að bregðast nógu snemma við hugsanlegum 

vanda má koma í veg fyrir áhugaleysi nemenda á lestri (Torgesen, 2001, 

2005). 

3.4 Margt eykur skilning 

Markmið með lestri er að skilja það sem lesið er (Cain og Oakhill, 2007). Hjá 

byrjanda í lestri, sem oft er barn í kringum sex ára aldur, er ýmislegt, sem 

það kann og þekkir annað en bókstafir og orð sem hjálpar því að skilja það 

sem það les. Kress (1997) varpar ljósi á þetta í kenningu sinni um miðlalæsi 
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(e. social semiotic theory) og bendir á að skilningur sé í eðli sínu fjölþættur 

eða margvíður (e. multimodal). Hann vísar þá til þess að skilningur fæst í 

gegnum margvísleg tákn sem búa yfir merkingu (e. semiotic). Tákngerðir 

leikir sem ung börn leika, sýna hvernig þau takast á við og miðla merkingu 

þegar þau glíma við margslungin fyrirbæri í lífi sínu og umhverfi. Börn taka 

leikandi létt til sín og tengja eða bræða saman eftir eigin höfði margvísleg 

og ólík áreiti, eins og hljóð, tónlist, myndefni og tákn af ýmsu tagi. Skilningur 

þeirra gagnvart því sem þau fást við hverju sinni, birtist í því hvernig þau 

nota þessi fjölbreytilegu tákn (Kress, 1997; Kress og Leeuwen, 2006). Þeir 

sem umgangast ung börn, foreldrar og kennarar, þekkja vel táknræna leiki 

hjá börnum en þeir eru mikilvægur grunnur að þroska hvers barns og efla 

meðal annars mál þess og skilning (Bodrova, 2008; Kress, 1997; Snow, 

1993). Ungt barn þróar læsi í gegnum margvíslega reynslu, þar sem bækur 

og annað fjölbreytt efni vega þungt, hjálpa barninu að skilja hvað lestur 

merkir og skýra fyrir því tilganginn með því að lesa og skrifa (Kress, 1997; 

Snow, 1993). Að læra að þekkja bókstafi og orð og umskrá hvort tveggja er 

færni sem ekki er deilt um að þurfi til að geta lesið og skrifað frá eigin brjósti 

(Hoover og Gough, 1990) en vægi annarra tákna getur líka verið mikið. 

Hugtakið fjölþætt læsi (e. multiliteracy) eða læsi í víðum skilningi, nær yfir 

þá margvíðu táknvísi eða miðlalæsi (e. media literacy) sem þarf til að 

bregðast við efni sem sett er fram á fjölbreyttan hátt eða reynir á marga 

þætti miðlunar. 

Tækni og áhrif ólíkra miðla setja æ meiri svip á daglegt líf ungra barna. 

Miðlar verða sífellt margbrotnari og kenna þarf nemendum að verða læs á 

margs konar miðla. Börnum er þá ekki eingöngu kennt á ritmál (Kress, 1997; 

Stefán Jökulsson, 2012). Miðlalæsi, víðlæsi eða nýlæsi (e. new literacy) 

tekur til þeirrar færni að geta lesið og skrifað á nútímavísu og felst í að geta 

valið á milli mismunandi táknkerfa og miðla. Víðlæsi reynir m.a. á skilning á 

skilningi, lesandinn þarf að þekkja til mismunandi tjáningarforma og öðlast 

víðtækan málskilning ásamt færni í samvinnu (Stefán Jökulsson, 2012). Börn 

kynnast ung margvíslegu efni, tæknilegu og fjölbreyttu að formi og gerð og 

skilja fljótt að það veitir þeim þekkingu á ýmsu og eflir skilning á öðru. 

Myndasögur eru gott dæmi um táknkerfi þar sem myndir, texti og fleiri tákn 

skapa saman atburðarás sem barnið les og skilur með stuðningi af fyrri 

reynslu sinni og skilningi. Með því að bjóða upp á mikla fjölbreytni í gerð 

lestrarefnis fyrir byrjendur er ýtt undir og stutt við það víðlæsi sem að búa 

þarf yfir til að takast á við margbrotna miðla sem einkenna umhverfi 

nútímabarna. 
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4 Byrjendur í lestri  

Hér á undan hefur verið fjallað um þau undirstöðuatriði sem sá sem er að 

byrja að lesa glímir við. Byrjandi í lestri er sá sem getur lesið einföld orð eða 

setningar og algengt er að nemendur séu orðnir góðir byrjendur í lestri við 

lok þriðja bekkjar. Nemendur hafa oftast náð nægilegri færni til að teljast 

læsir eftir að þeir ljúka fjórða bekk (Byrnes og Wasik, 2009). Það sem 

einkennir góðan lesara er að hann skilur uppbyggingu stafrófsins og notar 

þá vitneskju til að þekkja prentuð orð, hann býr yfir og nýtir sér 

bakgrunnsupplýsingar til að skilja texta og hann les hratt og örugglega 

(Burns o.fl., 1999). Börn hafa skoðun á hvaða bækur eru skemmtilegar og 

áhugaverðar og gera sér grein fyrir að sumar bækur eru langar og aðrar 

stuttar. 

Tímabilið frá því börn fæðast þangað til þau eru orðin læs er kallað læsi í 

þróun (e. emergent literacy). Það er því öll reynsla barnsins af talmáli og 

ritmáli í umhverfinu, heima og í skólanum sem hefur áhrif á þróun læsis 

(Whitehurst og Lonigan, 1998). Mikilvægt er að nemendur hafi haft 

tækifæri til að skoða bækur og í raun alast upp með bækur í umhverfinu. 

Börnum þarf að finnast heimur bókanna spennandi og skemmtilegur. Ekki 

má vanmeta samræður og samskipti barna við önnur börn og fullorðna. 

Gefa þarf börnum tíma til að tala og tjá sig og þessi samskipti við fullorðna 

fólkið eru forsenda málskilnings (Garton og Pratt, 1989). 

Þegar nemendur byrja í skóla sex ára gamlir kunna þeir mismikið fyrir sér 

í lestri. Sum börn kunna enga eða fáa stafi og önnur eru farin að hljóða 

saman stafi eða jafnvel orðin nokkuð vel læs. Það getur farið eftir áhuga 

þeirra, umhverfinu og uppeldinu hversu langt þau eru komin í lestri. Mikill 

einstaklingsmunur er á umskráningargetu strax í fyrsta bekk grunnskólans 

og framfarir eru mishraðar (Freyja Birgisdóttir, 2011). Nýleg rannsókn, sem 

gerð var meðal fimm og sex ára barna í leikskólum í Reykjavík, sýnir að börn 

eru farin að lesa og skrifa sjálf og staðfestir að þau eru tilbúin og hafa áhuga 

á að þróa með sér læsi (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011). Mikilvægt er því að í 

umhverfi barnanna sé nóg af lestrarefni á þeirra getu- og áhugastigi 

(Torgesen, 2001, 2005). Léttlestrarbækur eru þær lestrarbækur sem 

ætlaður eru til að þjálfa lestrarfærni hjá byrjendum í lestri. Það eru þær 

bækur sem sérstaklega eru samdar fyrir byrjendur sem eru að læra 

bókstafina og hljóð þeirra. Þau börn, sem lengst eru komin í lestrarferlinu 
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við upphaf grunnskólans, sleppa því jafnvel að lesa léttlestrarbækurnar því 

þær reynast of léttar fyrir þann hóp. Léttlestrarbækurnar eru samdar með 

einföldum texta sem henta þessum aldurshópi til lestrarnáms og þyngjast 

þær eftir því sem ætla má að nemendur taki framförum í lestrinum. Sumum 

börnum, sem styst eru komin, fer ef til vill ekki jafn mikið fram í 

umskráningarfærni eins og bækurnar ætlast til og þá kemur að því að bækur 

á þeirra getustigi þrýtur. Þau hafa þá lesið allar tiltækar léttlestrarbækur en 

þeim hefur ekki farið fram í lestrinum eins og bækurnar gera ráð fyrir. 

Kennarar geta lent í vandræðum með að finna léttlestrarefni við hæfi. 

Nemendur geta því þurft að lesa það efni sem til er í annað og jafnvel þriðja 

sinn.  

Mikilvægt er að hugsa um sjálfsmynd og áhuga nemenda þegar lestur er 

kenndur. Markmið kennara ætti að vera að allir nemendur geti orðið 

bókaormar og stundi yndislestur, þ.e. sæki í að lesa sér til ánægju og 

yndisauka (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Til að það takist þarf að efla 

sjálfsmyndina og ala á áhuga nemenda. Sjálfsmynd byrjenda í lestri styrkist 

við sigra í lestrarferlinu. Að geta lesið texta án aðstoðar er sigur og að geta 

lesið áhugaverðar innihaldsríkar bækur er sigur. Bækurnar þurfa að vera á 

því þyngdarstigi sem hæfir nemandanum hverju sinni, annars er hætta á að 

sjálfsmynd hans brotni niður og áhugi minnki. Til að auka áhuga á lestri þarf 

efni bókanna að höfða til nemenda og söguþráðurinn að vera grípandi. 

Eins og áður hefur komið fram er lestrarnám í fyrstu nær eingöngu 

tæknilegt, þ.e. að þekkja stafina og hljóð þeirra og geta hljóðað stafina 

saman í orð og að skilja hvað orðin merkja. Það fer mikil orka í þetta ferli í 

byrjun en ekki má gleyma því að til þess að fá nemendur til að öðlast og 

viðhalda jákvæðu viðhorfi til lestrarins þarf sá texti, sem þeir eru að umskrá, 

að merkja eitthvað. Textinn þarf að hafa tilgang og nemendur þurfa að sjá 

sér hag í að lesa og umskrá hann. Mismunandi er hvað hverjum nemanda 

finnst áhugavert og því er brýnt að hafa úrval texta mikið og breitt. Bresk 

skýrsla um lestrarvenjur barna sýndi að flest börn voru jákvæð gagnvart 

lestri, að þau myndu lesa meira ef þau hefðu meiri tíma og ef bækur væru 

um málefni sem þau hefðu áhuga á. Þá fannst þeim einnig að bæði heimili 

og skóli ættu að sjá um að kenna og hvetja til lesturs (Clark og Foster, 2005). 

Lestrarvenjur barna og unglinga á Íslandi hafa breyst undanfarna áratugi 

á þann veg að þau virðast lesa minna nú en áður. Samkvæmt niðurstöðum 

Pisa-kannana virðast sífellt færri nemendur geta lesið sér til gagns og er 

munurinn á kynjunum mikill þar sem hallar á drengi (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). 

Kynjamunurinn kemur fram strax í öðrum bekk. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að kennsluhættir geta skipt sköpum og að áhrifaríkast sé að kveikja 
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og viðhalda áhuga og leyfa nemendum að ræða og segja frá því sem þeir 

lásu. Í rannsókn á námsáhuga barna í fyrsta, þriðja, sjötta og níunda bekk 

kemur í ljós að kynjamunur er á námsáhuga barna strax í fyrsta bekk 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). Þennan 

kynjamun þarf að hafa í huga þegar unnið er að léttlestrarefni til nota á 

fyrstu árum í grunnskóla.  
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5 Áhugi og sjálfsmynd   

Sjálfsmynd (e. identity) er hugmynd okkar um það sem við kunnum og 

getum (Erikson, 1980). Ef við höfum trú á okkur sjálfum gengur okkur betur 

í því sem við gerum heldur en ef við höfum litla eða enga trú á okkur. 

Sjálfsmyndin styrkist þegar okkur tekst að gera eitthvað sem reynir á okkur 

eða okkur tekst eitthvað sem við vissum ekki að við gætum (Paris og Paris, 

2001). Sjálfsmyndin er að mótast á skólaárunum og því er mikilvægt að 

nemendur fái verkefni sem styrkja hana, ekki of létt verkefni en ekki of erfið 

heldur. Fjölbreytt lestrarefni við hæfigetur styrkt sjálfsmynd nemenda. Að 

sama skapi má búast við að sjálfsmynd veikist ef nemandi þarf að endurlesa 

sama efnið mörgum sinnum. Persónulegar ástæður eins og forvitni, 

tilfinningar og félagsleg samskipti geta vakið áhuga nemenda á lestri og 

nauðsynlegt er fyrir kennara að nýta sér það (Gambrell, Palmer, Codling og 

Mazzoni, 1996). Uppalendur þurfa að hlúa jafnt að lestrarfærninni og 

áhuganum til að lestrarnám takist sem best (Morgan og Fuchs, 2007). 

Í nútímaþjóðfélagi er mikilvægt að vera vel læs og geta starfsmöguleikar 

minnkað umtalsvert hjá þeim sem ekki hafa náð tökum á að lesa svo vel sé. 

Allt nám verður miklum mun erfiðara ef lestur gengur ekki greiðlega. 

Sjálfsmyndin styrkist þegar við skörum fram úr í einhverju og að sama skapi 

getur hún verið í molum ef við náum litlum árangri. Því þurfa kennarar að 

ýta undir sterkar hliðar einstaklinganna og reyna af öllum mætti að gera alla 

eins vel læsa og þeir eiga möguleika á. Allar framfarir eru betri en engar og 

sterk sjálfsmynd er afar mikilvæg (Paris og Paris, 2001).  

5.1 Námshvöt 

Námshvöt eða áhugahvöt (e. motivation) er hugtak sem vísar til áhugans á 

að læra og trú á eigin hæfni (Dweck og Master, 2009). Námshvöt er 

tilhneiging nemenda til að finnast námið þess virði að hann leggi eitthvað af 

mörkum til að takast á við það. Mikilvægt er að nemendur hafi næga 

námshvöt til að nýta sér þær aðferðir til náms sem þeir ráða yfir. 

Nemendur, sem hafa sterka námshvöt, standa sig betur í námi jafnvel þó 

þeir búi ekki yfir meiri færni en aðrir nemendur (Dweck og Master, 2009).  

Hlutverk kennara er að hjálpa nemendum að efla námshvöt sína, meðal 

annars með markvissri endurgjöf og með því að hvetja nemendur til að setja 

sér námsmarkmið (Morgan og Fuchs, 2007). Til að efla námshvötina er 
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mikilvægt að hafa í huga námsumhverfi, verkefni við hæfi, markmið, 

samanburð en ekki samkeppni, stigskiptan stuðning, að gera námið 

skemmtilegt, að leyfa skoðunum nemenda að heyrast og hafa áhrif, að 

forðast of mikla áherslu á einkunnir og kenna nemendum fjölbreyttar 

námsaðferðir (Woolfolk,  Hughes og Walkup, 2008). 

 Í lestrarkennslu þarf að horfa mest á markmið og verkefni við hæfi en 

einnig þarf að huga vel að námsumhverfi nemenda. Í umhverfi barnsins, 

bæði í skólanum og heima, ættu að vera bækur sem hæfa getustigi þess og 

það sjálft getur lesið en einnig ætti að vera lesið fyrir það úr margvíslegum 

bókum og söguþráður ræddur. Einnig þarf að kenna nemendum að setja sér 

markmið í lestrarnáminu og ýta þannig undir sjálfstjórn og þar með áhuga. 

Nemendum sem gengur ekki vel í lestrarnáminu hættir til að fyllast 

áhugaleysi en áhuginn eykst hins vegar hjá nemendum sem vel gengur að 

lesa og skilja innihald texta (Morgan og Fuchs, 2007). Rannsókn, sem gerð 

var á nemendum í fjórða til tólfta bekk í Bandaríkjunum, sýndi að ýta má 

undir áhuga barna í lestri með íhlutun (e. intervention). Áhuginn jókst þó 

einungis hjá þeim nemendum sem áttu ekki við lestrarerfiðleika að stríða. 

Þeir sem áttu í einhverjum erfiðleikum í lestri sýndu ekki aukinn áhuga við 

íhlutunina (Melekoglu og Wilkerson, 2013). Sama rannsókn leiddi í ljós að 

máli skiptir fyrir kennara að nota lestrarefni sem skiptir nemendur máli auk 

þess sem það þjálfar lestrarhæfileika þeirra. Þetta á sérstaklega við um 

unglinga; áhugi þeirra eykst til muna ef þeir hafa lestrarefni sem skiptir þá 

máli og þeir geta tengt eigin veruleika enda vilja nemendur gjarnan lesa það 

sem tengist áhuga þeirra og er þeim hugstætt (Clark og Foster, 2005).  

Hægt er að gera áhugakannanir meðal nemenda til að finna út hvar 

áhugi þeirra liggur og greina hverjir eru í hættu eða líklegir til að missa 

áhuga á lestri (Gambrell o.fl., 1996). Slíkar kannanir geta gagnast kennurum 

til að örva áhuga nemenda og mæta hverjum og einum þar sem hann er 

staddur. Sem dæmi gæti slík könnun leitt í ljós að hópur nemenda sinni ekki 

heimalestri og þá getur kennari komið af stað lestrarátaki í samvinnu við 

heimilin. Þegar nemendur upplifa sig sem hæga lesara getur slíkt lestarátak 

komið að gagni og er þá markmiðið ná upp auknum lestrarhraða og lesfimi. 

5.2 Sjálfstjórn 

Sjálfstjórn (e. self-regulation) er hugtak yfir það ferli sem við notum til að 

virkja og viðhalda hugsunum okkar, hegðun og tilfinningum til þess að ná 

markmiðum okkar (Baumeister, Vohs og Tice, 2007). Nemendum með mikla 

sjálfstjórn finnst að þeir hafi stjórn á námshvöt sinni og taka þar af leiðandi 

stjórnina á námi sínu. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi sjálfstjórnar 

fyrir velgengni í skóla (Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2010). 
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Nemendur þurfa að nýta námshvötina til að auka sjálfstjórn og þegar það 

tekst hafa þeir áhuga á að læra meira eða afla sér meiri þekkingar. 

Samkvæmt skýrslu um námsárangur drengja, sem unnin var fyrir 

Reykjavíkurborg, er sjálfstjórn og ánægja af lestri þeir þættir sem hafa mest 

forspárgildi um námsárangur í lestri (Þorbjörg H. Vigfúsdóttir o.fl., 2011). 

Samkvæmt sömu skýrslu kemur fram að kynjamunur á áhuga og ánægju af 

lestri er orðin staðreynd snemma eða í öðrum bekk grunnskólans. Þá sýndu 

rannsóknir Amalíu og félaga (2008) að stúlkum í fyrsta bekk finnst marktækt 

skemmtilegra en drengjum að læra og að lesa í skólanum. Stúlkurnar hafa 

jákvæðara viðhorf og meiri ánægju af lestri en drengirnir og virðist áhuginn 

hafa meiri áhrif á gengi drengjanna (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008). Þeir 

virðast frekar en stúlkurnar þurfa að hafa áhuga á lestrinum til að vegna vel 

í lestrarnáminu en stúlkunum virðist fara fram þótt áhugi þeirra á 

viðfangsefninu sé ekki mikill. Því þarf að efla áhugahvötina og athuga hvort 

mismunur er á málumhverfi drengja og stúlkna. Aðalnámskrá (2013) leggur 

áherslu á að nemendur öðlist sjálfstæði til að velja sér lestrarefni eftir áhuga 

og geti tileinkað sér aðferðir í samræmi við tilgang með lestrinum. 

Kennslan þarf að miða að því að nemendur nái sem bestum árangri í 

lestri. Torgesen (2005) segir að með öflugri kennslu megi kenna nemendum 

að lesa af mun meiri nákvæmni. Hafþór Guðjónsson (2010) segir að 

nemendur þurfi að taka meiri þátt í eigin námi en ekki leggja það sem 

kennarar hafa fram að færa á minnið.  

Það er varla auðvelt að henda reiður á hvernig góð lestrarkennsla fer 

fram. Er bara til ein rétt aðferð? Hvernig fara kennarar að því að láta 

nemendur sína taka meiri þátt í lestrarnámi sínu? Í rannsókn Hafsteins 

Karlssonar (2009) kemur fram að grunnskólanemendur eru áhrifalausir um 

nám sitt og áhugalausir líka. Þeir voru vinnusamir í kennslustundum en það 

var almennt vinnubókarvinna sem þeir fengust við. Fræðimennirnir Weiss 

og Pasley (2004) benda á að kennarar verða að hafa góða þekkingu á því 

fagi sem þeir kenna til að geta kennt vel. Þó tryggir góð þekking á faginu 

ekki góða kennslu. Lestrarkennarar verða því að hafa góða þekkingu á 

lestrarferlinu, þróun lestrar og þekkja vísbendingar um veikleika í 

hljóðkerfisvitund til að geta verið góðir lestrarkennarar. Þá þurfa þeir einnig 

að þekkja veik- og styrkleika hjá nemendum sínum til að geta hagað 

kennslunni eins og við á og fundið lestrarefni við hæfi. 

Ef ætlunin er að auka áhuga nemenda á lestri og styrkja sjálfsmynd 

nemenda er mikilvægt að nóg sé af áhugaverðu lestrarefni fyrir nemendur 

að velja úr. Nemendur hafa ólíka sýn á áhugavert efni. Einhverjir hafa áhuga 

á fótbolta á meðan aðrir geta haft áhuga á vísindum, náttúrunni eða 

ævintýrum. Ólíkar textagerðir geta líka verið misáhugaverðar fyrir hvern og 
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einn, sögur, fræðitextar eða jafnvel myndasögur (Kress, 1997).  Með því að 

bjóða upp á fjölbreyttar myndasögur til að nota í lestarkennslu ætti að vera 

hægt að örva áhuga einhverra nemenda og það er einmitt markmiðið, að ná 

að örva áhuga einhverra þó að myndasögur höfði ekki endilega til allra. 
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6 Léttlestrarefni  

Léttlestrarefni, einnig stundum nefnt auðlesið efni eins og gert er í pistli á 

vef Námsgagnastofnunar (Sylvía Guðmundsdóttir, 2011a), er lestrarefni sem  

er ætlað byrjendum á fyrstu stigum lestrarþróunar. Samkvæmt kenningu 

Ehri  (2002) um þróunarstig í lestri, sem áður hefur verið kynnt (sjá kafla 3.1 

um lestur), er átt við þrjú fyrstu stigin þegar barn færist frá því að lesa 

eingöngu myndir í að geta umskráð bókstafi og hljóð í orð og setningu. 

Þróun í lestri er einstaklingsbundin færni og óháð aldri (Ehri 2002, Snow, 

1993). Við níu ára aldur hafa þó mörg börn náð góðum tökum á að lesa og 

lestur þeirra er nákvæmur og lipur. 

Lestrarefni fyrir börn á fyrstu stigum í lestrarþróun verður hér nefnt 

léttlestrarefni eða léttlestrarbækur. Léttlestrarbækur eru léttar 

lestrarbækur þar sem í fyrstu er einungis unnið með örfáa algengustu 

bókstafina í mjög stuttum og hljóðréttum orðum eins og ól, il, sól, rós og Óli. 

Hljóðrétt orð eru skrifuð eins og þau eru sögð og því auðveldara að lesa. 

Þannig geta börn byrjað að hljóða saman þá bókstafi sem þau kunna.  

Bækurnar þyngjast svo eftir því sem barnið lærir fleiri bókstafi og hljóð 

þeirra og einnig koma fram algengar orðmyndir eins og ekki, sagði, mamma 

og pabbi fyrir. Einkenni þessara bóka eru að þær eru stuttar og söguþráður 

er takmarkaður í byrjun og aðaláhersla er, eðli máls samkvæmt, lögð á 

færnina að geta umskráð bókstaf og hljóð hans. Þegar færnin í umskráningu 

er orðin meiri ráða börnin við erfiðari texta og þá glíma þau við flóknari 

söguþráð og lengri bækur. 

Það léttlestrarefni, sem til er fyrir byrjendur í lestri, er flest gefið út af 

Námsgagnastofnun. Við lesum A (Björgvin Jósteinsson, Helga Magnúsdóttir 

og Þóra Kristinsdóttir, 1975) er lestrarbók sem byggð er upp eftir 

einkennum hljóðaaðferðar og bókstafirnir eru kynntir hver fyrir sig og einn í 

einu í fyrstu bókinni. Textinn er stuttur og hljóðréttur. Í bókaröðinni eru 

einnig bækurnar Við lesum B (1976) og Við lesum C (1978) og eru þær með 

þyngri texta eins og gert er ráð fyrir að nemendum fari fram. Þessum 

lestrarbókum fylgja einnig vinnubækur. 

Efnið Listin að lesa og skrifa er heildstætt léttlestrarkennsluefni 

(Námsgagnastofnun, 1996-2010) og samanstendur af 24 bókum, sem 

þyngjast jafnt og þétt, 16 örbókum, 4 vinnubókum auk lesspila, vefefnis og 

leiðbeininga fyrir kennara. Listin að lesa og skrifa er ætlað byrjendum í lestri 
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og er stígandi í þeim hæg þar sem í fyrstu bókunum eru aðeins nokkrir stafir 

æfðir auk orðmynda. Í síðustu bókunum eru allir stafir æfðir. Efnið byggir á 

hljóðaaðferð og ætlast er til að stafainnlögn sé í samræmi við 

vinnubækurnar sem fylgja námsefninu og þar með birtingu stafa í 

lestrarbókunum.  

Léttlestrarbækurnar við lestrarkennsluefnið Listin að lesa og skrifa eru 

flokkaðar í lestrarflokk 1 (Þóra Kristinsdóttir, 2013). Ýmsar smábækur til 

viðbótar, gefnar út af Námsgagnastofnun, flokkast eftir þyngd í flokka 2 til 5. 

Í þeim bókum koma flóknari samhljóðasambönd fyrir auk þess sem orðin 

eru lengri.  

Lestarlandið (Sylvía Guðmundsdóttir, 2011b) er kennsluefni í lestri með 

sögubók, lestrarbók og hljóðbók um hvern bókstaf í stafrófinu auk annars 

efnis svo sem myndaspjalda og vefefnis. Í sögubók eru smásögur samdar af 

þekktum rithöfundum  um efni  kringum hvern bókstaf í íslenska stafrófinu. 

Í lestrarbókinni er einn bókstafur kenndur á hverri opnu og myndefni samið 

út frá bókstafnum sem við á. Á opnunni eru tvær  ólíkar gerðir texta, auk 

algengra orðmynda. Texti er annars vegar útdráttur úr sögu í sögubók, 

þyngri textinn af þessum tveimur. Hins vegar er léttur texti sem æfir 

umskráningu bókstafs og hljóðs. Að auki koma algeng smáorð ítrekað fyrir. 

Tvær vinnubækur fylgja lestrarbókinni. Sömu stafaröð er fylgt í 

Lestrarlandinu eins og bókunum Listin að lesa og skrifa og auðveldar það 

lestrarkennsluna að nota efnið saman.  

Það er leikur að læra (Ragnheiður Gestsdóttir og Ragnheiður 

Hermannsdóttir, 1995) er lestrarbók fyrir byrjendur og fylgir henni efni fyrir 

kennara til að nota við innlögn stafanna. Bókin er samin í kringum bókstafi 

stafrófsins og merking textans er höfð að leiðarljósi. Röð bókstafanna ræðst 

af söguþræði bókarinnar. Tekið er mið af ólíkri getu nemenda með tvenns 

konar texta, léttum og þungum til skiptis, og algeng smáorð eins og ekki, 

sagði, segir og ég, koma fyrir. Auk þess fylgja tvær vinnubækur fyrir 

nemendur lestrarbókinni.  

Bókaflokkurinn um kisuna Bólu (Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, 2012a) er 

tíu bóka flokkur fyrir byrjendur í lestri. Bækurnar byggja á sögu sem prenta 

þarf út af vef Námsgagnastofnunar (Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, 2012b) og 

á að lesa fyrir nemendur áður en þeir lesa sjálfir léttlestrarbækurnar um 

Bólu. Stígandi er í heftunum þannig að bæði verða orðin lengri og erfiðari og 

textinn meiri og krefst þess þannig að lestrargeta nemenda aukist við lestur 

bókaflokksins.  

Þó að Námsgagnastofnun sjái aðallega um útgáfu léttlestrarbóka eru til 

dæmi um útgáfu einstaklinga. Lesum lipurt, bókaflokkurinn eftir Sigríði 

Ólafsdóttur (2009), er dæmi um það. Bækurnar eru átta talsins og er 
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stígandi þeirra þannig að texti þeirra verður aðeins flóknari með hverri 

bókinni. Bækurnar eru ætlaðar byrjendum í lestri og eiga að gagnast þeim 

sem eru áhugalitlir um lestur. Rannveig Lund (2009) lestrarfræðingur gaf út 

lestrarkennsluefnið Fimm vinir í leik og starfi. Efnið er lestrarbók og 

vinnubók og ætlað byrjendum í lestri. 

Þessi upptalning er ekki tæmandi enda ekki tilgangur hér. Margvíslegt 

annað efni hefur verið gefið út, bæði af Námsgagnastofnun, bókaforlögum 

og einstaklingum. Hér hefur verið nefnt það léttlestrarefni sem algengt er 

að nota í lestrarkennslu byrjenda. Þá er margt eldra efni til sem getur lifað 

góðu lífi í skólum landsins. 

Allar þessar léttlestrarbækur má nota saman og þá er meira úrval fyrir þá 

sem hægt gengur að læra að lesa.  
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7 Myndasögur  

Myndasögur eru frásagnarform þar sem margar myndir segja sögu. 

Myndirnar eru gjarnan studdar með texta sem settur er fram í talblöðrum, 

hugsanablöðrum eða fyrirsögnum. En hvað eru myndasögur? Listform eða 

bókmenntir?  

Myndasöguformið er hægt að rekja til hellamálunar í Egyptalandi til 

forna, í Evrópu og víðar en myndasögur eins og við þekkjum þær náðu 

vinsældum með tilkomu sunnudagsútgáfu dagblaða í Ameríku seint á 

nítjándu öld. Eftir seinni heimstyrjöldina urðu myndasögur sígildar í 

dagblöðum í Ameríku og hafa vinsældir þeirra aukist jafnt og þétt síðan 

(Walker, 2002). Gamalt orðatiltæki segir að mynd segi meira en þúsund orð 

og því ættum við að nota myndir meira til að hjálpa okkur að segja sögur. 

Myndir fanga gjarnan huga lesenda og er unga fólkið oft hrifið af 

myndasögum. Rannsóknir hafa sýnt að myndasögur eru ein af fáum 

textategundum sem ná að fanga athygli ungra lesenda og að myndasögur 

geti verið kveikja að frekari áhuga á lestri (Carter, 2008). Kennarar virðast 

samt ekki velja þetta form bókmennta fyrir nemendur sína og virðast sumir 

halda að lestur myndasagna dragi úr frekar en auki þróun máls hjá börnum 

(Carter, 2008). Þeir virðast því frekar hvetja nemendur sína til að lesa 

hefðbundnari bókmenntir.  

Þegar myndasögumarkaðurinn er skoðaður kemur í ljós að mikið er til af 

hasarmyndablöðum sem virðist höfða sérstaklega til drengja. Samkvæmt 

PISA-könnuninni 2009 eru stúlkur áhugasamari um lestur en drengir, þær 

verja meiri tíma í lestur, lesa fjölbreyttari texta og lesa sér frekar til 

skemmtunar en drengir (Almar M. Halldórsson o.fl., 2009). Skyldi það hafa 

eitthvað með það að gera að lítið úrval er af myndasögum í íslenskum 

skólum? Hefur lítill áhugi kennara á myndasögum eitthvað með minni 

áhuga drengja á lestri að gera? Viðhorfakannanir meðal nemenda í öðrum 

bekk grunnskólum í Reykjavík hafa leitt í ljós að strax þá hafa drengir minni 

áhuga á lestri og lestrartengdum athöfnum heldur en stúlkur (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2008; Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl., 2011). 

Að lesa myndasögu krefst athygli; augun hvarfla frá mynd að texta og til 

baka aftur og lesandinn þarf að taka inn miklar upplýsingar til að vinna úr. 

Lesandi myndasögu getur einnig lesið á þeim hraða sem hentar honum og 

þannig geta nemendur, sem ekki eru orðnir hraðlæsir, frekar tileinkað sér 
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innihald myndasögu en textabókar (Versaci, 2008). Markmið allra, sem 

standa að lestrarnámi barna, er að fá nemendur til að lesa meira og til að 

lesa merkingarbæran texta. Samkvæmt nýútkominni greinanámskrá 

Aðalnámskrár (2013) ber að leggja áherslu á að kenna nemendum að lesa 

fjölbreyttan texta samsettan úr texta, myndum og fleiru.  Myndasögur gætu 

því verið ákjósanlegur kostur í lestrarnáminu. 

Að lesa myndasögur krefst æfingar og færni. Það hvernig textareitir, 

talblöðrur og hugsanablöðrur segja mismunandi sögu, hvernig lesa má 

hreyfingar úr myndum og hvernig uppgötva má það sem ekki er teiknað 

krefst mikils lesskilnings. Nemendur þurfa að beita ályktunarhæfni við lestur 

myndasagna og virðast myndasögur krefjast eða jafnvel hvetja til hugsunar 

sem nauðsynleg er fyrir lesskilning (Rapp, 2011). Á skólabókasafni við 

grunnskóla í Florida hafa nemendur mikið lesið myndasögur og hefur 

bókasafnsfræðingur skólans markvisst kynnt þær fyrir ungum nemendum. 

Hún segir að myndasögur höfði mjög vel til nemenda sinna og lestur þeirra 

auki almennan áhuga á lestri, sérstaklega yndislestri. Hún hefur markvisst 

unnið að því að stækka myndasögusafn skólabókasafnsins og hefur keypt 

mikið af myndasögum fyrir yngstu nemendurna (Kan, 2013). 

Hvernig myndasögur nýtast í lestrarkennslu hefur ekki verið mikið 

rannsakað en þó hafa rannsóknir sýnt að þær vekja áhuga nemenda og geta 

kveikt hjá þeim áhuga á meiri lestri og þá fleiri tegunda bóka, ekki bara 

myndasagna (Ujiie og Krashen, 1996). Það er mjög einstaklingsbundið 

hvenær börn eru tilbúin að hefja lestrarnám, það fer ekki eftir aldri en 

áhugahvötin hefur áhrif (Byrnes og Wasik , 2009). Hver og einn nemandi 

ætti að fá tækifæri til að velja sér lestrarefni á sínu getustigi út frá áhuga 

sínum. Í úrvali léttlestrarbóka ættu einnig að felast myndasögur. Til að vekja 

áhuga nemenda og gera þá að ævilöngum lesendum þurfa þeir að  kynnast 

lesefni sem hefur einhverja þýðingu fyrir þá (Versaci, 2008). Þegar 

lestraráhugi er vakinn eða honum viðhaldið verða nemendur virkir 

þátttakendur í yndislestri og velja sjálfir að lesa sér til ánægju og yndisauka. 
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8 Myndasögur sem léttlestrarefni  

Eins og greint hefur verið frá er með léttlestrarefni átt við lesefni sem 

hentar byrjendum sérstaklega til að æfa lestrarfærni sína. Þegar nemendur 

eru búnir að ná góðum tökum á lestrinum eru þeir færir um að lesa efni 

sem er ekki sérstaklega samið með byrjendur í huga. Á Íslandi hafa engar 

myndasögur verið gefnar út sem léttlestrarefni fyrir byrjendur á aldrinum 

sex til níu ára. Þegar nemendur eru komnir lengra í lestrinum geta þeir farið 

á bókasafnið og sótt sér þó nokkuð mikið af myndasöguefni, bæði bækur og 

blöð.  

Hefðbundið myndasöguform er uppsett með mörgum römmum á sömu 

síðunni; algengt er að þeir séu fjórir til átta á einni síðu en um fjölda þeirra 

gilda engar sérstakar reglur. Textinn, sem fylgir með myndasögum, er 

mismikill og birtist í ýmsum myndum. Talblöðrur og fyrirsagnir eru algengar 

en hugsanablöðrur og upphrópanir ekki síður. Oft eru líka skýringar eða 

aðrar upplýsingar í ferhyrndum textareitum. Lesandinn er fljótur að átta sig 

á um hvers konar texta er að ræða og hver hefur orðið, allt eftir 

umgjörðinni hverju sinni. 

Myndasögur eru í eðli sínu efni sem hentar ágætlega til að kenna 

byrjendum að lesa. Þær eru myndrænar; það þarf ekki mikinn texta með 

myndunum og hægt að gefa margt til kynna með þeim, látið mikið gerast í í 

stuttri sögu.  

Myndasagan er að jafnaði lesin þannig að fyrst er öll síðan skönnuð hratt 

áður en eiginlegur lestur byrjar. Þegar lesturinn er hafinn og rammarnir 

lesnir getur lesandinn flakkað fram og til baka á síðunni til að fá betri mynd 

af því sem er að gerast þar. Það er því mikill lestur sem fer fram og 

lesandinn veltir atburðarásinni sífellt fyrir sér (Cohn, 2013). Eins og Kress 

(1997) bendir á þekkja börnin ritmál og bera skynbragð á myndmál jafnvel 

þótt þau þekki ekki bókstafina og hljóð þeirra. 

Myndasögur hafa undanfarna áratugi átt sér marga fylgjendur, jafnvel 

fram á fullorðinsár. Myndasögur hafa þá eiginleika að geta sagt mun dýpri 

sögu en ritaður texti þó að hann sé myndskreyttur. Það þarf heldur ekki að 

hafa mikinn eða flókinn texta með myndasögu til að hún geti staðið sem 

saga. Cohn (2013) nefnir að myndirnar eru í raun uppistaðan í myndasögum 

og textinn notaður með til að styðja við söguna. Með lestri myndasagna 

þurfa nemendur að umskrá texta en þeir þurfa einnig að geta lesið í allar 
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myndirnar sem fylgja textanum. Þannig verður til dýpri saga þó að 

umskráningarfærnin sé ekki orðin góð hjá nemendum. Með tímanum ráða 

börnin við þyngri texta í flóknari myndasögum og smám saman fara þau 

einnig að ráða við flókinn og hefðbundinn texta án stuðnings af myndum. 

Myndasögurnar hafa þá veitt þeim góða þjálfun og hjálp fyrsta spölinn.  

Myndasögur, sem samdar eru fyrir byrjendur í lestri, þurfa að skarta 

vönduðum teikningum sem fanga hug nemenda en einnig þarf að huga að 

textanum sem fylgir myndunum. Hann má ekki vera með flóknum eða 

löngum orðum. Textinn þarf líka að vera hæfilega langur, hann má hvorki 

vera of mikill né lítill. Þá þarf textinn að styðja við myndirnar. Vanda þarf 

söguþráðinn og hafa hann áhugaverðan fyrir þennan aldur. Huga þarf að 

lengd hverrar myndasögu því of löng saga gæti dregið úr lestraráhuga hjá 

þessum aldurshópi. Flestir nemendur á þessum aldri þurfa fyrst og fremst 

að þjálfa umskráningarfærnina og gera hana sjálfvirka og ná upp 

lestrarhraða en einnig er verið að æfa lesskilning og bæta við orðaforða. 

Með myndasögum er einfalt að þjálfa alla þessa þætti. Textarnir þjálfa 

umskráningu og myndarammarnir eiga að geta boðið upp á ríkulegan 

skilning á efninu. Hægt er að fara ítarlegar í söguþráð með 

myndasögurömmum en hægt er að gera með venjulegri sögubók fyrir 

byrjendur. Nemendur þurfa að rýna í allar myndirnar í réttri röð og fá 

þannig dýpri sögu og skilning á uppbyggingu frásagna (Low, 2012).  

Með því að kenna nemendum að búa til myndasögur sjálfir með pappír, 

blýanti og litum má einnig örva lestraráhuga þeirra. Einnig er hægt að vinna 

myndasögur á stafrænan hátt í tölvu. Til þeirra hluta má sækja á internetið 

ýmis forrit sem auðvelt er að læra á. Comic Life (Bledsoe, 2013) er eitt 

þessara forrita og töluvert notað í skólum. Á vefsetri forritsins eru taldir upp 

kostir þess að nota myndasögur í skólastarfi. Þar segir að myndasögur auki 

áhuga barna á ritun; í þeim megi finna auðvelda leið fyrir nemendur að læra 

að rita samtöl, myndirnar gera efninu betri skil og oft reynist nemendum 

auðveldara að læra efni með sjónrænum hætti. Forritið er hægt að nálgast 

fyrir PC-tölvur,  Mac og snjalltæki frá Apple. Myndasögugerð mætti tengja 

ýmsum viðfangsefnum og námsgreinum á borð við íslensku, erlend mál, 

myndmennt og upplýsingatækni. Einnig mætti tengja myndasögur við 

leikræna tjáningu (Bledsoe, 2013). 

Myndasögur geta þegar vel tekst til vakið slíkan áhuga hjá ungum 

börnum á lestri og ritun að þau verða ævilangir bókaormar (Wright, 2001). 

Því er mikilvægt  að þær séu til sem léttlestrarefni útfært fyrir byrjendur í 

lestri og eru myndasögurnar mínar viðleitni til að bæta úr því. Þar hef ég 

ekki síst drengi í huga. Rannsóknir hafa sýnt áhugaskort á lestri hjá 

drengjum (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008; Almar M. Halldórsson o.fl., 2009) 
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og myndasögur gætu verið kjörnar til að vekja áhuga þessa hóps. Til eru 

margvíslegar myndasögur sem gætu höfðað til þeirra sérstaklega. 

Hasarmyndasögur eins og Súperman, Batman og Spiderman, 

ævintýramyndasögur og söfn eins og Syrpa, Tinni, Viggó viðutan, Svalur og 

Valur og einnig myndasögur eins og sögurnar um Ástrík, sem gerast í Gallíu 

á tímum Rómverja, Goðheimar, sem lýsa norrænni goðafræði á 

skemmtilegan hátt eða nýlegar sögur byggðar á Njálu. Hér verður ekki 

fjallað um það frekar hvaða efni höfðar frekar til drengja en stúlkna en víst 

er að ofurhetjur vekja áhuga margra drengja og áreiðanlega margra stúlkna 

líka. 
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9 Myndasögublöðin um hundinn Kát 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir vinnuferlinu við að skrifa og hanna 

myndasögublöðin um Kát. Höfundur hafði kynnst því í gegnum vinnu sína 

sem kennari ungra nemenda að þeir laðast að myndasögum og þá ekki síst 

þeir nemendur sem hafa hvað minnstan áhuga á lestri. Af því kviknaði 

hugmyndin um að gera myndasögublöð að viðfangsefni höfundar í þessu 

verkefni og þá í þeim tilgangi að ná til þessara nemenda. Höfund langaði til 

að semja myndasögur sem gætu skipt máli í lestrarkennslu hjá ungum 

nemendum. Í lok árs 2012 var hugmyndin um myndasögur farin að taka á 

sig mynd. Aðalpersónan átti að vera hundur og var fyrirmyndin sótt til 

heimilishundsins. Hann hefur sett heimilið á annan endann oftar en einu 

sinni með uppátækjum sínum en er samt sem áður sannkallaður gleðigjafi. 

Eftir að persónusköpun hundsins, sem heitir í raunlífi sínu Holtabergs Astor, 

fór að taka á sig mynd í höfði höfundar og söguþráður var farinn að mótast 

hófst leitin að teiknara sem væri tilbúinn að taka að sér myndsköpunina 

eftir hugmyndum höfundar og í samstarfi við hann. Höfundur sótti sér 

faglega sérþekkingu annars vegar til reynds ritstjóra lestrarefnis á 

Námsgagnastofnun og hins vegar til öflugs og reynds myndasöguhöfundar 

sem jafnframt er einn af frumkvöðlum í myndasögugerð á Íslandi. Eftir fundi 

með þessum sérfræðingum varð ekki aftur snúið heldur ráðist í að hrinda 

hugmyndinni í framkvæmd. 

Eftir að fundinn var teiknari sem var tilbúinn í tímafrekt verkefni með 

höfundi, sem sjálfur hafði enga reynslu af námsefnisgerð af þessu tagi, var 

ekki annað að gera en bretta upp ermar og hefja langt og strangt ferli. Sá 

háttur var hafður á að höfundur og teiknari hittust og fóru yfir þær 

hugmyndir að persónum og söguþræði sem höfundur hafði ákveðið. 

Teiknarinn hóf þá vinnuna við að reyna að mæta kröfum höfundar. Mörgum 

fundum og ótal tölvupóstum síðar var hægt að hefja vinnu við fyrsta 

tölublaðið þar sem mest áhersla er lögð á að kynna og lýsa 

persónueinkennum hundsins Káts. Fyrsta tölublaðið tók lengstan tíma í 

hönnunarferlinu eða um sex vikur. Við vinnslu síðari blaðanna voru 

vinnubrögð við myndasögugerðina orðin tamari og ferlið skilvirkara. 

Höfundur horfði frá byrjun til þess að freista þess að fá efnið útgefið að að 

loknu meistaraprófi. Það er grundvallaratriði og leiðarljós að efnið rati að 

lokum til allra þeirra nemenda í landinu sem skortir áhuga og löngun til 



 

38 

lestrarnáms. Með því að fá efnið útgefið, til dæmis hjá Námsgagnastofnun, 

færi það í gegnum nákvæma ritstýringu og búast mætti við breytingum, 

jafnvel í grundvallaratriðum.  

Þegar kom að því að ákveða umfang varð úr að búa til flokk tíu 

myndablaða til að nemendur gætu kynnst persónum vel og hitt þær 

endurtekið í blöðunum. Söguþráður og bygging í hverju blaði byggir að hluta 

til á því sem á undan hefur gerst en er að hluta til sjálfstætt. Án efa hefði 

verið hægt að hafa myndasögublöðin með einhverjum öðrum hætti en 

höfundur fór eftir ráðleggingum um form og gerð sem fengust frá 

fagfólkinu. Hugsunin var jafnframt sú að nemandinn finni til sín yfir því að 

klára heilt myndasögublað og gæti þá lesið næsta blað. Hugmyndir voru 

uppi um að tvö blöð væru næg vinna í þessu verkefni en með tilliti til 

uppbyggingar blaðanna tíu vildi höfundur að þau yrðu fleiri og varð úr að 

þrjú fyrstu blöðin voru fullunnin og drög liggja fyrir að tölublöðum fjögur til 

tíu. Með þremur blöðum er hægt að sýna betur fram á hugmyndafræðina 

sem liggur að baki atburðum sem blöðin lýsa. Fyrsta tölublaðið er að hluta 

til hugsað sem inngangur að  blöðunum tíu þar sem aðalpersónan er kynnt 

vel. Í öðru blaðinu er strax komin flóknari atburðarás og fleiri persónur sem 

gefur góða mynd af því sem á eftir kemur.  

Myndasögublöðin eru hálf örk hvert eða átta blaðsíður að forsíðu og 

baksíðu meðtöldum. Stærð brotsins er 18x24 sm. Kátur er óvenjulegur 

hundur sem elskar popp og tyggjó. Í fyrsta blaðinu er honum rænt frá 

heimili sínu og hann seldur nýjum eiganda. Í öðru blaðinu er Kátur enn í 

aðalhlutverki en ofurhetja í vandræðum er kynnt til sögunnar. Kátur kemur 

ofurhetjunni til bjargar. Í þriðja blaðinu hjálpa Kátur og ofurhetjan stúlkunni 

Dísu að finna gamla og ruglaða ömmu sína sem hún átti að passa en týndi. Í 

blöðum 4-10 koma sífellt nýjar persónur til sögunnar en margar af fyrri 

persónum koma líka við sögu.  

Hefðbundinn stíll myndasagna er hafður í huga við hönnun 

myndasagnanna um hundinn Kát. Letrið er skráð í tölvu en ekki handskrifað 

og er þannig skýrara fyrir byrjendur en ella væri. Leturgerð var valin með 

læsileika í huga og þess gætt að beita lágstöfum en ekki hástöfum eins og 

stundum er í myndasögublöðum. Myndirnar eru teiknaðar frá mismunandi 

sjónarhorni og eru ýmist nærmyndir eða fjærmyndir. Textinn er ýmist í 

textareitum, talblöðrum, hugsanaskýjum eða spurningareitum. Höfundur 

þurfti að gæta sérstaklega að skýrleika í texta til að tryggja að byrjendur 

gætu lesið hann. Spurningarnar eru hugsaðar til að ýta undir lesskilning með 

því að fá börnin til að velta fyrir sér atburðarásinni og framhaldinu. Einnig er 

mikilvægt að nemendur geti rætt við aðra um efni og innihald þegar 

myndasögurnar eru lesnar. Með samvinnunámi læra nemendur hver af 
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öðrum og koma jafnvel með mismunandi sjónarhorn og skilning inn í 

samvinnuna og styrkja þannig námslega stöðu sína (Rogoff, Matusof og 

White, 1996). 

Hugsunin á bak við söguþráð blaðanna er að hann sé áhugaverður og 

spennandi fyrir þennan aldurshóp eða alla þá sem þurfa að dvelja lengur við 

léttlestarefnið en aðrir. Ekki er óalgengt að það séu allt upp í níu ára gömul 

börn. Myndirnar eiga að vera grípandi og litríkar og hugsunin er að þær 

fangi strax huga lesandans. Hann skoðar myndirnar og á um leið að fá 

ákveðna hugmynd um um hvað textinn fjallar. Við gerð blaðanna hafði 

höfundur í huga kynjahlutverk og minnihlutahópa og vildi vinna gegn 

kynjaslagsíðu eða óheppilegum staðalímyndum. Sem dæmi má taka að 

lögreglukonur en ekki karlar koma við sögu og ofurhetjan er köttur en ekki 

stórt og stæðilegt dýr. Þá eru aðalpersónur í þriðja blaðinu, Dísa og amma 

hennar, dökkar á hörund. Kapp var lagt á að hafa persónurnar fjölbreyttar, 

ólíkar, framandi og kómískar. Blöðin eru skrifuð jafnt fyrir stelpur sem 

stráka eða bara þá sem hafa áhuga á myndasögum.  

Kátur er óvenjulegur hundur sem hefur ánægju af ýmsum hlutum sem 

mennirnir hafa gaman af. Hann er ljúfur og góður og honum er annt um 

náungann. Kátur eignast nýja vini í hverju blaði og þannig eru nýjar 

persónur kynntar til sögunnar jafnt og þétt eftir því sem blöðin verða fleiri. 

Persónurnar koma aftur og aftur við sögu en mismikið þó. Eigandi Káts er í 

bakgrunni og kemur lítið sem ekkert fyrir sögunni. Í sögunum eru bæði 

skúrkar og lögregla. Skúrkarnir heita Hans og Frans og eru stöðugt að koma 

sér í vandræði með hegðun sinni. Tvær lögreglukonur mæta svo gjarnan á 

svæðið til að fjarlægja skúrkana þegar Kátur og vinir hans hafa leyst úr 

vandræðunum. Ofurhetjan Olli er köttur sem á ofurgleraugu til að skynja 

fólk (eða dýr) í vanda og kemur því til aðstoðar. Olli kemur fyrst við sögu í 

öðru myndasögublaðinu. Ýmsar aðrar „persónur“ koma fram smám saman 

og eru þær af öllum tegundum, lítil eða stór dýr, konur eða karlar af ýmsum 

kynþáttum eða uppruna. Sögusvið myndasögublaðanna er Reykjavík þar 

sem Kátur ratar í skemmtileg ævintýri. Lesendur eiga að geta tengst 

atburðarásinni og sett sig inn í aðstæður því þó að um hugarflug sé að ræða 

skiptir miklu að atburðirnir fari eins nærri reynsluheimi barnanna og hægt 

er. 

Blöðin í myndasöguflokknum um Kát eru öll svipuð að þyngd þegar horft 

er til umskráningar. Eins og áður hefur verið greint frá er léttlestrarefni 

flokkað í ákveðna þyngdarröð eftir uppbyggingu texta. Myndasögublöðin 

um Kát eru hugsuð inn í þyngdarröðina þar sem allir bókstafir eru farnir að 

birtast í orðum textans og þau orðin nokkrir bókstafir að lengd. Einnig eru 

erfiðari orð orðin algengari svo sem tvöföld samhljóðasambönd. Engu að 
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síður er reynt eftir mætti að hafa orðin stutt, algeng og hljóðrétt. 

Myndasögublöð þessi eru því hugsuð fyrir nemendur sem þekkja alla 

bókstafi og hljóð þeirra og ráða við að umskrá flest orð en hafa þó ekki náð 

upp nægri lesfimi til að ráða við þyngri texta. Ástæðan fyrir svipaðri þyngd 

texta í öllum myndasögublöðunum er sú að þau eru hugsuð sem ein heild 

og gera má ráð fyrir að nemandi með mikinn áhuga á efninu lesi öll blöðin á 

nokkrum dögum eða vikum. Ekki er víst að nemandanum fari mikið fram í 

lestrarhraða og fimi á þessum tíma þó að gera megi ráð fyrir að sú verði 

raunin (Ujiie og Krashen, 1996; Versaci, 2008). Ef færnin eykst ekki getur 

nemandinn lokið við að lesa myndasögurnar sem hann gæti ekki ef stígandi 

væri í þyngd þeirra. Þó er ákveðinn stígandi í persónusköpun og 

atburðarásin verður eilítið flóknari eftir því sem blöðin verða fleiri.  

Byrjendur í lestri æfa lesturinn í upphafi með því að lesa hljóðrétt orð 

eins og ól, ló, sól og rós eins og áður hefur verið nefnt. Hljóðrétt orð eru 

byggð upp þannig að sérhljóði og samhljóði skiptast reglulega á í 

uppbyggingu orðsins. Í myndasögunum er eins mikið af hljóðréttum orðum 

og unnt er að nota í texta um atburðarás þar sem hugað er að kynningu á 

persónum í upphafi, vanda sem á sér stað og úrlausn hans í lokin. Með því 

að nota einungis stutt og hljóðrétt orð hefði söguþráðurinn orðið mun 

einfaldari og það var ekki markmiðið. Myndasögunum er ætlað að efla 

lesskilning með dýpri sögu en hægt er að ná fram með hefðbundinni 

lestrarbók á sama þyngdarstigi. Nemendur læra myndir orða eins og sagði, 

ekki, segir og já  og í myndasögunum má finna þessar orðmyndir koma fyrir. 

Þá eru orðin endurtekin til að auka líkur á að börnin festi þau í minni, þau 

auki hraða sinn og lesi af fimi (Ehri, 2005). Textinn er styrktur með mynd og 

það er einn af styrkleikum myndasögunnar. Með samspili myndar og texta 

er unnið markvisst með umskráningarfærni, hljóðkerfisvitund og skilning. 

Með notkun fjölbreyttra orða í textanum er unnið að því að styrkja 

orðaforða nemenda en rannsóknir sýna að ofangreind atriði eru mikilvæg 

undirstaða og í lestri (Hoover og Gough, 1990; Cain, 2010). 

9.1 Hundurinn Kátur – Tíu myndasögublöð 

Myndasögublað 1 

Í fyrsta myndasögublaðinu, sem heitir Kátur týnist (viðauki 1), er kynning á 

hundinum Káti. Hann er fimm ára kúnstugur hundur af ungverskum vizslu-

ættum og lendir gjarnan í ævintýrum. Hann elskar popp, tyggjó og harðfisk 

og hefur dálæti á að fara í bíó. Í blaðinu er honum rænt af tveimur 

bíræfnum þjófum sem selja hann til gamallar konu. Tvær lögreglukonur 

leggja mikið á sig til að finna Kát. Hann kemst að lokum aftur til síns heima 
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en gamla konan, sem keypti hann af þjófunum, verður góð vinkona hans og 

þau fara gjarnan saman í bíó. 

 

Myndasögublað 2 

Myndasögublað númer tvö í röðinni heitir Kátur og ofurhetjan (viðauki 2) en 

þar kynnist Kátur kisunni Olla ofurhetju sem hefur orðið fyrir því að týna 

ofurgleraugunum sínum. Gleraugun hjálpa honum að sjá fólk sem lent hefur 

í vandræðum. Kátur hjálpar ofurhetjunni að leita að gleraugunum og saman 

rata þeir í mikil ævintýri. Þjófarnir Hans og Frans eru eitthvað að bralla og 

lögreglukonurnar frá því í fyrsta tölublaði koma aftur við sögu í þessu blaði. 

 

Myndasögublað 3 

Amma týnist heitir þriðja myndasögublaðið (viðauki 3). Kátur og Olli 

ofurhetja hitta Dísu sem er að leita að ömmu sinni. Dísa átti að vera að 

passa ömmu gömlu þegar sú gamla fór í göngutúr og skilaði sér ekki heim. 

Amma er mjög gleymin og kemur sér í vandræði á lögreglustöðinni en hún 

heldur að hún vinni þar. Þegar Olli kemur svo auga á vandræði með 

ofurgleraugunum sínum liggja leiðirnar saman. Allt fer vel að lokum og 

amma kemst heim til Dísu. 

 

Myndasögublað 4 

Fjórða blaðið heitir Sjóræningjarnir en það eru þeir Hans og Frans sem 

þykjast vera sjóræningjar og leggja Viðeyjarferjuna undir sig. Hana ætla þeir 

svo að nota til vafasamra verka. Olli ofurhetja sér í ofurgleraugunum sínum 

að vandræði eru á næsta leiti þegar farþegarnir sitja fastir  út í eyjunni. 

Kátur kemur líka til hjálpar og saman tekst þeim félögunum að leysa málin. 

 

Myndasögublað 5 

Jólin nálgast og jólasveinarnir fara að tínast til byggða í fimmta blaðinu sem 

heitir Jólasveinninn. Eitthvað eiga þeir nú erfitt með að koma gjöfunum í 

skóinn. Vaxandi gremja grípur um sig hjá börnunum og Kátur og félagar 

verða varir við hversu mjög börnin sakna þess að fá gjafir í skóinn. Eitthvað 

undarlegt er á seiði því Olli verður ekki var við nein vandræði með 

ofurgleraugunum. Olli og Kátur eru heldur ekki alveg vissir um að félagarnir 

Hans og Frans standi á bak við hvarf jólasveinanna. Getur verið að 

jólasveinarnir nenni alls ekki að koma til byggða jólin 2013? 

 

Myndasögublað 6 

Í sjötta blaðinu Hans og Frans í vanda hjálpar Kátur slökkviliðsmönnum að 

bjarga Hans og Frans úr vandræðum sem þeir komu sér í  þegar þeir voru að 
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reyna að hætta öllum óþokkabrögðum. Ekki tókst nú betur til en svo að þeir 

lenda í miklum lífsháska og þá er nú gott að ofurgleraugun hans Olla virka 

eins og best verður á kosið. 

 

Myndasögublað 7 

Sjöunda blaðið heitir Snjóbrettamótið. Kátur fær óvænt boð um að keppa á 

snjóbrettamóti í Bláfjöllum. Margir bestu snjóbrettakapparnir eru mættir til 

leiks. Ekki gengur nú eins vel og Kátur hafði vonast til en úrslitin koma svo 

sannarlega á óvart. Sigurinn dregur óvæntan dilk á eftir sér og Kátur þarf að 

takast á við mikið mótlæti. Hann er sakaður um að hafa svindlað og jafnvel 

Olli trúir því að vinur hans hafi gleymt sér eitt augnablik og breytt rangt. 

Káts bíða erfiðar ákvarðanir og nú reynir á hverjir eru vinir hans í raun. 

 

Myndasögublað 8 

Í áttunda blaði, sem heitir Risaeðlurnar, finnast risaeðluegg djúpt í jörðu í 

miðbæ Reykjavíkur og eru færð á náttúrugripasafnið. Skyndilega fara eggin 

að klekjast út og voðinn er vís þar sem risaeðlur ganga lausar um borgina. 

Kátur og félagar reyna eftir bestu getu að klófesta þær en það gengur á 

ýmsu. Söguþráðurinn tekur óvænta stefnu þegar Kátur uppgötvar að þetta 

var allt saman draumur, eða var það ekki örugglega svo? 

 

Myndasögublað 9 

Blindrahundurinn heitir níunda tölublaðið. Kátur fær vinnu við að aðstoða 

blindan mann við að komast um borgina. Kátur er ánægður með að vera 

kominn með vinnu en hann á í töluverðum erfiðleikum með að sinna henni 

vel. Það verða ýmsar freistingar á vegi hans um borgina og ekki er heppilegt 

að eltast við popplykt og tyggjóklessur þegar hann er kominn með ábyrgð 

vinnandi hunds. Kátur kynnist nýjum hliðum á sjálfum sér og þeirri myrku 

veröld sem er heimur blindra. 

 

Myndasögublað 10 

Í tíunda og síðasta tölublaðinu, sem nefnist Fótboltamótið, fer fjölskyldan  á 

fótboltamót á Siglufirði og Kátur hlakkar ekki til ferðarinnar. Hann hressist 

þó heldur betur þegar hann kemst að því að fjölskyldan í næsta tjaldi er 

með hressa tík með sér. Þau verða bestu vinir og bralla ýmislegt saman 

meðan fjölskyldan er upptekin á fótboltamótinu. 
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10 Samantekt og umræður 

Í þessari greinargerð hefur verð fjallað um þætti sem skipta máli þegar börn 

læra að lesa. Þar kemur fram að góður málskilningur er undirstaða og 

undanfari lesturs og því þarf að leggja mikla áherslu á málörvun allt frá 

ungum aldri barnsins. Á heimilinu á barnið samtal við foreldri og fær þannig 

málörvun og leiðsögn og jafnvel líka frá eldri systkinum eða öðrum í 

fjölskyldunni. Í leikskólanum þarf að leggja áherslu á tjáningu og málörvun 

gegnum leik en þar eru einnig mikil tækifæri til samskipta milli kennara og 

barna. Þegar í grunnskólann er komið og börnin oftast mörg saman í bekk 

fækkar ef til vill tækifærum hvers og eins til tjáningar og samræðu við 

fullorðna. Aftur á móti fjölgar tækifærum til að nemendur ræði saman í 

tengslum við námið og nái þannig betri árangri (Rogoff o.fl., 1996). Að auki 

eru börnin byrjuð að læra að lesa og geta því fljótlega lesið sér til gagns og 

gamans. Þegar ytri aðstæður til málörvunar eru góðar ýtir það undir 

ánægjulegt og farsælt lestrarnám (Cain og Oakhill, 2007). Þrátt fyrir góðan 

undirbúning er þó stundum þörf á snemmtækri íhlutun þar sem nemendum 

í lestrarerfiðleikum er mætt með kennslu við hæfi um leið og grunur um 

erfiðleika vaknar (Shaywitz o.fl., 2008). 

Til að gera lestrarnám barna ánægjulegt og gæfuríkt þarf að vanda til 

verka  (Burns o.fl, 1999). Börnin koma inn í skólann með vonir og væntingar 

og misvel búin undir að hefja lestrarnám. Undirbúningur byrjar fljótlega eftir 

fæðingu með málörvun. Hún á sér stað á margvíslegan hátt, með samræðu, 

leiðsögn, lestri bóka og örvun gegnum leik. Margvísleg þekking og reynsla 

nemenda af táknum í umhverfinu stuðlar að auknum skilningi hjá börnum 

(Kress, 1997; Stefán Jökulsson, 2012). Börnin hafa misjafnan málþroska 

þegar þau byrja í skóla en öll eiga þau að fá örvun sem hæfir þroskastigi 

þeirra. Eitt af ótal markmiðum grunnskólans er að gera alla læsa 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Til að verða læs þarf einstaklingur að ráða 

yfir margs konar flókinni færni í málinu og fleiri sálrænir og félagslegir 

þættir hafa jafnframt áhrif. En eitt hið afdrifaríkasta í ferlinu er að kunna að 

umskrá stafi í hljóð, hljóða orð og texta í heild en einnig að skilja það sem 

lesið er og geta ritað texta (Cain, 2010; Hoover og Gough, 1990). Þetta er 

talsvert flókið ferli sem tekur nemendur misjafnan tíma að ná tökum á.  

Fyrstu lestrarkennslubækurnar taka margar einmitt mið af þessu og byggja 

á að í byrjun séu orð stutt og hljóðrétt en þyngist svo jafnt og þétt. Fyrst í 

stað, þegar nemendur æfa umskráningu, þarf textinn að vera sértækur á 
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þann hátt  að hann styðji við færni þeirra til að geta umskráð bókstafi og 

hljóð. En textinn þarf jafnframt að höfða til þeirra (Morgan og Fuchs, 2007). 

Með áhugaverðu lestrarefni má ætla að það verði hvetjandi að læra að 

umskrá orð og nemendur taki framförum og sjálfsmyndin styrkist. Sterk 

sjálfsmynd skiptir miklu máli í farsælu lestrarnámi (Paris og Paris, 2001). 

Það léttlestrarefni á Íslandi, sem nemendur hafa aðgang að þegar þetta 

er skrifað, er vandað og gerir sitt gagn. Úrvalið er hins vegar, að mati 

höfundar sem hefur reynslu af lestrarkennslu ungra nemenda, ekki 

nægilega mikið og efnið frekar einsleitt. Ef til vill má skýra það með 

eftirspurninni; markaðurinn er lítill og því dýrt að hafa mikið úrval. Að mati 

höfundar þarf þó að hafa í huga að það eru ekki öll börn eins; þau hafa 

mismunandi skoðanir á því hvað er áhugavert og skemmtilegt. Mikilvægt er 

því að huga að fjölbreytni í lestrarefni fyrir ólíka einstaklinga. Það sem 

einum nemanda þykir skemmtilegt og áhugavert finnst öðrum jafnvel 

leiðinlegt og óspennandi. Því meira af vönduðu og fjölbreyttu efni sem er til 

fyrir aldurshópinn sex til níu ára, því líklegra er að hægt verði að koma til 

móts við áhuga hvers og eins. 

Myndasögur eru lestrarefni sem lítið hefur verið notað til að kenna 

lestur. Þær eru samt sem áður kjörnar til að æfa lestur hjá byrjendum. 

Myndirnar segja mikla sögu og textinn styður við myndirnar. Fyrir 

nemendur sem eru ekki búnir að ná upp mikilli færni í lestri er textinn 

hafður stuttur og einfaldur en sagan getur samt sem áður búið yfir mun 

meiri atburðarás en í hefðbundnum lestrartexta.  

Við vinnslu verkefnisins hafði höfundur að leiðarljósi þrjár spurningar. 

Spurt var hvort myndasögur geti vakið lestraráhuga hjá byrjendum, hvernig 

atriði sem einkenna myndasögur geti stuðlað að undirstöðuþáttum í lestri 

byrjenda og hver væru einkenni góðra og áhugaverðra myndasagna fyrir 

byrjendur í lestri. Höfundur komst að þeirri niðurstöðu að einkenni 

myndasögunnar eru ákjósanleg til að gera spennandi léttlestrarefni fyrir 

börn og ættu að gagnast þeim við lestrarnámið, auka lesskilning og efla 

orðaforða. Auk þessara eiginleika myndasagnanna hafa börn yfirleitt mjög 

gaman af þeim. Mikilvægt er að halda hvatningu til lestrar áfram þegar 

áhuginn er vakinn (Gambrell o.fl., 1996). Vandaðar myndasögur með 

grípandi, áhugaverðum myndum, spennandi einfaldri atburðarrás og texta 

sem er stuttur og nokkuð hljóðréttur eiga að geta vakið lestraráhuga hjá 

byrjendum.    

Lestraráhugi barna skiptir miklu máli og er nauðsynlegur. Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kveður skýrt á um að fjölbreytni skuli einkenna 

lestrarkostinn. Líkur eru á að myndasögur sérstaklega skrifaðar fyrir 

byrjendur og vandaðar að innihaldi auki fjölbreytni texta líkt og 
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Aðalnámskrá kveður á um. Vitað er að myndasögur hafa visst aðdráttarafl 

og hafa litríkar myndir að líkindum eitthvað með það að gera. Nýta ber 

þetta aðdráttarafl og koma eins miklum upplýsingum og hægt er í 

myndasöguform.  

Ef tekið er mið af hversu miklu máli áhugi skiptir við lestrarnámið má 

ljóst vera að fjölbreytni í lestrarefni þarf til að koma til móts við fjölda 

nemenda. Þá þarf lestrarefnið einnig að uppfylla skilyrði um þyngd texta við 

hæfi aldurs og getu. Sé litið til fyrrgreindra atriða má ætla að myndasögur 

nýtist sem öflug viðbót við það lestrarefni sem fyrir er. Góð, innihaldsrík og 

áhugaverð myndasaga er sú sem tekur tillit til þess sem á undan hefur verið 

rakið. Hún inniheldur grípandi litríkar myndir, hún segir sögu sem nær dýpra 

en orðin, orðin eru einföld og auðveld í lestri, textinn er ekki of mikill, 

söguþráðurinn er spennandi, í réttri tímaröð og ekki of flókinn. Auk þess 

hefur myndasagan þau áhrif á lesandann að lestraráhugi hans vaknar og 

áhuginn eykst við lesturinn eða í það minnsta minnkar ekki. 

Myndasögurnar um hundinn Kát eru samdar til að auka áhuga byrjenda 

á lestri. Þeim er ætlað að hjálpa nemendum að læra að lesa og auðga 

lestrarnám þeirra. Kátur er sætur og sérkennilegur hundur sem á auðvelt 

með að lenda í forvitnilegum ævintýrum. Hvert myndasögublað inniheldur 

sjálfstæða sögu og textinn, sem styðst jafnan við myndefnið og atburðarás, 

ætti að gera  byrjendum í lestri, börnum á aldrinum sex til níu ára, kleift að 

lesa blöðin án erfiðis.  

Skoðun höfundar er að ekki ætti að hika við að ráðast í frekari útgáfu 

myndasagna gagngert í þeim tilgangi að nota í lestrarkennslu fyrir 

byrjendur. Í því sambandi er allt að vinna en engu að tapa. Gaman væri ef 

myndasögurnar um Kát gætu þar haft áhrif eða komið að gagni.  

Í þessu verkefni var eingöngu markmið að semja myndasöguefnið og 

ungir lesendur hafa því ekki lesið það. Höfundur byggir á reynslu af 

byrjendakennslu og telur víst að efnið muni ná til barna þegar á reynir. 

Eflaust má þó greina ýmsa veikleika í þessari frumraun höfundar við gerð 

myndasagna þegar tími gefst til athugana með lesendum. Höfundur vill 

byggja á fjölbreytni og ýta undir ímyndunarafl en í því felst ákveðin hætta, 

sagan má ekki verða of flókin eða framandi (Sylvía Guðmundsdóttir, 2011a). 

Sumar myndir í sögunum byggja líka að hluta á grófari teikningu en 

æskilegast væri. Hvað leturgerðina snertir má benda á að heppilegra gæti 

verið að hafa lítið a opið en lokað eins og reyndin er í þeirri leturgerð sem 

varð fyrir valinu við frágang á sögunum. Tilraunir með nemendum munu 

eflaust draga fram einhverja annmarka af þessu tagi og vísa á leiðir til að 

bæta efnið og styrkja á ýmsan hátt. 
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11 Lokaorð 

Ferlið að læra að lesa er flókið en það reynist mörgum börnum vandasamt. 

Á meðan sumir læra áreynslulaust að lesa reynist það öðrum erfitt. Þá 

skiptir máli að upplifun þeirra sé jákvæð til að auka líkur á að vel takist til. 

Myndasögublöð, sem gagngert eru samin sem léttlestrarefni fyrir byrjendur 

auka fjölbreytni þess efnis sem nemendur hafa til að þjálfa lestrargetu sína. 

Úrval léttlestrarefnis á mismunandi erfiðleikastigi skiptir máli þar sem ein 

tegund lesefnis höfðar ekki endilega til allra nemenda. Fjölbreytt úrval 

léttlestrarefnis eykur líkurnar á að flestum nemendum sé mætt þar sem þeir 

eru staddir í lestrarnáminu og stuðla að lestrarefni við hæfi. 

Myndasögur geta gagnast byrjendum í lestri við að ná tökum á 

lestrarfærninni, vekja áhuga þeirra og ættu að vera raunhæfur valkostur 

barna á aldrinum sex til níu ára í lestrarnámi þeirra. Uppbygging 

myndasögunnar hentar vel fyrir lestrarkennsluefni þar sem myndirnar, 

ekkert síður en textinn, tala máli sögunnar. Skilningur á efni sögunnar veltur 

því minna á umskráningargetu nemandans. Hins vegar þurfa nemendur 

ákveðna æfingu og færni í lestri á myndasögum til að átta sig á uppbyggingu 

hennar. Sú æfing hjálpar nemendum í lestrarnáminu því hún eykur skilning 

þeirra á uppbyggingu sögu og eykur ályktunarhæfni þeirra. 

Myndasögublöðin um Kát eru afrakstur þeirrar skoðunar höfundar að 

myndasögur geti auðgað mikilvægan lestrarkost, þ.e. léttlestrarefni í boði 

fyrir nemendur sem eru að stíga fyrstu skref í lestri. Blöðin koma vonandi til 

með að gagnast nemendum og eiga þátt í að gera lestrarnámið að 

skemmtilegu og ánægjulegu ferli. Myndasögublöð þessi eru frumraun 

höfundar á þessu sviði og sjálfsagt langt frá því að vera gallalaus en þau eru 

tilraun til að auka fjölbreytni í léttlestrarefni fyrir byrjendur í lestri á Íslandi. 

Það er von og framtíðarsýn höfundar að aukinn bókakostur og val fyrir 

nemendur geti ekkert annað en aukið á gleði, áhuga og árangur þegar 

kemur að lestrarnámi byrjenda.  
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