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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um kenningar og rannsóknir á lestri og lestrar-

erfiðleikum. Gerð var megindleg og eigindleg rannsókn í þremur skólum í 

Mosfellsbæ þar sem tekin voru viðtöl við níu kennara og rýnt í tölfræðileg gögn 

sem varpa ljósi á lestrarfærni nemenda í sveitarfélaginu. Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar er „Hver er staða lestrarkennslu og lestrarfærni í grunnskólum 

Mosfellsbæjar? Hvernig er lestrarkennslu og lestrarþjálfun hagað í skólunum og 

hvaða ályktanir má af því draga um eðli lestrarvandans innan skólanna og þær 

úrbætur sem gera þarf til að bæta stöðuna?“  

Til að svara rannsóknarspurningunni voru niðurstöður PISA 2012 skoðaðar á 

landsvísu, í Mosfellsbæ og í öðrum sambærilegum sveitarfélögum, til að sjá 

hvar Mosfellsbær stendur í samanburðinum. Niðurstöður samræmdra könn-

unarprófa 2012 í 4., 7. og 10. bekk í grunnskólum Mosfellsbæjar voru bornar 

saman við landsmeðaltöl. Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar snerust spurn-

ingar til kennaranna um hversu meðvitaðir þeir væru um lestrarkennslu sína og 

hvernig þekkingu þeirra á lestrarfræðum væri háttað. Þeir voru spurðir hvernig 

þeir fylgdu lestrarprógrömmunum sem þeir ynnu eftir og hvaða kennsluaðferðir 

þeir notuðu. Einnig var spurt hvort í skólunum væri ríkjandi hugmyndafræði um 

snemmtæka íhlutun fyrir þá sem standa höllum fæti í lestri. 

Rannsóknin sýnir að unninn er góður grunnur á yngsta stigi en að það skorti 

markvisst starf þegar komið er upp á miðstig og elsta stig.   

Í öllum skólunum þremur voru kennarar meðvitaðir um mikilvægi lesturs og 

lestrarkennslu. Allir viðmælendur mínir voru sammála um að þörf væri á 

markvissri lestrarkennslu á öllum stigum grunnskólans.  

Þekking kennara á lestrarfræðum hefur reynst grundvallaratriði fyrir vand-

aða lestrarkennslu. Því ætti að tryggja að allir grunnskólakennarar, sama hvaða 

fag og hvaða aldurshópi þeir kenna, hafi trausta menntun og þekkingu á lestrar-

fræðum. Nauðsynlegt er að halda skimunum eftir lestrarerfiðleikum áfram á 

öllum stigum grunnskólans og að þeir nemendur sem eiga í erfiðleikum fái 

nauðsynlega hjálp og að þeim sé mætt þar sem þeir eru staddir.  
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Abstract 

Reading research and effective reading instruction  

This essay focuses on theories and research on reading and reading disability. 

Quantitive and qualitative research was conducted in three separate schools in 

the town of Mosfellsbær. Nine teachers were interviewed during this research 

and statistical data were analysed that shed light on literary skills of the 

students in Mosfellsbær. The thesis statement of this essay is: What is the 

situation regarding reading skills and reading instructions in elementary schools 

in Mosfellsbær? What is being taught in literacy and what conclusions can be 

deducted in regard to the nature of the illiteracy problem within the schools 

and the improvements needed to rectify the situation? 

In order to answer this thesis statement, the results from the PISA survey in 

2012 were examined thoroughly. The PISA results of Mosfellsbær and other 

similar towns were examined to point out a valid comparison of these results. 

The results of the standardized tests in 2012 in 4th, 7th and 10th grade in 

elementary schools in Mosfellsbær were compared to the overall national 

score. The qualitative part of the research mainly focused on questions for the 

teachers on how conscious they were of their own teaching methods and what 

was their own knowledge on reading studies. They were asked how they 

followed the present reading/teaching programs and also, which teaching 

methods they applied themselves in class. In addition, the teachers were asked 

questions on the ideology of early identification for those who are falling 

behind in reading. 

In all three schools, teachers were fully aware of the importance of reading. 

All my interviewees agreed on the need for a strategic teaching method in 

reading on every level in elementary school.  

Teachers’ general knowledge on reading studies has turned out to be crucial 

in order to produce a high-quality method for teaching reading in class. 

Therefore, all elementary teachers should be given access to a solid education 

in reading studies – regardless of the subject or age they teach in class.  

Finally, it is necessary to keep up with reading assessment on every level in 

elementary school. Those students who are experiencing reading disabilities 

should get the essential aid they require.  
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1 Inngangur – Rannsókn á læsi 

Eitt af meginmarkmiðum menntunar er samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) að efla lýðræðislega vitund nemenda. Í lýðræðislegu uppeldi er fólgin 

áhersla á að börn hugsi gagnrýnið og séu fær um að spyrja sig og aðra spurninga 

um samfélagið sem þau búa í. Þau verða að geta greint á milli áróðurs og 

upplýsinga en slík geta felst meðal annars í góðum lesskilningi. Í lýðræðislegri 

menntun er mikilvægt að börnin átti sig á tengslum sínum við aðra, hvort sem 

það eru persónuleg tengsl eða samfélagsleg, en í nútímanum eru þjóðir heims 

háðar hver annarri sem aldrei fyrr. Í slíkum aðstæðum verða einstaklingar að 

búa yfir ríkri samkennd svo þeir geti skilið sjálfa sig og aðra og eigi möguleika á 

innihaldsríkum samskiptum í margbrotinni tilveru. Til að barnið geti sökkt sér í 

efni bókar þarf það að setja sig í spor sögupersónanna, samsama sig söguþræði 

og hugmyndaheimi bókarinnar og finna til samkenndar. Þessi færni kemur 

aðeins með góðri lestrarkunnáttu og djúpum lesskilningi (Wolf, 2008).  

Á síðustu árum hefur þekkingu á lestri, lestrarörðugleikum og árangursríkum 

leiðum í lestrarkennslu fleygt fram. Á sama tíma benda niðurstöður úr alþjóð-

legum könnunum, svo sem PISA-könnunum, til þess að lestrarfærni barna hér á 

landi fari hrakandi og að hópur nemenda verði út undan í lestrarkennslu (Almar 

M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012). Vísbendingar 

um slíkt verður að taka alvarlega og skoða með markvissum hætti. Liður í því er 

að skoða hvaða upplýsingar koma fram í PISA-könnunum og hvort samræmdu 

prófin gefi vísbendingar um í hvað stefnir við lok 10. bekkjar. Þegar þetta hefur 

verið kortlagt er mikilvægt að skoða þær aðferðir og leiðir sem farnar eru við 

lestrarkennslu og kanna kerfisbundið hvort þær séu líklegar til að taka á 

vandanum sem birtist í niðurstöðum PISA við lok grunnskólans.  

Markmið rannsóknarinnar sem hér fer eftir var að fá skýrari mynd af því 

hvernig lestrarkennsluprógrömmum er raunverulega fylgt eftir og hvaða 

kennsluaðferðir eru notaðar við lestrarkennslu og lesþjálfun. Í því skyni voru 

tekin viðtöl við níu kennara í Mosfellsbæ í öllum þremur grunnskólum 

bæjarfélagsins. Mosfellsbær varð fyrir valinu þar sem Skólaskrifstofa 

Mosfellsbæjar óskaði eftir að úttekt yrði gerð á lestrarkennslu í bæjarfélaginu í 

kjölfar útkomu nemenda á PISA-könnunum. Viðtalshlutinn snýr að kennslu á 

yngsta stigi grunnskólans en einnig var rætt við kennara á unglingastigi til að 

kanna hvernig lestrarkennslunni er fylgt eftir og hvernig móðurmálskennslu er 

háttað á seinni stigum grunnskólans. Rannsóknin er nafnlaus og ekki er hægt að 

rekja svör einstakra aðila. Fyllsta trúnaðar er gætt. 
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2 Bakgrunnur og fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn og fræðilegt samhengi verkefnisins. 

Verkefnið byggir á rannsóknum á lestrarþroska, lestrarerfiðleikum og áhrifa-

ríkum lestrarkennsluaðferðum og verður gerð grein fyrir þeim rannsóknum og 

fræðum og lykilhugtök skilgreind um leið og þau koma fyrir.  

2.1 Læsi og lestrarfræði 

Lestur felur í sér flókna samvinnu taugalíffræðilegra þátta, hugrænna ferla, 

tungumálafærni og að ógleymdu framlagi tilfinninga og menningar lesandans. 

Þröng skilgreining á læsi segir læsan mann vera „þann sem getur út frá því 

tungumáli sem hann talar lesið og skilið allt sem hann myndi skilja ef honum 

hefði verið sagt það og skrifað allt sem hann myndi vilja segja, þannig að það 

megi lesa það“ (Sarah Gudschinsky, 1968, s. 146). Læsi samkvæmt þessu er því 

bundið því að skilja ritað mál og geta tjáð sig á rituðu máli.  

Önnur skilgreining á læsi leggur áherslu á að við lestur sé texti endurskap-

aður. Menningarlegur þáttur er því tekinn með í myndina og lesandinn er talinn 

virkur þátttakandi í endursköpun textans en án slíkrar endursköpunar væri 

textinn sem „dauður bókstafur“ í orðsins fyllstu merkingu eftir að höfundur 

lýkur verki sínu. Þessi endursköpun er aðeins möguleg ef lesandi þekkir orðin 

sem koma fyrir í textanum og með því að leggja til fyrri þekkingu sína og reynslu 

á þeim hugmyndaheimi sem textinn sprettur úr (Elbro, 2008).  

Hér kemur margt fram sem þarf að skoða nánar. Til að geta lesið orð þarf 

tvennt að koma til. Annars vegar þarf að vita fyrir hvaða hljóð bókstafirnir 

standa (umskráning orða, sem betur er lýst í kafla 2.2) og hins vegar verður 

málskilningur að vera til staðar.  

Gough og Tunmer (1986) settu fram Einfalda lestrarlíkanið (e. The simple 

view of reading) til að skýra hvað lestur er. Þar segir að læsi feli einkum tvennt í 

sér: 

  Að vera fær um umskráningu hljóða yfir í bókstafi, það er að lesa úr 
bókstafstáknum.  

 Að skilja þann texta sem lesinn er sem krefst málskilnings og 
hlustunarskilnings.  
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Samkvæmt líkaninu byggir þetta tvennt, það er getan til umskráningar annars 

vegar og málskilningur hins vegar, á aðskildum þáttum. Það sem rennir stoðum 

undir það að um aðskilda þætti sé að ræða er að nemendur sýna mismikla 

styrkleika og veikleika í hvorum þætti fyrir sig. Báðir þættirnir skýra að mestum 

hluta þá hæfni sem þarf að öðlast til að geta lesið og skilið það sem lesið er en 

sambandið þar á milli er náið. Til að öðlast lesskilning þarf að koma til sjálfvirkur 

og hraður lestur sem felst í því að byggja upp sjónrænan orðaforða en um það 

verður fjallað í kafla 2.1.4. Það er ljóst að án umskráningar hljóða yfir í bókstafi 

verður enginn lesskilningur mögulegur, en sú hæfni ein og sér er nauðsynleg en 

þó ekki nægjanleg forsenda lesskilnings. Málskilningur og hlustunarskilningur 

leggur grunn lesskilnings og hefur orðaforði barna á leikskólaaldri reynst hafa 

gott forspárgildi fyrir lesskilning síðar meir. Börn sem hafa lítinn orðaforða og 

búa við slakan málskilning eiga mun erfiðara með að átta sig á því hvernig orðin 

eru samsett, hver setningafræðileg einkenni þeirra eru og hvað þau merkja 

(Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010).  

Margir rannsakendur hafa lagt áherslu á það að lestur sé ein flóknasta 

hugræna starfsemin sem börn þurfa að ná tökum á í lífinu (Hulme og Snowling, 

2009). Verkefnið sem liggur fyrir börnum við upphaf skólagöngunnar er því 

krefjandi og viðamikið. Í mörgum tilfellum gengur allt vel og fyrir börnunum 

opnast smám saman nýr og margbrotinn heimur bóka sem vonandi býr með 

þeim alla ævi. Fyrir aðra reynist verkefnið erfitt og niðurbrjótandi ef ekki er 

tekið tillit til einstaklingsmunar í kennslunni.  

Næst verður fjallað um kenningar um lestrarþroska og lestrarerfiðleika en 

nauðsynlegt er að skilja hvaða þættir eru mikilvægir til að ná tökum á lestri og 

hvaða leiðir eru bestar til að örva þá þætti.  

2.1.1 Bernskulæsi  

Þó að eiginleg lestrarkennsla hefjist ekki fyrr en við upphaf grunnskóla er 

grunnurinn að læsi lagður miklu fyrr og jafnvel strax við fæðingu því lestur 

byggir á tungumálinu. Færni, þekking og viðhorf til lesturs þróast hjá börnum í 

gegnum uppgötvanir þeirra á ritmáli, til að mynda þegar lesið er fyrir þau og 

þegar þau skoða bækur sjálf. Þetta er mikilvægur undanfari læsis sem kallast 

bernskulæsi (e. emergent literacy). Forvitni barns og reynsla þess af ritmáli eru 

talin til megináhrifavalda bernskulæsis og byggja undir lestrarnám þó að börnin 

geti ekki beitt hefðbundinni lestrartækni (Christie, Enz og Vukelich, 2007). Með 

lestri fyrir börn er lagður grunnur að lesskilningsfærni þeirra þar sem hlustun 

höfðar til merkingarþátta lestrarfærninnar.  
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Hlustunarskilningur hefur reynst grundvöllur málskilnings (Snow og Juel, 

2007) og besti grunnur sem foreldrar geta lagt fyrir börnin sín er að lesa fyrir 

þau, fara með rímur og taktföst kvæði og syngja með þeim. Með rímum á borð 

við „Stígur hann við stokkinn/stuttan á hann sokkinn/ljósan ber hann 

lokkinn/litli drenghnokkinn“ er meðvitund um hljóðeiningar og uppbyggingu 

tungumálsins efld. Ef börn hafa tilfinningu fyrir því hvernig talmál skiptist í 

einingar og hvernig má sleppa, bæta við eða skipta út smærri einingum 

tungumálsins verður auðveldara fyrir þau að átta sig á tengslum stafa og hljóða 

þegar þau hefja eiginlegt lestrarnám. Rétt er að árétta að börn uppgötva ekki 

endilega sjálf eða í gegnum upplestur „lögmál bókstafanna“ (e. the alphabetic 

principle) heldur með því að fylgjast með ritmáli í umhverfi sínu. Þekking á 

heitum bókstafa og hljóðunum sem þeir standa fyrir byggir á næmi barnsins 

fyrir hljóðum tungumálsins og hljóðrænni uppbyggingu þess. Með því að þjálfa 

börnin í því að hlusta eftir smæstu einingum hljóðkerfisins er hljóðkerfisvitund 

þeirra því efld.   

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er meðvituð hugsun um 

einstök hljóð í orðum og skilningur á því að talað mál er samsett úr einstökum 

málhljóðum (fónemum) og samblöndu af þeim (atkvæðum). (Snowling, 2000; 

Vellutino og Fletcher, 2007). Hljóðkerfisvitund er þannig almenn færni við að 

skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án merkingarlegra tengsla við 

orðin (Snow, Burns og Griffin, 1998; Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). Tengsl 

hljóðkerfisvitundar við lestur og orðaþekkingu eru svo sterk að enginn þáttur 

hefur reynst jafn stöðugur í rannsóknum á lestri og lestrarfærni (Goswami, 

1997; Catts og Kamhi, 2005).  

Fónem er minnsta merkingargreinandi eining tungumálsins (Goswami, 

1997). Í barnagælunni „Stígur hann við stokkinn“ er leikið með fónem og rím 

fyrir börn (stokkinn, sokkinn, lokkinn, hnokkinn). Samkvæmt rannsóknum 

þroskast hljóðkerfisvitundin á stigbundinn hátt, frá stærri einingum til smærri. 

Fyrst gera börn sér grein fyrir atkvæðaskiptingu, að „stokkinn“ eru tvö atkvæði. 

Næst átta þau sig á því að atkvæði eru gerð úr tveimur hlutum, upphafshljóðum 

(e. onset) og rími. Upphafshljóð er samhljóð sem fer á undan sérhljóða innan 

sama atkvæðis svo sem stokkinn/sokkinn. Rím er sérhljóðið og samhljóðið sem 

fylgja innan sama atkvæðis (okk). Síðast ná börnin fónemum, þessum minnstu 

einingum hljóðkerfisins. Næmi fyrir atkvæðum og rími þroskast löngu áður en 

börnin læra að lesa en tilfinning og skilningur fyrir fónemum þroskast samhliða 

lestrar- og bókstafaþekkingu. Þó að næmi fyrir því hvernig atkvæði skiptast og 

fyrir ríminu feli í sér vissa tilfinningu fyrir fónemum er sú tilfinning bundin 

heildinni. Tilfinningin fyrir hverju fónemi fyrir sig þroskast með þekkingu á 

bókstöfum og lestri (Goswami, 1997).  
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Þekking barna á heitum og hljóðum bókstafanna er ein sterkasta forspár-

breytan fyrir gengi þeirra á fyrstu árum lestrarnámsins þar sem skilningur á 

tengslum stafs og hljóðs byggir á næmi barnsins fyrir hljóðum tungumálsins og 

uppbyggingu þess, það er á hljóðkerfisvitundinni og hljóðminni. Þau börn sem 

ekki kunna marga bókstafi við upphaf lestrarnáms eru mörg hver lengi að ná 

tökum á bókstafsþekkingu vegna slakrar hljóðkerfisfærni. Hljóðkerfisfærnin er 

límið sem festir upplýsingar um bókstaf og hljóðið sem hann stendur fyrir í 

hugarferlum barnsins (Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund og Lyytinen, 2006). Um 

hljóðkerfisminni og hljóðkerfisúrvinnslu verður nánar fjallað í kafla 2.1.2.   

Stafaþekking virðist samkvæmt nýlegum íslenskum rannsóknum komin 

nokkuð vel á veg hjá flestum börnum áður en eiginleg lestrarkennsla hefst. Um 

61% íslenskra nemenda þekkti stafaheiti að hausti 1. bekkjar grunnskólans. 

Undir lok skólaársins var það hlutfall komið upp í 97% (Anna Sigríður 

Þráinsdóttir, Baldur Sigurðsson og Rannveig Lund, 2006).  

Nýleg íslensk langtímarannsókn á mál- og læsisþróun fjögurra til átta ára 

barna hefur gefið vísbendingar um að miklar framfarir verði í stafaþekkingu milli 

fjögurra og fimm ára aldurs. Fjögurra ára börn þekktu heiti um 12 stafa að 

meðaltali af 28 stöfum sem spurt var um en um fimm ára þekktu þau heiti um 

20 bókstafa af 28. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar tekur lengri tíma 

fyrir börn að öðlast þekkingu á hljóðum stafanna. Í 1. bekk þekktu um 25% 

barnanna hljóð færri en helmings stafanna (<14) og um 12% barnanna þekktu 

öll stafahljóðin. Ári síðar, eða eftir 2. bekk, þekktu börnin heiti um 96% stafanna 

og hljóð þeirra í 89% tilvika. Þátttakendur í rannsókninni voru 222 börn í 

næstelsta árgangi leikskólans og í fyrsta bekk grunnskólans. (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009; Freyja 

Birgisdóttir, 2010).  

Það sem hefur komið í ljós og verður rætt um í kafla 2.2 er að einstaklings-

munur í lestri hefur tilhneigingu til að aukast eftir því sem líða tekur á námið og 

það þyngist (Freyja Birgisdóttir, 2010). Það skiptir því máli að kynna bókstafi 

fyrir börnum á leikskólaaldri og efla skilning þeirra á tengslum milli stafa og 

hljóða.  

2.1.2 Hljóðkerfisminni og hljóðkerfisúrvinnsla 

Minni gegnir mikilvægu hlutverki við lestur, stafsetningu og lesskilning. Talið er 

að ein helsta aðgerð hljóðkerfisúrvinnslu felist í endurheimt hljóðkerfiseininga 

frá orða- og hljóðasafni í langtímaminni ásamt úrvinnslu hljóðkerfisupplýsinga í 

vinnsluminni. Til að skrifa þarf að sækja ritháttar- og hljóðkerfisupplýsingar í 

orða- og hljóðasafn heilans og halda þeim í vinnsluminni á meðan fundnir eru til 
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viðeigandi stafir eða hljóð (Hulme og Snowling, 2009; Vellutino og Fletcher, 

2007).  

Endurheimt (e. retrieval) felst í því að sækja viðeigandi upplýsingar í minni 

svo hægt sé að nota þær og er hún mishröð hjá einstaklingum.  

Vinnsluminni (e. working memory) samhæfir flókin ferli með því að sækja 

nauðsynlegar upplýsingar og halda þeim til haga á meðan leyst er úr þeim 

verkefnum sem krefjast upplýsinganna. Vinnsluminni hefur ekki að geyma 

miklar upplýsingar heldur sækir einmitt þær sem eru nauðsynlegar í langtíma-

minnið og heldur þeim í þá stund sem þarf. Eins og gefur að skilja leikur vinnslu-

minni mikilvægt hlutverk við lestur og skrift og tengsl þess við hljóðkerfisvitund 

hefur reynst náið. Lesandi nær í upplýsingar úr langtímaminni og heldur þeim í 

vinnsluminni á meðan fundin eru hljóð og þau pöruð saman (Kintsch og 

Rawson, 2007; Nation, 2007).  

Hljóðrænt skammtímaminni (e. auditory short term memory) gerir fólki 

kleift að halda í litlar upplýsingar og kalla þær fram óbreyttar, svo sem að muna 

símanúmer rétt á meðan það er slegið inn í símann. Hljóðrænt skammtíma-

minni er nauðsynlegt fyrir umskráningu og skrift, það að muna hvernig á að 

skrifa orðin og hvað á að skrifa (Vance og Mitchell, 2006). Hljóðrænt skamm-

tímaminni hefur áhrif á allt sem krefst hlustunar og skilnings og kemur við sögu 

þegar draga þarf ályktanir. Mörg börn með lesblindu eiga í erfiðleikum með 

hljóðrænt skammtímaminni og hefur orðalengd greinileg áhrif, en eftir því sem 

orðið er lengra, þeim mun lengra er það í svörun (Hulme og Snowling, 2009).  

2.2 Upphaf eiginlegs lestrarnáms  

Við upphaf lestrarnáms beinist athyglin yfirleitt fyrst að tæknilegri hlið lesturs 

eða umskráningu (e. decoding). Umskráning er hæfni til að breyta bókstöfum 

orða í þau málhljóð sem þau standa fyrir. Með því að tengja hljóð saman 

myndar lesandinn orð og áttar sig á merkingu orðsins. Stafsetning er gagnstæð 

aðgerð; þá er málhljóðunum breytt í viðeigandi bókstaf (Goulandris, 2006). 

Aðrir grunnþættir lesturs byggja á umskráningu og nái börn ekki góðri færni við 

hana mun það bitna á lesfimi þeirra; erfiðara verður fyrir þau að byggja upp 

góðan orðaforða sem aftur hefur slæm áhrif á lesskilning (Otaiba, Kosanovich, 

Torgesen, 2012). Því eru börn sem eiga í erfiðleikum með þennan þátt 

lestrarnámsins í áhættuhóp fyrir lestrarerfiðleika. Lesblinda (e. dyslexia) felur til 

að mynda í sér veikleika í hljóðkerfisvitund barnsins sem leiðir til erfiðleika við 

umskráningu (Høien og Lundberg, 2000).  

Stanovich (1986) kallaði þann vítahring sem börn geta lent í Mattheusar-

áhrifin (e. Matthew effects). Hann vísar þar í Mattheusarguðspjallið þar sem 

sagt er að þeir ríku verði ríkari og þeir fátæku fátækari. Stanovich (1986) bendir 
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á að orðaforði aukist við að lesa og að lesskilningur dýpki með auknum 

orðaforða. Hér er því um gagnkvæmt samband að ræða þar sem þeir sem eiga 

auðvelt með að lesa eru líklegri til að lesa meira og verða sífellt betri lesarar. 

Börn sem hafa ánægjulega reynslu af bókalestri, til að mynda börn sem hefur 

verið lesið fyrir og sem alast upp í lestrarhvetjandi umhverfi, eru líklegri til að 

lesa oftar og meira. Það eykur ekki aðeins orðaforðann heldur eykst þekking 

þeirra með lestrinum. Það gerir þeim kleift að tileinka sér nýja þekkingu á 

áhrifaríkan hátt sem gerir svo annað nám auðveldara fyrir þau en ella (s. 381). 

Þeir sem eiga í lestrarerfiðleikum og hafa ekki jafnmikla ánægju af lestri eru 

líklegri til að lesa minna. Æfingaleysið hefur áhrif og orðaforðinn nær ekki að 

vaxa sem aftur bitnar á lesfimi, lesskilningi og öflun þekkingar. Samlíkingin um 

að þeir ríku verði ríkari og þeir fátæku fátækari á því mjög vel við hér. Bilið milli 

þeirra sem eru góðir lesarar og þeirra sem eiga í erfiðleikum með lestur breikkar 

sé ekkert að gert. Kröfurnar aukast eftir því sem börnin eldast og því er 

mikilvægt að gripið sé strax inn í með viðeigandi hætti verði lestrarerfiðleika 

vart (Stanovich, 1986). Um lestrarerfiðleika verður nánar fjallað í kafla 2.4.  

2.2.1 Kenning Ehri og þróun lestrarfærni 

Linnea C. Ehri taldi sjónrænt nám orða (e. sight word learning) vera nauðsynlegt 

til að ná góðum tökum á lestri og að sjálfvirkni lesturs byggðist á sjónrænum 

orðaforða (Steinunn Torfadóttir, 2011; Ehri og Snowling, 2004). Með því að 

varðveita og aðgreina af fullkominni nákvæmni orðmyndir orða í minni getur 

lesandi þekkt framburð og merkingu þúsunda orða nákvæmlega og ósjálfrátt 

við að sjá þau á prenti (Ehri, 2007). Kenning Ehri útskýrir vel lestrarþroska og 

einnig hvað getur mögulega farið úrskeiðis hjá þeim börnum sem glíma við 

lestrarerfiðleika. Samkvæmt kenningu Ehri eru undirstöðuþættir læsis fjórir: 

umskráning, stafsetning, lesskilningur og ritun.  

1. Umskráning byggir á öruggri þekkingu á bókstöfum og hljóðum þeirra og 
því að geta umbreytt ritmáli í talað mál. Nauðsynlegt er að þessi færni 
verði þjálfuð á þann hátt að hún verði hröð, sjálfvirk og fyrirhafnarlaus.  

2. Stafsetning er grundvöllur ritunar og eflir hljóðavitund og umskráningar-
færni nemenda. Stafsetning þjálfar sundurgreiningu á hljóðum og 
hljóðeiningum orða sem er mikilvæg forsenda umskráningar. 

3. Næsti undirstöðuþáttur læsis er lesskilningur en eins og áður sagði 
byggir sá þáttur á orðaforða og málskilningi. Lesskilningur er færni til að 
skilja ólíka texta í mismunandi samhengi, frá mismunandi sjónarhornum, 
tilgangi og markmiðum.  
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4. Fjórði undirstöðuþátturinn er ritun sem byggir á öllum þáttum 
tungumálsins, umskráningu, stafsetningu, orðaforða og málskilningi 
(Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007; Catts og Kamhi, 2005). 

Þar sem umskráningarfærni er grundvallarfærni er rétt að skoða nánar hvernig 

umskráning á sér stað og hvernig mögulegt er að lesa orð. Ehri (2007) segir að 

til séu fjórar aðferðir til að lesa úr bókstafstáknum:  

 

1. Að hljóða sig í gegnum orðin, í gegnum tengsl stafs og hljóðs; með 
öðrum orðum, með hljóðaaðferðinni. 

2. Að endurheimta sjónræna mynd af orðum úr langtímaminni og þekkja 
þau þannig beint. 

3. Með því að bera saman lík orð, til dæmis rímorð. Þessi aðferð gerir kröfu 
um hljóðræna umskráningu.  

4. Með því að giska út frá samhengi, sem er ónákvæm leið, því erfitt getur 
verið að giska á merkingarbærustu orðin í textanum (Ehri, 2007; Ehri og 
Snowling, 2004).  

Sjónræna leiðin er hröðust, fyrirhafnarminnst og skilvirkust. Sjónrænn orðaforði 

er þegar nemandi getur kallað fram úr minni sínu sjónræna mynd orðsins beint, 

ómeðvitað og án fyrirhafnar. Lesturinn krefst ekki einbeitingar og athygli heldur 

á hann sér stað ósjálfrátt og byggir á tengslamyndunarferli (e. connection-

forming process). Með því að tengja ritháttarmynd orðs við framburð og 

merkingu verða til tengsl sem ásamt fullkominni þekkingu á tengslum stafs og 

hljóðs mynda forsendur sjónræns orðaforða (Ehri, 2007). Með því að byggja 

upp sjónrænan orðaforða verður mögulegt að beina athyglinni að lesskilningi. 

Það hjálpar svo til við lestur að hafa aðgang að frekari upplýsingum og þekkingu 

á málkerfinu. Þekkingin á tengslum milli stafs og hljóðs staðfestir að framburður 

orðsins passi við stafsetninguna. Kunnátta í setningafræði staðfestir að orðið 

passi rétt inn í setningu og orðskilningur og minni á texta staðfestir að orðið 

passi inn í samhengi textans. Það að hafa aðgang að svona margvíslegum 

upplýsingum hjálpar lesandanum að lesa af mjög mikilli nákvæmni og að vera 

stöðugt vakandi og meðvitaður um hvort hann gerir villur í lestrinum, sem gefur 

honum jafnframt forsendur til að leiðrétta sig (Ehri og Snowling, 2004). 

Sjónrænn orðaforði byggist upp í fjórum stigum samkvæmt kenningu Ehri.  
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 Undanfari bókstafsstigs / myndastigið (e. Pre-Alphabetic Phase).  

Á þessu stigi hafa börnin takmarkaða þekkingu á bókstöfum og hljóðum og átta 

sig ekki á því að hægt er að lesa upphátt. Þau geta hins vegar stuðst við sjón-

rænar vísbendingar í umhverfinu og tengja það við framburð orða og merkingu 

þeirra. Á þessu stigi geta börn lesið algeng orð eins og „Bónus“ með því að 

muna vörumerki eða myndir sem eiga við orðið. Þannig eru tengsl stafa og 

hljóða ekki notuð við lestur á þessu stigi. (Ehri, 2007; Ehri og Snowling, 2004). 

 

 Bókstafsstig að hluta (e. Partial Alphabetic Phase).  

Á þessu stigi eru börn byrjuð að læra stafi stafrófsins og þau eru farin að þekkja 

orð sjónrænt með því að tengja saman stafi og hljóð. Þau geta lesið nafnið sitt 

og muna helst eftir fyrstu og síðustu stöfunum í orðum þar sem þeir stafir eru 

oftast mest áberandi. En kunnátta þeirra er aðeins að hluta til komin þar sem 

þau þekkja ekki allt stafrófið og geta ekki tengt nema hluta málsins við fónem. 

Það veldur því erfiðleikum við að sundurgreina orð í stök hljóð eða atkvæði, 

lestur er enn ónákvæmur og algengt að líkum orðum sé ruglað saman. Lesblind 

börn stöðvast á þessu stigi fái þau ekki öfluga og vandaða kennslu sem byggir á 

hljóðaaðferðinni (Ehri og Snowling, 2004). 

 

 Fullkomið bókstafsstig (e. Full Alphabetic Phase).  

Nú hefur sjónrænum tengslum milli stafs og hljóðs verið náð, sem þýðir að 

barnið getur umskráð orð sem það hefur ekki lesið áður. Lesandinn getur hlutað 

orð niður í stök málhljóð því hann þekkir allt stafrófið og hljóðin sem stafirnir 

standa fyrir. Sjónrænn orðaforði byggist upp jafnt og þétt og því er mikilvægt að 

lesa sem mest á þessu stigi til að komast í tæri við sem flest ný orð. Með þessari 

færni verður lestur hraður, sjálfvirkur og nákvæmari (Ehri og Snowling, 2004).  

Þeir sem glíma við lesblindu eiga erfitt með að ná þessu stigi lesþroskans og 

hamlar veikleiki í hljóðkerfisvitundinni þeim að mynda nákvæm tengsl stafs og 

hljóðs. Þetta veldur því að það tekur þá langan tíma að byggja upp sjónrænan 

orðaforða sem leiðir til þess að lestur verður hægur og hikandi og oftast með 

mikilli fyrirhöfn. Það getur valdið togstreitu, gremju og áhugaleysi á lestri sem 

tefur enn frekar fyrir framför í lestri. Næsta stig þroskans verður þeim líka erfitt 

og hætta er á að börn með lesblindu vilji ekki lesa og fá því minni æfingu en 

æskilegt er (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011; Ehri og Snowling, 2004). 
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 Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. Consolidated Alphabetic Phase) 

Lesandinn kemst á þetta stig samhliða fullkomna bókstafsstiginu en það hefst 

með aukinni æfingu. Hér fer lesandinn að bera kennsl á orðin í heild og hann les 

í stærri einingum en staf fyrir staf. Sífellt bætist við sjónræna orðasafnið og 

grunni að sjálfvirkum, sjónrænum lestri hefur verið náð. Börn nota sér stafa-

runur eða stafsetningarmynstur ásamt stafa- og hljóðatengslum til þess að staf-

setja orð (Ehri og Snowling, 2004). 

Þar sem ritun og stafsetning tekur á öllum þáttum mállegrar færni er það 

öflug leið til að byggja upp sjónminni á orð. Með því að skrifa orðin verður að 

sundurgreina hvert einasta hljóð orðanna og því ætti lestrarkennsla að byggjast 

upp á markvissri ritun samhliða lestrarþjálfun alveg frá upphafi. Þannig er 

lesskilningur efldur því eins og áður sagði byggir hann á góðum orðaforða og 

sjálfvirkri umskráningu (Goulandris, 2006; Ehri og Snowling, 2004). 

Nú er mál að taka saman þá þræði sem hafa verið spunnir í ritgerðinni 

hingað til. Til þess að verða læs þarf umskráning orða að vera hröð og sjálfvirk 

og án þess að athyglinni sé sérstaklega beint að umskráningunni; öðruvísi nær 

lesandinn ekki að hugsa um leið og hann les og þar með skilja merkingu þess 

sem hann les. Hraði og sjálfvirk umskráning valda þannig ekki beinlínis betri 

lesskilningi heldur eru þessir þættir forsenda þess að athyglin nái að beinast 

þangað sem hennar er helst þörf til þess að skilningur náist.  

Hér kemur lesfimi til sögunnar en hún er skilgreind sem færni sem byggir á 

nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum tungumálsins, sem allir stuðla að 

auknum lesskilningi. Lesfimi felst í sjálfvirkum og fyrirhafnarlausum lestri sem á 

sér stað í viðeigandi hendingum og með réttu hljómfalli. Í þessari skilgreiningu 

er þung áhersla lögð á mikilvægi hrynræns þáttar lesturs og að nemendur lesi í 

viðeigandi hendingum, en það styður þá í réttum og nákvæmari lestri. Með því 

að nýta setningauppbyggingu tungumálsins eru meiri líkur á því að lesturinn 

endurspegli merkingu textans (Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger, 2010, s. 240).  

Eftir því sem lesfimin eykst fer barnið að geta dregið ályktanir meðan það 

les, spá fyrir um það sem gerist næst og túlkað textann. Richard Vacca (2002) 

segir að sá þroski og sú færni sem felst í því að vera skipulagður (e. stratetic) 

lesandi snúist um færni til að nýta fyrri þekkingu áður en lestur hefst, meðan á 

honum stendur og eftir að honum lýkur. Skilningurinn felst meðal annars í því 

að ákveða hvað er mikilvægt í textanum og að geta myndað heild úr þeim 

upplýsingum sem koma fram, að geta dregið ályktanir meðan á lestri stendur og 

eftir að honum lýkur, að spyrja sig og aðra spurninga og síðast en ekki síst að 

fylgjast með eigin skilningi og leiðrétta sjálfan sig ef þörf er á.   
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Með aukinni lestrarfærni og fyrirhafnarlítilli og sjálfvirkri umskráningu 

verður meiri virkni í randkerfi heilans (e. limbic system), sem er kerfi heilans 

sem á þátt í stjórnun hvata og geðhrifa ásamt minnisfestingu. Þar verður 

tilfinningasvörun og tenging tilfinningalegrar svörunar við hugræna ferla. Það er 

vegna virkni í randkerfinu sem lesandinn finnur til vellíðunar, andstyggðar, 

hryllings og kæti í samræmi við það sem lesið er og hann öðlast skilning á 

tilfinningalífi sögupersónanna (Wolf, 2008).   

2.3 Lesskilningur 

Lesskilningur er meginmarkmið lesturs en forsenda þess að lesa er að skilja það 

sem lesið er. Án lesskilnings er ómögulegt að læra eitthvað nýtt af textanum, 

skemmta sér yfir honum eða verða fyrir hughrifum, allt eftir því hver tilgangur 

lestursins er (Hoover og Gough, 1990, s. 130). Lesskilningur byggist á þáttum 

sem varða skynjun og skynræna úrvinnslu, orðaforða og færni til að tengja 

saman setningar svo hægt sé að skapa merkingu og mynda tengsl við þær 

hugmyndir sem koma fram í textanum (Elbro, 2008). En lesskilningur byggir líka 

á fyrri þekkingu lesandans, ímyndunarafli hans og tilfinningum (Kintsch og 

Rawson, 2007).  

Lestur krefst viðamikillar málfærni og þekkingar á tungumálinu eins og fram 

hefur komið. Við lestur reynir á orðaforða, málfræðiþekkingu og málskilning,  

því jafnvel þó að barn geti umskráð bókstafi í hljóð og orð, þá lendir það í 

vandræðum ef það hefur slaka málfærni.  

The National Reading Panel (2000) samanstóð af hópi sérfræðinga skipuðum 

af bandarískum menntamálayfirvöldum til að gera ítarlega úttekt á lestrar-

rannsóknum sem áttu að leiða til betri lestrarkennslu. Þegar hópurinn var 

myndaður undir lok tíunda áratugarins höfðu rannsóknir leitt í ljós að sam-

tvinnuð áhersla í kennslu á umskráningu, hljóðavitund og lesskilning gaf bestan 

árangur þvert á kennsluaðferðir. Mönnum var einnig orðið ljóst að lestur fælist 

ekki einungis í þekkingu á rittáknum og á því hvaða hljóð hver bókstafur stendur 

fyrir heldur líka í merkingu og skilningi. Á þeim grundvelli ályktaði hópurinn að 

eftirfarandi þættir einkenndu góða lesara (Byrnes og Wasik, 2009, s. 173)1:  

 Góðir lesarar eiga auðvelt með að lesa rituð orð, hratt og sjálfvirkt, bæði 
sjónrænt og í gegnum hljóðræna umskráningu með stuðningi frá 
samhengi textans og merkingu.  

                                                           
1
 Þýðing: Steinunn Torfadóttir, 2011, s. 16 

2
 Þýðendur skilgreiningar: Freyja Birgisdóttir, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). 
3
 Þýðing: Almar M. Halldórsson o.fl., 2010a, s. 9  
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 Góðir lesarar beita þekkingu sinni á merkingu orða samhliða „sjónrænum 
lestri“ til að ná innihaldi textans og draga ályktanir út frá innihaldinu.  

 Þeir eru færir um að geta fylgst með eigin skilningi, metið hann og örvað 
sjálfir.   

 Þeir nota samhengi og beita ályktunarhæfni við að skilja talmál eða ritmál 
og þekking þeirra á sérkennum ritmáls auðveldar þeim að öðlast 
lesskilning. 

Einfalda lestrarlíkanið (Gough og Tunmer, 1986), sem var fjallað um í 1. kafla, 

lýsir því í hverju læsi felst. Annað líkan, svokallað Þríhyrningslíkan (e. triangle 

model) kortleggur hvað gerist í huga lesandans við lestur. Þar er reiknað með 

því að lestrarkunnátta og lestrarþjálfun hvíli á þremur stoðum sem styðji hver 

við aðra. Þessar stoðir eru merking orða, hljóðkerfi og ritun. Við þjálfun í lestri 

verða til tvær brautir, hljóðkerfisbraut og merkingarbraut. Þetta á sér 

samsvörun í einfalda lestrarlíkaninu en þar er gengið út frá því að til að lesa 

þurfi að umskrá, sem samsvarar hljóðkerfisbraut, og að skilja textann, sem 

samsvarar merkingarbraut (Snowling og Hulme, 2007).  

Þessar tvær brautir, hljóðkerfis- og merkingarbraut, eru nátengdar og ritað 

orð virkjar þær báðar. Með hljóðkerfisbrautinni yfirfærist ritun í talað mál. Til að 

skilja merkingu ritaðs orðs þarf að þekkja framburð orðsins enda byggja 

merkingarbrautin og hljóðkerfisbrautin hvor á annarri. Við upphaf lestrarnáms 

er talið að barnið leggi hljóðkerfisbrautina þar sem það hljóðar sig í gegnum 

orðin. Eftir að ákveðinni færni er náð í lestri og umskráning verður fyrirhafnar-

lítil og sjálfvirk er talið að lesandinn reiði sig nær eingöngu á merkingarbrautina 

sem er sérstaklega mikilvæg þegar sjaldgæf eða erfið orð verða á vegi lesand-

ans en þá kemur hljóðkerfisbrautin ekki að miklu gagni. Hins vegar nægir ekki 

að horfa eingöngu á einstök orð þegar skoðað er hvaða hugrænu ferlar eru að 

verki við lestur. Samhengi textans skiptir miklu máli og getur merking orðs orðið 

ljós út frá því. Til að átta sig á því hvernig samhengi styður við lestur þarf því að 

taka málfræði og orðræðu (e. discourse) með í reikninginn. Þetta skiptir máli 

fyrir skilning á því hvernig eðlilegum lestrarþroska vindur fram en líka til að 

skilja lestrarörðugleika (Snowling og Hulme, 2007).  

Þegar fjallað er um lestur er vert að hafa eina athyglisverða staðreynd í huga 

sem sjaldnast er minnst á. Lestur er ekki eitthvað sem er manninum eðlislægt 

(Wolf, 2008). Heilinn hefur enga „lestrarstöð“ á sama hátt og hann hefur 

sjónstöðvar eða heyrnarstöðvar. Þess í stað þurfa hugrænir, taugalíffræðilegir 

og sjónrænir þættir í heilastarfseminni að vinna saman svo lestur geti verið 

mögulegur. Meðal annars af þessum sökum hefur reynst flókið að fá heildstæða 

mynd af því hvað veldur lestrarörðugleikum. Fjöldinn allur af mismunandi 
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skilgreiningum á lesblindu eða dyslexíu vitnar um þessa erfiðleika fræðimanna 

(Wolf, 2008). Næst verður fjallað um lestrarörðugleika og kenningar um þá.  

2.4 Lestrarörðugleikar 

Undirþættir lestrarörðugleika eru í megindráttum þrír: Í fyrsta lagi lesblinda (e. 

dyslexia) sem orsakast af taugafræðilegum veikleika í hljóðkerfisvitund. Í öðru 

lagi lesskilningsvandi, sem tengist erfiðleikum við að skilja merkingu orða, 

setninga, málsgreina og texta. Erfiðleikar við að lesa orð (e. word identification) 

og takmarkaður sjónrænn orðaforði (sight word sbr. kenningu Ehri) geta einnig 

valdið erfiðleikum við lesskilning. Þá er talað um afleiddann lesskilningsvanda 

vegna lítillar lesfimi og/eða vanda í umskráningu. Vandinn á þá ekki rætur að 

rekja til merkingarþáttar tungumálsins eins og þegar um raunverulegan 

skilningsvanda er að ræða og lesandinn nær auðveldlega að skilja efni sem lesið 

er fyrir hann. Loks er að nefna þá sem hafa veikleika á báðum þáttum, bæði í 

málskilningi og umskráningu. 

2.4.1  Lesblinda (e. dyslexia) 

Rannsóknir á lesblindu hafa einkum beinst að þeim sem eiga mjög erfitt með 

lestrarnám en þeir erfiðleikar eru óháðir greind, þeim fylgja ekki aðrir almennir 

námsörðugleikar og ekki er hægt að tengja lestrarerfiðleikana við ytri þætti, svo 

sem heyrnarskerðingu eða blindu, lága félagshagfræðilega stöðu (e. social-

economic disadvantage) eða lélega mætingu í skóla. Þeir erfiðleikar sem börn 

með lesblindu eiga við að umskrá hljóð í bókstafi virðast tengjast veikleika í 

hljóðkerfisvitund þeirra (Vellutino og Fletcher, 2007).  

Hér eftir fara tvær skilgreiningar á lesblindu sem skýra vel um hvað 

fræðimenn eiga þegar þeir tala um lesblindu: 

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum toga. 

Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur 

og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í 

flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er 

ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og 

koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Dyslexía getur leitt 

til erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur 

getur komið niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í 

gegnum lestur. (International Dyslexia Association, 2002)2 

                                                           
2
 Þýðendur skilgreiningar: Freyja Birgisdóttir, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). 
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Önnur skilgreining á lesblindu er í sama anda og hljómar svo:  

Dyslexía er alþjóðlegt hugtak yfir taugafræðilega veikleika af  

málrænum toga sem lýsa sér í erfiðleikum með að ná tökum á 

nákvæmum, sjálfvirkum lestri og stafsetningu. (Hulme og 

Snowling, 2009) 

Lesblinda einkennist fyrst og fremst af slakri hljóðkerfisúrvinnslu og 

hljóðkerfisvitund sem birtist í erfiðleikum við að sundurgreina hljóð í orðum og 

að vinna með tengsl stafs og hljóðs og þannig tengja saman hljóð svo úr verði 

orð, s.s. þegar s/ó/l verður að ‘sól’. Að auki birtast erfiðleikarnir í vinnu með 

hljóðin; börn með lesblindu eiga erfiðara með að setja eitt hljóð í staðinn fyrir 

annað svo orðið breytist (mús/hús) (Brownell, Smith, Crokett, Griffin, 2012). 

Af þessum sökum eiga börn með lesblindu í erfiðleikum með að ná tökum á 

sjálfvirkum lestri (umskráningu) og stafsetningu, sem hefur slæm áhrif á lesfimi 

þeirra. Talið er að tengsl séu á milli slakrar hljóðkerfisúrvinnslu og stafaþekk-

ingar (e. alphabetic mapping) annars vegar og orðaþekkingar og stafsetningar 

hins vegar. Þessu getur fylgt slakur málskilningur og slök færni í talmáli ásamt 

fátæklegum orðaforða en það er ekki svo hjá öllum. Veikleikar í hljóðkerfis-

úrvinnslu virðast valda því að endurheimt, geymsla í minni og úrvinnsla 

upplýsinga sem eru í vinnsluminni er slakari en hjá þeim sem ekki eiga við 

lestrarerfiðleika að etja. Ef börn eiga í erfiðleikum með að festa orð í minni 

og/eða við endurheimt þess leiðir það yfirleitt til slakrar orðaþekkingar og 

stafsetningarerfiðleika. Slök hljóðkerfisúrvinnsla getur líka haft áhrif á 

vinnsluminni sem leiðir til lesskilningserfiðleika (Vellutino og Fletcher, 2007).  

Ritun og umskráning eru nátengd þar sem stafsetning byggir á tengslum 

stafs og hljóða. Erfiðleikar við umskráningu koma sterkt fram í stafsetningu og 

stafa af sömu veilu í hljóðkerfisvitund og lestrarerfiðleikarnir.  

Lesblinda eldist ekki af fólki en hægt er að bæta lesfimi þess með markvissri 

lestrarkennslu þar sem  hljóðaaðferðin er notuð til að efla hljóðkerfisvitund. 

Niðurstöður rannsókna hafa bent eindregið til þess að með því að efla færni í 

hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu megi bæta orðaþekkingu, stafsetningu og 

almenna leshæfni (e. reading ability) (Vellutino og Fletcher, 2007). Stafsetn-

ingarvandinn er þó erfiðari við að eiga en lestrarvandinn og hann fylgir fólki 

gjarnan fram á fullorðinsár (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 

2014; Torgesen, 2007). 

Isabella Libermann, Donald Shankweiler og fleiri (1974) sýndu einna fyrst 

fram á það að skert hljóðkerfisvitund tengdist lestrarerfiðleikum. Í rannsókn 

sinni prófuðu þau hljóðkerfisvitund fjögurra til sjö ára barna með því að láta þau 
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slá í borð fyrir hvert atkvæði eða hvert hljóð í orði sem þau heyrðu. Helstu 

niðurstöður voru þær að um það leyti sem lestrarnám hefst taka börn miklum 

framförum í hljóðgreiningu og að börn verði fyrr næm fyrir atkvæðaskiptingu en 

hljóðum.  

Talið er að um 10–15% skólabarna séu með lesblindu en þó fara tíðnitölur 

eftir þeim greiningarviðmiðunum sem fylgt er hverju sinni (Vellutino og 

Fletcher, 2007). Virðist kynjamunur þar ekki verulegur (Catts og Kamhi, 2005).  

2.4.2 Lesskilningsvandi  

Lesskilningur byggir á almennum málskilningi. Þeir sem eiga í erfiðleikum með 

lesskilninginn eiga við annars konar vanda að etja en slæma hljóðkerfisvitund. 

Þeir einstaklingar geta jafnvel umskráð auðveldlega og sjálfvirkt en skilja ekki 

merkingu textans sem þeir lesa. Þar eru erfiðleikarnir fólgnir í því að tileinka sér 

ný orð og að skilja óhlutbundin og sjaldgæf orð. Vandinn hjá þessum hóp birtist 

yfirleitt ekki fyrr en á seinni stigum lestrarkennslu þegar textinn verður flóknari 

og meira krefjandi (Perfetti, Landi og Oakhill, 2007). 

Perfetti, Landi og Oakhill (2007) sögðu lesskilning vera túlkun á þeim texta 

sem lesinn er. Lesandinn býr til mynd af lesefninu í huga sér og nýtir bakgrunns-

þekkingu sína til þess. Við það beitir hann úrvinnslu og túlkun. Lesskilningsferlið 

sjálft hefst á sjónrænni móttöku upplýsinga (sbr. Einfalda lestrarlíkanið) en til 

þess að skilja stafina og orðin þarf að virkja hljóðkerfisbrautina. Það þarf líka að 

nýta sér aðrar upplýsingar, svo sem þekkingu á setningafræði, og orðskilning 

þarf til að átta sig á því hvort orðið passar inn í setninguna. Það að muna 

textann hjálpar lesandanum við að halda þræði og átta sig á samhengi textans. 

Jafnframt þarf að tengja stakar málsgreinar saman og fylla inn í heildarmyndina 

og þá reynir á ályktunarfærni. Þegar lesandi er orðinn fær um að nýta sér allt 

þetta er hann orðinn að nákvæmum lesanda sem er meðvitaður um eigin 

skilning á textanum og getur leiðrétt sig ef hann gerir villur. 

Lesskilningur er því með öðrum orðum fólginn í því að skilja merkingu orða 

og setninga og að átta sig á merkingarlegum tengslum málsgreina (e. micro- 

structure). Umfjöllunarefni textans og almenn merking hans ræður skipulagi 

textans, það er hvernig efnisgreinar eru tengdar saman og köflum skipt upp (e. 

macro structure). Þetta tvennt, það er annars vegar skilningur á merkingu orða, 

setninga og hvernig merkingarlegum tengslum málsgreina er háttað og hins 

vegar skilningur á því hvernig merkingarleg tengsl og almenn merking textans 

ráða uppbyggingu hans, gera það mögulegt að skilja yfirborðsmerkingu textans 

(e. text base). 

En lesskilningur teygir sig enn dýpra en þetta. Til þess að hægt sé að átta sig 

á aðstæðum sem textinn lýsir (e. situational model) þarf lesandinn að leggja til 
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bakgrunnsþekkingu sína. Þetta stig lesskilnings er því ekki aðeins bundið 

tungumálinu sjálfu heldur þarf lesandi að virkja ímyndunarafl sitt, tilfinningar og 

persónulega reynslu (Kintsch og Rawson, 2007).   

Eins og nefnt var hér að framan kemur lesskilningsvandi oft ekki fram fyrr en 

á síðari stigum lestrarþroskans þegar lesefni er farið að þyngjast. Mikilvægt er 

að takast strax á við vandann þegar hann kemur upp, leita upplýsinga um 

styrkleika og veikleika nemandans og vinna með þá. Kenna skal lesskilning frá 

hinu einfalda til hins flókna, skref fyrir skref, þannig að byrjað er á einni 

setningu, þá farið yfir í málsgrein eða efnisgrein og loks unnið með stutta, valda 

kafla úr texta. Huga þarf að því að byggja upp orðaforða, örva hann og auka 

jafnt og þétt. Textarnir sem nemandinn er látinn vinna með þurfa að vera 

hæfilega krefjandi og samræmast áhugasviði nemandans. Rannsóknir hafa bent 

til þess að áhugi á innihaldi textans hafi bein áhrif á lesskilning (Oakhill og 

Petrides, 2007). Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi var áhugi og skilningur níu 

til tíu ára stráka og stelpna á tvenns konar textum borinn saman. Í ljós kom að 

drengirnir höfðu meiri áhuga á texta um kóngulær en á texta um börn í seinni 

heimstyrjöldinni. Því var öfugt farið hjá stúlkunum. Þessi áhugi kom skýrt fram í 

prófum á lesskilningi en drengirnir áttu talsvert auðveldara með að svara 

spurningum út úr kóngulóartextanum en hinum. Enginn slíkur munur kom fram 

hjá stúlkunum sem virtust skilja báða textana jafn vel þrátt fyrir að hafa þótt sá 

seinni áhugaverðari.  

2.5 Kynjamunur á læsi 

Kynjamunur hefur alltaf mælst á PISA-könnunum á læsi, allt frá árinu 2000 

þegar prófið var fyrst lagt fyrir og hefur sá munur alltaf verið stúlkum í hag. 

Þennan mun er ekki hægt að skýra með úrtaksskekkju prófanna eða tilviljun á 

nokkurn hátt, því langflestir nemendur landsins taka prófið og því er ljóst að 

mælingin sýnir raunverulegan mun. Alls staðar á Norðurlöndum mælist 

sambærilegur munur milli kynja, drengjum í óhag. Hlutfall íslenskra drengja sem 

sýna mjög slaka lestrarfærni og eru ekki taldir geta lesið sér til gagns var 20% 

árið 2000 en fór upp í 30% árið 2012. Fjölgunin í þessum hóp hér á landi er sú 

mesta á Norðurlöndum að Svíþjóð frátalinni. Hlutfall íslenskra stúlkna í þessum 

sama hóp var 8% árið 2000 en 12% árið 2012. (Almar M. Halldórsson o.fl., 

2012).  

Kynjamunur í lestrarfærni kemur nokkuð snemma fram hér á landi miðað við 

niðurstöður úr árlegri lesskimun meðal nemenda í 2. bekk í Reykjavík (Freyja 

Birgisdóttir, 2014; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2011). Grafast þarf fyrir um 

ástæður fyrir þessum mun og fá haldbærar skýringar á honum. Líklegast er um 

marga áhrifaþætti að ræða og engin ein skýring til né nokkrar töfralausnir.  
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Í þessum kafla fyrsta kafla var fjallað um kenningar lestrarfræðinga og 

rannsóknir á lestrarþroska en í þeim næsta verður skoðað hvaða áherslur eru 

lagðar til grundvallar PISA og nýrri aðalnámskrá, sem meðal annars lagði 

sérstaklega áherslu á læsi sem lykilþátt menntunar. 
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3 Stefnumótun: PISA og Aðalnámskrá grunnskóla 

3.1 PISA  

PISA-rannsóknirnar eru alþjóðlegar rannsóknir á hæfni og getu 15 ára nemenda 

í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausnum. Færni á hverju og einu 

sviði, það er í stærðfræði, lesskilningi og náttúrufræði, er skilgreind sem sú 

færni sem einstaklingurinn þarf á að halda á því sviði til að leysa þau verkefni 

sem daglegt líf krefst. 15 ára aldur nemenda er valinn vegna þess að í flestum 

löndum markar hann lok almennrar skólagöngu. 

Með PISA-prófunum fylgir spurningalisti um skólabrag og kennsluhætti sem 

lagður er fyrir nemendur í 10. bekk. Niðurstöður þessa spurningalista bentu til 

að hvatning kennara til lesturs hjá 15 ára nemendum sé minni hér á landi en 

annars staðar á Norðurlöndum, minna er um lestur bókmennta, reynsla 

nemenda af lestri á ósamfelldum texta er minni, minna er um efni almenns 

eðlis og einkum er minna um túlkun á bókmenntatexta. Þetta á við um 

kennsluhætti í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu nema í Garðabæ og 

að hluta til á Seltjarnarnesi en í þessum sveitarfélögum er lestrarþjálfun álíka 

mikil og gerist almennt á Norðurlöndum en í Garðabæ er lestur bókmennta 

mun meiri en til dæmis í Svíþjóð og Finnlandi (Almar M. Halldórsson og Kristján 

K. Stefánsson, 2013).  

Skilgreining OECD (2010, s. 18)3 á læsi er svohljóðandi: „Hugtakið læsi á við 

færni nemenda í að beita þekkingu sinni og hæfni í lykilfögum við að skilgreina, 

rökræða og miðla upplýsingum á árangursríkan hátt við framsetningu, túlkun og 

úrlausn fjölbreyttra verkefna daglegs lífs.“ Lesskilningur er almennt skilgreindur 

af OECD (2012, s. 17)4 sem „geta einstaklings til að skilja, nota, íhuga og fást við 

ritaða texta til að ná markmiðum sínum, þroska þekkingu sína og hæfileika og 

taka þátt í samfélaginu.“   

OECD hefur lagt til grundvallar á PISA-prófum á lesskilningi fimm færnisvið 

og er flokkunin byggð á rannsóknum á því hvaða aðferðir við lestur beri að 

þjálfa til að nemendur nái sem bestum lesskilningi (Dole o.fl., 1991; Paris, Wasik 

og Turner, 1991). Færnisviðunum er meðal annars skipt upp eftir því hvort 

unnið er með upplýsingar úr textanum sjálfum eða hvort verkefni úr textanum 

                                                           
3
 Þýðing: Almar M. Halldórsson o.fl., 2010a, s. 9  

4
 Þýðing: Almar M. Halldórsson o.fl., 2012, s. 15   
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lúta að fyrri þekkingu nemandans og því farið út fyrir textann sjálfan. Verkefni 

úr textanum sjálfum geta annars vegar verið að finna upplýsingar úr ákveðnum 

hluta textans, svo sem úr einum kafla eða úr einni málsgrein, og hins vegar 

verkefni sem krefjast þess að nemendur átti sig á því að tengsl eru milli ólíkra 

hluta textans, svo sem milli á kafla. Verkefni sem byggja á fyrri þekkingu 

nemandans getur hvoru tveggja beinst að innihaldi textans eða að framsetningu 

og uppbyggingu hans (OECD, 1999, s. 29–32)5. 

Þessi fimm færnisvið eru eftirfarandi (Dole o.fl., 1991; Paris, Wasik og 

Turner, 1991):  

1. Að endurheimta upplýsingar (e. retrieving information). Lesandinn hefur 
öðlast færni til að nálgast afmarkaðar upplýsingar úr stærri texta, hann 
getur til dæmis flett upp í símaskrá eða lesið úr tímaáætlun strætis-
vagna. Hann getur fundið ákveðið textabrot til að styðjast við eða til að 
geta andmælt fullyrðingum annarra en það krefst þess að lesandinn geti 
lesið textann yfir, leitað að og fundið viðkomandi upplýsingar og parað 
saman setningar úr ólíkum málsgreinum.  

2. Að öðlast almennan skilning á texta (e. form a broad general under-
standing). Lesandi sem býr yfir þessari færni getur litið á textann sem 
heild og í samhengi og bent á meginskilaboð eða aðalatriði textans. Þeir 
sem hafa öðlast þessa færni eru taldir geta „lesið sér til gagns“.  

3. Að túlka texta (e. developing an interpretation). Með túlkun á texta er 
átt við að lesandi bæti við fyrri þekkingu sína til að öðlast nákvæmari og 
yfirgripsmeiri skilning á því sem er lesið. Þetta krefst rökhugsunar og 
skilnings á skipulagi og uppröðun á upplýsingum sem fengnar eru úr 
textanum. Í þeim verkefnum sem eiga að meta þennan færniþátt er þó 
ekki beðið um nákvæmar skýringar á uppbyggingunni. 

4. Að íhuga og meta innihald texta (e. reflecting on and evaluating the 
content of a text). Upplýsingar sem koma fram í texta eru tengdar við 
aðrar upplýsingar þannig að þær fullyrðingar sem koma fram í textanum 
eru metnar með vísan í eigin reynslu og fyrri þekkingu. Í verkefnum sem 
meta þessa færni eru lesendur beðnir um að segja frá og verja eigin 
skoðanir. Til að það sé mögulegt þurfa lesendur að skilja það sem er sagt 
eða er ýjað að í textanum. Verkefni sem meta íhugun og mat á innihaldi 
texta fela í sér að nemandi þarf að leggja til staðreyndir sem ekki finnast 
í textanum, að leggja mat á mikilvægi vissra hluta upplýsinga sem koma 
fram eða að bera saman innihald textans við siðferðisleg eða fagurfræði-
leg gildi.  

                                                           
5
 Þýðing: Almar M. Halldórsson o.fl., 2010b, s. 17–18   
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5. Að íhuga og meta framsetningu texta (e. reflecting on and evaluating the 
form of a text). Hér er þess krafist af nemendum að þeir séu færir um að 
meta gæði og réttmæti textans með því að skoða hann hlutlægt. Það 
krefst þekkingar á uppbyggingu textans ásamt næmi fyrir mismunandi 
blæbrigðum tungumálsins. Lesandinn áttar sig á því í hvaða tilgangi 
textinn er ritaður, hvernig hann þjónar tilgangi höfundar og hvernig val á 
lýsingarorðum geta breytt túlkun textans. Nemendur sem geta lýst og 
skýrt notkun á ákveðnum ritstíl og bent á viðhorf, skoðanir og markmið 
höfundar sem koma fram í textanum teljast hafa náð færni á þessum 
þætti. (OECD, 1999, s. 29–32).  

Auk ofantalinna færnisviða eru lesskilningsverkefnin flokkuð eftir textaformi, 

samhengi og spurningaformi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010b, s. 20–23).  

 Textaform getur til dæmis verið samfelldur texti eða óbundið mál sem 
skiptist niður í setningar og málsgreinar. Greint er á milli ólíkra tegunda af 
óbundnu máli, svo sem frásagnar, greinargerðar og röksemdafærslu. Auk 
þess tekur PISA fyrir texta sem kemur upplýsingum á framfæri á annan 
máta en sá samfelldi, svo sem með upptalningu, eyðublöðum, grafi eða 
skýringarmynd. Þessi greinarmunur byggir á því að fullorðnir einstakl-
ingar þurfa að geta lesið út úr ýmsum gerðum ritaðs máls í tengslum við 
atvinnu sína og því þurfi þeir að rekast á mismunandi tegundir textaforms 
í skólanum (Menntasvið Reykjavíkur, 2009).  

 Samhengi textans er skilgreint út frá tilgangi textans, hvort hann er 
ætlaður einstaklingum, til almennrar notkunar, svo sem tilkynningar eða 
opinber skjöl, handbækur eða skýrslur til notkunar í starfi eða kennslubók 
og þess háttar.  

 Að lokum er lesskilningur á PISA-prófum skoðaður út frá spurningaformi 
þeirra kannana sem eiga að meta læsi og lesskilning, það er hvort um 
fjölvalsspurningar er að ræða, samsett fjölval, stutt svör eða opin svör. Í 
PISA-könnuninni árið 2009 virtist mun hærra hlutfall íslenskra nemenda 
svara fjölvalsspurningum rétt heldur en þeim spurningum sem kröfðust 
ritaðs svars. Þetta er áhugavert þar sem mikilvægur hluti af lestrarfærni 
einstaklinga felst í því að tjá sig skýrt og vel skriflega.  

Nýjum verkefnum var bætt við PISA-prófið 2009 sem áttu að endurspegla þróun 

í lesmáli og þær tækniframfarir sem urðu á tímabilinu 2000–2009. Meðal 

annars voru lögð fyrir lestrarverkefni á rafrænum texta ásamt verkefnum sem 

tóku á hæfni nemenda til að íhuga og meta texta í ljósi fyrri þekkingar sinnar 

(OECD, 2009; Almar M. Halldórsson o.fl., 2010b). 
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3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, s. 98) er hugtakið læsi sagt felast í tvennu, 

lestri og ritun. Í traustu læsi felst meðal annars sú hæfni að geta ráðið í letur, 

skilið og túlkað það sem texti hefur að geyma, lært af því og geta miðlað 

þekkingu sinni til viðmælanda eða lesanda.  

Bent er á að á undanförnum árum hafi orðið mikil breyting á þeim kröfum 

sem samfélagið gerir til lestrarfærni. Textar séu orðnir fjölbreyttari en áður og 

birtist ekki aðeins á pappír heldur líka á rafrænu formi. Auk þess er margt af því 

sem nemendur lesa birt á vefmiðlum án þess að það hafi verið ritrýnt eða því 

ritstýrt á nokkurn hátt. Þetta krefst þess að lesendur leggi til gagnrýna hugsun 

og geti skilið, túlkað og kannað áreiðanleika upplýsinga á traustan hátt. Hæfni-

viðmið fyrir íslensku er sett fram í fjórum mismunandi flokkum í Aðalnámskrá 

(2011). Flokkarnir eru ekki einangraðir heldur samofin heild þar sem hver 

flokkur er háður hver öðrum og mikilvægt að hafa það í huga við kennslu. Þessir 

þættir eru: 

1. Talað mál, hlustun og áhorf  

2. Lestur og bókmenntir 

3. Ritun 

4. Málfræði  

Það er mikilvægt að meta fjölbreytta hæfni nemenda með margvíslegum 

verkefnum og aðferðum. Má þar nefna einstaklingsverkefni, hópverkefni, 

sjálfsmat og jafningjamat. Skimunarpróf eru mikilvæg svo hægt sé að fylgjast 

með framvindu náms í lestri og íslensku og taka strax á vanda ef hann kemur 

upp. Auk þess getur ferilmappa og önnur tól sem meta framfarir og þróun 

vinnubragða til langs tíma verið gagnleg. Minnst er á að mikilvægt er að kanna 

áhugasvið nemenda og viðhorf þeirra til kennslunnar og tungumálsins, hvað 

vekur með þeim áhuga og hvar áhugaleysi þeirra liggur. Þetta ýtir undir 

málvitund nemenda og íhugun um gildi málsins.  

Í ritinu Læsi: Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum (Stefán Jökulsson, 

2012) sem er fylgirit Aðalnámskrár grunnskóla 2013 er fjallað um þennan 

grunnþátt menntunar á öllum skólastigum. Rétt er að undirstrika það að 

umfjöllun um læsi í þessu fylgiriti er ekki bundin ákveðnum aldri eða ákveðnu 

færnistigi heldur eru ólæs leikskólabörn upp í stúdentsefni í framhaldsskólum 

undir. Það gerir umfjöllunina skiljanlega ólíka þeirri hjá Námsmatsstofnun í 

skýrslunum um PISA.   

Í fylgiritinu (Stefán Jökulsson, 2012) er talað um læsi í „víðum skilningi“ (s. 6) 

en með því er átt við að merkingarsköpun í tengslum við ólíka miðla og 

skilningur á margvíslegum táknkerfum tilheyri læsi. Færni til að nýta sem flesta 
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þeirra dýpki hugsun og veiti fleiri áhöld til skilnings. Nemendur verði því að 

„öðlast ákveðna lesfimi þannig að orka þeirra fari ekki mest í umritun heldur 

nýtist við merkingarsköpun“ (s. 12–13).  

Vel læs einstaklingur áttar sig á samhengi textans, getur lagt hlutlægt mat á 

texta og tengir hann við fyrri reynslu sína og lærir eitthvað nýtt af honum. 

Síðast en ekki síst felst merkingarsköpun í lestri. Túlkun og skilningur er lagður í 

texta og ákveðin samskipti eru þannig fólgin í lestri og skrifum (Stefán Jökuls-

son, 2012). Þau samskipti eru ekki alltaf augljós og þarf að leiðbeina börnum 

um þau, ekki síst í netvæddri veröld þar sem skrif og myndir geta farið á 

ógnarhraða um víða veröld.  

Í fylgiritinu er ekki litið svo á að læsi þurfi að vera bundið orðum; hægt sé að 

vera læs á myndir og tónlist svo dæmi séu tekin. Á hinn bóginn er hlutverk 

tungumálsins afar mikilvægt fyrir lýðræðislega þátttöku fólks, í námi þess og 

starfi. Lögð er áhersla á breytt umhverfi og breyttar aðstæður nemenda sem 

fyrir tilstilli tækninnar þurfa að hafa vald á allt annars konar áhöldum til þekk-

ingarleitar en áður. Bent er á að læsi sé lykillinn að farsælu lífshlaupi í því sam-

félagi sem við búum í. Almenn markmið með lestrarkennslu og þjálfun í læsi séu 

því fyrst og síðast að jafna félagslegan mun því börn komi í skólann með 

mismunandi veganesti að heiman (Stefán Jökulsson, 2012).  

Í næstu köflum verður nánar fjallað um lestrarkennslu á Íslandi og þá 

hugmyndafræði sem lestrarkennsla hefur byggst á í gegnum tíðina. Í síðasta 

kaflanum verður svo fjallað um Mosfellsbæ og kennsluprógrömm sem notuð 

eru þar.  
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4 Lestrarkennsla á Íslandi 

Innan fræðanna hafa verið skiptar skoðanir um það hvernig best sé að kenna 

lestur. Margir telja æskilegast að leggja grunninn með því að kenna börnum 

minni einingar fyrst og að fyrst um sinn eigi aðaláherslan að vera á umskráningu 

hljóða í bókstafi og orð. Þetta kallast eindarnálgun (e. bottom-up approach). 

Hljóðaaðferðin, sem var meginaðferð við lestrarkennslu á Íslandi frá því um 

miðja 20. öld, flokkast til eindarnálgunar.  

Annað sjónarmið kallast málheildaraðferð (e. top-down approach). Litið er 

svo á að betra sé að byggja kennsluna á lesskilningi og að nemendur uppgötvi 

sjálfir leiðina til lesturs. Hornsteinn seinna sjónarmiðsins er að skilningur og 

merking séu svo samofin tungumálinu að kennsla verði að miðast við það 

fremur en að smætta tungumálið niður í smáar einingar og festa athygli 

nemenda við bókstafi og orð (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011).  

Fræðimenn deildu hart um þessi sjónarmið og ótal rannsóknir voru gerðar á 

því hvor nálgunin væri áhrifaríkari við lestrarkennslu. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að ekki nægir að beita einni kennsluaðferð í lestrarkennslu þar sem vinna með 

alla meginþætti lestrarfærni sé nauðsynleg og beita þurfi sérstökum kennslu-

aðferðum við hvern þessara þátta til að þjálfa þá sem best. Þessir meginþættir 

eru hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur (Stuart, 

Steinthorp og Snowling, 2009). 

Þeir þættir sem besta forspá hafa gefið um það hvernig lestrarnámið muni 

ganga eru annars vegar umskráningarfærni, stafaþekking og 

hljóðkerfisúrvinnsla og hins vegar orðaforði og málskilningur sem spá best fyrir 

um lesskilning (Vellutino og Fletcher, 2007).  

Skólaþróun og umbætur í menntamálum taka tíma og árangur slíks starfs 

verður ekki metinn nema á löngum tíma. Síðan PISA-mælingar hófust hafa ýmis 

lestrarkennsluprógrömm og lestrarkennsluaðferðir rutt sér til rúms, 

rannsóknum og þekkingu á lestrarnámi hefur fleygt fram og það hefur skilað sér 

í þróun námsefnis og vonandi betri lestrarkennslu. En það eru blikur á lofti. 

Stöðug fjölgun er í hópi nemenda sem lesa sér ekki til gagns á Íslandi og er sú 

staða óviðunandi. Samkvæmt niðurstöðum PISA hefur frammistaða íslenskra 

skólabarna hrakað um 25 stig að meðaltali milli áranna 2000–2012 en gert er 

ráð fyrir því að frá því að börn byrja í skóla aukist færni nemenda að jafnaði um 

45 stig milli skólaára. Þessi lækkun samsvarar þess vegna því að nemendur 

standi hálfu ári verr að vígi nú við lok grunnskólans en jafnaldrar þeirra árið 
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2000. Þessi þróun er sérlega áhugaverð í ljósi þess að hún verður á sama tíma 

og þekking á lestri og lestrarkennslu eykst.  

Einnig eru vísbendingar um að áhugi ungmenna á lestri sé lítill. Vorið 2003 

höfðu 33% 10 ára og 15 ára barna enga bók lesið sér til ánægju mánuðinn áður 

en þau voru spurð (Rósa Eggertsdóttir, 2007; Þorbjörn Broddason, 2004). Um 

40% aðspurðra 15 ára nemenda höfðu lesið eina til tvær bækur veturinn 2005 

og um 25% þeirra sögðust enga bók hafa lesið ef frá voru taldar námsbækur 

(Rósa Eggertsdóttir, 2007).  

Til að stemma stigu við þessari þróun þurfa lestrarkennsluaðferðir að taka 
mið af stöðu hvers og eins nemenda og mæta þörfum hans og áhuga. Þeir 
þættir sem verður að þjálfa í lestrarkennslu eru hljóðkerfis- og hljóðavitund, 
umskráning, lesfimi, orðaforði, lesskilning og ritun (National Reading Panel, 
2000). Samkvæmt kenningu Ehri (2007) skiptir höfuðmáli að nemendur nái að 
byggja upp sjálfvirka umskráningu og sjónrænan orðaforða, svo athyglin geti 
beinst að skilningi og samhengi textans en ekki bara að orðunum. Til að 
sjónrænn orðaforði geti aukist verður að þjálfa vel upp samband hljóðs og stafs 
en hljóðaaðferðin hefur reynst áhrifaríkust við þá þjálfun. En það þarf líka að 
huga að því að börnin þekki framburð orðsins og þjálfa lesfimi þeirra. Með því 
að láta börnin lesa endurtekið sömu orðin fara þau að þekkja orðin um leið og 
þau sjá þau. Samhliða þjálfun í lestrartækni þarf að byggja upp orðaforða og 
efla málskilning barnanna.  

Fyrst um sinn verður að þjálfa umskráningu og lestækni en fylgja því eftir 
með lesefni sem kveikir áhuga nemandans enda benda rannsóknir til þess að 
áhugahvöt hafi mikil áhrif á lesskilning (Oakhill og Petrides, 2007). Ýmis 
kennsluprógrömm hafa verið þróuð og ætti að nýta þau sem byggja á raun-
prófuðum aðferðum. PALS - pör að læra saman er dæmi um slíkt en nánari 
grein er gerð fyrir því kennsluprógrammi hér á eftir. Byrjendalæsi er 
kennsluprógramm sem hefur verið tekið upp víða hérlendis og inniheldur 
margar kennsluaðferðir. Loks má nefna Leið til læsis sem er stuðningskerfi 
ætlað kennurum en markmiðið með því kerfi er að hægt sé að nota það með 
sem flestum kennsluprógrömmum. 

Nú verður fjallað nánar um þau kennsluprógrömm, stuðningskerfi og 
kennsluaðferðir sem notaðar eru í Mosfellsbæ. Skoðað verður hvort þau taki á 
þeim þáttum sem skipta höfuðmáli fyrir góðan lestrarþroska. 

4.1 Lestrarkennsla í Mosfellsbæ 

Þau lestrarkennsluprógrömm sem eru lögð til grundvallar lestrarkennslu í 

grunnskólum Mosfellsbæjar eru einkum tvö: PALS og Byrjendalæsi. Leið til læsis 

er yfirleitt notað samhliða lestrarprógrömmunum í grunnskólunum og er 

stuðningskerfi í lestrarkennslu.  
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4.1.1 PALS - Pör að læra saman 

Mosfellsbær tók þátt í þriggja ára þróunarverkefni þar sem PALS-prógrammið 

(McMaster, Fuchs og Fuchs, 2006; Maheady og Harper, 2003) var innleitt í 

skólastarf, á leikskóla- og grunnskólastigi. Unnið er eftir prógramminu í tveimur 

grunnskólum sveitarfélagsins af þremur.   

PALS er raunprófað6 kennsluprógramm í hljóðkerfisvitund og lestrarkennslu, 

upprunnið í Bandaríkjunum og er í anda fjölmenningarlegra kennsluhátta. Um 

samvinnunám nemenda er að ræða og er þeim kennt í pörum þar sem gengið 

er út frá því að tungumálið lærist í gegnum virk og markviss samskipti barna. 

Með þessu eru jákvæð samskipti barna af ólíkum samfélagshópum efld. Helsta 

einkenni PALS er að börnin leiðbeina hvert öðru í gegnum hlutverk „kennara“ 

og „nemanda“ sem þau skiptast á að fara með. Með aðferðinni fæst því einnig 

félagsþjálfun þar sem börnin skiptast á og leiðbeina hvert öðru, sem krefst 

virðingar fyrir samnemanda (Fuchs og Fuchs, 2000).  

PALS er aldursskipt þar sem hvert aldursstig er þjálfað í þeim þáttum sem 

mestu skiptir fyrir þroska þeirra. Krakka-PALS (e. kindergarten PALS) leggur 

megináherslu á samband hljóðs og stafs, eflir hljóðkerfisvitund, umskráningu og 

sjónræn orð (e. sight words). Fyrir 1. bekk og 2.–6. bekk er lögð höfuðáhersla á 

umskráningu og lesfimi (e. reading fluency) þar sem nemendur lesa hvor fyrir 

annan. Þeir eru látnir taka saman efnisgreinar (e. paragraph shrinking), spá fyrir 

um hvað gerist næst (e. prediction relay) og endursegja textann en þjálfun á 

öllum þessum þáttum hefur mikið að segja fyrir lesskilning og stuðlar að 

auknum orðaforða og eflingu málþroskans.  

4.1.2 Byrjendalæsi  

Byrjendalæsi er kennsluprógramm í lestri fyrir 1. og 2. bekk og geta kennarar 

notað ýmsar kennsluaðferðir innan prógrammsins. Prógrammið hefur verið 

mótað og þróað á Skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri undir forystu Rósu 

Eggertsdóttur.  

Það fræðilega líkan sem Byrjendalæsi fellur undir er samvirknilíkan þar sem 

lögð er jöfn áhersla á merkingu og ritmál í kennslu ásamt því að börnin séu 

vanin á það frá byrjun lestrarnáms að hlusta eftir og njóta inntaks textans (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007).  

                                                           
6
 Raunprófaðar kennsluaðferðir (e. evidence-based intervention) eru aðferðir sem hefur 

verið sýnt fram á með viðurkenndum rannsóknum að beri góðan árangur við kennslu 

ákveðinnar færni.  
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Grundvöllur lestrarnámsins eru gæðatextar sem kveikja og ýta undir áhuga 

barnanna á lestri, hvetja til gagnrýninnar hugsunar og gefa færi á tengingum við 

líf barnanna. Út frá textunum hefst vinna með orðaforða, skilning og ritun af 

ýmsu tagi, stafi og hljóð. Kennsluáætlanir ná yfir viku og hefst vikan á upplestri 

kennarans. Innihald textans sem kennari las er rætt með hópnum ásamt 

blæbrigðum málsins til að bæta orðaforða og auka skilning barnanna. Lykilorð 

úr textanum eru valin út frá þeim stöfum sem á að kenna. Lykilorðin eru skoðuð 

og tekin í sundur, búin til önnur orð sem finnast inni í orðinu og þau svo sett 

saman aftur, jafnvel í önnur orð. Nemendur fá að semja við söguna sem þeim 

var sögð, búa til leikrit eða breyta söguþræði út frá orðaforða og efni textans 

sem var lesinn fyrir þau í upphafi. Lögð er áhersla á að kennslan sé í gegnum leik 

og spil og byggir námið á samvinnu nemenda.  

Gert er ráð fyrir mikilli og virkri þátttöku foreldra við lestrarnámið, þeir eru 

hvattir til að lesa með barninu, fyrir barnið eða skipta með sér og barninu hluta 

af textanum sem barnið er að vinna með auk þess að ræða efni sögunnar við 

barnið (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 

2010).   

4.1.3 Leið til læsis 

Leið til læsis er stuðningskerfi fyrir kennara sem kenna á yngsta stigi og 

samanstendur af lesskimunarprófi fyrir 1. bekk og handbók þar sem er að finna 

fræðslu um lesskimunarprófið og lýsingar á kennsluháttum sem eru taldir 

árangursríkastir við kennslu á öllum þáttum læsis. Kerfið er hannað af 

sérfræðingum á sviði læsis ásamt próffræðingum (Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). 

Í upphafi 1. bekkjar er lagt fyrir skimunarpróf sem metur styrkleika og veik-

leika í hópnum og hvort um nemendur í áhættuhópi fyrir lestrarerfiðleika sé að 

ræða. Kennsla er svo sniðin út frá niðurstöðum prófsins til að taka á veikleikum 

og styrkleikum barnanna. Með Leið til læsis er mögulegt fyrir kennara að 

fylgjast grannt með framvindu lestrarnámsins í 1. bekk og grípa fljótt inn í ef 

erfiðleika verður vart og meta hvort endurskoða þurfi markmið og leiðir kennsl-

unnar svo hún sinni þörfum hvers og eins nemanda sem best.   

Eins og fram hefur komið benda rannsóknir eindregið til þess að þjálfa þurfi 

markvisst þá meginþætti sem skipta máli fyrir læsisfærni. Það er kappsmál að 

kennarar noti viðeigandi kennsluaðferðir og þekking þeirra á lestrarþroska er 

grundvallaratriði fyrir góða og vandaða lestrarkennslu. 
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5 Rannsóknin 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við að afla 

gagna fyrir rannsóknina. Gerð er grein fyrir rannsóknaraðferðum, færð rök fyrir 

vali á þátttakendum og fjallað um greiningu gagna og úrvinnslu. Að lokum er 

svo fjallað um siðferðileg atriði, réttmæti og hagnýtt gildi rannsóknarinnar.  

 Tilurð rannsóknarinnar var sú að Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar óskaði eftir 

úttekt á stöðu lestrarkennslu og lestrarfærni nemenda í sveitarfélaginu í kjölfar 

útkomu á PISA-könnunum. Ákveðinn vandi birtist í PISA könnunum ár eftir ár 

þar sem of stór hluti nemenda er á lægstu færnisviðum lesskilnings og of fáir á 

því efsta. Nánari umfjöllun um fimm færnisvið lesskilnings á PISA er að finna í 

kafla 3.1 og um útkomu nemenda í Mosfellsbæ á PISA prófunum má sjá í kafla 

6.1. Fyrsta skrefið til þess að taka á vandanum sem birtist í PISA er að skoða 

stöðu læsis í grunnskólum Mosfellsbæjar. Mikilvægt er að kanna hvernig 

lestrarkennslu og lestrarþjálfun í skólunum er háttað og hvaða ályktanir má 

draga um eðli lestrarvandans innan skólanna og þær úrbætur sem gera þarf til 

að bæta stöðuna. Þetta eru rannsóknarspurningar verkefnisins og snúa þær því  

að nokkru leyti að niðurstöðum PISA og hvað þær gætu sagt til um stöðu læsis í 

Mosfellsbæ. 

5.1  Öflun gagna  

Í rannsókninni var stuðst við megindlega og eigindlega aðferðafræði. 

Megindlegi hlutinn snýr að niðurstöðum könnunarprófa, annars vegar PISA, 

sem fjallað var lítillega um í fræðilegum hluta, og hins vegar niðurstöður 

samræmdra könnunarprófa sem eru lögð fyrir í 4. bekk, 7. bekk og 10. bekk 

grunnskólans. Samræmdu prófin voru tekin með til að sjá hvernig þróunin er á 

milli stiga, yngsta stigs (4. bekkur), miðstigs (7. bekkur) og undir lok 

grunnskólans (10. bekkur). Þar voru niðurstöður milli 4. bekkjar og 7. bekkjar 

skoðaðar sérstaklega með tilliti til þess að eiginlegri lestrarkennslu sleppir í 5. 

bekk og það er áhugavert að skoða hvernig árgöngum reiðir af í lestri eftir það.  

Til að kanna hvernig lestrarkennslu og lestrarþjálfun er hagað þótti 

vænlegast að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð. Í eigindlegum 

rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem 

þróast í samskiptum (Helga Jónsdóttir, 2003). Eigindleg aðferðafræði er túlkandi 

og lýsandi. Hún er sveigjanleg, sem felst í því að hægt er að fara fram og aftur í 

gögnunum við greiningu þeirra (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þar sem ég skoða 
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einn þátt í kennslu, lestrarkennslu, var valið að nota tilviksathugun (e. case 

study) sem er eitt snið eigindlegra rannsókna. Í tilviksrannsóknum velur 

athugandinn sér stofnun, ákveðinn hóp innan stofnunar eða ákveðinn þátt í 

starfi hennar til athugunar (Bogdan og Biklen, 1992). Tilviksathugun er lýsandi 

og hefur það að markmiði að draga upp mynd af því sem verið er að athuga svo 

hægt sé að auka skilning á því. Í tilviksrannsóknum er hvert tilfelli meðhöndlað 

sérstaklega en í lokin eru niðurstöður allra tilvikanna teknar saman til að svara 

rannsóknarspurningunni (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Markmiðið með viðtölunum var að fá fram hversu meðvitaðir kennarar eru 

um kennsluhætti sína í lestri og hvernig þekkingu þeirra á lestrarþroska barna er 

háttað. Gögnin sem stuðst var við voru hálfstöðluð viðtöl, en þá er 

umræðuefnið ákveðið af athuganda, en viðtölin voru leidd út frá ákveðnu þema 

og voru sveigjanleg auk þess sem spurningar kviknuðu oft á staðnum. Þó var 

viðtalsrammi undirbúinn af athuganda fyrir viðtalið þar sem mikilvægt er að 

tryggt sé að báðir aðilar, athugandi og viðmælandi, haldi sig við umræðuefni 

sem koma rannsóknarspurningunum við. Þannig eru mestar líkur á því að 

þekking og reynsla viðmælenda af rannsóknarefninu náist fram (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Spurningarnar í viðtalsrammanum miðuðu að því að ná því fram hvernig 

kennsluprógrömmum er fylgt eftir í kennslu og hvaða kennsluaðferðir eru 

notaðar í lestrarkennslunni. Einnig var leitast við að skilja hvernig kennarar huga 

að undirstöðuþáttum lesturs í kennslu sinni, eins og örvun hljóðkerfisvitundar 

og lesskilningi. Spurt var hvort unnið sé eftir hugmyndafræði um snemmtæka 

íhlutun í skólunum og hvernig nemendum sem eiga í lestrarerfiðleikum eða eru 

taldir í áhættuhóp er mætt.  

5.2 Þátttakendur 

Mosfellsbær varð fyrir valinu þar sem Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar óskaði eftir 

að úttekt yrði gerð á lestrarkennslu í bæjarfélaginu í kjölfar útkomu nemenda á 

PISA-prófum.  

Rannsakandi óskaði eftir því að fá að taka viðtal við kennara úr hverjum 

skóla í Mosfellsbæ. Það var gert til að kanna hvernig stuðst er við 

kennsluprógrömm og hvaða kennsluaðferðir eru notaðar við lestrarkennslu. 

Upplýsingabréf var látið fylgja. Rannsakandi sá um að kynna rannsóknina fyrir 

viðmælendum og leitaði samþykkis þeirra.  

Kennarar í rannsókninni voru valdir með aðstoð skólastjórnenda á hverjum 

stað. Mikilvægt var að þeir hefðu allir reynslu af lestrarkennslu og þeim 

kennsluprógrömmum sem spurt var um og um skimanir og inngrip sem nýtt eru 

fyrir þau börn sem standa höllum fæti í lestri. Skólastjórnendur völdu 
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kennarana með þetta í huga. Viðmælendur mínir hafa því ákveðna sérstöðu og 

þurfa ekki að vera einkennandi fyrir aðra kennara skólanna. Ekki verður talað 

um skólana undir nafni og raunveruleg nöfn viðmælenda minna koma ekki 

fram.  

5.3 Greining gagna og úrvinnsla  

Fyrir úrvinnslu gagna voru viðtölin tekin upp og skráð og síðan flokkuð í 

hugmyndir eða þemu. Sá fræðilegi rammi sem rannsóknin byggir á var notaður 

til að greina viðtölin (Flick, 2006; Sóley S. Bender, 2003). Í viðtölunum komu 

skýrt fram þemu sem stýrðust að nokkur leyti af viðtalsrammanum. Útkoma úr 

samræmdum prófum og niðurstöður PISA-kannana voru settar fram til að sjá þá 

mynd sem slík tölfræðileg gögn gefa.  

Rúnar Helgi Andrason (2003) segir að þegar rýnt er í niðurstöður eigindlegra 

rannsókna nái þemu og hugmyndir sem koma fram í viðtölum að lýsa og útskýra 

það sem verið er að rannsaka. Því þarf að greina hvaða þemu koma fram í 

viðtölunum sem hægt er að draga ályktanir af þegar niðurstöður allra viðtala 

eru skoðuð. Þemun í rannsókninni nýtast þannig við að svara meginrannsóknar-

spurningunni: „Eru þau kennsluprógrömm og kennsluaðferðir sem eru notuð í 

Mosfellsbæ í lestrarkennslu líkleg til að bæta úr þeim vanda sem birtist í PISA-

könnunum?“ Undirspurningar sem fylgja meginrannsóknarspurningunni voru 

notaðar til að móta viðtalsramma rannsóknarinnar og áttu að vera til þess 

fallnar að varpa frekara ljósi á meginrannsóknarspurninguna.  

Undirspurningarnar voru að skoða niðurstöður PISA 2012 á landsvísu, í 

Mosfellsbæ og öðrum sambærilegum sveitarfélögum til að sjá hvar 

sveitarfélagið stendur í samanburðinum og kortleggja hver vandinn er sem 

birtist á PISA. Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk í 

grunnskólum Mosfellsbæjar voru hafðar til hliðsjónar og bornar saman við 

landsmeðaltöl. Markmið spurninga í viðtalsramma eigindlega hluta 

rannsóknarinnar var að ná fram hversu meðvitaðir kennarar eru um 

lestrarkennslu sína og hvernig þekkingu þeirra á lestrarþroska er háttað. Þeir 

voru spurðir hvernig þeir fylgja lestrarprógrömmunum sem þeir vinna með og 

hvaða kennsluaðferðir þeir nota. Er hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun 

fyrir þá sem standa höllum fæti í lestri ríkjandi í skólunum? 

Þemun sem komu fram við úrvinnslu gagnanna voru eftirfarandi:  

 Reynsla kennara af lestrarkennsluprógrömmunum 

 Kennsluaðferðir á yngsta stigi 

 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika 

 Lestrarkennsla eftir yngsta stig 
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 Unglingastig 

 Bókmenntakennsla á unglingastigi 

 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika á unglingastigi 

5.4 Siðferðileg atriði, réttmæti, áreiðanleiki og hagnýtt gildi  

Þar sem rannsóknaraðferðin byggir að mestu leyti á þátttakendum er verkefnið 

í eðli sínu siðferðilega viðkvæmt. Því þarf að undirbúa viðtalsramma vel og 

upplýsa þátttakendur um tilganginn með verkefninu og hvernig nota eigi 

upplýsingarnar. Athugandi þarf að vera á varðbergi fyrir óvæntum atvikum sem 

kunna að koma upp í viðtölum og á vettvangi og fjalla um hugmyndir 

viðmælenda af virðingu á öllum stigum rannsóknarinnar. 

Réttmæti rannsóknarinnar felst ekki síst í þeim gæðum sem eru til staðar í 

öllu rannsóknarferlinu (Kvale, 1996). Við undirbúning þessarar rannsóknar var 

reynt eftir fremsta megni að tryggja að rannsóknarferlið yrði sem skýrast og vel 

undirbyggt. Til að auka áreiðanleika rannsóknarinnar var stuðst við fleiri 

tegundir gagna en aðeins viðtöl þó að þau skipi stærstan sess. Auk þess voru 

viðmælendur valdir af kostgæfni og tryggt að þeir hefðu þá reynslu sem þarf til 

að gefa sem skýrasta mynd af starfinu og virkni prógrammanna og þeirra 

kennsluaðferða sem um ræddi. Það ætti að auka alhæfingargildi rannsóknar-

innar, þó að skiptar skoðanir séu um það við tilviksrannsóknir. Farið var í þrjá 

skóla til að athuga samræmi á milli þeirra því fleiri en eitt tilvik auka á áreiðan-

leika og réttmæti rannsókna (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar tel ég að liggi meðal annars í því að skoða 

hvernig lestrarprógrömmum er raunverulega fylgt eftir við kennslu en ekki 

aðeins hvernig á að fylgja þeim samkvæmt leiðbeiningum höfunda. Með því má 

sjá hvort lestrarkennsla í dag sé líkleg til að auka lestrarfærni nemenda miðað 

við þá þróun sem hefur verið síðastliðin 14 ár á landsvísu. Það er von mín að 

skólarnir geti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til að efla starf sitt enn 

frekar og að í fræðilegum hluta hafi verið dregið saman á aðgengilegan hátt 

hvaða þáttum er mikilvægt að lestrarkennslan beinist að. 
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6 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í Mosfellsbæ eru 

þrír grunnskólar og átta leikskólar og hefur hver og einn skóli mjög ákveðin 

sérkenni og er hluti af smáu samfélagi.  Þetta gerir það að verkum að hætta er á 

að viðmælendur mínir þekkist ef skólarnir eru nefndir á nafn. Til að tryggja 

nafnleynd viðmælanda var ákveðið að nefna skólana ekki með nafni heldur 

nefna þá Skóla 1, Skóla 2 og Skóla 3 auk þess sem viðmælendur sjálfir ganga 

undir öðrum nöfnum hér en sínum eigin. Grunnskólanemar í Mosfellsbæ eru 

um 1.514 talsins samkvæmt upplýsingum af heimasíðum grunnskólanna 

þriggja. 

Í upphafi kaflans verður fjallað um niðurstöður PISA og úr samræmdum 

prófum yfir allt sveitarfélagið en niðurstöður úr viðtölum eru flokkuð eftir 

skólum. Viðtölin voru flokkuð í þemu og er umfjöllun um skólana skipt upp eftir 

þeim. Í upphafi hverrar umfjöllunar er gerð grein fyrir hvaða lestrarkennslu-

prógramm kennarar styðjast við og fjallað um hver reynsla þeirra af því 

prógrammi er. Greint verður frá helstu kennsluaðferðum sem kennarar beita í 

lestrarkennslu á yngsta stigi og hvaða skimunum og inngripum þeir hafa yfir að 

ráða ef lestrarerfiðleika verður vart. Umfjöllun um kennslu á unglingastigi er að 

sama skapi skipt upp eftir þemum. Gerð verður grein fyrir því hvernig kennslu 

er háttað á unglingastigi, hvernig bókmenntakennsla fer fram og loks hvaða 

skimanir og inngrip eru til staðar fyrir þá nemendur sem eiga í 

lestrarerfiðleikum á unglingastigi. Í lok hverrar umfjöllunar er samantekt á 

niðurstöðum.  

6.1 Árangur grunnskóla í Mosfellsbæ á PISA og á samræmdum 
könnunarprófum 

Mosfellsbær er um margt áhugavert sveitarfélag þegar litið er til læsis og 

lestrarfærni nemenda. Árið 2010 var farið í viðamikið starf í skólum 

sveitarfélagsins þegar lestrarkennsluprógrammið PALS - pör að læra saman var 

innleitt í flesta leikskóla sveitarfélagsins og tvo grunnskóla af þremur. 

Markmiðið var að innleiða PALS-aðferðina í leik- og grunnskóla fyrir börn á 

aldrinum 4–16 ára (PALS í Mosfellsbæ, Pör að læra saman). Það hefur ekki 

gengið eftir, eins og kom fram í viðtölum mínum við kennara, en flestir 

leikskólar í Mosfellsbæ vinna eftir PALS og í tveimur grunnskólum hefur verið 

stuðst við prógrammið á yngsta stigi.  
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Til að átta sig á því hvernig sveitarfélagið stendur í lestri miðað við önnur 

sambærileg sveitarfélög og á landsvísu er nauðsynlegt að rýna í þau gögn sem 

til eru. Samræmd könnunarpróf í 4., 7. og 10. bekk gefa mynd af stöðunni á 

landsvísu en þær einkunnir eru normaldreifðar með meðaltalið 30 og staðal-

frávik 10 sem auðveldar samanburð einkunna milli skóla og landshluta. PISA er 

eins og áður sagði alþjóðleg könnun sem á að svara því hversu hæfir nemendur 

eru til að mæta kröfum nútímasamfélags eftir a.m.k. 6 ára nám. Í skýrslu sem 

var gefin út fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (Almar M. 

Halldórsson og Kristján K. Stefánsson, 2013) er árangur grunnskóla á höfuð-

borgarsvæðinu skoðaður í samanburði við sambærileg sveitarfélög annars 

staðar á Norðurlöndunum.  

Niðurstöður PISA 2012 benda til þess að í Mosfellsbæ séu merki um 

jákvæðustu þróun undanfarinn áratug í lesskilningi sé hann borinn saman við 

önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu (Almar M. Halldórsson og Kristján K. 

Stefánsson, 2013).  

 

 

Mynd 6-1 Hlutfall nemenda í Garðabæ, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ á hverju 
hæfnisþrepi lesskilnings miðað við hlutfall í sveitarfélögum annars staðar á 
Norðurlöndunum með 3–15 þúsund íbúa árið 2012.  

Á mynd 6.1 má sjá hlutfall nemenda á hverju þrepi en tölurnar inni í súlunum 

eru hlutfallstala nemenda. Í Mosfellsbæ er óvenju lágt hlutfall nemenda á 

neðsta þrepi lesskilnings og kemur sveitarfélagið vel út í samanburði við önnur 
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sambærileg sveitarfélög þar. Í Mosfellsbæ er um helmingi lægra hlutfall 

nemenda sem ekki getur lesið sér til gagns eða eru á hæfnisþrepi 1 og 2 en í 

Reykjavík, Hafnarfirði og Seltjarnarnesi og hlutfall stúlkna með afburða-

lesskilning er áberandi hærra en í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði. 

 

 

Mynd 6-2 Hlutfall drengja og stúlkna á hæfnisþrepum lesskilnings á 
höfuðborgarsvæðinu í samanburði við sambærileg sveitarfélög á 
Norðurlöndunum í PISA 2012. 

5% drengja geta ekki lesið sér til gagns í Mosfellsbæ og eru á hæfnisþrepi 1 en 

engar stúlkur féllu í þann flokk í sveitarfélaginu. 11% drengja náðu hæfnisþrepi 

2 sem þýðir að fimmti til sjötti hver drengur er undir þrepi 2 og 8% stúlkna eru á 

hæfnisþrepi 2. Hafa ber í huga að lesskilningur á hæfnisþrepi 2 er ekki góður og 

takmarkar verulega möguleika einstaklings til virkrar þátttöku í nútíma-

þjóðfélagi. Nánari umfjöllun um hæfnisþrep PISA og hvað er fólgið í þeim má sjá 

í fræðilegum kafla ritgerðarinnar. Hæfnisþrep 5 á PISA er afburðalesskilningur. 

Aðeins 2% drengja í Mosfellsbæ voru á því stigi en áberandi hátt hlutfall stúlkna 

16% miðað við það sem almennt gerist í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgar-

svæðinu (Almar M. Halldórsson og Kristján K. Stefánsson, 2013). 
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Þar sem ég skoða niðurstöður PISA frá 2012 er eðlilegt að skoða niðurstöður 

úr samræmdu prófi sama árgangs. Rétt er að vekja athygli á því að samræmd 

könnunarpróf eru lögð fyrir að hausti en PISA að vori 10. bekkjar.  

Tafla 6-1 Normaldreifðar einkunnir og próftökuhlutfall í Mosfellsbæ úr samræmdum 
prófum 2012. 

       M         st            % 

4. bekkur    28,8        10,1          91,4  

 7. bekkur    30,2           8,4          98,0 

10. bekkur    30,8         10,1          95,1 

 

Á samræmdum könnunarprófum árið 2012 í 4. bekk, 7. bekk og 10. bekk má sjá 

að normaldreifð meðaleinkunn skólanna í Mosfellsbæ er í kringum 30 fyrir alla 

árgangana með staðalfrávikið 10 í 4. og 10 bekk en 8,4 í 7. bekk. Það þýðir að 

dreifing einkunna er heldur minni í 7. bekk en í 4. og 10. bekk. Próftökuhlutfall 

er lægst í 4. bekk en í 7. bekk hafa nánast allir grunnskólanemendur í Mosfells-

bæ tekið prófið og mjög hátt hlutfall nemenda í 10. bekk fór í prófið. 

Námsmatsstofnun hefur flokkað einkunnir þannig að 23% hæstu einkunn-

anna teljast góð frammistaða eða háar einkunnir og 23% lægstu einkunnanna 

sem slök frammistaða eða lágar einkunnir. Á milli þessara flokka liggja svo 54% 

einkunnanna sem teljast til miðlungsframmistöðu. Á töflu 6.2 má sjá þessa 

flokkun einkunna í Mosfellsbæ borið saman við landið allt. 

Tafla 6-2 Hlutfall nemenda í Mosfellsbæ og á landinu öllu með lága (0–22), meðal 
(23–37) eða háa (38–60) normaldreifða einkunn í íslensku á samræmdum 
prófum 2012. 

             Lág %      Meðal %      Há % 

 4. bekkur Mosfellsbær                                 26,5             51,7           21,9 

 4. bekkur Landið allt    23,8       53,0          23,1 

 7. bekkur Mosfellsbær    21,2       56,3          22,5 

 7. bekkur Landið allt    22,8       54,5          22,7 

 10. bekkur Mosfellsbær    19,7       54,2          26,1 

 10. bekkur Landið allt    23,3       53,5          23,3 
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Sambærilegar niðurstöður eru milli árganga í Mosfellsbæ hvað varðar dreifingu 
einkunna í lága, meðal eða háa einkunn og ekki er að sjá að árangur breytist 
mikið milli aldursstiga. Í 10. bekk er hærra hlutfall nemenda með háa einkunn 
en í öðrum árgöngum í sveitarfélaginu. Mosfellsbær stendur nokkuð vel á 
landsvísu og er ofan við heildarmeðaltal í öllum aldurshópum.  

6.2 Viðtöl við kennara í grunnskólum Mosfellsbæjar 

6.2.1 Skóli 1  

Skóli 1 er frá 1.–10. bekk. Þar hefur PALS verið innleitt á yngsta stigi og hefur 

verið stuðst við Leið til læsis í nokkur ár. Viðmælendur mínir í þessum skóla 

voru tveir, Kristín sem kennir á yngsta stigi og Karítas sem hefur kennt íslensku 

á unglingastigi síðan árið 2000. Kristín fræddi mig um lestrarprógrömmin og 

hvernig þau hafa verið framkvæmd en spurningarnar til Karítasar beindust að 

lestrarþjálfun og bókmenntakennslu á unglingastigi.  

6.2.2 Reynsla kennara af lestrarkennsluprógrömmum  

PALS hefur ekki verið notað í 1. bekk í skólanum í nokkur ár en nú var ákveðið 

að 1. bekkur færi í seinni hluta K-PALS  (e. Kindergarten Reading Teacher 

Manual) en fyrri hluti þess hefst í leikskóla. Kennarar voru við það að hefja 

undirbúning á innleiðingu þegar viðtalið var tekið og áttu eftir að sækja 

námskeið sem er nauðsynlegt að sitja áður en þeir hefja kennslu eftir 

prógramminu. Kristín hefur þó reynslu af því að kenna K-PALS þar sem hún 

hefur kennt eftir því í 3. og 4. bekk.  

PALS hentar Kristínu vel og hún segir það frábært prógramm. Þjálfunarferlið 
sé einn höfuðkostur PALS þar sem mögulegt sé að þjálfa þætti sem erfitt er að 
þjálfa öðruvísi eins og að auka orðaforða, þjálfa forspá við lestur og að draga 
saman aðalatriði textans. Annar höfuðkostur þess að starfa eftir lestrar-
prógrammi eins og PALS sé sá að það auki öryggi hennar og fagmennsku í 
kennslunni; hún viti fyrir víst að hún taki á þeim þáttum sem skipta máli fyrir 
lestrarþroska barna.   

Galli prógrammsins er helst að mati Kristínar hversu tímafrekt það er. 
Skipulagning tekur mið af því að lestrarkennslan fari fram þrisvar í viku 40 
mínútur í senn í 16 vikur, sem geti tekið verulega á börn sem eiga í 
lestrarerfiðleikum. Hún talar líka um að kennslan taki mið af því hvernig 
getustig hópsins er og hversu mikið sé hægt að hjálpa hverju lestrarpari. 
Getubreiddin milli parsins eigi það til að breikka of mikið í vinnunni og það geti 
skapað vandræði undir blálokin. Vandræðin sem hafa skapast eru helst þau að 
börn sem vildu sinna lestrinum áttu erfitt með að vinna með barni sem nennti 
því ekki. Hún taldi þau hins vegar ekki gera sér grein fyrir getumun sín á milli. 
Kristín segir grunninn gríðarlega mikilvægan og að það sé að verða flestum sem 
starfa við kennslu ljóst. 
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6.2.3 Lestrarkennsluaðferðir á yngsta stigi 

Kristín segist blanda kennsluaðferðum saman og hún leggur mikið upp úr því að 

kennslustundirnar séu eins fjölbreyttar og hægt er. Hún leggur ríka áherslu á 

hljóðaaðferðina til að efla hljóðkerfisvitund nemenda sinna.  

Ég nota hljóðaaðferðina. Þau velja hljóð vikunnar, þau 

reyna að finna hljóð vikunnar og maður notar hljóðasögur 

… þegar ég byrja að leggja inn staf er ég alltaf með 

hljóðsögu. 

Hljóðsögurnar sem Kristín notar fylgja Lestrarlandinu, sem er kennsluefni þar 

sem teknar hafa verið saman sögur þar sem orð með tilteknu hljóði kemur 

reglulega fyrir. Hún tengir hljóðin við myndir svo börnin geti séð þau fyrir sér 

sjónrænt, sem hún segir að hjálpi sérstaklega börnum sem eru slök í lestri, og 

nýtir kennslubókina Það er leikur að læra til þess. Að lokum safna þau orðum 

saman, klappa atkvæðin í orðunum og hljóða sig í gegnum orðin.   

Það er verið að tengja orð við mynd fyrir sjónminni, og svo 

náttúrulega hljóðkerfisvitundin og svo líka sko stafa-

þekkingin það kemur líka inn í K-PALSið. Fyrst eru þau að 

vinna með hljóð og stafi og síðan bætast inn alltaf smátt 

og smátt orð.  

Þegar frá líður notar Kristín stöðvavinnu og bætir fleiri og fleiri verkefnum inn í 

kennsluna, svo sem spilum og slíkri vinnu. Hún skiptir nemendum niður á fjórar 

stöðvar sem þeir fara síðan á milli, yfirleitt ná þeir tveimur stöðvum á einni 

kennslustund og fara svo í seinni tvær síðari kennslustundina. Þetta gerir Kristín 

til að tryggja fjölbreytt verkefni og að nemendurnir verði ekki leiðir á 

verkefnunum.  

Með þessu vinnulagi segir hún að  möguleikar hennar sem kennara á því að 

veita hverjum og einum persónulega aðstoð aukist og hún getur fylgst vel með 

því hvar börnin eru stödd og mætt þeim þar sem þau eru stödd.   

Kristín heldur sögustundir í heiðri til að auka orðaforða og þjálfa hlustunar-

skilning auk þess sem hún lætur nemendur velja bækur eftir lýðræðislegri 

kosningu:  

Ég passa líka ég hef alltaf sögustund til að þjálfa það, og ég 

leyfi þeim að velja bækur, ég kynni bók og það er 

lýðræðisleg kosning og svona. Þannig að þau mér finnst 

það svo mikilvægt að halda inni alltaf sögustund … og þá 

kemur líka orðaforðinn og allur pakkinn. 
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Hún segist vera óöruggust í leikrænum þætti lestrarkennslunnar og bjóði þar af 

leiðandi sjaldnast upp á slík verkefni en hún segist reyna að bæta það upp með 

sögustundum.  

6.2.4 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika 

Skóli 1 hefur nýtt sér Leið til læsis þar sem lagt er stöðupróf fyrir börnin að 

hausti til, yfirleitt í október. Kristín lýsir Leið til læsis sem ákveðnum yfirhatti yfir 

margt sem er gert í lestrarkennslunni. Kennarar eru í samráði við sérkennara 

þegar farið er yfir prófið og þá kemur í ljós hvaða börn eru mjög illa stödd. 

Niðurstöðurnar eru svo nýttar til að skipta upp verkefnum eftir því hvar veikar 

og sterkar hliðar nemendanna liggja. 

Á vorönn fer fram endurmat og þau börn sem koma illa út úr báðum prófum 

í 1. bekk fá sérkennslu. Í 1. bekk fer vinnan helst fram inni í bekk og þann vetur 

er áhersla lögð á að styrkja hljóðkerfisvitundina og unnið með markvissa 

málörvun. Kristín telur að með þessu náist utan um flesta þá sem falla í 

áhættuhóp í upphafi 1. bekkjar. Þeir sem mælast enn mjög slakir á vorönn fá 

sérkennslu næsta vetur.  

Við tökum þá mikið af æfingum sem styrkja hljóðkerfis-

vitundina, við vinnum alltaf með markvissa málörvun og 

svo erum við með Lestrarlandið og Lestrarlandið er í 

rauninni byggt upp í takt við Leið til læsis þannig að það er 

farið inn á alla þættina. Flestir krakkarnir sem eru 

annaðhvort í áhættu eða óvissu þeir eiga eftir að fara úr 

því.  

6.2.5 Lestrarkennsla eftir yngsta stig 

Aðspurð segist Kristín telja að eftirfylgni með lestri verði að halda áfram upp á 

miðstig og unglingastig grunnskólans. Það sé mikilvægt að börnin lesi heima og 

að því sé fylgt eftir, til dæmis með því að foreldrar kvitti fyrir heimalestur. Eins 

telur hún að skólarnir ættu að halda áfram með lestrarprógrömm á borð við 

PALS. Allt námsefni á miðstigi miðist við að nemendur hafi náð grunnfærni í 

lestri og því sé hætta á að þeir sem eiga í erfiðleikum heltist enn frekar úr 

lestinni námslega og það geti undið upp á sig. Lestrarprógrömm á borð við PALS 

þjálfi þá þætti sem skipta máli og að sú vinna þurfi að eiga sér stað í skólunum 

þar sem hún fari ekki fram heima.  

Allt námsefni og allt svoleiðis miðast við að þegar þú sért 

kominn inn á miðstigið þá sértu búinn að ná grunn-

færninni í lestri þannig að þetta er oft þannig að krakkar 

sem eru slakir þeir eiga bara oft í verulegum erfiðleikum af 
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því að bilið er mikið. Þess vegna held ég til dæmis með 

PALS að það sé bráðnauðsynlegt að halda þessu áfram því 

þetta er svo gríðarlegur þjálfunarpartur sem að krakkar 

sem eru komnir á þennan aldur eru ekki að fá heima.  

6.2.6 Móðurmálskennsla á unglingastigi 

Karítas kennir íslensku á unglingastigi og hefur kennt frá árinu 2000. Hún segist 

finna verulega fyrir því að orðaforða nemenda fari hrakandi og að þeir lesi 

minna heima en þegar hún byrjaði að kenna. Til að bregðast við því hefur hún 

sett upp verkefni í 8. bekk sem nefnist „Orð dagsins“ og eitt af lestrarverkefnum 

í öllum árgöngum er orðskýringarverkefni. Auk þess nefnir Karítas að hún hafi 

gefist upp á því að láta nemendur lesa heima og byrji frekar vikuna á því að láta 

þau hlusta á sögur.  

Það sem ég sé á þessum 14 árum síðan ég byrjaði að 

kenna er hvað lesskilningur hefur hvað honum hefur farið 

hrakandi. Hrikalega. Þau skilja bara ekki einföldustu orð. Í 

8. bekk þá bara lesum við sögur eða við hlustum á söguna, 

ég er svona hætt að láta nemendur lesa sögurnar heima 

bara byrjum vikuna á að hlusta á söguna og þá fá þau 5–10 

spurningar úr sögunum og eiga líka að vinna svolítið með 

orðskýringar sem eru tengdar sögunum, annaðhvort að 

skrifa úrdrátt með orðskýringum í eða búa til nýjar 

málsgreinar með orðskýringunum í. Þannig að ég er svona 

að reyna að víkka orðaforðann. 

Í móðurmálskennslunni er lögð höfuðáhersla á bókmenntir, ritun og framsögn 

og Karítas er ekki í nokkrum vafa um að upplestur nemenda á eigin ritun skili 

sér margfalt. Hún segir málfræðikennsluna sífellt að minnka þó að nemendur 

óski eftir meiri málfræðikennslu. Hún segir þau hræddust við málfræðina og 

finnist óþægilegt að skilja hana ekki. Í stafsetningarkennslunni hefur Karítas ekki 

farið þá leið að láta þau skrifa upp eins og þau halda að sé rétt og leiðrétta svo 

vitleysur heldur leggur áherslu á að þau skrifi strax textann rétt upp. Í 8., 9. og 

10. bekk hefur Karítas látið lesa kjörbók og lætur hana gilda 5% af vetrar-

einkunn, það nægi til að kveikja í mörgum. Um eiginlega lestrarkennslu sé þó 

ekki að ræða en hún er verulega áhugasöm um að innleiða lestrarprógramm í 

kennslu á unglingastigi.  

Ég hef alltaf haft kjörbók og látið þau, lagt áherslu á að 

þau læsu 50 blaðsíður á viku að minnsta kosti. Í byrjun 

hvers kjörbókartíma áttu að byrja á að skrifa hvað þú last 

heima, kannski 5–10 línur, og svo lesa þau í tímanum. 
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Margir lesa samt ekki heila bók yfir veturinn. Nei, þannig 

að það er engin lestrarkennsla en ég læt þau lesa. 

Gerðar eru kröfur um að kjörbækurnar sem nemendur velja sér séu á viðeigandi 

þyngdarstigi; þeim er bannað að lesa Kaptein Ofurbrók eða aðrar slíkar 

léttlestrarbækur. Aðspurð hvaða bækur þau hafa helst valið sér nefnir Karítas 

fantasíubækur og að bækur eftir Þorgrím Þráinsson hafi elst vel en það skorti 

bækur sem höfði til stráka, miklu fleiri bækur séu á boðstólum sem henti 

stelpum.  

Jú, þau hafa verið að lesa Hermiskaða og alveg og þeir sem 

lesa mikið alveg sko tæta þær bækur í sig. Það er svo 

skemmtilegt sko að einu sinni á ári eiga þau að segja frá 

kjörbókinni sinni og þau sem hafa verið með 

Hungurleikana og þau sem hafa verið að segja frá bók 

númer þrjú þá bara tæmist stofan því það vill enginn heyra 

um bókina, það er ótrúlega fyndið. Þannig að sá sem er að 

tala um Hermiskaða mig minnir að það sé bók númer þrjú 

hann er kannski bara með þrjá nemendur fyrir framan sig. 

Það er rosa gaman að fylgjast með þessu. Og bók sem kom 

út fyrir síðustu jól sem heitir Arfleifðin, hún var mjög 

vinsæl, það er svona líka einhver fantasíubók.  

Karítas segist varla geta kennt lesskilning en að hún kenni nemendunum 

ákveðna tækni við að svara lesskilningsspurningum sem felst í því að byrja ekki 

á að svara spurningunum úr honum fyrr en þeir hafa lesið textann yfir í heild 

sinni. Svo er gott að lesa allar spurningarnar yfir og hefjast þá handa við að 

svara þeim. Auk þess leggur hún nemendum sínum lífsreglurnar og hvetur þá til 

að vera duglega að lesa sjálfa og að fylgjast vel með umhverfinu. Hún segist 

finna að ritunarverkefni hjálpi þeim við lesskilning: „Ég held að það hjálpi líka 

svolítið með lesskilning þegar þú þarft að túlka með ritun, setja þig í spor og svo 

framvegis.“ Hún leggur mikið upp úr hópavinnu og segir þá verkefnavinnu skila 

sér margfalt og nemendur dragi heilmikinn lærdóm af slíkri vinnu. Þó telur hún 

að það þurfi að gæta hófs í hópavinnuverkefnum eins og öðru þar sem 

nemendur geti orðið þreyttir á slíkri vinnu í of miklu magni. Þá geti 

hefðbundnari aðferðir verið góðar í bland, svo sem eyðufyllingarverkefni, 

spurningar úr texta og lestur. Þær aðferðir henti vel við kennslu Íslendingasagna 

en Kjalnesingasaga er lesin í 8. bekk, Gunnlaugs saga Ormstunga í 9. bekk og 

Gísla saga í 10. bekk. Nemendur geri hópaverkefni upp úr Kjalnesinga sögu og 

Gunnlaugs sögu en ritgerð í 10. bekk. Kennsla Íslendingasagna reynir á leikræna 

hæfileika Karítasar sem verður að leika atburði og hápunkta sagnanna svo þeir 

komist til skila. 
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6.2.7 Bókmenntakennsla á unglingastigi  

Fyrstu fjórar vikurnar í 8. bekk er unnið í „Unglingabókaverkefni“ en í því velja 

nemendur sér bók, lesa hana og vinna ýmis ritunarverkefni sem lýkur svo með 

ritgerð. Með þessu hafa allir nemendur í 8. bekk lesið eina bók á fyrsta mánuði 

skólaársins. Eins og áður sagði er unnið markvisst að því að auka orðaforða 

nemenda, með orðskýringarverkefnum og orði dagsins. Eftir þessa vinnu tekur 

við hefðbundnari kennsla, sögur eru lesnar og lagðar fyrir spurningar úr 

sögunum.  

Í 9. bekk er byrjað á að lesa Engla alheimsins og vinnan úr þeirri bók er 

svipuð og í 8. bekk, alls kyns ritunarverkefni unnin og lestri lýkur með 

ritgerðarsmíð og stóru hópverkefni sem er gjarnan stuttmynd eftir nemendur 

byggð á bókinni. Eftir að þeim lestri lýkur lesa nemendurnir sögur og segist 

Karítas nota kennslubókina Smásagnasmáræði sem þeir taki svo munnlegt próf 

úr.  

Eftir samræmd könnunarpróf í 10. bekk er byrjað að lesa Gauragang. 

Kennslan er brotin verulega upp og hlutverkum snúið við, nemendur kenna 

sjálfir bókina. Að auki eru þeir látnir vinna stórt hópaverkefni sem hefur gjarnan 

verið stuttmynd byggð á bókinni og afrakstur þeirrar vinnu er svo sýndur 

foreldrum og forráðamönnum á sal að kvöldi til. Þar sem svo mikið er gert úr 

verkefninu skiptir það nemendur verulegu máli að vanda til verka.   

6.2.8 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika á unglingastigi  

Karítas segir að misbrestur sé á skimunum fyrir lestrarörðugleikum á unglinga-

stigi og sem dæmi nefnir hún að nemendur sem eru í 10. bekk í vetur hafi enn 

ekki farið í skimun sem eigi að fara fram í 9. bekk. Ástæðan sé helst mannekla 

en eini sérkennari skólans komist ekki yfir allt sem þarf að gera. Hún segist sjá 

hvaða nemendur séu með lesblindu en þeir geti þó enn klórað í bakkann í 8. 

bekk og það geti blekkt. Í 9. bekk þyngist námið þó þannig að það reynist þeim 

erfiðara að fylgjast með og í 10. bekk eiga allir að vera komnir með greiningu 

sem þurfa. GPR14 er próf sem skimar bæði fyrir lesblindu og lesskilningsvanda 

og það er notað í skólanum.  

Aðspurð hver helstu inngripin væru fyrir lestrarvanda segir Karítas að reynt 

sé eftir bestu getu að koma nemendum í greiningu, þeim sé boðið upp á 

hljóðbækur og þeir fái að fara í munnleg próf í stað skriflegra ef það er 

möguleiki en til þess þurfi tíma, pláss og mannskap. 
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6.2.9 Samantekt  

Þegar litið er á þá mynd sem hefur verið dregin upp af lestrarkennslu og 

lestrarþjálfun í Skóla 1 virðist kennslan á yngsta stigi byggja á hljóðaaðferðinni 

og markvissri málörvun. Vel er fylgst með framvindu lestrarnámsins með 

skimunum og er kennslan byggð upp eftir niðurstöðum könnunarprófa Leiðar til 

læsis. Það virðist skila sér og hægt er að ná utan um velflesta nemendur sem 

voru í óvissuhóp að hausti 1. bekkjar. Í þeim tilfellum sem það gekk ekki er 

boðið upp á sérkennslu í upphafi 2. bekkjar.  

PALS hefur reynst yngsta stigs kennaranum vel, sem talar um að starfið verði 

faglegra innan lestrarprógrammsins og hún sjálf öruggari í kennslunni. Það sé 

mikilvægt að vera viss um að tekið sé á öllum mikilvægum þáttum í 

lestrarþroska barna og með PALS sé hægt að þjálfa þætti sem annars er hætt 

við að falli milli stafs og hurðar, svo sem forspá og að draga saman aðalatriði 

textans. Reynsla hennar af prógramminu er slík að hún telur mikilvægt að halda 

því áfram upp grunnskólann og að markviss lestrarkennsla megi ekki falla niður 

á miðstigi. Hætta sé á að erfiðleikar nemenda með lestrarvanda margfaldist 

þegar námið þyngist enda sé gert ráð fyrir því við lok 4. bekkjar að 

grunnlestrarfærni hafi verið náð. Vissara sé að tryggja aðhald bæði heima fyrir 

og í skólunum svo lestrarfærnin glutrist ekki niður og til að hægt sé að byggja 

enn frekar á grunninum sem hefur verið lagður á yngsta stigi.  

Á unglingastigi segir Karítas að ekki sé um eiginlega lestrarkennslu að ræða 

en hún er verulega áhugasöm um að innleiða lestrarprógramm fyrir aldurs-

hópinn ef slíkt prógramm væri til. Hún leggur mikið upp úr því að nemendur lesi 

og virðist lesturinn hafa færst mikið til inn í skólann, hún talar um að hún láti þá  

byrja kennsluvikuna á að hlusta á sögu eða lesa í tíma. Karítas er tíðrætt um að 

orðaforði unglinga hafi farið hrakandi með árunum og til að bregðast við því 

hefur hún lagt fyrir verkefni eins og Orð dagsins í 8. bekk og unnið mikið með 

orðabókarverkefni úr þeim bókum sem þeir eiga að lesa. Að auki leggur hún 

mikið upp úr ritunarverkefnum sem hún telur að skili  sér í betri lesskilning. 

Upplestur nemenda á eigin ritunum hefur reynst mjög vel og miklar framfarir 

orðið hjá nemendum við slík verkefni auk þess sem lestur á kjörbók hafi aukið 

orðaforða og bætt málfræðikunnáttu og stafsetningu hjá þeim hóp sem sinni 

lestrinum. Karítas nefnir að nemendur skilji ekki Íslendingasögurnar og því þurfi 

að lesa þær með þeim og leika helstu atburði fyrir þeim. Það er augljóst að 

áhersla í móðurmálskennslunni er á lestur, ritun og framsögn og að kennarinn 

grípur til margvíslegra kennsluaðferða eins og hópavinnu og að nemendur kenni 

hver öðrum sjálfir auk hefðbundnari aðferða á borð við eyðufyllingar, að svara 

spurningum úr texta og orðabókavinnu.  
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Sérkennsla á unglingastigi og inngrip vegna lestrarerfiðleika virðast ekki vera 

mikil og nefnir Karítas manneklu og tímaskort sem helstu ástæður þess. Þó er 

reynt að halda hljóðbókum að þeim sem þurfa og grípa til sértækari úrræða 

fyrir nemendur með lesblindu, eins og munnlegra prófa í stað skriflegra ef 

möguleiki er á því.  

Viðmælendur mínir voru báðir sammála um að eiginleg lestrarkennsla hætti 

of snemma og nauðsynlegt væri að átta sig á breyttum samfélagslegum 

aðstæðum þar sem lestur heima fyrir færi minnkandi.  

6.3 Skóli 2  

Í Skóla 2 var talað við fjóra kennara: sérkennarann Herdísi og þrjá yngsta stigs 

kennara, Elísabetu, Guðlaugu og Önnu. Í ár er að hefjast annað árið í innleiðingu 

á Byrjendalæsi í skólanum þar sem kennarar njóta enn leiðsagnar frá 

Háskólanum á Akureyri. Hugmyndafræðin sem var ríkjandi innan skólans virðist 

hafa verið í átt við málheildaraðferð þar sem stuðst var við kennsluaðferðir á 

borð við LTG-læsning på talens grund og farið frá stóru yfir í smátt í 

lestrarkennslu.  

6.3.1 Reynsla kennara af lestrarkennsluprógrömmum  

Skóli 2 er eini grunnskólinn í sveitarfélaginu sem hafnaði innleiðingu á PALS í 

kennslustarfið og sagði Elísabet að forsendurnar fyrir því hefðu verið að 

aðferðin stangaðist á við hugmyndafræði skólans, þar sem stuðst sé við 

umbunarkerfi í PALS.  

Innan kennarahópsins voru skiptar skoðanir um ágæti Byrjendalæsis. 

Sérkennarinn Herdís hefur verið leiðtogi þess, sem þýðir að hún leiðir starfið 

innan kennarahópsins í Skóla 2. Reynsla Herdísar af Byrjendalæsinu er ákaflega 

góð og hún segir hugmyndafræði þess samræmast vel stefnu skólans, þar sem 

prógrammið bjóði upp á opna kennsluhætti og gefi kennurum tæki og tól til að 

sníða námið að þörfum hvers og eins nemanda. Sérkennsla fari fram í 

kennslustofunni og börnin sem þurfi á henni að halda séu ekki tekin út. Herdís 

segir einstaklingsmiðun náms í fyrirrúmi innan skólans. Margbreytileiki innan 

skólans sé mikill og því þurfi að styrkja kennarana til að koma til móts við alla 

nemendur. Eftir fyrsta árið í Byrjendalæsinu hefur Herdísi fundist kennararnir 

orðnir öruggari í lestrarkennslu sinni og að þeir hafi fengið tól sem þeir höfðu 

ekki áður til að koma til móts við börnin á þeim stað sem þau eru stödd. 

Guðlaug kennari á yngsta stigi upplifir Byrjendalæsið ekki þannig: 

Mér finnst fyrir nemendur sem þurfa meira finnst mér 

þetta ekkert endilega henta af því þú þarft alltaf að sneiða 

svo mikið að þeim krökkum. Þannig að það er svolítið erfitt 
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þegar maður er með stöðvar og ert að fara að skipta og 

skipta. Mér finnst ég soldið svona strand eða verða svona 

ohh hvað á ég að gera þar? 

Herdís telur einn aðalkost þess að innleiða lestrarprógramm á borð við 

Byrjendalæsi vera að með því er kennurunum kennt að kenna börnum að lesa 

og með því eflast þeir faglega.  

Þetta er annar og þriðji skólinn sem ég innleiði Byrjenda-

læsið í og fyrri skólinn sem ég hafði reynslu af þar voru 39 

sérkennslubeiðnir úr 1.–4. bekk og allt lestrartengt og þá 

fór ég bara að skoða það hvað kennarar eiga að gera ... 

hver er þá kennsluaðferðin? Og það er það sem við erum 

að horfa fram á að við erum kannski með kennara sem 

hafa ekki menntun í rauninni í kennslu ungra barna og 

hafa ekki tekið námskeið um lestur og lestrarerfiðleika.  

Eins skipti það máli að með því að starfa undir einu prógrammi rói allir í sömu 

átt en vissulega taki innleiðingin á kennara og skipulagið í kringum starfið reyni 

á. 

Anna er kennari á yngsta stigi og var ekki jafn afgerandi í afstöðu sinni til 

Byrjendalæsis og Herdís. Hún nefnir meðal annars að henni finnist of miklum 

tíma eytt í að læra á sjálft prógrammið, sem komi jafnvel niður á kennslunni. 

Hún telur verkefnin innan prógrammsins of niðurnjörvuð og ekki nógu fjölbreytt 

og með því að leggja bara eina bók undir í hverri lotu takmarkist orðaforðinn við 

þá bók.  

Anna segir aðhaldið sem prógrammið gefi vissulega mikið núna í 

innleiðingarstarfinu en þegar því sleppir eftir veturinn viti hún ekki hvað tekur 

við. Auk þess finnst henni yfirsýnin yfir kennsluna hafa minnkað og verkefnin 

vera of einhæf og ekki nægilega skapandi. 

Mér finnst oft erfiðara að hafa yfirsýnina að því að mér 

finnst ég oft of mikið að hugsa sko já, áætlun og markmið 

bókmenntir og orðaforða en þetta og ég veit það að 

mörgum sem eru að byrja í Byrjendalæsinu finnst þetta 

svolítið kaótískt en svo breytist það og maður verður 

svolítið vanur því og það er það sem að ég kann heldur 

ekki við. Þetta verður svolítið ruglað og alltaf eins, maður 

tekur næstu áætlun svo skilurðu við erum alltaf að spila og 

alltaf í stöðvavinnu, of mikið af útprentuðum verkefnum 

og skilurðu þetta verður svolítið eins.  
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Guðlaug tekur í sama streng og Anna og segist hafa svipaða yfirsýn yfir 

kennsluna og hún hafði áður en þær innleiddu Byrjendalæsið.  

Elísabet samstarfskennari Önnu á yngsta stigi segir Byrjendalæsið auka 

fjölbreytni, það gangi betur að fylgja markmiðum innan prógrammsins og hægt 

sé að taka fleiri markmið fyrir nú með stöðvavinnunni en var hægt áður. Henni 

finnst hún að sama skapi halda betur utan um íslenskukennsluna og 

lestrarkennsluna þar með.   

Elísabet telur að Byrjendalæsi henti vel í hópum þar sem getubil nemenda er 

mjög breitt. Hægt er að sníða verkefnin frekar eftir getu hvers og eins með 

stöðvavinnunni þannig að getubilið hverfi og ögrunin verði þar af leiðandi meiri 

fyrir nemendur. Með stöðvavinnu má skipuleggja tímana þannig að kennarinn 

nái að hlusta á alla lesa, sem auki yfirsýnina og möguleika á að mæta hverjum 

og einum þar sem hann er staddur. Börnin verði að sama skapi ekki leið á 

verkefnum þar sem þau eru í 20–25 mínútur í sama verkefninu og fara svo á 

milli stöðva koll af kolli.  

Guðlaug telur þessar skiptingar á milli stöðva of örar og einn helsta galla 

Byrjendalæsisins. Það þurfi meiri dýpt í vinnuna og að gefa nemendum lengri 

tíma til að sökkva sér ofan í verkefni. Það eigi sérstaklega við um börn sem séu 

slök og vinni hægt svo þau ná aldrei að klára verkefnin sem eru lögð fyrir. Hún 

segist hafa aðlagað skipulagið þannig að þau velji verkefni sem þau klári og það 

segir hún að hafi aukið einbeitingu og sýni betri árangur.  

Anna segir viðhorf sín til lestrarkennslu ekki hafa breyst eftir að skólinn 

byrjaði í Byrjendalæsi og segist vera á báðum áttum hvað ágæti þess varðar.  

Guðlaug tekur í sama streng og Anna, viðhorf hennar til lestrarkennslu hafa 

ekki breyst eftir að hún fór í gegnum Byrjendalæsi og hún vill gjarnan hverfa 

aftur til þeirra aðferða sem hún nýtti áður, þó að hún fari eftir skipulagi 

prógrammsins og taki á þeim þáttum sem henni er uppálagt að gera eins og 

ritun, tjáningu og málfræði.  

Nei og við vorum að vinna eins og ég sagði við vorum að 

vinna svo fjölbreytt og í rauninni óhefðbundið. Við tókum 

stafi eins og í fyrsta og öðrum bekk við vorum að vinna svo 

mikið með orð og texta. Við vorum ekki eitthvað A skilurðu nú 

kemur A og Á og svo kemur einhver vísa þú veist þau eru að 

gera það hjá okkur fjögurra ára þessar stafavísur og það dót 

sem kannski krakkar 6 ára þurfa að sitja undir … en við vorum 

já ofsalega duglegar að leyfa þeim að vinna allskonar með 

stafi bara með leir og leyfa þeim að skapa og það var 

einhvern veginn upp um alla veggi meira en það er núna 

finnst mér. En ég meina Byrjendalæsið er alveg ágætt og 
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margt fullt af þessum verkefnum eru alveg skemmtileg og 

þeim finnst mjög skemmtilegt að læra ákveðna tækni í sumu 

en mér finnst þetta bara of mikil færibandatækni finnst mér.  

6.3.2 Lestrarkennsluaðferðir á yngsta stigi 

Herdís sérkennari segir einstaklingsmiðun ráða kennsluaðferðum og allt sé gert 

til að mæta nemendum á þeim stað sem þeir eru, hvort sem þeir eru í 

erfiðleikum með lestur eða fljúga áfram. Byrjendalæsið segir hún að geri þeim 

kleift að klæðskerasníða verkefnin fyrir hvern og einn og að nemendur fái sjálfir 

að ráða hvaða bækur þeir lesa.  

Anna segist nota fjölbreyttar kennsluaðferðir líkt og Byrjendalæsið gangi út 

á. Byrjendalæsisáætlanir hjálpi svo til við að ná þeim námsmarkmiðum sem 

Aðalnámskrá kveður á um. Hún segist ekki leggja meiri áherslu á eitt frekar en 

annað, nýtir spil og leiki mikið til að þjálfa hljóð og staf. Áður en Byrjendalæsið 

var innleitt nýtti Anna margar skapandi kennsluaðferðir en hefur aldrei lagt 

mikið upp úr beinum innlögnum og aldrei haft beinar stafainnlagnir. 

Kannski minnst þessar beina kennsla, alls konar skapandi 

verkefni og ekki mikið um beinar innlagnir og engar stafa-

innlagnir, stafir eru ekki teknir í röð frekar en í Byrjenda-

læsinu þannig að við vorum kannski að kenna ekki ósvipað og 

í Byrjendalæsinu en svona viðfangsefnin eru aðeins öðruvísi.  

Hún segir helsta pyttinn sem kennarar geti fallið í innan Byrjendalæsis vera að 

prenta of mikið af tilbúnum verkefnum og að stöðvavinnan sem prógrammið 

byggi á geti orðið of mikil blaðavinna. Þannig geti þetta orðið of þægilegt fyrir 

kennarann, sem þurfi á endanum ekki að hafa mikið fyrir undirbúningi 

kennslunnar. 

Elísabet segir kennsluna framkvæmda í gegnum stöðvar þar sem allir 

þættirnir, lestur, ritun, tjáning og málfræði séu þjálfaðir og allir nemendur fari í 

gegnum allar stöðvarnar. Hún lætur nemendurna lesa upphátt fyrir sig, í 

paravinnu og hefur raðlestur. Að auki eru svo mismunandi stöðvar þar sem 

sumar stöðvar byggja á sjálfstæðri vinnu nemenda og aðrar snúa að innlögn í 

málfræði, lestri og skrift. Með þessu finnst henni hún ná góðri yfirsýn yfir hvern 

og einn nemenda og ná að fylgjast vel með lestri þeirra.  

Elísabet lætur börnin lesa talsvert oft upphátt og minnist á paralestur þar 

sem þau hjálpast að við lesturinn. Ef annar lendir í vandræðum á hinn að koma 

til aðstoðar og verður því að fylgjast vel með lestri félagans. Eftir hverja 

blaðsíðu eru þau spurð spurninga um það sem þau voru að lesa. Sem annað 

dæmi um lesskilningsverkefni nefnir Elísabet gagnvirkan lestur sem felst í mikilli 
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samvinnu milli nemenda: tveir til þrír eru settir saman í hóp og stuttir textar 

lesnir. Þeir eru svo látnir svara spurningum upp úr textanum og fylla inn í hann.  

Elísabet telur það skila sér í auknum lestraráhuga að leyfa börnunum að 

velja sér sjálf bækur og hún leggur ríka áherslu á að þau lesi bækur sem þeim 

finnast skemmtilegar. Með því að tengja bækurnar við áhugamál barnanna 

sjálfra sé hægt að gera lesturinn meira freistandi fyrir þau. Í því skyni var komið 

á samstarfi við Bókasafnið í Mosfellsbæ og allir nemendur fengu bókasafns-

skírteini. Einu sinni í mánuði er farin ferð á bókasafnið og börnin velja sér bók 

sem þau hafa hjá sér í skúffu í skólanum. Eftir hádegismat mega þau svo fara og 

lesa í bókinni sinni í yndislestri og reynt er að hafa margar slíkar stundir. Með 

bókasafnsferðunum tóku börnin upp á því í auknum mæli að spjalla saman um 

bækur og mæla með bókum hvert við annað og Elísabet tekur eftir að það 

skiptir miklu máli að þau hafi gaman af því sem þau lesa. Í átakinu fengu fjöl-

skyldur bókasafnsskírteini heim og foreldrar voru hvattir til að halda áfram að 

lesa upphátt fyrir börnin sín jafnvel þó að barnið væri byrjað að geta lesið sjálft í 

hljóði.  

Guðlaug segir kennarana vera mjög stolta af samvinnunni sem var komið á 

við bókasafnið sem hafi skilað sér í auknum lestraráhuga. 

Aðrar lestrarhvetjandi leiðir sem hafa verið farnar í skólanum eru að tryggja 

að bækur séu úti um allt í umhverfi barnanna og að börnunum sé gefinn tími 

fyrir yndislestur. Tíminn eftir hádegismat var valinn til yndislesturs sem að sögn 

Guðlaugar hefur gefið góða raun.  

Í viðtölum við alla kennarana kom sterkt fram sú stefna skólans að kenna 

ekki eftir bókum heldur markmiðum. Stöðvavinnan í Byrjendalæsinu hentar 

Elísabetu vel við að ná þeim markmiðum sem hafa verið sett og sem dæmi um 

eitt markmið nefnir hún nafnorð. Í vikunni væru þau að flokka nafnorð og hefðu 

sett fyrir nokkur mismunandi nafnorðaverkefni sem væru í þremur stöðvum af 

sjö. Guðlaug er ekki jafn hrifin og fannst hún ná að samþætta móðurmáls-

kennsluna betur við aðrar greinar áður en hún byrjaði í Byrjendalæsinu.  

Byrjendalæsinu er alltaf verið að vinna með ákveðna bók 

og ég sakna þess svolítið ef ég á að tala um einhverja galla 

á þessu að áður þá höfðum við það þannig að við völdum 

sem sagt efni, bók eða texta, við vorum alltaf með góða 

texta í gangi en kannski ekki heila bók og við fléttuðum 

þetta saman við þemað þannig að þetta var svona heild-

stæð móðurmálskennsla í rauninni.  

Guðlaug nýtir Lestrarlandið í 2. bekk, Ás, Tvist og Þrist og Skinnu. Hún segist 

taka eftir að nemendur sem þeysist áfram í náminu hafi gaman af vinnubókar-

vinnunni og óski jafnvel eftir því að vinna í þeim en sjálf er hún ekki hrifin af 
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vinnubókarvinnu og vill heldur kenna eftir markmiðum. Hún nefnir líka 

myndasöguverkefni sem er til þess fallið að kveikja í nemendum sem hafa ekki 

sýnt lestri áhuga. Þá fá nemendur blað með kössum og eiga að semja mynda-

sögu, teikna og lita myndir og skrifa við.  

Aðspurðar um hvort Byrjendalæsið þjálfi hljóðkerfisvitundina nógu markvisst 

segja Herdís og Elísabet svo vera. Elísabet bendir á að Byrjendalæsið sé samsett 

aðferð og Herdís nefnir að hlustunarþátturinn sé öflugur í Byrjendalæsinu. 

Unnið sé með fjóra þætti, tal, hlustun, ritun og lestur, þar sem hljóðgreiningar-

vinnan sé tekin inn í, til dæmis með því að taka í sundur orð og búa til orð í 

orðinu.  

Guðlaug telur það velta á hverjum og einum kennara hvort unnið sé 

markvisst að hljóðkerfisvitundinni innan Byrjendalæsis.  

6.3.3 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika á yngsta stigi 

Sérkennari sér um að skima fyrir lestrarerfiðleikum meðal nemenda og veitir 

kennurum ráðgjöf um aðferðir og verkefni fyrir hópinn sem á í erfiðleikum, en 

sér ekki um eiginlega kennslu. Að hausti í 1. bekk er lögð fyrir stafakönnun þar 

sem kennarar þurfa að átta sig á því hvar börnin eru stödd. Kennarar leggja inn 

stafi eftir því sem þarf en taka þá ekki endilega alla fyrir: 

Í fyrsta bekk þá er stafakönnun alltaf á haustin til að vita 

hvar börnin eru stödd en við kannski leggjum ekki alla 

stafina inn svona alveg en ef að það þarf þá gerum við það 

en við reynum að efla bara börnin þar sem það þarf. 

Herdís nýtir Leið til læsis og Læsi sem er próf sem allir Byrjendalæsisskólarnir 

taka og senda niðurstöðurnar til Háskólans á Akureyri. Þannig fá kennararnir að 

sjá hvernig hver þáttur kemur út miðað við aðra skóla sem eru í prógramminu. 

Hún nýtir gömlu hraðlestrarprófin sem lesskilningspróf þar sem orðaforðinn er 

gamall og jafnvel úreltur. Með því að spyrja út í skrýtin orð á borð við „hvörf í 

veginum“ sér hún hvort nemendur geti lesið í kringum orðið. Að auki er 

Orðarún lögð fyrir í 3. og 4. bekk. Öll prófin sem eru lögð fyrir nemendur 

skólans að samræmdu prófunum meðtöldum nýtir Herdís til að greina kennsl-

una og hvar þurfi að bæta inn í hana.  

Við sjáum á Orðarún líka að draga ályktanir og finna 

staðreyndir í texta að við þurfum að efla það í kennslunni 

hjá okkur líka. Þannig að við notum öll þessi próf sem 

greinandi tæki líka, í rauninni ekki bara fyrir börnin heldur 

greinandi fyrir í rauninni finnst mér það skipta máli hvar er 

það sem kennarinn getur bætt sig til að geta komið til 

móts við fjölbreyttar þarfir barnanna.  
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Herdís segist hafa fundið fylgni á milli skimunarprófanna Hljóms, Læsis og 
Orðarúnar við niðurstöður samræmdra prófa svo það sé kennurunum ljóst að 
grípa þurfi strax inn í ef börnin sýna slakan árangur úr skimunarprófum.  

Inngripin eru helst þau að vandinn er kortlagður og svo er þeim þáttum sem 
börnin koma slök út í bætt við vinnuna með öllum hópnum. Verkáætlunum er 
þá breytt og verkefnavinnan í stöðvum handstýrð þannig að börn á mismunandi 
getustigi séu á mismunandi þungum stöðvum að vinna að misþungum verk-
efnum. Þannig má læða sérkennslunni að í skólastofuna án þess að nemendur 
sjálfir verði þess varir og þeir nemendur sem sýna afburðahæfni fá líka verkefni 
við sitt hæfi.  

Reynt er að fara í lestrarátak tvisvar til þrisvar á ári þar sem foreldrar og 
kennarar eru virkjaðir:  

þá eru þau oft bara þá í rauninni breytt lestækni sem við 

kennum þá foreldrum og í rauninni kennarinn fer þá að 

beita með barninu. … Við reynum svona í raun að efla 

kennsluna og starfið hjá okkur en ekki bara að taka 

markvissa málörvun.  

Herdís segist ekki láta barn sem á í erfiðleikum lesa sömu blaðsíðuna endurtekið 

heldur reyna að auka nefnuhraðann með því að taka fyrsta orðið eða stafina 

hratt niður. Það sé gert til að þjálfa upp sjálfvirkni í lestrinum:  

Við erum ekki mikið í því að láta barnið lesa sömu 

blaðsíðuna þrisvar sinnum heldur frekar þá að auka nefnu-

hraðann hjá þeim, taka þá fyrsta orðið eða fyrstu stafina 

hratt niður til þess að fá sjálfvirknina betur. 

Önnur dæmi um inngrip í skólanum eru að nemendum sem eiga í erfiðleikum 
með lestur er boðið upp á hljóðbækur fyrir heimalesturinn og þannig er 
hlustunarskilningur efldur eða þá að foreldrar eru beðnir um að lesa með þeim. 
Hægt er að fá skólabækur í tölvur og dæmi eru um að nemendur í miklum 
erfiðleikum hafi fengið talgervil.  

Elísabet segist leggja mikla áherslu á heimalestur fyrir þau börn sem eiga í 
erfiðleikum, allt sé betra en ekkert. Hún sé sátt ef þau börn lesi eina blaðsíðu á 
dag og segist með því slaka svolítið á kröfunum fyrir þann hóp. Í paralestri velji 
hún nemendur sem hafa svipaða færni til að lesa saman og svo hefur hún látið 
þá lesa sínar eigin sögur sem hún telur hafa reynst vel.  

Guðlaug segist líka smækka verkefnin niður fyrir börn sem eiga í erfiðleikum. 
Ef hún setur bekknum fyrir heila síðu þá þurfa þeir sem eiga í erfiðleikum bara 
að klára hálfa síðu. Aðspurð um hvernig Byrjendalæsið mæti nemendum með 
lestrarerfiðleika segir hún það velta á kennurunum hvernig þeim er mætt. 
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6.3.4 Lestrarkennsla eftir yngsta stig 

Herdís bendir á mikilvægi þess að leshraðinn hafi komist upp í 200 atkvæði á 

mínútu í lok 4. bekkjar þar sem námsefnið þyngist í 5. bekk og hætta á að 

erfiðleikar nemenda margfaldist ef þeir hafa ekki náð grunnfærni í lestri. Þeir 

verði að hafa náð þessari færni í nokkurn tíma til að halda honum og stór þáttur 

í því sé heimalestur og að halda lestri að börnum.  

Anna telur skólann eirðalausan og að sífelldar stefnubreytingar í kennslu séu 

í raun ekki til þess fallnar að breyta neinu og séu eingöngu breytinganna vegna.  

Elísabet bendir á að það sé of misjafnt eftir kennurum á miðstigi hvernig 

lestrarnámi sé háttað og það þurfi að leggja línu yfir allt aldursstigið. Hún nefnir 

dæmi af dóttur sinni í 6. bekk þar sem lestrarnámið er enn mjög markvisst, 

börnin skrá vikulega það sem þau hafa lesið yfir vikuna og hljóta umbun ef þau 

eru dugleg að lesa. Á þessu sé hins vegar allur gangur eftir skólum og 

kennurum.   

6.3.5 Samantekt  

Í Skóla 2 var áberandi hve ólík reynsla kennaranna af Byrjendalæsi var. Í 

skólanum er augljós áhersla á skapandi nám, svo virðist sem kennarar forðist 

beinar innlagnir og lítið er um vinnubækur. Það er hins vegar allur gangur á því 

hvort kennarar telja kennsluaðferðir innan Byrjendalæsis fjölbreyttar og hvernig 

þeim gengur að mæta nemendum sínum á þeim stað sem þeir eru. Ljósrituð 

verkefni voru talin of áberandi í Byrjendalæsiskennslu og stöðvavinnan einhæf. 

Auk þess var nefnt að skiptingar í stöðvavinnu væru of örar svo ekki gæfist tími 

fyrir þá sem ættu í erfiðleikum að sökkva sér í verkefnin. Minnst var á að það 

ylti á hverjum og einum kennara hvernig þjálfun þátta eins og 

hljóðkerfisvitundar væri sinnt innan prógrammsins.   

Herdís sérkennari bendir á að margir kennarar hafi ekki menntun í lestrar-

fræðum og að það verði að kenna kennurum lestrarkennsluaðferðir. Innleiðing 

á lestrarprógrömmum feli í sér ákveðið nám með námskeiðum og leiðsögn sem 

veiti kennurum þá þekkingu sem þarf að öðlast á lestrarþroska og lestrar-

fræðum svo þeir geti kennt lestur á markvissan og áhrifaríkan hátt.  

Viðmælendur mínir töldu fulla þörf á því að aðhald í lestri væri aukið á seinni 

stigum grunnskólans og bentu á að ef grunnlestrarfærni væri ekki komin eftir 

fjórða bekk væri hætta á að námserfiðleikar nemendanna margfölduðust þar 

sem allt námsefni miðstigs tæki mið að því að börnin væru orðin vel læs. Einnig 

var bent á að áhersla á lestur á miðstigi færi of mikið eftir hverjum og einum 

kennara þegar æskilegra væri að það sama gengi yfir alla.  
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6.4 Skóli 3  

Í Skóla 3 var talað við þrjá kennara, Þórunni sérkennara, Helgu yngsta stigs 

kennara og Ingu sem kennir á unglingastigi. Á yngsta stigi í skóla 3 hefur verið 

unnið eftir PALS og var Byrjendalæsi tekið upp meðfram því haustið 2013.  

6.4.1 Reynsla kennara af lestrarkennsluprógrömmum  

Þórunn er sérkennari við skólann og hefur tekið þátt í að móta lestrarstefnu 

fyrir skólann sem á að vera komin í gagnið næsta haust. Hún segir að K-PALS 

hafi verið notað í flestum leikskólum bæjarins og í 1. bekk sé unnið áfram með 

það alveg frá grunni því ekki sé víst að allir hafi farið í gegnum það í leikskóla. 

PALS sem er ætlað 2.–6. bekk hafi hins vegar ekki verið sett inn jafn markvisst í 

alla bekki eða árganga en það standi til bóta. Þórunn bendir á að PALS sé 

raunprófuð kennsluaðferð frá Bandaríkjunum og þær athuganir sem hafi verið 

gerðar á hópum í Mosfellsbæ, á leikskólabörnum sem hafi verið í K-PALS og svo 

á samanburðarhóp sem hafi ekki verið í K-PALS gefi vísbendingar um að 

aðferðin skili árangri. PALS þjálfar vel grunnfærni lesturs, það er 

hljóðkerfisvitundina og lestrarhraða. Byrjendalæsið fellur vel inn í PALS-vinnuna 

á margan hátt að mati Þórunnar þar sem það þjálfar orðaþekkingu, lesskilning 

og gleðilegri lestur en það þurfi að halda hinum þáttunum að sem PALS sé 

sterkara í. Þetta séu góðir þættir sem þurfi að tvinnast saman.  

Helga sem kennir í 2. bekk hefur bæði unnið með PALS og í einn vetur með 

Byrjendalæsi. Henni finnst prógrömmin vinna vel saman. PALS hafi þau notað 

eins og lestrarátak, tekið skorpur einu sinni til tvisvar yfir veturinn og á meðan 

hvílt Byrjendalæsið.  

Helga segir Byrjendalæsið og PALS mjög ólík kerfi. PALS byggi á paralestri, 

nemendur lesa hvor fyrir annan og leiðrétta hvor annan þegar þörf er á. 

Áherslan er fyrst og fremst á leshraða og lesskilning innan PALS; í því skyni eru 

nemendur æfðir í forspá og því að draga saman aðalatriði textans. Á yngsta stigi 

eru fjögur stig í PALS en Helga segir þau svolítið þung og oftast náist bara að 

klára fyrsta og annað stig. Að auki finnst henni nemendur verða þreyttir á þessu 

prógrammi og þegar þeir komi úr leikskólanum finnist þeim það orðið leiðinlegt. 

Byrjendalæsið komi því vel inn í til að brjóta kennsluna upp, þar séu fjölbreytt 

verkefni sem taki á einstaka þáttum og orðaforði barna geti aukist verulega.  

En mér finnst Byrjendalæsið taka náttúrulega á miklu fleiri 

þáttum þú veist þegar þau taka málið í sundur á svo fjöl-

breyttan hátt og vinna með svona einstaka þætti og rosa-

lega fjölbreytt verkefni. Og síðan setja þau saman aftur 

það sem þau eru búin að læra í kannski ritun til dæmis í 
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endann. … ég myndi segja að Byrjendalæsið gæti aukið 

orðaforða miklu betur heldur en PALS því þar er alltaf 

verið að vinna með .. ný orð í bókinni þetta er unnið út frá 

gæðatexta. 

Helgu finnst gott að vinna eftir lestrarprógrammi á borð við PALS og 

Byrjendalæsi. Hún segist vera markvissari sem kennari og öruggari um að hún 

hugi að öllum þáttum sem skipti máli í lestrarkennslunni. Það hentar henni vel 

að kenna út frá bókmenntum og henni finnst stöðvavinnan verða hnitmiðuð og 

fjölbreytni í verkefnavinnu aukast. Hún segir að skipulagið og yfirsýn sem hún 

hefur yfir kennsluna og nemendahópinn hafi orðið betra eftir að hún fór inn í 

Byrjendalæsið.  

6.4.2 Lestrarkennsluaðferðir á yngsta stigi 

Þórunn segir að í skólanum sé stuðst við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hljóða-

aðferðin sé engu að síður lögð til grundvallar hvort sem er innan PALS eða 

Byrjendalæsisins. Reynt sé að fylgja málum eftir þannig að allir fái kennslu við 

sitt hæfi og þeim börnum sem þurfi á stuðningi að halda sé vel sinnt. Þórunn 

segist nota K-PALS í sérkennslunni á yngsta stiginu til að festa tengsl hljóðs og 

stafs, hún beitir endurteknum lestri og málörvun svo eitthvað sé nefnt. 

Sundurgreiningar- og umskráningarvinnan sé mikil, hún kemur bæði inn í K-

PALS og einnig með því að láta börnin skrifa inn í stílabækur fimm orð á dag úr 

lestrarbókinni sinni. Þá séu þau í ritun, að skrifa sögur og þau slökustu búa til 

orð úr stöfum sem hún hefur sett í stafaöskju. Þá eru börnin þjálfuð í að þekkja 

orðmyndir með því að fylla inn í orðin, að klippa orðin í sundur og nota þau svo 

til að raða upp í setningar. Með þessu er stafsetningin kennd og sjónrænt 

orðaminni eflt.  

Helga segist taka hljóðavinnuna mjög alvarlega og setur hana markvisst inn í 

Byrjendalæsisprógrammið. Hún bendir á að þetta sé annað árið sem skólinn sé 

með Byrjendalæsi og fyrsti veturinn hafði verið mjög stíf vinna því að til að ná 

innlögn á stöfum þurfi að halda vel á spöðunum allan veturinn. Hver lota í 

Byrjendalæsinu stendur í tvær vikur og þá eru teknir tveir stafir í einu. Í upphafi 

skoðar bekkurinn orðin sem unnið er með saman uppi á töflu, hún hljóðar og 

börnin eiga að segja henni hvaða staf eða orð hún hljóðar. Hún fer yfir það með 

þeim hvar hljóðin myndast og svo bendir hún á að ákveðin hljóðavinna sé fólgin 

í því að klippa orðin í sundur og setja þau saman aftur.  

Sama bókin er lesin tvisvar í hverri lotu. Í fyrra skiptið eru myndir ekki sýndar 

heldur eiga börnin að túlka textann sjálf í huganum en í seinna skiptið eru orð 

útskýrð og myndir skoðaðar. Þá eru lykilorð valin sem þau skoða og vinna með á 

margvíslegan hátt.   
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Stundum finnum við orð inni í lykilorðinu fyrst svona 

förum við í gegnum orðið og síðan er farið til baka í orðið, 

til að finna orð aftan frá. Síðan má rugla stöfunum saman 

og búa til ný orð og þau voru orðin bara mjög flink í þessu 

að sjá orð inni í orðinu. Og síðan kannski segjum til dæmis 

eins og núna er eldfjall lykilorðið og þá áttu þau að finna 

orð sem innihalda eld og orð sem innihalda fjall. 

Stafavinnan var mjög fjölbreytt að Helgu sögn; börnin leiruðu stafina eða fundu 

orð sem byrjuðu á þeim stöfum sem þau voru að vinna með og skrifuðu þau 

niður í orðasafnið sitt. Í framhaldi af því var farið í stöðvavinnu þar sem fjögur til 

fimm verkefni voru í gangi. Sem dæmi um slík verkefni voru orðalistar þar sem 

þau bjuggu til orð tvö og tvö saman, stafasúpur þar sem unnið var með 

sérhljóða og samhljóða, kennarar voru búnir að taka algeng orð úr sögunum og 

klippa í sundur og svo röðuðu krakkarnir orðunum saman aftur og límdu í 

vinnubókina sína. Fyrri vikan var helguð tæknilegri vinnu með hljóð, stafi og orð 

en í seinni vikunni voru búin til hugarkort, börnin fengu setningar sem þau áttu 

að ríma við eða teikna mynd út frá, farið í flöskustút með orðum vikunnar og að 

lokum gerðu þau ritunarverkefni út frá bókinni og þeim orðum sem þau höfðu 

lært við lestur hennar.  

Helga segir þetta hafa skilað mjög góðum árangri í fyrra og niðurstöður 

árgangsins hafi verið hátt yfir meðaltali. Þann árangur þakkar hún því að 

kennararnir gátu fljótt sniðið prógrammið að sér.  

Aðspurð segist Helga geta einstaklingsmiðað námið nokkuð vel innan 

Byrjendalæsis og mætt nemendum þar sem þeir eru staddir. Hún skipuleggur 

kennslustundir þannig að hún hafi alltaf plan A og plan B eins og hún orðar það 

svo hægt sé að koma til móts við þau sem vinna hratt. Hún bendir á Orðaskjóðu 

sem hún hefur hengt upp á vegg þar sem þau orð eru sett sem þau vinna með 

hverju sinni. Ef nemandi klárar verkefnin sín á undan öðrum getur hann farið í 

skjóðuna, valið sér orð og unnið með það. 

6.4.3 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika 

Þórunn sérkennari notar Leið til læsis til að skima 1. bekk og fyrsta skimunin er 

lögð fyrir að hausti. Á vorönn eru eftirfylgniprófin úr Leið til læsis notuð sem 

miðsvetrar- og vorpróf. Í byrjun 2. bekkjar er vorprófið frá árinu áður notað og 

svo eru ný próf tekin inn eftir það. Hún segist vera búin að reikna prófin út í 

atkvæðum og finnst mjög gott að nýta það auk þess sem hún notar Orðarúnu 

og ýmis lesskilningspróf.  

Læsisprófið er tekið eins og í öllum skólum sem nýta sér Byrjendalæsi auk 

þess sem lagt hefur verið fyrir Tove Krow-próf, sem er próf til að kanna 
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fínhreyfingar, skammtímaminni og hugtakaþekkingu auk sjálfstæðis í vinnu-

brögðum og því að fara eftir fyrirmælum.  

Niðurstöður prófanna eru svo flokkaðar eftir viðmiðum sem kennararnir 

hafa sett sér um hvaða færni nemendur eiga að hafa náð eftir hvert ár. Eftir 

þessum viðmiðum eru þau flokkuð að hausti og þau sem þurfa á að halda sett 

saman í stuðningshópa sem eru mistórir eftir því hvar börnin eru stödd. Reynt 

er að taka könnun strax að hausti til að átta sig á stöðunni því nemendum 

hrakar oft eftir frí ef þeim er ekki haldið við efnið allt fríið.  

Það er bara þetta með sumarlesturinn sem að við erum 

líka oft að vandræðast með við sjáum oft að þessir krakkar 

sem eiga erfiðast með þetta þeim hrakar ef þeim er ekki 

haldið við efnið allt sumarfríið og maður sér þetta líka bara 

í jólafríinu þau eru svo fljót að dala ef þeim er ekki haldið 

stöðugt við efnið. 

Þórunn bendir á mikilvægi þess að lesa fyrir börnin, sérstaklega fyrir þau sem 

eiga í erfiðleikum, til að styðja við lesskilninginn. Svo mikil orka fari í það að 

hljóða sig í gegnum textann að það verður á kostnað lesskilningsins og hún 

vonar að Byrjendalæsið styrki þann þátt.  

Hjá þessum krökkum sem eru að ströggla að þá verður 

þessi lesskilningur svolítið eftir og þar held ég að það sé 

svo mikilvægt fyrir þau að það sé lesið fyrir þau og að þau 

fái að hlusta af því að meðan þau eru að ströggla við að 

hljóða sig í gegnum texta að þá hafa þau ekki orku í að 

meðtaka um leið. Það þarf að ræða það við þau og þjálfa 

þann þátt svona með og kannski kemur Byrjendalæsið 

svolítið inn í það. 

Helga segir að vel sé fylgst með börnunum með því að leggja fyrir stafa- og 

lestrarkönnun strax í upphafi 1. bekkjar og í 1. og 2. bekk sé mikið til fylgst með 

framvindu lestrarnámsins með könnunum og prófum. Ef vísbendingar eru um 

erfiðleika er strax gripið inn í með aðstoð sérkennara, þau börn sem eiga í 

erfiðleikum eru sett í forgang með að lesa fyrir kennarann í skólanum og reynt 

er eftir fremsta megni að vera í góðu samstarfi við foreldra. Hún segir að 

hópurinn sem hún kennir sé mjög sterkur og jafn og vill hún þakka leikskóla-

vinnunni það, K-PALS vinnan skili sér greinilega.  

6.4.4 Lestrarkennsla eftir yngsta stig 

Þórunn segir að verið sé að undirbúa lestrarstefnu sem eigi að ná til allra 

árganga grunnskólans, allt frá 1. bekk og upp í 10. bekk. Með því vonar hún að 

hægt sé að þétta lestrarnámið á miðstigi og á unglingastigi. Hún segir að 
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misbrestur hafi verið á lestrarkennslu á þessum stigum og ekki haldið nógu 

markvisst utan um lestrarþjálfun nemendanna þar. Hún segist ekki gera sér 

grein fyrir því hversu markviss lesskilningskennslan sé á unglingastigi þar sem 

kennararnir séu fagkennarar og örugglega misjafnt hversu vel þeir séu inn í 

lestrarfræðum. Þetta geti valdið því að lestrarfærni sem hafi verið náð upp á 

yngsta stigi hraki því það hafi sýnt sig að aðhald og eftirfylgni skipti verulega 

miklu máli svo að grunnurinn haldi og hægt sé að byggja áfram ofan á hann. Það 

þurfi því að skerpa á allri eftirfylgni í lestri eftir 4. bekk til að halda lestrar-

áhuganum og færninni við og það megi ekki bíða því of mörg börn tapi niður 

lestri.  

Það skiptir þau svo miklu máli þetta aðhald sem að fylgir 

því að láta þau að þau séu bara hreinlega skyldug til að 

lesa, þó þetta sé yndislestur og eigi að leyfa þeim að velja 

sitt lesefni þá sé það aðhald til staðar. Það skiptir öllu 

máli... og ég held að það sé kannski svolítið þröskuldur hjá 

okkur sem við þurfum að yfirstíga. Það er vinna næstu ára 

að koma þessu áfram og þarf nauðsynlega að grípa strax 

inn í því það má ekkert bíða. Því þá eru of mörg börn sem 

tapa lestri. 

6.4.5 Móðurmálskennsla á unglingastigi  

Inga er kennari á unglingastigi og hefur kennt í 22 ár. Hún segist finna fyrir því 

að erfiðara sé að kveikja áhuga nemenda á íslensku því að fagið reynist þeim 

alltaf erfiðara og erfiðara. Hún segir verulega þörf á því að endurskoða náms-

efnið fyrir aldurshópinn því það sé bæði orðið gamalt og krakkarnir upplifi 

námið sem stagl sem höfði ekki til þeirra.  

Það verður nú að segjast eins og er að þetta efni sem 

okkur er boðið upp á í íslenskunni er náttúrulega bara 

hundrað ára. Það er núna fyrst sem er eitthvað að gerast. 

… En það er bara það er ótrúlega lítil framþróun í 

íslenskunni. Við erum að kenna gormabókina þarna 

málfræði og ljóðalist sem sagt hún var endurútgefin en ég 

sé ekki að eitthvað mikið hafi verið gert við hana.  

Inga telur að  orðaforði unglinga fari hrakandi og í því samhengi bendir hún á að 

þeir horfi á ótextaða þætti og bíómyndir sem þeir hlaða niður í tölvu, þeir lesi 

minna og Inga nefnir að þeir sem lesi geri það í auknum mæli á ensku. Þegar 

þeir eru spurðir að ástæðunni er svarið að það sé of erfitt að lesa á íslensku; 

þeir skilji illa það sem þeir lesi. Einnig minnist hún á að heimalestri sé lítið sinnt 

jafnvel þó að kennarar setji hann fyrir.  
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Inga segir að skólinn hafi fengið þó nokkurn skell á PISA fyrir nokkrum árum 

og þá hafi kennarar á unglingastigi sest niður og gert aðgerðaráætlun um það 

hvernig mætti grípa inn í og bæta árangurinn. Eitt af því sem var gert var að 

auka bókmenntakennslu í náminu auk þess sem komið var á lestrarátaki sem er 

tvisvar á ári í heila viku í senn. Þá lesa nemendurnir í 20 mínútur á dag og 

einskorðast það ekki við íslenskutímana heldur gildir í öllum fögum. Inga segir 

að lögð sé mikil áhersla á málfræði í skólanum miðað við marga skóla sem kenni 

margir hverjir málfræðina í gegnum lestur.  

Ég heyri alveg að margir eru að kenna málfræðina í 

gegnum lestur en við höfum verið svolítið svona gamlar í 

hettunni þessar sem eru með mér þannig að við höfum 

svolítið verið í málfræðistagli og það alveg skilar sér 

misvel. Sumir segja að þeir séu mjög vel settir þegar þeir 

koma inn í framhaldsskólann með málfræðigrunninn 

héðan en það er kannski þá á kostnað einhvers annars, ég 

veit það ekki.  

Inga segir enga markvissa lestrarkennslu vera á unglingastigi aðra en að reynt sé 

að koma lestri sem mest að. Hún telur að það þurfi læsisstefnu á mið- og 

unglingastigið og horfir þá helst til Orðs af orði sem tekur við af Byrjendalæsinu. 

Skólinn hefur notað PALS og kennarar tekið námskeiðið sem fylgir því en það 

datt upp fyrir þar sem nemendurnir voru orðnir svo leiðir á þeirri vinnu að 

kennararnir sáu ekki tilgang með því að halda áfram. Inga segist vona að skólinn 

taki upp lestrarstefnu fyrir eldri nemendurna og að það hafi verið tekið skref í 

þá átt með því að sækja um styrk til Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar til að skólinn 

gæti mótað sína eigin lestrarstefnu. Inga segist ekki hafa verið hrifin af því þar 

sem svo margar stefnur séu til sem hægt væri að taka upp, og umsókn þeirra 

um styrk hafi verið hafnað. Ekki hafi verið tekin ákvörðun um hvað skuli gera í 

framhaldinu.  

6.4.6 Bókmenntakennsla á unglingastigi  

Bókmenntakennslan er mjög hefðbundin og gamaldags eins og Inga orðar það. Í 

7. bekk hafa þau nýtt sér leskassa frá Skólavefnum sem hún segir innihalda 

góða texta fyrir aldurshópinn, sem og Tungufoss, sem er sömuleiðis gefinn út af 

Skólavefnum. Þau vinni í Grænkápu og lesa styttri texta auk þess sem Stóra 

upplestrarkeppnin er í 7. bekk og gefur tækifæri til að lesa ljóð og kvæði. 

Benjamín dúfa er lesin í 7. bekk og nemendur látnir vinna verkefni úr henni. Að 

vori 7. bekkjar hefur verið hefð að lesa bút úr Innansveitarkróníku Halldórs 

Laxness þar sem hún tengist bæjarfélaginu og þar með nærsamfélagi nemenda. 
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En umfjöllunarefnið er þó nokkuð langt frá raunheimi nemendanna og því hefur 

bókin ekki alltaf verið tekin fyrir síðustu ár.  

Í 9. bekk er bókin Með fjaðrabliki kennd en Inga segir spurningarnar sem 

fylgja þeirri bók vera of þungar. Því hafa kennarar samið spurningar sem henta 

og nemendum sett fyrir að semja spurningar sjálfir sem Inga segir að sé hin 

besta lesskilningskennsla.  

Í hverjum árgangi á unglingastigi er ein Íslendingasaga lesin, Kjalnesinga 

saga í 8. bekk, Gunnlaugs saga Ormstunga í 9. bekk og Gísla saga Súrssonar í 

10. bekk. Inga lætur þau ekki lesa þetta sjálf þar sem þau skilji ekki það sem þau 

lesa og því hefur hún gripið til hljóðbóka í tímum þar sem þau hlusta saman á 

upplestur um leið og þau fylgja textanum í bókinni. Svo er stoppað við og við 

fyrir orðskýringar, umræður um söguna og loks eru unnin verkefni.  

Fyrirkomulagið fyrir nútímabókmenntir er svipað nema að þá er ætlast til að 

nemendur lesi heima og vinni verkefni í tímum. Í 8. bekk er Draugaslóð lesin, 

sem Inga segir henta mjög vel í kennslu, hægt sé að tengja hana við gamlar 

þjóðsögur og ævintýri og bekkurinn vinni ýmis verkefni í tengslum við lesturinn. 

Hún segist líka hafa notað Smásagnasmáræði sem hafi gefist mjög vel en sú 

vinna og lestur fari eingöngu fram í tímum, hún setur nemendum ekki fyrir 

heimalestur í þeirri bók.  

Í 9. bekk lesa þau Engla alheimsins og í 10. bekk lesa þau Mýrina sjálf heima 

og vinna svo lokaverkefni úr henni. Í 10. bekk er Gauragangur lesinn og fjallað 

um þá bók í tímum. Inga segir að það gangi vel að því gefnu að nemendur lesi 

heima. Allur gangur er hins vegar á því hvort þeir sinni heimalestrinum og 

margir treysta á glæruvinnuna í tímum. Til að bregðast við þessu hafa kennarar 

velt því fyrir sér að setja þeim fyrir styttri texta til að lesa í tímum. 

Þó að maður sé einhvern veginn að setja þeim fyrir að 

lesa þá einhvern veginn bara er eins og þau geri það 

ekki. Og þess vegna hefur maður verið að spá hvort 

maður geti látið þau lesa meira í tímum einhvern veginn, 

bara styttri tímaritsgreinar eða fréttir. 

6.4.7 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika á unglingastigi  

Inga segir engin sérúrræði vera á unglingastigi í skólanum fyrir þá nemendur 

sem kljást við lestrarerfiðleika. 

Það er auðvitað einhver sérkennsla niðri og svona en ég 

efast um það sé tekið eitthvað þar í svona lestrarkennslu. 

Það er einhvern veginn ætlast til þess að þegar hingað er 

komið þá eigi allir að vera svona þokkalega læsir og það er 
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voðalega erfitt að sinna lestrarkennslu inni í unglingadeild 

og sérstaklega þegar maður er að reyna að láta þau lesa 

heima og þau gera það ekki, þá er svolítið þá erum við í 

svolitlum vanda … en hérna nei, ég myndi ekki segja að 

það væru nein sérúrræði fyrir krakka sem eru illa læs 

þannig séð sko, því miður. 

Inga segir frá nemenda sem kom upp í 7. bekk í haust og er nánast ólæs. Þar 

sem skólinn var tiltölulega nýbyrjaður að hausti þegar viðtalið var tekið sagði 

hún kennarana enn vera að þreifa fyrir sér hvernig væri best að kenna honum. 

Kennararnir settust niður með honum og lásu fyrir hann fyrirmæli á sam-

ræmdum prófum og Inga segir að ef það væri gert væri hann ágætis náms-

maður.  

Inga segist nota hljóðbækur mikið í kennslunni og láti nemendur fylgjast 

með í bókinni meðan á upplestri stendur. Hún trúir því að það gagnist öllum 

nemendum en ekki síst þeim sem lesi hægt.  

6.4.8 Samantekt  

Lestrarnámið á yngsta stigi í Skóla 3 er sniðið utan um tvö lestrarprógrömm, 

PALS og Byrjendalæsi, sem kennarar segja að gefist mjög vel. Byggt er á 

hljóðaaðferðinni og tæknilegri vinnu með umskráningu og hljóðkerfisvitund auk 

þess að ná lestrarhraða upp, en PALS tekur betur á þeim þáttum að mati 

Þórunnar sérkennara. Með því að flétta við það starf skapandi vinnu með 

orðaforða og lesskilning og fjölbreyttum verkefnum sem Byrjendalæsið hefur 

upp á bjóða verður lestrarkennslan markviss en um leið fjölbreytt. Það hefur 

skilað góðum árangri í lestrarnáminu og að sögn Helgu yngsta stigs kennara 

verður kennslan faglegri og öruggari innan lestrarprógrammanna en án þeirra. 

Hún segir lestrarkennslu í leikskólunum sem vinna með K-PALS skila verulegum 

árangri.  

Það er fylgst vel með framvindu lestrarnámsins í 1. bekk og gripið inn í með 

sérkennsluúrræðum fyrir þann hóp sem ekki næst utan um þann vetur. Með því 

að sníða kennsluna eftir niðurstöðum skimunarprófa hefur tekist að ná utan um 

langflesta nemendur sem falla í áhættuhóp í upphafi vetrar. Samstarf við 

foreldra er mikilvægt og að þeir séu meðvitaðir um gildi heimalesturs, sem má 

ekki falla niður í fríum.  

Þórunn telur fulla þörf á því að koma með markvissa lestrarstefnu og 

innleiða lestrarprógrömm á mið- og unglingastig og undirbúningur undir það sé 

í fullum gangi í skólanum.  

Á unglingastigi er kennslan hefðbundin þar sem unnin eru verkefni úr þeim 

sögum sem eru lesnar. Reynt hefur verið að færa lesturinn sem mest inn í 
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kennslustundir þar sem of margir nemendur hafa ekki lesið heima og til að 

tryggja að þeir skilji það sem þeir lesa. Inga notar hljóðbækur sífellt meira í 

kennslunni og svo er unnið með orðskýringar á glærum uppi á töflu. 

Bókmenntakennsla hafi verið aukin verulega eftir skell sem skólinn fékk á PISA 

fyrir nokkrum árum og reynt er að koma nemendum til að lesa með öllum 

færum leiðum. Málfræðikennsla er talsvert mikil og felst í hefðbundinni vinnu-

bókarvinnu að sögn Ingu. Hún telur námsgögn í faginu orðin úrelt og ekki höfða 

til nemenda, sem eigi í sífellt meiri erfiðleikum með íslenskuna.  

Skimanir og inngrip á unglingastigi fyrir lestrarerfiðleikum eru lítil sem engin 

og hefur verið gripið til þess ráðs að lesa öll fyrirmæli á prófum fyrir nemendur 

sem eiga í miklum lestrarerfiðleikum.  

Inga, eins og allir aðrir viðmælendur mínir, telur miður að ekki sé markvissari 

lestrarkennsla eftir yngsta stig og er spennt fyrir því að Orð af orði verði innleitt 

í kennslustarfið á miðstigi.  
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7 Umræða 

Í þessum kafla dreg ég saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og set þær í 

samhengi við fræðilega umfjöllun um læsi og lestrarþroska. Til að byrja með 

fjalla ég um niðurstöður PISA-prófa og niðurstöður samræmdra könnunarprófa 

og fjalla um þá mynd sem þær gefa af lestrarfærni nemenda í grunnskólum 

Mosfellsbæjar. Til að fylla upp í þá mynd verða niðurstöður eigindlega hlutans 

reifaðar og skoðað hvað kennarar gera vel í lestrarkennslu sinni í samhengi við 

þau fræði sem stuðst er við og hvað mætti betur fara í skólunum. Að lokum 

verður nánar fjallað um hagnýtt gildi verkefnisins og hvernig það geti nýst 

öðrum skólum til að bæta lestrarkennslu.   

7.1 Megindleg aðferðafræði   

Útkoman úr PISA 2012 er nokkuð jákvæð fyrir sveitarfélagið. Í Mosfellsbæ eru 

merki um jákvæðustu þróun undanfarinn áratug í lesskilningi þó að rannsóknin 

leiði í ljós að lesskilningur 15 ára nemenda í sveitarfélögum á höfuðborgar-

svæðinu hafi verið afar stöðugur undanfarinn áratug (Almar M. Halldórsson og 

Kristján K. Stefánsson, 2013). 

Til þess að geta rýnt í niðurstöður PISA er gott að rifja upp skilgreiningu 

OECD á læsi og lesskilningi en nánari skilgreiningu er að finna í 2. kafla ritgerðar-

innar. Skilgreining OECD á læsi (OECD, 2010, s. 18) er að nemendur hafi færni til 

að beita þekkingu sinni við að skilgreina, rökræða og miðla upplýsingum. 

Lesskilningur byggir á því samkvæmt skilgreiningu að einstaklingar hafi öðlast 

getu til að skilja, nota og íhuga ritaða texta til að ná markmiðum sínum og til 

þátttöku í samfélaginu (OECD, 2012, s. 17). 

Á PISA-prófunum eru lesskilningsverkefnin þrepaskipt og þau stigþyngjast. 

Nánari umfjöllun um hæfnisþrep prófanna er í fræðilegum hluta ritgerðarinnar 

en rétt er að geta þess hér í hverju 2. hæfnisþrep og 5. hæfnisþrep er fólgið, þar 

sem áberandi kynjamunur kom fram á þeim þrepum í Mosfellsbæ.  

Á öðru hæfnisþrepi getur lesandi öðlast almennan skilning á texta, litið á 

textann sem heild og í samhengi og bent á meginskilaboð eða aðalatriði 

textans. Þeir sem hafa öðlast þessa færni eru sagðir geta „lesið sér til gagns“. 

Þeir geta hins vegar ekki túlkað texta og öðlast nákvæmari skilning á því sem í 

honum stendur með því að leggja til fyrri þekkingu sína. Þeir geta ekki borið 

þær upplýsingar sem koma fram í textanum saman við fyrri þekkingu sína og 

metið þannig réttmæti fullyrðinga sem koma fram í textanum (Dole o.fl., 1991; 
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Paris, Wasik og Turner, 1991). Lesskilningur á öðru hæfnisþrepi er því ekki 

góður og takmarkar möguleika einstaklings til virkrar þátttöku í nútíma-

þjóðfélagi. Of margir drengir eru á þessu stigi eða undir því og teljast því ekki 

geta lesið sér til gagns, eða fimmti til sjötti hver drengur. Engin stúlka mældist á 

lægsta hæfnisþrepi en 8% stúlkna á öðru. 

Í Mosfellsbæ eru of fáir drengir (2%) á hæfnisþrepi 5, sem flokkast sem 

afburðalesskilningur, á meðan hlutfall stúlkna á þessu hæfnisþrepi er áberandi 

hátt miðað við það sem almennt gerist í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgar-

svæðinu eða 16% (Almar M. Halldórsson og Kristján K. Stefánsson, 2013). 

Afburðalesskilningur samkvæmt viðmiðum PISA felur í sér að nemendur geti 

metið gæði og réttmæti texta með því að skoða hann hlutlægt. Þeir nemendur 

sem átta sig á mismunandi blæbrigðum tungumálsins, svo sem hvernig 

mismunandi lýsingarorð geta breytt túlkun textans, eru færir um lýsa og skýra 

notkun á ákveðnum ritstíl, átta sig á í hvaða tilgangi textinn er ritaður og 

hvernig hann þjónar tilgangi höfundar teljast hafa náð færni á þessum þætti 

(Dole o.fl., 1991; Paris, Wasik og Turner, 1991). 

Það þarf því að skoða betur í hverju þessi kynjamunur er fólginn og hvernig 

bæta má kennsluna svo drengir nái betri lestrarfærni. Hugsanlega liggur 

vandinn að hluta til í þeim bókum sem eru lesnar í skólunum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna hefur áhugasvið bein áhrif á lesskilning og eru þau áhrif 

greinilegri hjá drengjum en stúlkum (Oakhill og Petrides, 2007). Gæta þarf þess 

að þær bókmenntir sem eru valdar til lesturs séu sprottnar upp úr því samfélagi 

sem börn og unglingar lifa og hrærast í. Það þarf að endurnýja valið reglulega 

og þó að Gauragangur sé afbragðs bók er hún skrifuð um allt annan 

raunveruleika en unglingar þekkja í dag. Nýjar unglingabækur sem búa yfir 

góðum orðaforða hafa litið dagsins ljós og ættu að vera betur til þess fallnar að 

kveikja áhuga unglinganna á lestri, þar sem þær spretta upp úr þeirra umhverfi 

og raunveruleika. Í þessu skyni verður að vanda val á þeim skyldubókmenntum 

sem nemendur á unglingastigi eiga að lesa og uppfæra þær bækur reglulega. Að 

sama skapi veldur niðurskurður síðustu ára til skólabókasafna áhyggjum. Þau 

verða að búa yfir nýjasta bókakosti hverju sinni og hafa upp á lesefni að bjóða 

sem höfðar til allra. Með niðurskurði og nú væntanlegri hækkun virðisauka-

skatts á bækur sem gerir þær dýrari, verður róðurinn enn þyngri fyrir bóka-

söfnin. Hætta er á að bókakosturinn eldist og að bókasöfnin geti ekki boðið upp 

á æskilegt úrval nýrra barna- og unglingabókmennta. Að auki má gera ráð fyrir 

því að söfnin dragi mjög úr að kaupa bekkjarsett af bókum. Það veldur því að 

úrvalið af þeim bókum sem hægt er að vinna með í tímum minnkar enn meira.  

Samræmdu könnunarprófin hafa komið ágætlega út í Mosfellsbæ miðað við 

á landsvísu. En meðaltölin segja bara ákveðna sögu og þau eru viðkvæm fyrir 
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ákveðnum þáttum svo sem stærð árganga og frávillingum. Þau segja heldur 

ekkert um það hvernig tekið er á lestrarvanda. Ef rýnt er betur í niðurstöðurnar 

má sjá að árið 2012 voru 26,5% af börnum í 4. bekk með lága einkunn úr 

samræmdum prófum, sem er hærri hlutfallstala en í öðrum árgöngum. Það 

veldur áhyggjum fyrir afdrif þessa hóps á miðstigi þegar námsefnið þyngist og 

eiginleg lestrarkennsla leggst af. Þó má vera að æfingaleysi nemenda í því að 

taka próf skýri að einhverju leyti af hverju lægsti hópurinn er stærri í 4. bekk en 

í 7. og 10. bekk. Miðað við þessar niðurstöður er ekki augljóst að lestrarfærni 

fari hrakandi eftir því sem líður á grunnskólann. Dreifing einkunna var minni í 7. 

bekk en í 4. og 10. bekk og meðaltalseinkunn hjá þeim árgangi var í kringum 

landsmeðaltal eða um 30, og svipaðar niðurstöður voru í 10. bekk.  

7.2 Kennsluprógrömm og lestrarkennsluaðferðir  

Í skólunum sem höfðu unnið eftir PALS-prógramminu voru viðmælendur mínir 

sammála um að öryggi þeirra í kennslunni hefði aukist og að hún væri faglegri 

en ella. Yfirsýn yfir stöðu nemenda og skipulag utan um kennsluna hefði 

batnað. Hjá þeim var meiri áhersla lögð á forspá og samantekt á aðalatriðum í 

texta, lestrarhraða og umskráningarfærni en í skólanum sem hafði einungis 

innleitt Byrjendalæsi. Þeir sem höfðu aðeins reynslu af Byrjendalæsinu voru 

ósammála um hvort kennslan væri faglegri eftir innleiðingu prógrammsins, tveir 

viðmælendur í þeim skóla töldu kennsluna hafa orðið markvissari og skipulag 

aukist þannig að tryggt væri að allir þættir lesturs væru þjálfaðir. Hinir tveir 

viðmælendur mínir úr sama skóla töldu svo ekki vera og að þeir hefðu haft 

meiri ánægju af kennsluháttum sem þeir iðkuðu áður en Byrjendalæsið var 

innleitt. Hvorki yfirsýn, viðhorf eða skipulag hefði batnað hjá þeim við að kenna 

eftir lestrarprógramminu.  

Herdís viðmælandi minn úr Skóla 2 nefndi að eitt af þeim vandamálum sem 

skólarnir stæðu frammi fyrir væri að kennarar hefðu ekki allir menntun í 

lestrarfræðum og þar með nauðsynlega kunnáttu til að kenna lestur. Þetta er 

áhugavert og mætti skoða kennaranámið með þennan þátt í huga. Það væri 

eðlilegt að koma lestrarfræðum í skyldunám allra kennaranema á hvaða stigi 

sem þeir hyggjast kenna þar sem lestur og læsi er grunnþáttur á öllum 

skólastigum og telst grundvallarfærni sem er nemendum nauðsynleg svo þeir 

geti tekið virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi (Menntamálaráðuneytið, 2011).  

Kostir og gallar prógrammanna voru reifaðir og voru viðmælendur mínir sem 

höfðu unnið með PALS mjög samhljóða. Þeim fannst kerfið gott, halda vel utan 

um kennsluna og þjálfa þætti sem erfitt er að þjálfa öðruvísi, svo sem færni 

nemenda til að draga saman aðalatriði textans og forspá. Þeim fannst einnig að 

mjög þétt væri haldið utan um þjálfun hljóðkerfisvitundar og umskráningar-
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færni. Helstu gallar prógrammsins þóttu vera þeir að kerfið væri mjög stíft, sem 

gæti tekið á nemendur, og að vinnan væri ekki nógu skapandi. Börnin væru 

jafnvel orðin leið á því eftir leikskólavinnuna. Þessi galli getur líka verið kostur 

því hann tryggir að ekki verði eins mikill munur á gæðum kennslunnar eftir 

kennurum og ekki var annað að sjá hjá þeim kennara sem aðeins hafði reynslu 

af PALS en að kennslan væri fjölbreytt. Byrjendalæsið þótti hjá flestum 

viðmælenda minna bjóða upp á skemmtilegar kennsluaðferðir, skapandi 

nálgun, gleðilegri lestur og ríkari áherslu á uppbyggingu orðaforða en PALS. Hins 

vegar voru skiptar skoðanir um Byrjendalæsið innan Skóla 2 og þá var helst 

gagnrýnt hversu mikið um ljósrituð verkefni væru í stöðvavinnu og skapandi 

starf lítið. Það samræmist ekki reynslu kennara í Skóla 3 sem taldi upp 

margvísleg verkefni og fjölbreytt. Af þessu má draga þá ályktun að Byrjendalæsi 

sé viðkvæmara fyrir mun á kennurum og gæði þess velti á þekkingu og reynslu 

hvers kennara fyrir sig á lestrarþroska og þeim þáttum sem skipta máli fyrir 

læsi. Þeir viðmælendur mínir sem hafa unnið eftir báðum prógrömmum, 

Byrjendalæsi og PALS, töldu prógrömmin fara vel saman og taka hvort um sig á 

þáttum sem skipta verulegu máli fyrir lestrarþroska.  

Í þeim skólum þar sem unnið hefur verið eftir PALS er höfuðáherslan í 

kennslu yngstu barnanna sett á hljóðkerfisvitund og þjálfun umskráningarfærni. 

Sú áhersla er ekki jafn ríkjandi í skólanum sem hefur einungis innleitt 

Byrjendalæsið og tala kennarar þar jafnvel um að innlögn stafa í fyrsta bekk fari 

eftir þörf en þeir séu ekkert endilega lagðir allir inn. Áður en Byrjendalæsið var 

innleitt í þeim skóla einkenndust kennsluhættir af málheildaraðferð þar sem 

unnið er fyrst með stærri einingar málsins og farið þaðan yfir í minni einingar. 

Mjög skiptar skoðanir reyndust um Byrjendalæsið meðal kennaranna en 

gagnrýnin beindist fyrst og fremst að því að verkefnin væru ekki nægilega 

skapandi og að stöðvavinnan virkaði ekki sem skyldi fyrir þá nemendur sem eiga 

í lestrarerfiðleikum; ekki kæmist nógu mikil ró á vinnuna með of tíðum 

skiptingum.  

Í Skóla 1 og 3 var minnst á að grundvöllur kennslunnar byggðist á hljóða-

aðferðinni. Þeir kennarar sem ég ræddi við í Skóla 1 og 3 gerðu sér fulla grein 

fyrir mikilvægi hljóðkerfisvitundar og þeirri undirstöðu sem hún er fyrir unga 

lesendur. Þeir lýstu ýmsum leiðum sem þeir fara í kennslunni til að styrkja 

hljóðkerfisvitundina, svo sem með markvissri innlögn stafa og hljóðs, með 

hljóðasögum fyrir börnin og með því að hljóða orð með þeim og ræða við þau 

hvar hljóðin myndast. Þetta kom ekki jafn afgerandi fram í Skóla 2 og benti einn 

viðmælandi minn þar á að hvort slík vinna væri unnin væri svolítið undir 

kennaranum komið. Tveir viðmælenda minna í Skóla 2 sögðu að vel væri unnið 

með hljóðkerfisvitund og umskráningu innan Byrjendalæsis en útskýrðu ekki í 

hverju það væri fólgið eða hvaða aðferðir þeir notuðu til að þjálfa hana. Slíkar 
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lýsingar voru greinargóðar í hinum tveimur skólunum. Þessi þjálfun er afar 

mikilvæg enda hefur komið í ljós að færnin við að vinna með hljóðkerfi tungu-

málsins veitir sterkustu forspá um erfiðleika við að tileinka sér bókstafi í 1. bekk 

(Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund og Lyytinen, 2006). 

Kennsluaðferðir í öllum skólunum eru fjölbreyttar og lagt er upp úr því að 

leggja fyrir margvísleg verkefni svo allir fái eitthvað við sitt hæfi. Í Skóla 2 var 

ánægjulegt að sjá hversu lestrarhvetjandi umhverfi barnanna var. Bækur voru 

hafðar markvisst áberandi í umhverfi barnanna og kennarar lögðu áherslu á að 

gefa börnum tíma til yndislesturs. Komið var á samstarfi við Bókasafns 

Mosfellsbæjar svo allar fjölskyldur í skólunum fá bókasafnsskírteini og reglu-

legar ferðir eru farnar með nemendahópa á safnið. 

Kennararnir höfðu áhyggjur af Mattheusaráhrifum (Stanovic, 1986), sem 

minnst er á í kafla 2.2, þó að þeir nefndu þau ekki á nafn. Þeir bentu á að á 

miðstigi þyngdist námið mikið og gert væri ráð fyrir því að allir hefðu náð 

grunnlesfimi. Ef þeirri færni væri ekki náð við lok yngsta stigs væri hætta á að 

örðugleikarnir yrðu erfiðari viðfangs og gætu undið upp á sig. Allir viðmælendur 

mínir í öllum skólum voru sammála um að nauðsynlegt væri að halda áfram 

aðhaldi og markvissri þjálfun lesturs á miðstigi og unglingastigi. Flestir vildu inn-

leiða lestrarprógramm á öll stig grunnskólans, miðstig og unglingastig. Í Skóla 3 

er í bígerð samræmd lestrarstefna sem er ætluð öllum aldursstigum. Sér-

kennarinn í Skóla 3 minntist á að í raun væri ekki mikill tími til stefnu þar sem 

hann hafði áhyggjur af því að æ fleiri nemendur yrðu út undan í lestrarnáminu. 

7.2.1 Skimanir og inngrip vegna lestrarerfiðleika 

Svo virðist sem fylgst sé vel með framvindu lestrarnámsins á yngsta stigi með 

tíðum skimunum og unnið úr niðurstöðum með það að markmiði að sníða 

kennsluna að styrkleikum og veikleikum nemenda. Einstaklingsmiðun náms var 

áberandi í starfi allra skólanna og kennarar voru meðvitaðir um mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar vegna lestrarerfiðleika. Í Skólum 1 og 3 voru niður-

stöður könnunarprófa skoðaðar fyrir hvern og einn nemanda og reynt var að 

halda vel utan um þá nemendur sem lentu í áhættuhópi að hausti 1. bekkjar og 

með því tókst að ná tökum á erfiðleikum langflestra þeirra. Þeir sem stóðu enn 

höllum fæti að vori 1. bekkjar fengu sérkennsluúrræði í 2. bekk. Brýnt er að 

þessi vinna sé markviss og það kom vel fram í viðtölum við kennara á yngsta 

stigi í Skóla 1 og 3 að málum er vel háttað þar; sá hópur nemenda sem ekki 

tekst að ná utan um í lestrarkennslu í 1. bekk fær sérkennslu og aukatíma fyrir 

lestrarþjálfun. 

Í Skóla 2 voru niðurstöður könnunarprófa skoðaðar yfir árganga í heild sinni 

og reynt að bæta við kennsluna þeim þáttum sem komu ekki nógu vel út en 
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börnin sem þurfa á inngripi að halda eru ekki tekin út í sérstaka sérkennslu. Þar 

fer sérkennslan öll fram í hópnum og sérkennari kemur ekki að beinni kennslu 

heldur er ráðgefandi fyrir kennara.  

Í slíku fyrirkomulagi er mjög mikilvægt að tryggja að hvert og eitt barn fái 

sérþjálfun í kennslustundum og að bætt sé við kennsluna þeim þáttum sem þau 

þurfa meiri þjálfun í. Gera þarf sanngjarnar kröfur til barnanna en ekki slá af og 

mjög mikilvægt er að kennsla barna sem eiga í erfiðleikum miði að því að auka 

lestur þeirra svo þau nái frekar sjálfvirkni í lestri. Það kom ekki skýrt fram í 

viðtölum við kennarana í Skóla 2 hvernig þessu væri háttað nákvæmlega en þeir 

minntust á að þeir gerðu ekki sömu kröfur til barna í lestrarerfiðleikum um 

afköst og þeir gerðu við aðra nemendur. Skóli 2 fór í lestrarátök tvisvar á ári og 

hefur komið á samstarfi við Bókasafn Mosfellsbæjar þar sem börnin fá að velja 

sér bækur til að lesa í yndislestri. Ekki var eingöngu lagt upp úr markvissri 

málörvun heldur almennum lestraráhuga og nemendur voru ekki látnir lesa 

sama orðið endurtekið heldur var reynt að auka lestrarhraða á annan hátt.  

Endurtekinn lestur er ákaflega mikilvægur og áhrifarík kennsluaðferð þar 

sem undirstaða lesfimi er að þekkja alla stafi og hljóð þeirra, að geta lesið stök 

orð og loks samfelldan texta. Eftir því sem börn lesa oftar orðin rétt eykst 

lestrarhraði og villum fækkar. Endurtekningin styður þannig við öflun sjónræns 

orðaforða sem er ein helsta forsenda góðrar lesfimi. Öllu má þó ofgera og til að 

koma í veg fyrir að lesturinn verði leiðigjarn má láta nemendur lesa mismunandi 

texta á sama þyngdarstigi sem innihalda mikið af sömu orðunum. Einnig verður 

að passa upp á að kennari gefi endurgjöf til dæmis með því að skrá framfarir við 

hverja endurtekningu og að útskýrt sé fyrir barninu tilgang þess að lesa 

endurtekið (Helga Sigurmundsdóttir, 2011).  

Úrræðum fyrir hópinn sem á í erfiðleikum virðist fækka verulega eftir því 

sem ofar dregur í grunnskólunum og sérkennsluúrræði virðast vera fá fyrir 

nemendur með lestrarerfiðleika á unglingastigi. Fyrir nemendur með lestrar-

erfiðleika á unglingastigi eru helstu úrræði hljóðbækur og mögulega að fara í 

munnleg próf ef tími gefst og mannskapur er nægur. Þetta er grafalvarlegt, þar 

sem svo mikilvægt er að takast strax á við vanda þegar hann kemur upp og átta 

sig á því hvar hann liggur. Ef um lesskilningsvanda er að ræða kemur hann oft 

ekki fram fyrr en á síðari stigum lestrarkennslunnar og getur lúrt undir yfir-

borðinu lengi (Perfetti, Landi og Oakhill, 2007).  

Einn viðmælenda minna sagði frá nemanda í 7. bekk sem væri nánast ólæs 

og var úrræðaleysi kennara áberandi í því tilfelli. Kennarar verða að fá þann 

stuðning og ráðgjöf sem nauðsynleg er í tilfellum sem þessum og þeir verða að 

geta snúið sér til sérfræðinga á borð við sálfræðinga, talmeinafræðinga og 
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sérkennara sem geta kortlagt vandann og hafa þá sérfræðiþekkingu sem þarf til 

að geta boðið upp á viðeigandi úrræði og ráðlagt kennurum í þeirra starfi.  

Hvað lesblindu varðar er nauðsynlegt að örva markvisst hljóðkerfisvitundina 

eins fljótt og auðið er. Enginn þáttur hefur reynst jafn stöðugur og tengsl 

hljóðkerfisvitundar við lestur og orðaþekkingu (Goswami, 1997; Catts og Kamhi 

2005). Hægt er að stemma stigu við erfiðleikunum strax í leikskóla með 

markvissri þjálfun og það er gert í Mosfellsbæ á velflestum leikskólum, þar sem 

K-PALS var innleitt og eiginlegt lestrarnám því hafið áður en í grunnskóla kemur. 

Viðmælandi minn í Skóla 1 sagði að öllum væri að verða ljós mikilvægi þess að 

leggja grunninn snemma.  

Sjónrænn orðaforði er samkvæmt kenningu Ehri undirstaða góðrar lesfimi 

og með henni verður lestur hraður, fyrirhafnarlítill og skilvirkur. Til að lesandi 

geti kallað fram í minni sínu sjónræna mynd orða beint og ómeðvitað verða 

börnin að þekkja alla bókstafina og hafa náð fullkomnum tökum á umskráningu. 

Einn lykilþáttur í því að koma upp sjónrænum orðaforða er ritun, þar sem ritun 

og stafsetning tekur á öllum þáttum mállegrar færni. Auk þess verður að halda 

lestri að börnum svo þau sjái ritað form nýrra orða nógu oft til að þau bætist við 

sjónrænan orðaforða þeirra, sem byggir frekar á minnisfestingu en umskrán-

ingarferli.  

Í Skóla 2 var talað um að nemendur í erfiðleikum væru ekki látnir lesa sömu 

blaðsíðuna þrisvar heldur frekar reynt að auka nefnuhraðann hjá þeim með því 

að renna hratt yfir fyrsta hljóð í orði. Þar sem svo mikilvægt er að festa staf og 

tengsl hans við framburð hljóðs til að börn geti náð fullkomna bókstafsstiginu 

verður að vanda þann þátt kennslunnar. Nemendur með lesblindu eiga oft í 

erfiðleikum með að ná þessum tengslum stafs og hljóðs og því er nauðsynlegt 

að sá hópur fái markvissa þjálfun við umskráningu. Endurtekinn lestur hlýtur að 

vera mikilvægur við þjálfun og við minnisfestingu á tengslum stafs og hljóðs og 

sérstaklega hjá þeim hópi barna sem er með lesblindu. 

7.2.2 Bókmenntakennsla á unglingastigi  

Ekki er um beina lestrarkennslu að ræða á unglingastigi, hvorki í Skóla 1 né 3, og 

voru báðir viðmælendur mínir sem kenndu á unglingastigi áhugasamir um að 

innleiða lestrarkennsluprógramm fyrir aldurshópinn.  

Kennararnir leggja mikla áherslu á lestur bókmennta og hafa brugðist við 

minni lestri heima fyrir með því að færa hann inn í tímana. Kjörbókarvinna er 

áberandi auk skyldulesturs þar sem allir nemendur lesa ákveðna bók og vinna 

með hana í tímum. Verkefnin á unglingastigi í Skóla 1 voru skapandi og 

fjölbreytt, mikið var lagt upp úr hópavinnu þegar það átti við og nemendur 

látnir sjálfir bera ábyrgð á einum þætti kennslunnar en þá kenndu þeir hver 
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öðrum Gauragang. Lesskilningskennslan þar var að mörgu leyti fjölbreytt þrátt 

fyrir að ákveðna þekkingu virtist skorta á lesskilningskennslu og aðferðum til að 

auka lesskilning. Til að kennslan verði markviss er slík þekking nauðsynleg. Ef 

um lesskilningsvanda er að ræða hjá nemendum verður að kenna lesskilning frá 

hinu einfalda til hins flókna, skref fyrir skref, auk þess sem það verður að byggja 

upp orðaforða og örva hann jafnt og þétt. Það virtust viðmælendur mínir sem 

kenna á unglingastigi vera sér meðvitaðir um og höfðu lagt sig í líma við að auka 

orðaforða nemenda sinna með ýmsum ráðum.  

Báðir unglingastigskennararnir í rannsókninni töldu að orðaforða unglinga 

hefði hrakað síðustu ár og hefur ýmislegt verið gert til að bregðast við því, til 

dæmis hafa orðabókarverkefni verið lögð fyrir nemendur og þeir velja Orð 

dagsins í 8. bekk. Hinn kennarinn nýtti orðskýringar uppi á töflu og upplestur. 

Viðmælendur mínir sögðu báðir að nemendur ættu erfitt með að skilja 

Íslendingasögurnar og greip annar til þess ráðs að leika fyrir þá hápunkta 

sögunnar og atriði auk þess að lesa sögurnar með nemendum í tímum. Hinn 

hefur nýtt hljóðbækur í tímum sem hann telur gagnast öllum nemendum en 

sérstaklega þeim sem eiga erfitt með lesturinn. Bein málfræðikennsla fer 

minnkandi að sögn viðmælenda minna en þó er hún talsvert mikil í Skóla 3 

miðað við aðra skóla.  

Áherslan í móðurmálskennslu í Skóla 1 virðist frekar vera á framsögn, lestur 

og ritun, sem kennarinn segir skila sér í bættri stafsetningu og betri málfræði-

kunnáttu. Eins og fram hefur komið í fræðilegum hluta hjálpar almenn mál-

vitund og þekking á einkennum málsins til við lesskilning. Ritun tekur á öllum 

þáttum málsins og er því ánægjulegt að sjá hversu mikil áhersla hefur verið lögð 

á ritunarverkefni á unglingastigi í skólunum.  

Í Skóla 3 hefur málfræðikennslan verið hefðbundnari og byggir mikið á 

vinnubókum en kennarinn þar sagðist finna að áhugi nemenda á faginu færi 

dvínandi og erfiðara væri að kveikja áhuga þeirra á „þessu stagli“ eins og hún 

orðaði það. Framþróun í námsefni væri lítil og þær bækur sem væru notaðar 

ættu sífellt minna erindi við nemendur. Við þessu þyrfti að bregðast með nýju 

námsefni.  
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7.2.3 „Hver er staða lestrarkennslu og lestrarþjálfunar í grunnskólum 
Mosfellsbæjar? Hvernig er lestrarkennslu og lestrarþjálfun í 
skólunum hagað og hvaða ályktanir má af því draga um eðli 
lestrarvandans innan skólanna og þær úrbætur sem gera þarf til 
að bæta stöðuna?“ 

Margt gott hefur gerst í lestrarkennslu síðastliðinn áratug og um margt hefur 

verið brugðist við þeim vanda sem hefur birst í niðurstöðum PISA-prófanna, 

sem er að lesskilningi er ábótavant hjá of stórum hluta nemendahópsins og of 

fáir nemendur hafa afburða lesskilning. Eins og kom fram í niðurstöðukafla sýna 

niðurstöður PISA 2012 fram á jákvæða þróun í lesskilning í Mosfellsbæ og þar er 

óvenju lágt hlutfall nemenda á neðsta hæfnisþrepi. Þó er fimmti til sjötti hver 

drengur í bæjarfélaginu undir þrepi 2 og aðeins 2% drengja mælast með 

afburðalesskilning.  

Miðað við þá lestrarkennslu sem er á yngsta stigi ættu börn að koma nokkuð 

vel undirbúin á miðstig og ráða við þær kröfur sem eru gerðar þar. Það veldur 

áhyggjum að árið 2012 fengu 26,5% barna í 4. bekk í Mosfellsbæ lága einkunn á 

samræmdum prófum. Aðrir þættir, eins og að þau kunni ekki að taka próf, 

kunna vissulega að spila inn í en þó er mikilvægt að þessi tala fari lækkandi. Þar 

sem það er lagt í hendur hvers og eins kennara að fylgja eftir lestrarnámi barna 

á miðstigi og unglingastigi verður þekking þeirra á lestrarfræðum og lestrar-

þroska aldrei mikilvægari. Ef kennarar gera sér ekki grein fyrir því hvernig best 

er að hlúa að grunninum sem hefur verið lagður á yngsta stigi og byggja ofan á 

hann má ætla að hann molni jafnt og þétt. Það getur orðið til þess að börnin 

eigi erfiðara með lestur og missi áhuga og ánægju af því að lesa. Því verður að 

leggja allt kapp á að koma á markvissri lestrarkennslu á miðstig og unglingastig.  

Þeir sem standa höllum fæti í lestri undir lok grunnskólans hafa ekki náð að 

tileinka sér þá færni sem er þeim nauðsynleg til virkrar þátttöku í lýðræðislegu 

samfélagi. Þeir gera að öllum líkindum ekki nægilegan greinarmun á áróðri og 

upplýsingum þar sem þeir eiga erfitt með að átta sig á aðalatriðum texta, 

hvaðan hann kemur og hver tilgangur þess sem hann ritar er. Þeir eiga erfitt 

með að leggja til lestursins þá þekkingu sem þeir búa yfir á viðfangsefninu þar 

sem þeir geta illa tengt þær upplýsingar sem koma fram í textanum við aðrar 

upplýsingar og metið þannig fullyrðingarnar sem koma fram í textanum. Að auki 

byggir framhaldsnám á lestrarfærni og hætt er við að þeir nemendur sem hafa 

ekki góða lesfimi heltist úr lestinni námslega. Aðgangur þeirra að frekara námi 

hefur því verið takmarkaður.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að til þess að bæta árangur og 

lesfimi grunnskólanemenda verði að efla þrjá þætti í kennslunni sérstaklega.  
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 Nauðsynlegt er að efla lestrarkennslu á miðstigi og unglingastigi og koma 
á samfelldri lestrarkennslu út allan grunnskólann þar sem aðhald er gott 
og lestrarkennslan markviss. Ein leið að því marki væri að innleiða lestrar-
prógrömm sem ætluð eru efri stigum grunnskólans. Eðli málsins 
samkvæmt fara textarnir að verða flóknari eftir því sem ofar dregur í 
grunnskólanum og því verður að leggja áherslu á lesskilningskennslu og 
vinnu við að auka orðaforða. Þetta er að hluta til gert mjög vel í Skólum 1 
og 3 en það mætti vera meiri meðvitund um færar leiðir til 
lesskilningskennslu og í tilfelli Skóla 3 auka fjölbreytni í kennsluháttum. 
Auk þess mætti endurskoða þær bækur sem eru settar fyrir bekkina sem 
skyldulesningu og miða við að bækurnar sem nemendur lesa saman og 
ræða um komi úr því samfélagi sem þeir lifa og hrærast í og freista þess 
þannig að vekja áhuga þeirra á lestri.  

 Þekking kennara er lykilatriði í vandaðri lestrarkennslu eins og kom fram í 
fræðilegum hluta ritgerðarinnar. Að því verður að huga við menntun 
kennara og að allir sem fá réttindi til að kenna í grunnskólum hafi öðlast 
þekkingu á lestrarfræðum. Einn af kostum þess að innleiða lestrar-
prógramm er að því fylgja námskeið og endurmenntun kennara í 
lestrarfræðum og rannsóknum á lestrarþroska barna. Þekking kennara 
eykst, þeir fá yfirsýn yfir þá þætti sem nauðsynlegt er að þjálfa og öðlast 
aukið öryggi sem skilar sér í faglegri kennslu.  

 Misbrestur er á því hvort skimanir fyrir lestrarerfiðleika eru 
framkvæmdar á unglingastigi og voru ástæður þess taldar mannekla og 
tímaskortur. Þetta þarf að bæta til þess að hægt sé að kortleggja vandann 
og grípa inn í með markvissri sérkennslu og inngripum sem auka lesfimi 
og lesskilning hjá þeim sem standa höllum fæti. Auk þess verða kennarar 
að geta leitað til sérfræðinga á borð við sérkennara, talmeinafræðinga 
og/eða sálfræðinga ef þeir þurfa á sérhæfðri ráðgjöf að halda.   

7.2.4  Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Í rannsókninni var rætt við kennara og reynsla þeirra af þeim 

lestrarprógrömmum sem þeir vinna eftir skoðuð. Það gaf sýn á það hvernig 

lestrarkennsluprógrömmum er raunverulega fylgt eftir en ekki aðeins hvernig á 

að fylgja þeim samkvæmt leiðbeiningum. Ef nemendur sýna ekki nægilegar 

framfarir í lestri þrátt fyrir lestrarprógrömm er vert að skoða þennan þátt.   

Glöggt kom fram hve fagleg þekking kennara á lestrarfræðum er mikilvæg 

fyrir leikni þeirra við kennslu og fyrir gæði lestrarkennslunnar. Þetta er í 

samræmi við fjölda annarra rannsókna í lestrarfræðum og á við um alla 

kennara. Í því ljósi verður að tryggja aðgang kennara að þekkingu á 

lestrarfræðum með námskeiðum í námi þeirra og með endurmenntun. Einn af 

kostum þess að taka upp lestrarkennsluprógramm fyrir skólana er, eins og fyrr 



 

83 

segir, að þeim fylgja námskeið og ígrundun lestrarkennsluaðferða undir 

handleiðslu sérfræðinga. Kennarar fá þannig stuðning sem ætti að bæta starf 

þeirra. Með faglegri þekkingu og öryggi í kennslu má búast við að nemendur nái 

betri árangri og að færni þeirra í lestri og ritun beinist í auknum mæli að 

skapandi viðfangsefnum, að gripið verði fyrr inn í ef vanda verður vart og að 

kennarar verði færari í því að mæta hverjum nemenda á þeim stað sem hann er 

staddur og geta gert til hans raunhæfar kröfur svo framfarir verði.  

Nauðsynlegt er að koma upp heildstæðri lestrarkennslu út allan 

grunnskólann, frá 1. til 10. bekk og að auka til muna lestrarkennslu á mið- og 

unglingastigi. Þetta má vel heimfæra á aðra skóla og gætu skólastjórnendur haft 

frumkvæði að því að koma á slíkri vinnu í sínum skólum. Til að stuðla að 

nýbreytni í vali á bókmenntum sem eru valdar sem skyldulestur í 

bókmenntakennslu mætti koma á samstarfi kennara og bókasafnsfræðinga 

og/eða barnabókmenntafræðinga þar sem kennurum eru kynntar nýjungar í 

barnabókmenntaútgáfu.  

Til þess að greiningartæki nýtist þarf að vera til staðar þekking og kunnátta 

við að lesa úr niðurstöðum þeirra og til að bregðast við útkomu prófanna. Þeir 

sem koma að stefnumótun í menntakerfinu ættu að auðvelda aðgengi kennara 

að sérfræðingum ef upp koma sértæk vandamál og þörf reynist á handleiðslu í 

kennslu. En eftir sem áður er fagleg þekking kennara grundvöllur þess að þeir 

geti áttað sig á því hvað niðurstöður slíkra prófa segja um stöðu nemenda og 

hvernig má nýta útkomuna til að efla lestrarfærni þeirra.    
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Lokaorð 

Skólarnir í rannsókninni eru um margt ólíkir innbyrðis og myndin sem hefur 

verið dregin upp í niðurstöðukaflanum sýnir það. Þó eru ákveðin stef sem 

allir viðmælendur mínir voru sammála um. Mikil áhersla er lögð á lestur og 

bókmenntakennslu í öllum skólunum og virðast kennarar gera sér grein fyrir 

mikilvægi lestrarkennslu og því að glæða lestraráhuga nemenda sinna með 

öllum tiltækum ráðum.  

Samfélagslegar breytingar hafa verið hraðar síðastliðinn áratug og hefur 

gjarnan verið bent á að samkeppni við lestur sé mikil. Nú er algengt að mörg 

tæki á borð við sjónvarp, tölvur, fartölvur, spjaldtölvur og önnur snjalltæki 

séu á heimilum og aðgangur að sjónvarpsefni góður. Hægt er að hlaða niður 

hverju því sem hugurinn girnist og það verður jafnvel meira freistandi en að 

hafa fyrir lestri bókar þegar unglingar koma þreyttir heim eftir annasaman 

dag. Það er mikilvægt að horfast í augu við þetta og líta á þau fjölmörgu 

sóknarfæri sem aukin tækni gefur í baráttunni um börnin. Bókaútgáfa er að 

öllum líkindum breytt til frambúðar og æ oftar fylgir bókum rafræn útgáfa 

eða jafnvel smáforrit (app) sem inniheldur leiki eða aðra afþreyingu byggða 

á bókinni.  

Full þörf er á því að endurskoða bókaval á unglingastigi og vanda vel 

valið á skyldubókum sem nemendurnir lesa. Þar gefst frábært tækifæri til að 

kynna það besta sem gerist hverju sinni í barna- og unglingabókmenntum 

auk þess sem nemendur verða að ræða um sögurnar og vinna verkefni úr 

þeim. Þeir hafa þörf fyrir að lesa um það samfélag sem þeir lifa og hrærast í, 

velta því fyrir sér og uppgötva mismunandi sjónarhorn á það.  

Eins og kom fram í umræðu er lesfimi og lesskilningur grundvallaratriði 

fyrir virka þátttöku í leik og starfi í lýðræðislegu samfélagi. Það er ekki 

aðeins einstaklingum til hagsbóta heldur er það beinlínis hættulegt fyrir 

lýðræðisleg samfélög ef lesskilningi hrakar þannig að almenningur eigi erfitt 

með að meta upplýsingar og heimildir í umhverfi sínu. Nú á dögum er hægt 

að nálgast upplýsingar um allt milli himins og jarðar og megninu af þeim 

upplýsingum hefur ekki verið ritstýrt á nokkurn hátt. Það er því mikilvægt 

sem aldrei fyrr að einstaklingar hafi náð tökum á góðri lestrarfærni. Í því er 

falin færni við að meta heimildir og íhuga það sem kemur fram í rituðum 

texta á gagnrýninn hátt með því að leggja til fyrri reynslu sína og þekkingu.  
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Svarið við rannsóknarspurningunni var í megindráttum að efla þurfi 

verulega lestrarkennslu á mið- og unglingastigi grunnskólans og treysta 

verður þekkingu kennara á lestrarfræðum. En ef um sértæka erfiðleika hjá 

nemendum er að ræða er mikilvægt að sérfræðingar, svo sem 

talmeinafræðingar eða sálfræðingar, komi að þeim málum og að kennarar 

geti fengið ráðgjöf þeirra. Svo virðist sem skimunum fyrir lestrarerfiðleikum 

sé vel sinnt í upphafi lestrarnáms. En eftir því sem lestrarfærni eykst og 

umskráning verður fyrirhafnarminni tekur merking textans og lesskilningur 

að skipta höfuðmáli við lestur. Yfirleitt kemur lesskilningsvandi því ekki fram 

fyrr en á seinni stigum lestrarnámsins og því má ekki hætta að fylgjast með 

framvindu þess á efri stigum grunnskólans.   



 

87 

Heimildaskrá 

Anna Sigríður Þráinsdóttir, Baldur Sigurðsson og Rannveig G. Lund. (2006). 

Rannsókn á rithætti og lestrarnámi. Glæður, 16, 33–40. 

Almar M. Halldórsson og Kristján K. Stefánsson. (2013). Árangur og einkenni 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í alþjóðlegu samhengi. Unnið fyrir 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu haust 2013. Reykjavík: 

Vísar. 

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. 

Björnsson. (2010a). Íslenskir nemendur við lok grunnskólans. Helstu 

niðurstöður PISA 2009 rannsóknarinnar um lesskilning og læsi í 

stærðfræði og náttúrufræði. Rit nr. 3. Sótt 30. ágúst af  

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_skyrslur/pisa_2009

_island.pdf  

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. 

Björnsson. (2010b). Staða íslenskra grunnskóla. Námsárangur og 

skýringarþættir í PISA 2006. Rit nr. 2. Sótt 30. ágúst af  

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_skyrslur/pisa_2006

_skyrsla.pdf 

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson. (2012). 

Helstu niðurstöður PISA 2012. Læsi nemenda á stærðfræði og 

náttúrufræði og lesskilningur. Sótt 30. ágúst af  

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_i

sland.pdf 

Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An 

introduction to theory and methods (2. útgáfa). Boston: Allyn og Bacon.  

Byrnes, J. P. og Wasik, B. A. (2009). Language and literacy development: 

What educators need to know. New York: The Guilford Press. 

Catts, H. W. og Kamhi, A. G. (2005). Defining reading disability. Í H. W. Catts 

og A. G. Kamhi (ritstj.), Language and reading disabilities, 2, bls. 50–71. 

Boston: Pearson. 

Christie, J., Enz, B. og Vukelich, C. (2007). Teaching language and literacy. 

Preschool through the elementary grades. Boston: Pearson.  



 

88 

Dole, J., Duffy, G., Rochler, L. og Pearson, P. (1991). Moving from the old to 

the new: Research on reading comprehension instruction. Review of 

Educational Research, 16(2), 239–264. 

Ehri, L. C. (2007). Development of sight word reading: Phases and findings. Í 

M. J. Snowling og C. Hulme (ritstj.), The science of reading: A handbook 

(bls. 135– 154). Malden: Blackwell Publishing. 

Ehri, L. C. og Snowling, M. J. (2004). Developmental variation in word 

recognition. Í C. A. Stone, E. R. Silliman, B. J. Ehren og K. Apel (ritstj.), 

Handbook of learning and literacy: Development and disorders (bls. 

433–480). New York: Guilford Press. 

Elbro, C. (2008). Læsevanskeligheder. Kaupmannahöfn: Gyldendal.  

Flick, U. (2006).  An introduction to qualitative research. London: Sage. 

Fuchs, D. og Fuchs, L. S. (2000). Peer-assisted learning strategies: An 

evidence-based practice to promote reading achievement. Learning 

disabilities research and practice, 15, 85–91. 

Freyja Birgisdóttir (2010). Einstaklingsmunur og þróun læsis hjá fjögra til sjö 

ára börnum.  Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2010. 

Gough , P. B. og Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading 

disability. Remedial and Special Education, 7, 6–10.  

Goulandris, N. K. (2006). Assessing reading and spelling skills. Í M. J. 

Snowling og J. Stackhouse (ritstj.), Dyslexia, speech and language. A 

practitioner’s Handbook. London: Whurr Publishers. 

Goswami, U. (1997). Learning to read in different orthographies: 

Phonological awareness, orthographic representations and dyslexia. Í C. 

Hulme og M. Snowling (ritstj.), Dyslexia: biology, cognition and 

intervention (bls. 131–152). London: Whurr Publishers.  

Gudschinsky, S. (1968). The relationship of language and linguistics to 

reading. Sótt 3. mars 2014 af  

http://www.langlxmelanesia.com/6%20Kivung%20Volume%201_Numb

er%203%20(RELATIONSHIP_LANGUAGE_LINGUISTIC).pdf 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 67–84). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

http://www.langlxmelanesia.com/6%20Kivung%20Volume%201_Number%203(RELATIONSHIP_LANGUAGE_LINGUISTIC).pdf


 

89 

Hoover, W. A. og Gough P. B. (1990). The simple view of reading. Reading 

and Writing, 2, 127–160. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir. 

(2009). Málþroski, sjálfstjórn og læsi fjögra og sex ára íslenskra barna: 

Kynning á nýrri rannsókn og fyrstu niðurstöður. Í Gunnar Þór 

Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (ritstj.). Rannsóknir í félagsvísindum 

X (bls. 645–657). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Hulme, C. og Snowling, M., J. (2009). Developmental disorders of language 

learning and cognition. Chichester: Wiley-Blackwell. 

Høien, T. og Lundberg, I. (2000). Dyslexia: From theory to intervention. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  

Kintsch, W. og Rawson, K. A. (2007). Comprehension. Í M. J. Snowling og C. 

Hulme (ritstj.), The science of reading: A handbook (bls. 209–226). 

Malden: Blackwell Publishing. 

Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J. og Meisinger, B. M.  (2010). Aligning 

theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and 

definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230–251. 

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research 

interviewing. London: Sage.  

Liberman, I. Y., Shankweiler, D., Fischer, F. W. og Carter, B. (1974). Explicit 

syllable and phoneme segmentation in the young child. Journal of 

experimental child psychology, 18, 201–212.  

Maheady, L., Harper, G. F. og Mallette, B. (2003). Classwide peer tutoring 

models: Go for it. Current practise alerts, 8, 1–4. Sótt 10. ágúst 2014 af 

http://teachingld.org/ 

McMaster, K. L., Fuchs, D. og Fuchs, L. S. (2006). Research on peer-assisted 

learning strategies: Peer mediation´s promise and limitations. Reading 

and Writing Quarterly, 22, 5–25. 

Menntamálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. 

Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti.  

National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-

based assessment of the scientific research literature on reading and its 

implications for reading instruction. Bethesda, MD: National Institute of 

Child Health and Human Development.  

http://teachingld.org/
http://teachingld.org/


 

90 

Oakhill, J. og Petrides, A. (2007). Sex differences in the effects of interest on 

boys’ and girls’ reading comprehension. British Journal of Psychology, 

98, 223–235.  

OECD. (2010). Pisa 2009. Results: What students know and can do. 1. bindi. 

París: OECD Publishing. Sótt 6. mars 2014 af 

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2009/pisa2009_vo

l1_eng_E_book.pdf 

 OECD. (2012). Pisa 2012. Assessment and analytical framework: 

Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. 

París: OECD Publishing. Sótt 6. mars 2014 af  

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_f

ramework.pdf 

Otaiba, S. A., Kosanovich, M. L., Torgesen, J. K. (2012). Assessment and 

instruction for phonemic awareness and word recognition skills. Í A. G. 

Kamhi og H. W. Catts (ritstj.), Language and reading disabilities (bls. 

112–145). New York: Pearson. 

 Paris, S. G., Wasik, B. A., og Turner, J. L. (1991). The development of 

strategic readers. Í R. Barr, M. Kamil og P. Mosenthal (ritstj.), Handbook 

of Reading Research 2. bindi. New York: Longman. 

Perfetti, C. A., Landi, N. og Oakhill, J. (2007). The acquisition of reading 

comprehension skill. Í M. J. Snowling og C. Hulme (ritstj.), The science of 

reading: A Handbook (bls. 227–247). Malden: Blackwell Publishing.  

Rósa Eggertsdóttir. (2007). Byrjendalæsi. Í Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 

(ritstj.) Skíma – málgagn móðurmálskennara, 2, 17–21. 

Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir. 

(2010). Byrjendalæsi. Handraðinn. Akureyri: Miðstöð skólaþróunar, 

Háskólinn á Akureyri. 

Rúnar Helgi Andrason. (2003). Tilfellarannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls. 281–293). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar 

rannsóknaraðferðir? Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 

(ritstj.) Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum 

(bls. 219–235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2009/pisa2009_vol1_eng_E_book.pdf
http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2009/pisa2009_vol1_eng_E_book.pdf
http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_framework.pdf
http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_framework.pdf
http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_framework.pdf


 

91 

Sóley S. Bender. (2003). Rýnihópar. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls. 85–99). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Snow, C. E., og Juel, C. (2007). Teaching children to read: What do we know 

about how to do it? Í M. J. Snowling og C. Hulme (ritstj.), The science of 

reading: A handbook (bls. 501–520). Malden: Blackwell Publishing.  

Snow, C. E., Burns, M. S. og Griffin, P. (1998). Preventing reading difficulties 

in young children. Washington, DC: National Academy Press. 

Snowling, M. J. (2000). Dyslexia (2. útg.). Oxford: Blackwell. 

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of 

individual differences in the acquisition of literacy. Reading research 

quarterly, 21(4), 360–407.    

Stefán Jökulsson. (2012). Ritröð um grunnþætti menntunar. LÆSI – 

Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Reykjavík: Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. 

Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

Bjartey Sigurðardóttir, Jóhanna Ella Jónsdóttir og Sigurgrímur Skúlason. 

(2011). Í Steinunn Torfadóttir (ritstj.) Leið til læsis. Lesskimun fyrir fyrsta 

bekk grunnskóla. Handbók. Reykjavík: Háskóli Íslands og 

Námsmatsstofnun.     

Stjórnartíðindi. (2009). Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla nr. 435/2009. 

Sótt 26. ágúst 2014 af 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=cb190d54-431d-4ecb-

8c45-1504ffd7fdc9 

Stuart, M., Stainthorp, R. og Snowling, M. (2008). Literacy as a complex 

activity: deconstructing the simple view of reading. Literacy, 42 (2), 59–

66.  

Torgesen, J. K. (2007). Recent discoveries on remedial interventions for 

children with dyslexia. Í M. J. Snowling og C. Hulme (ritstj.), The science 

of reading: A Handbook (bls. 521–549). Malden: Blackwell Publishing. 

Torgesen, J. K. (2001). Theory and practice of interventions: comparing 

outcomes from prevention and remediation studies. Í A. Fawcett 

(ritstj.), Dyslexia: Theory and good practice (bls. 185–202). London: 

Whurr. 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/028.pdf


 

92 

Torppa, M., Poikkeus, A., Laakso, M., Eklund, K. og Lyytinen, H. (2006). 

Predicting delayed letter knowledge development and its relation to 

grade 1 reading achievement among children with and without familial 

risk for dyslexia. Developmental Psychology, 42 (6), 1128–1142. 

Vacca, J. A., Vacca, R. T., Gove, M. K., Burkey, L. C., Lenhart, L. A. og 

McKeon, C. A. (2006). Reading and learning to read. 6. útg. Boston: 

Allyn and Bacon. 

Vance, M. og Mitchell, J. E. (2006). Short term memory: Assessment and 

intervention. Í M. J. Snowling og J. Stackhouse (ritstj.). Dyslexia: Speech 

and language. A practitioner’s handbook (bls. 143–166). London: 

Whurr.  

Vellutino, F. R., Fletcher, J. M. (2007). Developmental dyslexia. Í M. J. 

Snowling og C. Hulme (ritstj.), The science of reading: A Handbook (bls. 

362–378). Malden: Blackwell Publishing. 

Wolf, M., O’Rourke, A. G., Gidney, C., Lovett, M., Cirino, P. og Morris, R. 

(2002). The second deficit: An investigation of the independence of 

phonological and naming-speed deficits in developmental dyslexia. 

Reading and writing: An interdisciplinary journal, 15, 43–72.  

Wolf, M. (2008). Proust and the squid. The story and science of the reading 

brain. New York: Harper Perennial.  

Þorbjörn Broddason. (2004, 4. apríl). Könnun um fjölmiðlanotkun 10-15 ára 

barna á Íslandi sýnir að lestur meðal barna minnkar. Morgunblaðið. 

 



 

93 

Viðauki A 

 

Reykjavík, 26. ágúst 2014

   

Kæri grunnskólakennari 

  

Ég heiti Sigríður Geirsdóttir og er meistaranemi í Uppeldis- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Ég leita nú eftir liðsinni þínu vegna 

meistaraverkefnis míns en það fjallar um læsi og lestrarkennsluaðferðir í 

Mosfellsbæ. 

 

Í ritgerðinni skoða ég niðurstöður samræmdra prófa og PISA sem gefa 

ákveðna mynd af stöðu lestrarmála í Mosfellsbæ. Til að átta sig enn frekar á 

stöðunni er mikilvægt að kanna hvernig stuðst er við kennsluprógrömm og 

hvaða kennsluaðferðir eru notaðar við lestrarkennslu. Þessi hluti snýr að 

kennslu á yngsta stigi grunnskólans en einnig væri áhugavert að ræða við 

kennara á unglingastigi til að kanna hvernig lestrarkennslunni er fylgt eftir 

og hvernig móðurmálskennslu er háttað á seinni stigum grunnskólans.  

Viðtölin verða óstöðluð en þá er umræðuefnið ákveðið af athuganda 

sem ræðir á jafnréttisgrundvelli við viðmælanda og er gengið út frá því að 

þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast í samskiptum. Þó verður 

viðtalsrammi undirbúinn fyrir viðtalið af athuganda þar sem mikilvægt er að 

ná fram þekkingu og reynslu viðmælenda á efninu og tryggja að 

umræðuefnið snúist um rannsóknarspurningarnar.  

Spurningarnar snúa að lestrarprógrömmunum Leið til læsis, Byrjendalæsi 

og PALS og um móðurmálskennslu og lestur á unglingastigi.  

 

Rannsóknin verður nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör einstakra 

aðila. Fyllsta trúnaðar verður gætt.   

 

Með kærri kveðju,  

 

Sigríður Geirsdóttir. 


