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Formáli 

Verkefni þetta er 30 eininga meistaraprófsverkefni við kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Verkefnið felst annars vegar í 

fræðilegri greinargerð og hins vegar hugmynd að þremur lestrarbókum. 

Greinargerðin fjallar um gildi upplýsingatexta í lestrarþróun sex til níu ára 

barna. Lestrarbækurnar eru framlag höfundar til að vekja athygli á 

upplýsingatextum sem lestrarefni fyrir byrjendur í lestri og auka fjölbreytni í 

lestrarefni fyrir þennan aldur. Undirbúningur verkefnis hófst haustið 2014 

og lauk vinnunni að vori 2015. 

Leiðbeinandi verkefnis var Rannveig Auður Jóhannsdóttir lektor og færi 

ég henni mínar bestu þakkir fyrir jákvæðni og góða leiðsögn. Guðmundur B. 

Kristmundsson dósent var sérfræðingur verkefnisins og færi ég honum 

bestu þakkir fyrir aðkomu hans. 

Fjölskyldu minni vil ég þakka sérstaklega fyrir góðan stuðning, hvatningu 

og þolinmæði. Án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika. Áslaug 

Guðrúnardóttir og Guðrún Randalín Lárusdóttir fá bestu þakkir fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar. Einnig vil ég þakka Námsgagnastofnun og 

skólunum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir góðar móttökur. 
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Ágrip 

Megin markmið verkefnis er að vekja athygli á og sýna fram á gildi 

upplýsingatexta sem lestrarefni fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans. 

Einnig er markmið að stuðla að aukinni fjölbreytni í lestrarefni og auknu 

vægi upplýsingatexta í lestrarnámi byrjenda. Verkefnið felst í fræðilegri 

greinargerð um mikilvægi upplýsingatexta fyrir lestrarþróun sex til níu ára 

barna og sýnishorni af lestrarbókum sem byggja á þeirri textagerð. 

Bækurnar eru um risaeðlur, himingeiminn og hvali. Í greinargerðinni kemur 

fram að lestur upplýsingatexta eflir orðaforða nemenda, áhugahvöt og 

bakgrunnsþekkingu, sem eru mikilvægir þættir fyrir lestrarþróun og 

lesskilning. 

Undanfarin ár hafa erlendir sérfræðingar og kennarar á sviði lestrar 

kallað eftir aukinni áherslu á upplýsingatexta í lestrarkennslu á yngsta stigi. 

Það er reynsla höfundar sem móður og kennaranema á vettvangi að þessar 

áherslur hafi ekki skilað sér hingað til lands og fjölbreytni í lestrarefni fyrir 

byrjendur sé frekar takmörkuð og bundin við frásagnatexta. Til að varpa 

ljósi á það lestrarefni sem skólar ætla sex til níu ára nemendum í heimalestri 

til að efla lestrarfærni sína var gerð vettvangsathugun í sex grunnskólum 

höfuðborgarsvæðisins. Jafnframt var tekið viðtal við aðila hjá 

Námsgagnastofnun til að fá upplýsingar um hvað ræður efnisvali og 

textagerð í útgáfu lestrarefnis fyrir byrjendur og hvort áætlað sé að auka 

hlut upplýsingatexta í útgáfunni. 

Helstu niðurstöður rannsóknar sýna að nemendur lesa nær eingöngu 

frásagnatexta í heimalestri. Jafnframt sýnir rannsóknin að greina má 

ákveðnar áherslubreytingar á lestrarefni fyrir nemendur á yngsta stigi með 

væntanlegri útgáfu á nýjum bókaflokki sem byggir á upplýsingatexta. Segja 

má að upplýsingatexti, sem er sú textagerð sem verkefnið  fjallar um og 

gefið er sýnishorn af, eigi fullt erindi í grunnskólann til að auka fjölbreytni í 

lestrarefni fyrir byrjendur og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 
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Abstract 

The value of informational text for children´s literacy development 

The main goal of this thesis is to raise awareness and demonstrate the 

value of informational text reading material for young students, age six to 

nine. Furthermore to promote diversity in reading material and the 

increased usage of informational text for beginning readers. This thesis 

involves an academic report about the importance of informational texts 

for reading development of six to nine year old children and samples of 

reading books based on informational text principles. These sample books 

are about dinosaurs, space and whales. The academic report shows that 

reading informational texts reinforces vocabulary, motivation and 

background knowledge, which are essential elements for the development 

of reading and comprehension. 

In recent years, foreign experts and teachers in the field of reading have 

called for greater emphasis on informational texts at the youngest level. It 

is the author's experience through student teaching and as a mother that 

these priorities and focus have not been seen in Iceland and the variety of 

reading materials for beginners is rather limited in general and mostly to 

narrative text. A field study was conducted to shed the light on the reading 

material that schools use for six to nine year olds to enhance their reading 

ability. The study was done in six primary schools in the capital area. 

Furthermore a semistructured interview was conducted with an employee 

of Námsgagnastofnun to get information about what determines the choice 

of reading material and the type of text that is selected for beginners and 

whether Námsgagnastofnun planned to increase the share of informational 

text. 

The main findings show that students almost exclusively use narrative 

text in home reading to enhance there reading ability. The study 

furthermore shows that there is currently a certain emphasis change on 

using informational text for young readers with a publication of a new 

series that is based on the principles of informational text.  

The author believes that informational text, as covered in this study, 

should be part of the primary school curriculum and is of high relevance to 

diversify reading material for beginners, increase interest and cater to the 

different needs of young readers. 
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1 Inngangur 

Lestur er ein mikilvægasta færni sem einstaklingar þurfa að ná tökum á. Það 

upplýsingasamfélag sem við búum í gerir kröfur um að einstaklingar geti 

lesið fjölbreytta texta sér til gagns og ánægju. Flest börn læra að lesa í fyrstu 

bekkjum grunnskólans þegar formlegt lestrarnám þeirra hefst en sum 

jafnvel fyrr, þegar þau eru enn á leikskólaaldri. Lestrarkennsla í fyrstu 

bekkjum grunnskólans byggir ofan á þann grunn og á þá þekkingu sem börn 

hafa aflað sér frá fæðingu. 

Í upphafi formlegs lestrarnáms er unnið með tungumálið á fjölbreyttan 

hátt með áherslu á heiti og hljóð bókstafa. Til þess að efla lestrarfærni 

byrjenda lesa nemendur hljóðasambönd og einfalda texta sem smám 

saman þyngjast eftir því sem þeir ná betri tökum á lestrarfærninni. 

Lestrarefnið er sérstaklega ætlað byrjendum í lestri og fer lestrarþjálfun að 

miklu leyti fram heima í gegnum heimalestur. Til þess að lestrarnám barna 

verði ánægjuleg og skemmtileg upplifun er mikilvægt að þau lesi bækur sem 

hæfa getu þeirra og áhuga. Áhugi ungra nemenda er mikilvægur fyrir lestur 

því án áhugans hafa þeir ekki hvatann til þess að æfa sig. Æfingin skiptir 

miklu máli fyrir lestrarfærni nemenda því það er eins með lestur og margt 

annað að æfingin skapar meistarann. Nemendur þurfa því að hafa aðgang 

að fjölbreyttu lestrarefni sem vekur athygli þeirra, forvitni og áhuga. 

Það er reynsla höfundar bæði sem móður og kennaranema á vettvangi 

að fjölbreytni í lestrarefni byrjenda sé frekar takmörkuð að því leyti að nær 

eingöngu er um frásagnatexta að ræða. Því endurspeglar lestrarefnið ekki 

mikilvægi þess að nemendur hafi aðgang að fjölbreyttu lestrarefni sem 

hæfir hverjum og einum og eflir áhuga þeirra á lestri. Flestir nemendur eru 

áhugasamir í upphafi lestrarnáms en af einhverri ástæðu ná sumir þeirra 

ekki að viðhalda áhuganum. Það er skoðun höfundar að marga nemendur 

skorti hvata til þess að efla lestrarfærni sína vegna skorts á lestrarefni sem 

vekur athygli þeirra, viðheldur áhuga og svalar forvitni. 

Síðustu ár hafa erlendir sérfræðingar og kennarar á sviði lestrar kallað 

eftir meiri áherslu á upplýsingatexta í lestrarkennslu á yngsta stigi 

grunnskólans (sjá m.a. Caswell og Duke, 1998; Duke, 2000, 2003, 2004, 

2013; Duke og Bennet–Armistead, 2003; Sanacore, 1991). Með 

upplýsingatexta er átt við rauntexta sem hefur það markmið að koma 

ákveðnum staðreyndum, upplýsingum og fróðleik til skila til lesandans 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2009; Rannveig Oddsdóttir, Hrafnhildur 
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Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2013). Sérfræðingar leggja áherslu á að 

nemendur læri að lesa í gegnum einfalda fræðitexta í bland við 

frásagnatexta sem sé mikilvægur undirbúningur fyrir þær breytingar sem 

verða á námi þeirra í kringum fjórða og fimmta bekk. Lestur á 

upplýsingatextum skilar sér einnig í auknum orðaforða nemenda, betri 

lesskilningi og víðtækari lestrarreynslu sem hefur jákvæð áhrif á 

lestrarþróun þeirra (Caswell og Duke, 1998; Duke og Bennet–Armistead, 

2003; Sackes, Trundle og Flevares, 2009). 

Markmið verkefnisins er að vekja athygli á og sýna fram á gildi 

upplýsingatexta sem lestrarefni fyrir sex til níu ára nemendur á yngsta stigi 

grunnskólans. Verkefnið skiptist annars vegar í fræðilega greinargerð og 

hins vegar í þrjár lestrarbækur sem byggja á upplýsingatexta. Greinargerðin 

skiptist í sex kafla auk formála, ágrips, umræðna og lokaorða. Í inngangi er 

gerð grein fyrir vali á viðfangsefni. Í öðrum og þriðja kafla er farið yfir 

fræðilegan bakgrunn sem liggur til grundvallar verkefninu. í öðrum kafla er 

farið yfir hugtökin læsi og lestur, hvaða færni liggur þar að baki og hvernig 

hún þróast. Sérstök áhersla er á lesskilning sem er mikilvægur þáttur í 

lestrarþróun. Kafli þrjú fjallar um ólíkar textagerðir í lestrarnámi byrjenda 

með áherslu á upplýsingatexta og hvaða gildi lestur á slíkum textum getur 

haft í lestrarþróun sex til níu ára barna. Í fjórða kafla er farið yfir þá 

aðferðafræði sem liggur að baki rannsóknarhluta verkefnisins. Þar er gerð 

grein fyrir tilgangi rannsóknar, þátttakendum, rannsóknarsniði, framkvæmd 

og úrvinnslu gagna. Niðurstöður rannsóknar eru teknar saman í fimmta 

kafla. Því næst fjallar sjötti kafli um það námsefni sem fylgir greinargerðinni, 

tilurð þess og markmið. Að lokum eru umræður þar sem efni greinargerðar 

er tekið saman, ljósi varpað á hagnýtt gildi hennar og horft til framtíðar. 

Með greinargerðinni eru lagðar fram hugmyndir að þremur 

lestrarbókum, það er hvernig upplýsingatextar sem lestrarefni fyrir 

byrjendur geta litið út og sýnishorn gefin af bókum um risaeðlur, 

himingeiminn og hvali sem byggja á þeirri textagerð.  

Eftirfarandi spurningar voru hafðar að leiðarljósi við vinnu greinar-

gerðarinnar:  

 Hvaða gildi hafa upplýsingatextar sem lestrarefni fyrir lestrarþróun 
sex til níu ára barna í grunnskóla?  

 Hvaða textagerð einkennir það lesefni sem grunnskólar ætla sex til 
níu ára nemendum að lesa í heimalestri? 

 Hvað er það sem ræður efnisvali og textagerð í útgáfu lestrarefnis 
fyrir byrjendur? Má búast við áherslubreytingum í útgáfunni á 
komandi árum? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn efnisins sem greinargerðin 

byggir á. Fjallað er um hugtökin læsi og lestur, hvaða færni liggur að baki 

lestri og hvernig sú færni þróast. Helstu hugtök tengd lestri eru skilgreind 

svo sem hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi og lesskilningur. Sérstök 

áhersla er á lesskilning sem er mikilvægur þáttur í lestrarþróun. 

2.1 Læsi 

Læsi (e. literacy) og lestur (e. reading) eru nátengd hugtök og líta má á læsi 

sem einskonar yfirhugtak lestrar. Skilgreining á læsi hefur breyst töluvert í 

gegnum tíðina samhliða breytingum í samfélaginu og rannsóknum á læsi. 

Fram á 20. öld var læsi skilgreint sem geta eða færni einstaklings við að lesa 

og rita orð (Westby, 2014). Undir lok 20. aldar var hugtakið mun víðtækara 

og náði yfir tal, hlustun, lestur og ritun. Til þess að verða læs þurfti 

einstaklingur að skilja og ráða yfir öllum þáttum tungumálsins (Garton og 

Pratt, 1989). 

Í dag er læsi skilgreint á eftirfarandi hátt af Efnahags- og 

framfarastofnuninni, OECD, í kenningaramma PISA rannsóknarinnar, 

Programme for International Student Assessment (OECD, 2012, bls. 61): 

„Læsi felur í sér að geta skilið, notað, endurspeglað og fengist við ritaðan 

texta til að ná ákveðnum markmiðum, öðlast þekkingu, nýta möguleika sína 

og taka þátt í samfélaginu.“1 Viðlíka kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013, bls. 98) en þar segir: „Í traustu læsi felst m.a. 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.“ Einstaklingar þurfa því 

að ná ákveðinni undirstöðufærni í umskráningu, lesskilningi, stafsetningu og 

ritun til þess að geta talist læsir á ritmál í félags- og menntunarlegu 

samhengi (Steinunn Torfadóttir, 2011a). Samkvæmt þessum skilgreiningum 

felst læsi því ekki eingöngu í lestrarfærni einstaklings heldur einnig í færni 

hans og getu til að nota og túlka ritmálið.  

                                                           
1
 „Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written 

text, in order to achieve one´s goals, develop one´s knowledge and potential, and 
participate in society.“ 
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Í nútímasamfélagi er gerð krafa á gagnrýnt læsi (e. critical literacy) og 

virkt læsi (e. dynamic literacy). Gagnrýnt læsi vísar til þess að einstaklingur 

geti lesið milli lína, umfram bókstaflega merkingu, til að túlka samhengi 

texta og að ritun sé ekki einskorðuð við skráningu heldur til að túlka, greina, 

spá og útskýra. Virkt læsi felur í sér að einstaklingur geti lesið og kafað djúpt 

í innihald fjölbreyttra texta, borið efni þeirra saman og samþætt hugmyndir. 

Það felst einnig í að einstaklingur geti brugðist við inntaki efnisins og tengt 

það innbyrðis á lausnamiðaðan hátt (Westby, 2014). Skilgreiningar á læsi 

hafa þróast í þá átt sem hér kemur fram í takt við lestrarrannsóknir og 

breytingar á samfélaginu en einnig í takt við öra þróun og almenna notkun 

tæknimiðla. Með aukinni notkun samskipta- og tæknimiðla hafa orðið 

breytingar á gerð og hlutverki texta (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010) 

eins og læsi í víðum skilningi felur í sér sér. 

Læsi í víðum skilningi er einn af grunnþáttum menntunar í núgildandi 

aðalnámskrá. Þar kemur fram að læsi í víðum skilningi felist í færni 

nemenda í að ná tökum á og vinna með ýmis táknkerfi og miðla, svo sem 

búa til vef eða stuttmynd en einnig í því að nemendur þjálfist í að leggja mat 

á fjölbreytt efni, svo sem fréttir og auglýsingar (Stefán Jökulsson, 2012). 

Stafræn tækni hefur á undanförnum árum breytt því umhverfi sem lestur og 

ritun á sér stað. Tölvur og stafræn tækni eru orðin ómissandi tæki í daglegu 

lífi fólks sem og skólastarfi. Út frá þessum breytingum hafa orðið til hugtök 

eins og stafrænt læsi (e. digital literacy), miðlamennt (e. media education) 

og miðlalæsi (e. media literacy). Stafrænt læsi vísar til þeirrar þekkingar sem 

fólk þarf að ná tökum á til þess að geta nýtt sér tölvu- og nettækni til 

samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi. Hugtakið miðlamennt nær yfir 

skólastarf þar sem nemendur nýta fjölbreytta miðla í námi sínu við 

efnisgerð og þekkingarsköpun og læra um leið að leggja mat á miðlað efni. 

Miðlalæsi, sem einnig hefur verið nefnt nýlæsi (e. new literacy) og víðlæsi, 

vísar að lokum til þeirrar færni og kunnáttu sem tengist fjölbreyttri 

miðlanotkun og nemendur öðlast í gegnum nám sitt. Þar er átt við hæfni til 

að meta og greina fjölmiðlaefni og ýmsar aðrar upplýsingar annars vegar og 

hins vegar getu til að búa til og miðla efni með fjölbreyttum aðferðum í 

formi prentmáls sem og með notkun annarra tjáningarmiðla (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013; Stefán Jökulsson, 2012).  

Að ofangreindu er augljóst að skilgreining á læsi er víðtæk og krefst 

fjölbreyttrar hæfni og getu einstaklings. Kress (1997) varpar ljósi á það með 

kenningu sinni um miðlalæsi, The social semiotic theory, og bendir á að 

skilningur einstaklings sé bundinn við reynslu og þekkingu hvers og eins. Að 

skilningur sé í eðli sínu fjölþættur (e. multimodal) og bundinn við félagslega 

reynslu hvers og eins. Hann bendir einnig á að börn öðlist skilning í 



 

13 

félagslegum aðstæðum og í gegnum fjölþætt tákn sem búa yfir merkingu (e. 

semiotic) sem hver og einn dregur fram út frá sinni reynslu. Lestur er hins 

vegar afmarkaðra hugtak en læsi og verður sjónum beint að lestri í næstu 

köflum. 

2.2 Lestur 

Lestur er einn af undirstöðuþáttum læsis og byggir í megin atriðum á að lesa 

texta og skilja það sem lesið er. Samkvæmt kenningu Hoover og Gough 

(1990) um einfalda lestrarlíkanið, The simple view of reading, felast tveir 

meginþættir í lestri, það eru umskráning og málskilningur. Umskráning vísar 

til færni einstaklings í að lesa úr bókstafstáknunum, breyta bókstöfunum í 

hljóð og tengja saman í merkingarbærar einingar. Málskilningur vísar hins 

vegar til færni einstaklings við að skilja texta sem hann les eða heyrir 

(Hoover og Gough, 1990). Samkvæmt kenningunni um einfalda lestrar-

líkanið er lesskilningur sem sagt afrakstur tveggja meginþátta, umskráningar 

og málskilnings. Einstaklingur getur því ekki talist læs nema hann hafi náð 

góðum tökum á báðum þessum þáttum (Cain, 2010; Catts, Kamhi og Adlof, 

2014; Steinunn Torfadóttir, 2011a). Einstaklingur sem hefur ekki vald á 

umskráningu getur ekki lesið úr bókstafstáknunum og kemst því ekki í tengsl 

við innihald textans, sem er lokamarkmið lestrar og getur því ekki talist læs. 

Sá sem hefur vald á umskráningu en skilur ekki það sem lesið er vegna 

lélegs málskilnings getur heldur ekki talist læs þar sem skilninginn vantar 

(Hoover og Gough, 1990). 

Lestur er mikilvæg færni fyrir einstaklinga í upplýsingasamfélagi. Á 

hverjum degi lesum við okkur til gagns og gamans. Segja má að lestrarfærni 

sé ein mikilvægasta færni sem einstaklingur þarf að ná tökum á í lífinu. 

Lestur er undirstaða alls náms og lestrarfærni einstaklings því lykillinn að 

lífsgæðum hans. Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, 

leggur áherslu á þá staðreynd að á 21. öld geti fólk í tæknivæddu 

nútímasamfélagi vart talist frjálst ef það hefur ekki tök á lestrarfærni. 

UNESCO lýsti því áratuginn frá 2003–2012 áratug læsis með kjörorðinu 

„Literacy as Freedom“ eða „Læsi er frelsi“ (Westby, 2014) sem undirstrikar 

mikilvægi þess að allir einstaklingar nái góðri lestrarfærni. Lestur er þó ekki 

meðfædd færni heldur þarf í flestum tilfellum að kenna börnum að lesa og 

gefa þeim tækifæri á að æfa sig. 

2.3 Lestur byggir á tungumálinu 

Lestur byggir á færni einstaklings og þekkingu hans á töluðu og rituðu máli. 

Hann krefst þekkingar á bókstöfum og orðum og hvernig tengja má hljóð 
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bókstafanna saman til að mynda orð. Lestur byggir einnig á hæfni 

einstaklings til að spá fyrir um orð í texta út frá þekkingu hans á 

tungumálinu, eins og setningauppbyggingu, merkingu orða og texta 

(Browne, 2009). Lestur er því margslungið og virkt ferli sem byggir á færni 

einstaklings í tungumálinu. 

Tungumálið er flókið kerfi sem byggir á samvinnu fjögurra undirþátta, 

hljóðkerfisfræði (e. phonology), merkingarfræði (e. semantics), málfræði (e. 

grammar) og málnotkunar (e. pragmatics). Hljóðkerfisfræði er vitund um 

hvernig málhljóð raðast saman í merkingarbærar einingar eða orð og er 

þýðingarmikil fyrir lestrarþróun. Merkingarfræðin inniheldur málskilning, 

orðaforða, hugtök og merkingu orða. Málfræði samanstendur af 

setningafræði (e. syntax) og orðhlutafræði (e. morphology), það er að segja 

hvernig orðum og orðhlutum (minnsta merkingarbæra eining máls) er raðað 

saman til að tjá mismunandi merkingu. Málnotkun vísar til þess hvernig við 

notum og beitum tungumálinu (Carroll, Bowyer–Crane, Duff, Hulme og 

Snowling, 2011). 

Málvitund (e. metalinguistic awareness) barna þróast út frá þessum 

þáttum tungumálsins og vísar til færni einstaklings við að vinna með hljóð 

tungumálsins, merkingu orða, orðasambanda og setninga. Hún vísar einnig 

til skilnings á merkingu sem ekki er tjáð með berum orðum, svo sem 

orðtaka og myndlíkinga (Cain og Oakhill, 2007). Lestur byggir því á 

málvitund einstaklings, meðvitaðri þekkingu hans á tungumálinu og hvernig 

hægt er að nota tungumálið á margvíslegan hátt (Snow, Burns og Griffin, 

1998). Málvitund einstaklinga er í stöðugri þróun og er góð lestrarfærni 

mikilvæg fyrir málþróun þeirra. Lestur er ein öflugasta leiðin fyrir einstakling 

til að byggja upp áframhaldandi orðaforða og málskilning (Walpole og 

McKenna, 2007; Beck, McKeown og Kucan, 2013). Í gegnum lestur eykst 

orðaforði einstaklings í jöfnu hlutfalli við lestur. Þeim mun fleiri orð sem 

einstaklingur þekkir þeim mun auðveldara er fyrir hann að læra ný orð 

(Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Það eru því gagnvirk tengsl á milli 

málvitundar og lestrarfærni einstaklings. 

Ofangreind atriði styðja þá staðreynd að lestur er flókin hugræn aðgerð 

og margþætt færni sem byggir á styrkleikum einstaklings í tungumálinu. 

Einstaklingur þarf að hafa góða málvitund og þekkingu á tungumálinu en 

einnig geta notað tungumálið á fjölbreyttan hátt til þess að ná góðum 

tökum á lestri (Snow, Burns og Griffin, 1998).  
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2.4 Þróun lestrar 

Flest börn læra að lesa þegar formlegt lestrarnám þeirra hefst í fyrsta bekk 

en sum jafnvel fyrr. Þrátt fyrir að formlegt lestrarnám hefjist ekki fyrr en í 

grunnskóla hefst undirbúningur þess mun fyrr eða fljótlega eftir fæðingu. 

Lestur byggir á málvitund einstaklings eins og fram kom hér að framan og 

því hefur öll reynsla hans af tungumálinu, hvort sem er rituðu eða töluðu, 

góð áhrif á undirbúning formlegs lestrarnáms. Því víðtækari reynsla þeim 

mun betri. 

Börn sem alast upp í læsissamfélagi öðlast ákveðna þekkingu á 

bókstöfum, orðum og bókum frá fæðingu þar til formlegt lestrarnám þeirra 

hefst. Þetta tímabil hefur verið nefnt bernskulæsi (e. emergent literacy) 

(Kamhi og Catts, 2014). Á tímabilinu þróast hugmyndir barna varðandi læsi í 

gegnum rannsóknir þeirra og samskipti á lestri og ritun eldri einstaklinga en 

einnig í gegnum eigin tilraunir (Sulzby og Teale, 1991). Þau öðlast dýrmætan 

skilning á bókstöfum, hljóðkerfisvitund og orðaforða og skilja að ritmál 

hefur form og tilgang. Öll sú þekking, færni og viðhorf sem börn afla sér á 

þessu tímabili hjálpar þeim að ná tökum á lestri síðar meir. Brýnt er að 

skapa ungum börnum sem víðtækasta reynslu af tungumálinu í gegnum 

lestur bóka, söng og samskipti. Heimili barna og leikskóli gegna mikilvægu 

hlutverki í undirbúningi fyrir lestrarnám þeirra. Sú reynsla sem börn afla sér 

á þessu tímabili getur skipt sköpum þegar kemur að formlegu lestrarnámi í 

grunnskóla (Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Lestrarfærni einstaklings þróast smám saman frá því að þekkja bókstafi 

og hljóð þeirra þar til hann getur lesið texta sér til skilnings. 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) gegnir þar lykilhlutverki. 

Hljóðkerfisvitund vísar til færni einstaklings til að vinna með stærri einingar 

tungumálsins svo sem rím, að skipta orðum í atkvæði eða að skipta út 

hljóðum í orðum. Hljóðkerfisvitund barna þróast með þeim frá unga aldri og 

nýta þau hana til að ná tökum á tungumálinu löngu áður en þau verða 

meðvituð um hljóðkerfisuppbyggingu orða. Undirþáttur hljóðkerfisvitundar 

er hljóðavitund (e. phoneme awerness) sem er mikilvæg forsenda 

lestrarnáms. Hugtakið hljóðavitund vísar til færni einstaklings til að vinna 

með smæstu einingar tungumálsins, hljóðunginn (e. phoneme). Hún vísar til 

færni hans til að tengja saman einstök hljóð bókstafa sem er nauðsynleg 

fyrir lestur og ritun (Carroll o.fl., 2011; Cunningham, 2011). 

Ýmsar stigkenningar hafa verið settar fram um lestur og lestrarþróun. 

Þær eiga það sameiginlegt að lestur þróast í áföngum frá myndstigi til 

bókstafsstigs en skiptar skoðanir eru um það hvernig þróunin skiptist. Í 

greinargerðinni er gengið út frá þekktri stigkenningu Ehri (2005) um 
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sjónrænan lestur sem nær yfir fjögur stig í þróuninni, frá myndstigi til 

heildræns bókstafsstigs. Samkvæmt kenningu Ehri læra börn að lesa með 

því að byggja upp sjónrænan orðaforða (e. sight word learning). Þau fara í 

gegnum fjögur stig við að byggja upp sjónminni á ritháttarmyndir orða og ná 

þannig tökum á sjónrænum orðalestri (Steinunn Torfadóttir, 2011b). 

Fyrsta stigið kallast undanfari bókstafsstigs (e. pre–alphabetic phase). Á 

því stigi hafa börn takmarkaða þekkingu á tengslum stafs og hljóðs og geta 

því ekki lesið orð. Þau geta hins vegar borið kennsl á orð sem birtast 

reglulega í umhverfi þeirra út frá samhengi eða vegna sjónrænna sérkenna 

orðanna. Þau þekkja þannig oft nafnið sitt í ákveðnu samhengi, til dæmis á 

leikskólanum og ýmis vörumerki án þess að geta lesið þau. Annað stigið 

kallast bókstafsstig að hluta (e. partial alphabetic phase).   þessu stigi 

þekk a b rn  luta  r stafr finu, vanalega nafnið sitt  g geta n tað þekkingu 

sína til að lesa einf ld  rð.  au þekk a aðallega fyrsta  g síðasta staf í  rði 

en r ða illa við umskr ningu vegna takmarkaðrar þekkingar á hljóðum 

bókstafanna. Lestur þeirra verður því ónákvæmur og þau ruglast 

auðveldlega á líkum orðum. Þriðja stigið kallast fullkomið bókstafsstig (e. 

full alphabetic phase). Hér hafa börn náð fullkominni þekkingu á tengslum 

stafs og hljóðs. Þau ráða því við að umskrá orð sem þau hafa ekki séð áður 

en lestur þeirra er þó enn hægur. Þau eru einnig færari en áður í að muna 

rétta stafsetningu. Fjórða og síðasta stigið kallast heildrænt bókstafsstig (e. 

consolidated alphabetic phase). Á því stigi eru börn fær um að þekkja orð 

eða orðhluta sjónrænt sem heildir. Þau lesa ekki staf fyrir staf heldur í stærri 

einingum sem gerir lestur þeirra nákvæmari og hraðari. Við lesturinn kallar 

lesandinn fram merkingu og setningafræðilegt hlutverk orðsins út frá 

rithætti og framburði þess úr orðasafni hugans á sekúndubroti. Þetta þróast 

í það að verða algjörlega sjálfvirkt ferli sem gerir lesanda kleift að þekkja og 

lesa orð hratt, lipurt og ómeðvitað. Þegar börn eru komin á þetta stig er 

grunni að sjálfvirkum fyrir afnarlausum s  nrænum lestri n ð.  au  afa því 

allar forsendur til að ná góðri lesfimi (Ehri, 2005; Ehri og Snowling, 2004). 

Lesfimi (e. fluency) er þýðingarmikill þáttur í lestrarþróun og einn undir-

stöðuþáttur lesskilnings (Pikulski og Chard, 2005). Margar mismunandi 

skilgreiningar eru til á lesfimi en skilgreining Kuhn, Schwanenflugel og 

Meisinger þykir endurspegla vel þau álitamál og athugunarefni sem 

sérfræðingar innan fræðasviðsins hafa verið uppteknir af (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011). Skilgreining þeirra er á eftirfarandi hátt: 
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Lesfimi byggir á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum 

tungumálsins sem saman stuðla að auknum lesskilningi 

einstaklings. Hún kemur fram í sjálfvirkum fyrirhafnarlausum 

lestri sem er lesin í viðeigandi hendingum (e. phrasing) og með 

réttu hljómfalli (e. intonation). Lesfimi er mikilvæg bæði við 

upplestur sem og hljóðlestur og getur bæði takmarkað eða 

stutt við lesskilning (Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger 

2010:240). 

Lesfimi samanstendur af þremur meginþáttum, sjálfvirkni (e. 

automaticity), nákvæmni (e. accuracy) og hrynrænum þáttum tungumálsins 

(e. prosody) eins og fram kemur í skilgreiningunni. Sjálfvirkni felst í því að 

lesandi geti umskráð orð hratt og fyrirhafnarlaust eða sjálfvirkt, það er að 

hann þekki orðin sjónrænt. Hann þarf því lítið að hafa fyrir umskráningu og 

getur einbeitt sér að lesskilningi (Helga Sigurmundsdóttir, 2011; Rasinski og 

Samuels, 2011). Sjálfvirkni er þar af leiðandi mikilvæg fyrir lesskilning. 

Sjálfvirkni byggist upp með auknum lestri og eftir því sem einstaklingur sér 

orð oftar leggur hann orðmyndina og merkinguna á minnið smám saman. 

Úrvinnslan verður því hraðari og lesturinn að sama skapi  raðari  g 

n kvæmari.    nrænn  rðaf rði er þannig mikilvægur fyrir fiman og 

fyrirhafnarlausan lestur (Rasinski og Samuels, 2011; Kuhn og Rasinski, 

2011). Nákvæmni snýst um nákvæmni lestrarins, réttar endingar og 

orðaröð. Hrynrænir þættir tungumálsins snúast um hljómfall raddarinnar, 

áherslur og hrynjanda sem gera lesturinn áheyrilegan og skiljanlegan. Allir 

þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi (Helga Sigurmundsdóttir, 2011; 

Rasinski og Samuels, 2011). 

2.5 Lesskilningur 

Lesskilningur er mikilvægur þáttur í lestrarfærni barna og þróun hennar og 

þar af leiðandi mikilvægur þáttur fyrir menntun einstaklinga. Lesskilningur 

er megin þáttur lestrar því lítið gagn er af lestri ef við skiljum ekki það sem 

lesið er (Cain og Oakhill, 2007). RRSG, RAND Reading Study Group, 

skilgreinir lesskilning sem ferli sem vinnur samtímis úr merkingu og mótar 

hana í gagnvirku samspili við ritmálið. Lögð er áhersla á að lestur sé félags- 

og menningarleg aðgerð og að lesskilningur feli í sér þrjá þætti: lesanda, 

texta og virkni og ástæðu lestursins. Til þess að skilja texta þarf 

einstaklingur að búa yfir yfirgripsmikilli getu og færni, þar á meðal 

vitsmunalegri hæfni, áhugahvöt og ýmissi þekkingu. Einkenni og útlit texta 

skiptir einnig máli fyrir lesskilning og getur ýmist ýtt undir eða dregið úr 
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skilningi. Að auki skiptir ástæða einstaklings fyrir lestrinum máli fyrir 

lesskilning (Snow, 2002). 

Sú lestrarfærni sem nauðsynleg er til að ná árangri í námi, á 

vinnumarkaði og félagslega nær þar af leiðandi ekki eingöngu yfir 

nákvæman og hraðan lestur á orðum heldur einnig yfir færni við að draga 

fram og vinna úr merkingu fjölbreyttra texta (Kamhi, 2014). Í lesskilningi 

felst hæfnin til að skilja texta af ýmsu tagi, í mismunandi samhengi og 

tilgangi. Málvitund barna gegnir þar stóru hlutverki ásamt reynslu þeirra, 

ályktunarhæfni og þekkingu á eigin hugsun (Perfetti, Landi og Oakhill, 

2005). Málskilningur sem börn hafa þróað með sér frá fæðingu hjálpar þeim 

að tileinka sér lestur og lesskilning. Málskilningur, hvort heldur sem ritmál 

eða talmál, er flókið ferli sem felur í sér marga ólíka vitsmunalega þætti eins 

og fram hefur komið. Færni í málskilningi er grunnur að lesskilningi en 

tryggir hins vegar ekki árangur hans (Oakhill og Cain, 2007). Lesskilningur 

byggir á málskilningi einstaklings og krefst þess að einstaklingur hafi góðan 

málskilning á því tungumáli sem hann les til að skilja texta. Með góðum 

málskilningi er átt við að einstaklingur búi yfir góðum orðaforða, málfræði- 

og setningavitund og þekkingu á uppbyggingu frásagnar til þess að geta 

dregið skilning út frá texta (Caroll o.fl., 2011; Oakhill og Cain, 2007). 

Setningavitund vísar til næmni einstaklings fyrir uppbyggingu orða í lengri 

merkingabærar einingar eins og setningaliði, setningar og málsgreinar 

(Kamhi og Catts, 2014). 

Orðaforði einstaklings skiptir hvað mestu máli fyrir málskilning sem og 

orðhlutavitund (Steinunn Torfadóttir, 2010). Orðaforði er sá fjöldi orða sem 

hver og einn skilur og getur notað við að tala, hlusta, lesa og skrifa og er 

lykillinn að málskilningi (Carroll o.fl., 2011; Guðmundur B. Kristmundsson, 

2000). Orðhlutavitund vísar til næmni einstaklings fyrir uppbyggingu orða 

og orðhluta. Hvernig hann skilur og tileinkar sér beygingar og orðmyndunar-

reglur sem hefur áhrif á málfærni hans. Breidd og dýpt orðaforða er 

lykilþáttur fyrir lesskilning einstaklings og er lestur árangursríkasta leiðin til 

að byggja upp orðaforða (Carlisle, 2007; Kamhi, 2014). Börn með auðugan 

orðaforða eiga auðveldara með að finna merkingu skyldra orða og læra þar 

af leiðandi ný orð sem hefur jákvæð áhrif á lesskilning þeirra. Orðaforði 

einstaklings er einn af sterkustu forspárþáttum um árangur hans í námi 

síðar meir (Beck o.fl., 2013; Carroll o.fl., 2011; Sigrún Vilborg Heimisdóttir 

og Vin Þorsteinsdóttir, 2009). Slakur málskilningur og takmarkaður 

orðaforði hafa því hamlandi áhrif á lesskilning einstaklings. 

Í gegnum lestrarþróunina eru gagnkvæm tengsl á milli lesskilnings og 

málskilnings. Það þýðir þó ekki að þeir séu jafnir og þróist samhliða. Þekking 
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og skilningur á orðum er meginkjarni lesskilnings og eykst án áhrifa frá 

öðrum þáttum. Orðaforði hefur áhrif á ýmsa færni til dæmis skilning á 

rituðu og töluðu máli (Perfetti o.fl., 2005). Í gegnum markvissan lestur 

byggja einstaklingar upp orðaforða og aukna málvitund sem skilar sér í 

aukinni lesskilningsfærni (Perfetti o.fl., 2005). 

Samkvæmt kenningunni um einfalda lestrarlíkanið er lesskilningur 

afrakstur tveggja meginþátta, umskráningar og málskilnings (Hoover og 

Gough, 1990). Það er þó ekki nóg fyrir einstakling að reiða sig eingöngu á 

umskráningu og málskilning til þess að túlka texta á merkingarbæran hátt 

eins og fram hefur komið. Ef lesandi leggur eingöngu beinan skilning í orð 

og skilur aðeins það sem sagt er beint og skýrt í texta verður lesskilningur 

hans takmarkaður (Kintsch og Rawson, 2005). Aðrir þættir eins og 

bakgrunnsþekking, áhugahvöt, athygli, ályktunarhæfni, hæfnin til að fylgjast 

með eigin hugsun sem stundum er kölluð námsvitund (e. metacognition) og 

þekking einstaklings á uppbyggingu texta eru mikilvægir fyrir lesskilning 

(Byrnes og Wasik, 2009; Kamhi, 2014; Kamhi og Catts, 2014).  

Bakgrunnsþekking vísar til þeirrar þekkingar sem einstaklingur býr yfir 

um ákveðið viðfangsefni og hjálpar honum að skilja texta og byggja upp nýja 

eða dýpri þekkingu (Byrnes og Wasik, 2009; Kamhi og Catts, 2014; Marzano, 

2004). Fjölbreytt reynsla einstaklings af ólíkum viðfangsefnum hjálpar 

honum að skapa víðtæka bakgrunnsþekkingu sem nýtist honum við að 

draga merkingu út frá texta. Marzano (2004) nefnir tvær algengar nálganir 

til að byggja upp bakgrunnsþekkingu nemenda, beina og óbeina nálgun. 

Bein nálgun nær yfir vettvangsferðir, starfsnám og fleira þar sem 

bakgrunnsþekking byggist upp í gegnum beina reynslu nemenda af 

viðfangsefninu. Hann bendir þó á að bein nálgun sé dýr fyrir skólakerfið og 

því geti fjölbreytt óbein nálgun vegið upp á móti til að byggja upp 

bakgrunnsþekkingu nemenda. Óbein nálgun á sér stað innan skóla eða 

heimilis og næst í gegnum fjölbreyttan lestur og orðaforðakennslu og 

tengist öllu sem er sagt, gert og lesið. Marzano (2004) bendir á að öll 

bakgrunnsþekking sé af hinu góða til að skilja texta og byggja upp frekari 

skilning og þekkingu á viðfangsefni. Smám saman með aukinni reynslu, til 

dæmis í gegnum lestur eða beina reynslu, eykst skilningur einstaklings og 

hann á auðveldara með að nýta sér reynsluna til að skilja texta. Þess vegna 

sé mikilvægt fyrir nemendur að lesa fjölbreytta texta um ólík viðfangsefni 

sem hjálpar þeim að byggja upp bakgrunnsþekkingu sem nýtist þeim þegar 

þeir verða eldri og lesa flóknari texta um sama viðfangsefni (Marzano, 

2004). 
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Áhugi og athygli skipta miklu máli við að byggja upp bakgrunnsþekkingu. 

Jafnvel þótt einstaklingur hafi fjölbreytta reynslu af ólíkum viðfangsefnum 

er misjafnt hvað sú reynsla skilur eftir sig. Einstaklingur sem sýnir 

viðfangsefni áhuga og athygli er mun líklegri til að geta nýtt sér reynsluna en 

sá sem sýnir viðfangsefni lítinn áhuga eða athygli. Guthrie (2003) bendir 

einmitt á að líklegt sé að einstaklingur búi yfir meiri bakgrunnsþekkingu á 

því viðfangsefni sem snertir áhugasvið hans. Eins sé hann líklegri til að leggja 

sig fram um að skilja texta sem snýr að áhugasviði hans. 

Þekking einstaklings á uppbyggingu texta getur hjálpað honum að draga 

fram ýmsar upplýsingar. Í upphafi sögu koma fram ákveðin lykilatriði eins og 

sögupersónur, sögusvið, atburðarás og fleira sem lesandi nýtir sér við 

áframhaldandi lestur (Cain, 2010). Með því að líta yfir texta áður en 

einstaklingur les geta atriði eins og titill, myndir, gröf, samantekt og 

kaflaheiti einnig vakið upp ýmsar hugmyndir, hugsanir, minningar eða 

upplifanir hjá lesandanum sem tengjast bakgrunnsþekkingu hans og þannig 

vakið skilningsvaktina (Blachowicz og Ogle, 2008). 

Skilningsvaktin er eins konar þekking á eigin hugsun eða námsvitund og 

vísar til þess að einstaklingur fylgist með eigin skilningi um leið og hann les. 

Hann stoppar við orð sem hann skilur ekki, nýtir sér samhengi texta til að 

draga fram merkingu og dregur ályktun út frá samhengi og fyrri þekkingu. 

Hann endurles eða les aðeins lengra til þess að kalla fram merkingu texta, 

veltir henni fyrir sér og hvort hún gangi upp. Hann spyr einnig út í þau orð 

sem hann ekki skilur. Það er því mikilvægt fyrir lesskilning að skilningsvaktin 

sé virk. Þannig samþættir lesandinn upplýsingar sem fram koma í texta og 

beitir ályktun til að fylla inn í myndina jafn óðum og nýjar eða nákvæmari 

upplýsingar koma fram (Blachowicz og Ogle, 2008; Byrnes og Wasik, 2009; 

Kamhi, 2014). 

Framangreind atriði einkenna einstaklinga sem eru færir í lestri og segja 

má að þeir séu virkir lesarar. Það sem einkennir þá er að þeir eru komnir 

langt í lestrarþróun. Þeir hafa náð góðum tökum á lesfimi og lestur þeirra 

því fyrirhafnarlaus og hraður. Þeir hafa áhuga á lestrinum, nýta sér fyrri 

þekkingu sína, orðaforða og lesskilningsaðferðir til þess að lesa sér til 

skilnings og hafa gaman af (Burns, Griffin og Snow, 1999).  
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3 Textagerðir 

Í kaflanum er fjallað um algengar textagerðir í skólastarfi með áherslu á 

upplýsingatexta og hvaða áhrif lestur á slíkum textum getur haft á 

áhugahvöt, bakgrunnsþekkingu og orðaforða nemenda en allir þessir þættir 

eru mikilvægir fyrir þróun lestrar. 

Öll hefðbundin málnotkun fellur undir einhverja textagerð og má nota 

hugtakið hvort sem er um talað mál eða ritað (Þórunn Blöndal, 2005). 

Textar gegna stóru hlutverki í lífi einstaklinga og birtast allt í kringum okkur í 

bókum, dagblöðum, leiðbeiningabæklingum, á mjólkurfernum, veraldar-

vefnum og götuskiltum svo eitthvað sé nefnt. Þessar textagerðir eru ólíkar 

og þjóna mismunandi tilgangi og hafa börn mismikla reynslu af þeim. 

Þórunn Blöndal (2005) bendir á að þrátt fyrir það séu nokkur atriði sem allur 

texti eigi sameiginlega; hann hefur ákveðinn tilgang, honum er beint til 

tiltekins viðtakanda og kallar fram viðbrögð hjá lesanda.  

Texti, mæltur eða ritaður, er birtingarmynd tungumálsins. Hann er boð 

frá sendanda til viðtakanda og háður því að lesandi finni einhverja merkingu 

í honum (Þórunn Blöndal, 2005). Texti einkennist af því samfélagi og þeim 

aðstæðum sem hann verður til í og er skilningur á texta bæði háður reynslu-

heimi lesanda og sendanda (Harpa Kolbeinsdóttir, 2010). 

3.1 Textagerðir í skólastarfi  

Ákveðnar áherslur má greina í uppbyggingu mismunandi texta og er í því 

sambandi talað um ólíkar textagerðir (e. genre). Dæmi um algengar texta-

gerðir sem mikið eru notaðar í daglegu lífi og gegna mikilvægu en ólíku 

hlutverki í námi og kennslu barna eru frásagna- (e. narrative text) og 

upplýsingatextar (e. informational text) (Rannveig Oddsdóttir o.fl., 2013).  

Frásagnatextar segja sögu og er tilgangur þeirra að skemmta 

lesandanum. Flest börn hafa góða reynslu af frásagnatextum frá unga aldri 

þar sem margir foreldrar og uppalendur lesa og skoða bækur með börnum 

sínum. Þær stundir eru mikilvægur undirbúningur fyrir lestrarnám barna. 

Einkenni sögu er ákveðinn söguþráður sem vanalega er sagður í tímaröð. 

Saga hefur upphaf, miðju og endi, ákveðnar sögupersónur og sögusvið. 

Megintilgangur upplýsingatexta er hins vegar að miðla upplýsingum um 

náttúruna og hinn félagslega heim sem við búum í svo lesandinn læri af 

lestrinum (Duke og Bennet–Armistead, 2003). Upplýsingatexti er ólíkur 
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frásagnatexta að því leyti að hann býr yfir staðreyndum, tímalausri og 

almennri setningauppbyggingu (e. timeless verb construction and generic 

noun construction) og flokkandi og skilgreinandi (e. classificatory and 

definitional) efni (Duke, 2000:205; Duke og Bennet–Armistead, 2003:17). 

Upplýsingatexti býr einnig yfir lýsandi frásögn (e. description), samanburði 

og/eða andstæðu (e. compare/contrast), vandamáli og/eða úrlausn (e. 

problem/solution) og orsök og/eða afleiðingu (e. cause/effect). 

Upplýsingatexti er að auki auðkenndur af fyrirsögnum, myndatextum, 

töflum, gröfum, ljósmyndum og sérhæfðum orðaforða (Fox, 2009; Yopp og 

Yopp, 2012).  

Frásagnatextar eru algengir í lestrarkennslu hér á landi og einnig 

erlendis. Þeir eru mikið notaðir í skólastarfi nemenda á öllum aldri, jafnt í 

lestri sem og ritun og er það reynsla höfundar að nemendur lesi nær 

eingöngu frásagnatexta í heimalestri. Erfitt er að meta reynslu byrjenda í 

lestri af upplýsingatextum eða segja til um vægi upplýsingatexta í lestrar-

námi þeirra hérlendis. Engar rannsóknir svo vitað sé hafa verið gerðar á 

aðgengi nemenda að upplýsingatextum í heimalestri og ekki er vitað hversu 

stóru hlutverki þeir gegna í kennslu yngstu nemendanna. Hins vegar er vitað 

að eftir því sem nemendur eldast eykst vægi upplýsingatexta í námsefni 

þeirra til muna. Duke (2003) gerði rannsókn í bandarískum grunnskólum á 

aðgengi nemenda á yngsta stigi grunnskólans að upplýsingatextum annars 

vegar og frásagnatextum hins vegar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna 

að frásagnatextar eru algengasta textaformið í fyrstu bekkjum 

grunnskólans. Þar kemur fram að skáldsagnatexti eða frásögn er um 90% 

þeirra texta sem notaðir eru í kennslu og nemendur lesa í lestrarbókum 

sínum. Duke (2000, 2003 og 2004) leggur áherslu á að hlutur 

upplýsingatexta verði aukinn í kennslu á yngsta stigi grunnskólans og eru 

ástæður þess umfjöllunarefni næsta kafla. 

3.2 Hvers vegna upplýsingatexti 

Erlendir sérfræðingar á sviði lestrar telja mikilvægt að vægi upplýsingatexta 

í lestrarnámi barna verði aukið í bland við frásagnatexta svo nemendur 

kynnist fjölbreyttum textagerðum. Það gera jafnframt lestrarkennarar og 

rannsakendur sem eru sammála um að ungir nemendur hafi hag af því að 

upplýsingatextar séu notaðir í lestrarnámi þeirra (Duke og Bennet–

Armistead, 2003; Snow, Burns og Griffin, 1998). Duke og Bennett–

Armistead (2003) ganga svo langt og segja að ef undirbúa eigi nemendur 

fyrir framtíðina á upplýsingaöld sé mikilvægt að kenna þeim að lesa og 

skrifa upplýsingatexta frá upphafi skólagöngu. Samkvæmt skýrslu og 
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tillögum starfshóps Námsgagnastofnunar (2007) hafa íslenskir kennarar 

einnig kallað eftir auknu vægi upplýsingatexta í lestrarnámi ungra barna. Í 

skýrslu starfshópsins koma fram áherslur kennara um að huga þurfi 

sérstaklega að efnisvali lestrarbóka fyrir 1.–4. bekk. Þar þurfi að gæta að 

fjölbreytni í textagerð og bjóða nemendum upp á að lesa fræðsluefni, ljóð 

og sögur sem höfði jafnt til stúlkna sem drengja (Námsgagnastofnun, 2007). 

Um aldamótin síðustu gerði Smith (2000) rannsókn á því hvers konar 

texta fullorðið fólk les og skrifar í daglegu lífi fyrir utan skóla, til dæmis við 

vinnu, heima við og tengt samfélaginu. Rannsóknin leiddi í ljós að fullorðið 

fólk les í miklum mæli ýmsa texta sem ekki eru byggðir á skáldskap, svo sem 

fræðirit, ævisögur, dagblöð og fleira. Einnig er mikið af þeim texta sem 

birtist á veraldarvefnum og fólk les daglega upplýsingatexti. Rannsókn sem 

gerð var árið 1998 sýnir að allt að 96% texta á veraldarvefnum er 

upplýsingatexti (Kamil og Lane, 1998). Búast má við að þessi tala hafi breyst 

töluvert enda hefur orðið mikil þróun á rafrænu efni á undanförnum árum. 

Engu að síður má gera ráð fyrir að stór hluti þess efnis sem fólk les daglega á 

veraldarvefnum sé upplýsingatexti, svo sem fréttir, leiðbeiningar og ýmist 

fræðsluefni eða námsefni. Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna eru 

upplýsingatextar áberandi í nútíma þjóðfélagi og því full ástæða til þess að 

leggja meiri áherslu á slíka texta í lestrarnámi byrjenda. 

Sérfræðingar á sviði lestrar, til dæmis Duke, Bennet–Armistead og 

Caswell, benda á að reynsla nemenda af lestri upplýsingatexta á fyrstu 

stigum grunnskólans geti verið lykillinn að námsárangri þeirra síðar meir. 

Það sé vegna þess að í kringum fjórða eða fimmta bekk færist áherslan frá 

því að læra að lesa til þess að lesa til að læra (Duke og Bennet–Armistead, 

2003; Caswell og Duke, 1998). Það er ekki þar með sagt að nemendur hafi 

ekki lært neitt af lestrinum fram að þeim tíma en námsefni þeirra breytist 

töluvert í kringum þennan aldur. Stór hluti námsbóka sem nemendur lesa 

eftir fjórða bekk eru bækur byggðar á upplýsingatexta og aukin áhersla er 

lögð á að nemendur lesi til að afla sér upplýsinga og þekkingar. 

Sérfræðingar benda því á að það sé góður undirbúningur fyrir nemendur að 

lesa og skrifa upplýsingatexta til jafns við frásagnatexta í lestrarnámi sínu frá 

upphafi. Nemendur verði þannig betur undirbúnir til þess að lesa og skrifa 

slíka texta og mæta kröfum námsins eftir því sem þeir eldast (Duke og 

Bennet–Armistead, 2003; Caswell og Duke, 1998). 

Með ofangreint í huga þarf að kenna ungum nemendum að lesa 

upplýsingatexta og gera þeim grein fyrir muninum á ólíkum textagerðum. 

Eins og Duke (2004) bendir á kallar lestur ólíkra textagerða á mismunandi 

lestrartækni. Frásagnatexti eins og sögur er vanalega lesinn í heild, frá 
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upphafi til enda á jöfnum hraða. Aftur á móti er upplýsingatexti ekki 

endilega lesinn í heild heldur frekar út frá vali, þörfum eða áhuga hvers og 

eins. Lesandi getur valið að lesa einungis þann hluta upplýsingatextans sem 

kemur til móts við þarfir hans eða vekur áhuga. Þannig getur lesandi látið 

sér nægja að fara í efnisyfirlit, finna þann kafla sem kemur til móts við þarfir 

hans og sleppt því að lesa meira úr þeirri bók. Þegar einstaklingur les 

upplýsingatexta getur leshraðinn verið mismunandi. Suma kafla les hann 

ýtarlega á jöfnum hraða en aðra lætur hann sér nægja að lesa hratt í 

gegnum eða skanna yfir (Duke, 2004). 

Samkvæmt tölum frá Bandaríkjunum hefur útgáfa bóka sem byggja á 

upplýsingatextum fyrir fyrstu bekki grunnskólans aukist um 200% á síðustu 

árum (Marinak og Gambrell, 2009). Það má því segja að þeir hafi svarað 

áherslum sérfræðinga með aukinni útgáfu lestrarefnis sem byggir á 

upplýsingatexta. Það er hins vegar reynsla höfundar að þessar 

áherslubreytingar hafi ekki skilað sér hingað til lands og skortur sé á 

fjölbreyttu lestrarefni fyrir yngstu nemendur grunnskólans. 

Staða læsis hjá íslenskum nemendum og niðurstöður PISA 

rannsóknarinnar hafa verið áberandi í umræðu meðal kennara og í 

samfélaginu öllu undanfarin ár. PISA könnunin metur hversu vel nemendur 

hafa tileinkað sér þá þekkingu og hæfni sem þeir þurfa á að halda í 

nútímasamfélagi við lok grunnskóla (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

ákveðið áhyggjuefni. Helstu niðurstöðurnar PISA frá árinu 2012 sýna að 

íslenskum unglingum, í 10. bekk, hefur farið aftur frá árinu 2000 í öllum 

þáttum sem mældir eru með PISA, það er í læsi á stærðfræði og 

náttúrufræði og í lesskilningi. Þar kemur einnig fram að íslenskir nemendur 

standi sig ívið betur í lesskilningi en í læsi á náttúrufræði en frammistaða 

íslenskra nemenda í náttúrufræðilæsi er sú lakasta af öllum 

Norðurlandaþjóðunum (Almar M. Halldórsson o.fl., 2012). Út frá 

niðurstöðunum má áætla að íslenska nemendur skorti reynslu við að lesa 

fjölbreytta texta og auka þurfi áherslur á lesskilning á fjölbreyttu efni í 

lestrarnámi þeirra svo þeir fái tækifæri til að byggja upp þekkingu og færni 

sem nýtist þeim til framtíðar. 

3.3 Gildi upplýsingatexta fyrir lesskilning 

Sérfræðingar á sviði lestrar hafa undanfarin ár bent á kosti þess að 

upplýsingatextar séu notaðir í bland við frásagnatexta í lestrarnámi barna 

fyrstu árin eins og áður hefur komið fram. Í því samhengi er bent á að lestur 

á upplýsingatextum byggi upp bakgrunnsþekkingu nemenda, ýti undir 
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ánægju þeirra í námi (Sackes, Trundle og Flevares, 2009) og áhugahvöt og 

næri forvitni þeirra á ýmsum viðfangsefnum sem snerta umheiminn 

(Caswell og Duke, 1998). Jafnframt að lestur á upplýsingatextum veiti 

nemendum dýrmæta reynslu og eigi því að vera sjálfsagður þáttur í 

lestrarnámi þeirra (Yopp og Yopp, 2012). Nemendur læra með lestri á 

fjölbreyttu lestrarefni að textar þjóna mismunandi tilgangi og kalla á ólíka 

nálgun við að lesa eða tækni sem getur haft áhrif á lesskilning þeirra (Duke, 

2003). Með því að bjóða nemendum upp á fjölbreytt lestrarefni sem vekur 

áhuga þeirra á til dæmis skordýrum, veðri, slökkviliðsmönnum, sjónum eða 

gæludýrum læra nemendur að lestur er tæki til þess að öðlast upplýsingar 

og fræðast um það sem vekur áhuga þeirra en einnig til að miðla 

upplýsingum til annarra (Duke, 2004).  

Við lestur nýta einstaklingar þær upplýsingar sem koma fram í texta 

ásamt fyrri þekkingu sinni, bakgrunnsþekkingu og reynslu við að draga fram 

merkingu út frá textanum (Williams, 2008). Fyrri þekking einstakling vísar til 

alls sem vitað er en bakgrunnsþekking til þess sem vitað er um tiltekið 

viðfangsefni. Lítill en mikilvægur hluti af upplýsingum liggur í byggingu texta 

en ekki innihaldinu. Þar má nefna fyrirsagnir, gröf, myndir og samantekt í 

upplýsingatextum og kynningu á aðalpersónum, sögusviði og atburðarás í 

upphafi frásagnatexta. Þekking einstaklings á byggingu texta getur því 

hjálpað honum að koma skipulagi á upplýsingarnar og til að draga fram 

merkingu og innihald texta. Mikilvægt er því að nemendur öðlist víðtæka 

reynslu af ólíkum textagerðum sem eykur færni þeirra í að lesa mismunandi 

texta og skilja það sem lesið er (Williams, 2008). Eftir því sem nemendur 

eldast eykst hlutfall upplýsingatexta í námi þeirra. Þeir textar sem 

nemendur lesa til dæmis í samfélagsfræði, náttúrufræði og líffræði eru 

meira og minna allt upplýsingatextar. Rannsóknir sýna að nemendur eiga 

oft í erfiðleikum með að skilja slíka texta vegna skorts á reynslu. Þeir eru 

ekki kunnugir uppbyggingu textans, skortir skilning á hugtökum sem efnið 

fjallar um og rökhugsun sem kemur í veg fyrir skilning þeirra og að þeir geti 

nýtt sér upplýsingarnar sem koma fram í textanum (Bruning og Schweiger, 

1997). 

Við lestur og hlustun á upplýsingatextum kynnast nemendur nýjum og 

sérhæfðum orðaforða sem hefur í kjölfarið jákvæð áhrif á orðaforða þeirra 

og eykur skilning á fjölbreyttu lestrarefni. Nemendur auka jafnframt skilning 

sinn og þekkingu á náttúrunni og hinum félagslega heimi sem við búum í við 

lestur á slíkum textum eins og áður hefur komið fram (Duke og Kays, 1998). 

Sú þekking og skilningur skilar sér í auknum lesskilningi einstaklings vegna 

þess að bakgrunnsþekking nemenda eykst við lestur slíkra texta. 

Bakgrunnsþekking, orðaforði, áhugahvöt og þekking á uppbyggingu texta 
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eru undirstöðuþættir lesskilnings eins og fram hefur komið og því getur 

aukið vægi upplýsingatexta í lestrarkennslu skilað okkur fróðari og færari 

lestrarhestum (Duke og Bennet–Armistead, 2003). Í köflunum hér á eftir 

verður fjallað sérstaklega um þessa þætti, áhugahvöt, bakgrunnsþekkingu 

og orðaforða. 

3.3.1 Áhugahvöt 

Til þess að einstaklingur nái að byggja upp færni í lestri og nái langt í 

lestrarþróun er mikilvægt að hann lesi fjölbreytta texta og lesi oft. Í því 

sambandi er áhugi einstaklings á efninu mikill drifkraftur og má segja að 

áhugahvöt sé ástæðan fyrir lestrinum. Einstaklingur ver meiri tíma, athygli 

og sýnir meiri þrautseigu við að skilja texta um viðfangsefni sem vekur 

áhuga hans. Áhugahvöt er margbreytileg og nær yfir gildi (e. value), álit (e. 

belief) og þá hegðun eða atferli (e. behavior) sem tengist lestri einstaklings 

(Guthrie, 2011; Guthrie og Wigfield, 2000). Guthrie (2011) fjallar um og lýsir 

áhugahvöt sem áhuga (e. interest), tileinkun (e. dedication) og sjálfstrausti 

(e. confidence) einstaklings. Áhugasamur nemandi les vegna þess að hann 

hefur ánægju af lestrinum, nemandi tileinkar sér lestur vegna þess að hann 

veit að það er mikilvægt og nemandi með sjálfstraust les vegna þess að 

hann getur það. Sumir nemendur búa yfir öllum þessum þáttum en aðrir 

einungis einum eða tveimur. 

Áhugahvöt má greina í innri- og ytri hvatir eftir ástæðu einstaklings fyrir 

lestrinum. Nemendur sem hafa sterka innri áhugahvöt skapa sín eigin 

tækifæri til lestrar. Þeir lesa vegna þess að lesturinn uppfyllir persónulegar 

þarfir sem geta verið mismunandi á milli einstaklinga svo sem forvitni, 

tilfinningar og/eða félagsleg samskipti. Einstaklingur sem uppfyllir eigin 

persónulegar þarfir með lestri er líklegri til að lesa oftar og ná langt í 

lestrarþróun (Gambrell, Palmer, Codling og Mazzoni, 1996; Guthrie, 1996; 

Guthrie, 2011). Þegar einstaklingur les einungis vegna skyldu eða til að klára 

ákveðið verkefni án tillits til persónulegrar skuldbindingar eða áhuga er 

talað um ytri hvatir sem ástæðu fyrir lestrinum. Ytri áhugahvöt er ekki talin 

hafa jákvæð áhrif á lestrarþróun einstaklings til lengri tíma (Guthrie, 1996; 

Guthrie, 2011). 

Trú einstaklings á eigin getu er sá þáttur áhugahvatar sem talin er 

tengjast námsárangri hvað mest í gegnum skólagöngu hans. Það er vegna 

þess að sjálfstraust er trú á eigin getu og sterklega tengt árangri (Guthrie, 

2011). Morgan og Fuchs (2007) báru saman 15 rannsóknir er varða 

samband milli lesturs barna, trú þeirra á eigin getu og markmiðasetningu. 

Niðurstöðurnar benda til þess að einstaklingar sem hafa ánægju af því að 
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lesa lesi oftar og verði færari í lestri. Aftur á móti virðist þeim nemendum 

sem ekki ná góðum tökum á lestri skorta áhugann og innri hvöt til þess að 

lesa og fá því ekki þá þjálfun sem þeir þurfa til þess að ná góðri lestrarfærni. 

Niðurstöðurnar gefa þar af leiðandi til kynna að fylgni sé á milli lestrarfærni 

einstaklings, trú hans á eigin getu og áhugahvatar sem ýtir undir þann 

möguleika að gagnkvæmt samband sé þarna á milli. Kennarar hafa 

jafnframt lengi bent á að áhugahvöt sé einn þeirra þátta sem hefur mikið að 

segja um hversu góðum tökum nemendur ná á lestri (Gambrell o.fl., 1996). 

Blachowicz og Ogle (2008) benda á að mikið af þeim texta sem fullorðnir 

einstaklingar lesa dags daglega séu upplýsingatextar og ástæða fyrir 

lestrinum sé eigin áhugi sem getur verið af margvíslegum toga. Fram kemur 

að einstaklingar lesi mikið af upplýsingatexta til þess að afla sér upplýsinga 

um viðfangsefni sem hafa tilgang fyrir þá. Að sama skapi benda Duke og 

Bennet–Armistead (2003) á að upplýsingatextar séu það lestrarefni sem 

mörg börn kjósi að lesa. Börn eins og fullorðnir hafa mismunandi þarfir og 

kjósi þar af leiðandi mismunandi lestrarefni til þess að uppfylla þær. Vegna 

þess hversu stóran þátt eigin áhugi og tilgangur spilar í lestri einstaklings er 

mikilvægt að kennarar hugi einnig að þeim þáttum í lestrarnámi nemenda. 

Mikilvægt er að hugsa um það lestrarefni sem nemendur hafa aðgang að til 

þess að æfa lestrarfærni sína, hvaða tilgangi það þjónar fyrir nemendur og 

ólíkar þarfir þeirra. Skapa þarf tækifæri fyrir nemendur til lestrar á 

fjölbreyttu efni með ólíkan tilgang, allt frá því að afla sér nýrra upplýsinga, 

framkvæma verk eða endurskapa minningar og reynslu. Slík lestrartækifæri 

geta ákvarðað hvort einstaklingar nái árangri í lestri og góðri lestrarfærni til 

framtíðar (Blachowicz og Ogle, 2008). 

3.3.2 Bakgrunnsþekking 

Bakgrunnsþekking er einn af undirstöðuþáttum lesskilnings og nær hún yfir 

vítt svið. Annars vegar yfir almenna þekkingu á mannlegum þáttum og 

samskiptum en hins vegar til afmarkaðrar þekkingar á sérsviðum (Kamhi og 

Catts, 2014). Þekking einstaklings og reynsla hefur áhrif á það hvernig hann 

skilur, metur og man það sem lesið er (Blachowicz og Ogle, 2008). 

Einstaklingur þarf að sækja í bakgrunnsþekkingu sína og álykta til að öðlast 

fullan skilning á því sem hann les þegar textinn greinir ekki bókstaflega frá 

því sem gerist (Kintsch og Rawson, 2005). Lesskilningur krefst þess að um 

leið og einstaklingur beitir umskráningu og les orð af nákvæmni dragi hann 

fram lýsingu á því sem fram kemur í textanum. Það ferli leiðir 

óhjákvæmilega til nýrrar þekkingar og samþættingar við fyrri þekkingu og 

eldri upplýsingar (Snow og Sweet, 2003).  
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Í gegnum margvíslega reynslu af fjölbreyttum viðfangsefnum byggja 

einstaklingar upp ákveðna þekkingu sem hefur áhrif á skilning þeirra. 

Bakgrunnsþekking hvers og eins er einstök sem gerir það að verkum að við 

skiljum texta á mismunandi hátt allt eftir því hver reynsla okkar og 

skilningur er af viðfangsefninu. Eins og fram kemur í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) og áður hefur komið fram snýst læsi fyrst og fremst um 

merkingasköpun sem á sér aldrei stað í tómarúmi. Tveir einstaklingar geta 

skilið texta á ólíkan hátt þrátt fyrir að lestrarfærni þeirra sé svipuð. 

Merkingarsköpun þeirra ræðst af þeirri reynslu sem þeir hafa og ótal 

aðstæðubundnum þáttum sem hafa áhrif á túlkun þeirra og reynslu. 

Guthrie (2011) bendir á að ákafir og áhugasamir nemendur lesi til þess að 

afla sér upplýsinga sem víkka út þekkingu þeirra á umheiminum og lestur sé 

tæki til að afla þeirrar þekkingar sem hver og einn kýs. Þegar einstaklingar 

lesa efni að eigin vali og áhuga er markmið lestursins fyrst og fremst að 

auka þekkingu en ekki að æfa lestrarfærnina (Guthrie, 2011). Eins og áður 

hefur verið nefnt eru nemendur sem uppfylla persónulegar þarfir sínar og 

innri áhugahvöt með lestri líklegir til að lesa mikið og ná langt í lestrarþróun. 

Færir lesarar eru auk þess virkir í að byggja upp þekkingu sína og máta hana 

við fyrri þekkingu og reynslu jafnóðum og þeir lesa (Blachowicz og Ogle, 

2008).  

Zwiers (2004) bendir á að á sama tíma og einstaklingur les texta tengi 

hann innihald hans við fyrri þekkingu sína og reynslu. Hann mátar jafnframt 

þekkingu sína við fyrri reynslu sem annaðhvort styrkist eða úr verður ný 

þekking til að byggja ofan á. Höfundar texta gera í raun ráð fyrir því að 

lesendur nýti bakgrunnsþekkingu sína við lesturinn. Zwiers (2004) vitnar í 

orð Alvermann og Phelps þar sem þeir segja að höfundar geri ráð fyrir að 

lesendur búi yfir ákveðinni bakgrunnsþekkingu. Að þeir búi yfir ákveðnum 

staðreyndum, almennum hugmyndum um viðfangsefnið, reynslu og 

menningartengdri þekkingu sem nýtist einstaklingnum við lesturinn. Eins og 

fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lestur öflugt tæki til þess að 

byggja upp þekkingu. Því er óhætt að segja að lestur á fjölbreyttu lestrarefni 

hjálpi ungum nemendum að byggja upp reynslu og skilning á ólíkum 

viðfangsefnum sem síðan nýtist þeim til að skilja flóknari texta um sama 

viðfangsefni í eldri bekkjum grunnskólans. Caswell og Duke (1998) benda á 

að við lestur á upplýsingatextum gefist tækifæri til að efla 

bakgrunnsþekkingu nemenda á þann hátt sem lestur á frásagnartextum 

gerir ekki. Lesturinn skilar sér í aukinni sérfræðiþekkingu á ýmsum 

viðfangsefnum, betri lesskilningi og ríkari orðaforða sem hefur um leið 

jákvæð áhrif á lesfimi einstaklingsins.  
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3.3.3 Orðaforði 

Tungumálið er eitt öflugasta verkfæri hugans. Við notum tungumálið til að 

tjá okkur og eiga samskipti við annað fólk. Orð eru grunneiningar tungu-

málsins, minnsta eining sem ber merkingu. Góður orðaforði er beintengdur 

málþroska og gerir okkur betur kleift að orða hugsanir okkar og langanir og 

koma þeim til skila. Málumhverfi barna er þýðingamikill þáttur fyrir 

orðaforða þeirra. Hann er undir því kominn hversu mikinn orðaforða þau 

komast í tæri við í málumhverfi sínu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004).  

Flestir fræðimenn eru sammála um mikilvægi orðaforða fyrir máltöku 

barna, málskilning og málþroska þeirra en að auki er hann brýnn fyrir 

árangur barna í lestri og þá sérstaklega fyrir lesskilning (Carroll, o.fl., 2011; 

Graves, 2006; Pearson, Hiebert og Kamil, 2007; Perfetti, 2010). Fjölbreyttur 

orðaforði einstaklinga ýtir undir skilning þeirra á umheiminum, hjálpar þeim 

að kynnast nýjum hugmyndum og eykur skilning þeirra á fjölbreyttu 

lestrarefni. Fjölbreyttur orðaforði hjálpar einstaklingum einnig að byggja 

upp enn öflugri orðaforða í gegnum lestur vegna þess að einstaklingur með 

auðugan orðaforða á auðveldara með að finna merkingu skyldra orða og 

læra þar af leiðandi ný orð (Beck o.fl., 2013; Carroll o.fl., 2011). 

Upplýsingatextar innihalda oft meira af tæknilegum og sérhæfðum 

orðaforða en aðrar textagerðir (Duke og Kays, 1998). Þessi orðaforði er 

ungum nemendum oft framandi en jafnframt mikilvægur til þess að skilja 

ýmis viðfangsefni sem tengjast umheiminum og námi þeirra síðar meir 

(Duke og Bennett–Armistead, 2003). Þegar nemendur sökkva sér ofan í 

viðfangsefni sem vekur áhuga þeirra og forvitni vex orðaforði þeirra og um 

leið byggja þeir upp aukinn skilning á viðfangsefninu (Blachowicz og Fisher, 

2000). Breidd og dýpt orðaforða er lykilþáttur fyrir lesskilning einstaklings 

og er lestur á fjölbreyttu efni árangursríkasta leiðin til að byggja hann upp 

(Carlisle, 2007; Kamhi, 2014). Við endurtekinn lestur læra einstaklingar 

smám saman merkingu nýrra orða sem þeir geyma í orðasafni hugans (e. 

lexicon) og geta þannig kallað fram merkingu þess síðar meir (Cunningham, 

2005). Orðaforði einstaklings er einn af sterkustu forspárþáttum um 

árangur hans í námi síðar meir (Beck o.fl., 2013; Carroll o.fl., 2011). 

Miðað við það sem fram hefur komið er mikilvægt að veita nemendum 

aðgang að fjölbreyttu lestrarefni í heimalestri til að efla lestrarfærni sína og 

skapa þeim hvetjandi lestrarumhverfi frá upphafi formlegs lestrarnáms. 

Nemendur þurfa að hafa aðgang að lestrarefni sem vekur áhuga þeirra og 

forvitni og mætir þeirra innri áhugahvötum. Lestrarefni sem byggir á 

upplýsingatexta getur fjallað um ólík viðfangsefni og því ætti hver nemandi 

að finna eitthvað viðfangsefni við sitt hæfi. Lestur á fjölbreyttu lestrarefni 
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hjálpar nemendum að byggja upp trausta og öfluga bakgrunnsþekkingu sem 

er mikilvæg undirstaða alls náms. Því meiri þekking þeim mun sterkari stoð 

til að byggja ofan á. Við lesturinn skapast einnig tækifæri fyrir nemendur til 

að byggja upp orðaforða sinn og aukinn skilning á umheiminum. Huga þarf 

að þessum þáttum strax í byrjun lestrarnáms og telur höfundur að 

fjölbreyttara lestrarefni í fyrstu bekkjum grunnskólans geti haft jákvæð áhrif 

á innri áhugahvöt, bakgrunnsþekkingu og orðaforða margra nemenda sem 

skilar sér um leið í auknum lesskilningi og betri lestrarfærni þeirra. 
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4 Aðferðafræði 

Í kaflanum er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var til að afla 

gagna í rannsókninni og markmiðum hennar. Greint er frá þátttakendum, 

rannsóknarsniði, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Tilgangur rannsóknar-

innar var tvíþættur. Annars vegar að varpa ljósi á það lestrarefni sem 

grunnskólinn ætlar sex til níu ára nemendur í heimalestri til þess að efla 

lestrarfærni sína. Hins vegar að afla upplýsinga um áherslur í útgáfu á 

lestrarefni fyrir yngsta stig grunnskólans og hvort einhverra áherslu-

breytinga megi vænta í útgáfunni á komandi misserum. 

4.1  Þátttakendur 

Sex grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu urðu fyrir valinu til að varpa ljósi á 

það lestrarefni sem sex til níu ára nemendur á yngsta stigi grunnskólans lesa 

í heimalestri. Úrtak skólanna var ekki valið tilviljunarkennt. Notast var við 

hentugleikaúrtak til að velja skólana til þátttöku. Aðgengi að skólunum 

skipti þar höfuð máli en einnig stærð þeirra og staðsetning. Skólarnir voru 

valdir án vitneskju um þær lestrarkennsluaðferðir sem þar eru notaðar. 

Námsgagnastofnun sér um útgáfu á stórum hluta námsefnis sem notað 

er í kennslu hér á landi og hefur stofnunin gefið út flest það lestrarefni sem 

sex til níu ára nemendur lesa í heimalestri í grunnskólum landsins. Tekið var 

viðtal við einn aðila námsefnissviðs hjá Námsgagnastofnun sem einnig hefur 

umsjón með útgáfu á ákveðnum flokki lestrarefnis fyrir byrjendur. Tilgangur 

viðtalsins var að varpa ljósi á það hvað ræður útgáfu lestrarefnis fyrir 

byrjendur. 

4.2 Rannsóknarsnið og framkvæmd 

Aðferðum eigindlegrar aðferðafræði (e. qualitative research) var beitt til að 

afla gagna í rannsókninni. Gerð var tilviksrannsókn (e. case study) þar sem 

gögnum var safnað annars vegar með vettvangsathugun (e. fieldwork) og 

hins vegar með því að taka hálfopið viðtal (e. semistructured). Í tilviks-

rannsókn er sjónum beint að ákveðnu tilviki (e. case) sem talið er búa yfir 

mikilvægum upplýsingum um það sem rannsaka á. Tilvik getur verið einn 

einstaklingur, heill skóli og allt þar á milli. Tilviksrannsókn veitir dýrmæta og 

nákvæma innsýn inn í það tilvik sem rannsakað er (Bogdan og Biklen, 1992; 
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Lichtman, 2006). Í rannsókninni var tilvikið heimalestrarefni nemenda í 1. – 

4. bekk grunnskólans. 

Á vettvangi var heimalestrarefni hjá 1.–4. bekk skoðað í hverjum skóla 

fyrir sig. Lestrarefnið var metið hjá einum bekk í hverjum árgangi, hjá sex 

bekkjum á hverju aldursstigi eða tuttugu og fjórum bekkjum í heildina. 

Vettvangsathugun er ein algengasta aðferð eigindlegra rannsókna til 

gagnaöflunar ásamt viðtölum. Aðferðin vísar til þess að gögnum er safnað af 

vettvangi í náttúrulegu umhverfi þess sem skoða á (Bogdan og Biklen, 

1992). Tilgangur vettvangsathugunarinnar var að draga fram og varpa ljósi á 

hvaða lestrarefni og textagerðir grunnskólinn ætlar nemendum á yngsta 

stigi grunnskólans í heimalestri til að efla lestrarfærni sína. Sérstök áhersla 

var lögð á að meta gildi upplýsingatexta í heimalestrinum. Vettvangsnótur 

voru teknar jafn óðum og athugunin fór fram en einnig eftir að vettvangs-

heimsókn lauk út frá minnispunktum og minni rannsakanda. Vettvangsnótur 

eru skriflegt yfirlit á því sem rannsakandi heyrir, sér, upplifir og hugsar um 

leið og hann aflar gagna og vinnur úr þeim í eigindlegum rannsóknum 

(Bogdan og Biklen, 1992). 

Til þess að auðvelda mat á lestrarefninu var stuðst við lista yfir 

lestrarbækur af vef Námsgagnastofnunar sem inniheldur það lestrarefni 

sem stofnunin hefur gefið út og notað er í heimalestri á yngsta stigi. Þær 

bækur sem ekki voru á listanum hjá hverjum skóla voru skráðar niður. 

Einnig var stuðst við leslista frá hverjum skóla fyrir sig sem inniheldur yfirlit 

yfir þær bækur sem skólinn hefur að bjóða nemendum í heimalestri. Lagt 

var mat á hverja bók fyrir sig. Hvort um var að ræða frásagnatexta, 

upplýsingatexta, blandaða textagerð eða annað. Einnig var útgáfuaðili 

hverrar bókar skráður. Allar upplýsingar sem taldar voru hjálpa til við 

úrvinnslu gagna voru skráðar skipulega niður. 

Viðtöl eru algeng leið til að afla gagna í eigindlegum rannsóknum. Til eru 

nokkrar gerðir viðtala, svo sem lokuð viðtöl (e. structured), hálfopin (e. 

semistructured) og opin (e. In–depth). Í lokuðum viðtölum eru spurningar 

staðlaðar og ekki svigrúm til að spyrja nánar um tiltekin atriði. 

Svarmöguleikar eru oft staðlaðir sem gerir þetta form viðtala algengara í 

megindlegum rannsóknum. Í hálfopnum viðtölum eru ákveðnar spurningar 

mótaðar fyrir viðtal sem miða að því að ná ákveðnum atriðum fram. 

Rannsakandi hefur svigrúm til þess að spyrja nánar um tiltekin atriði og 

bæta inn spurningum eftir því sem viðtalið þróast. Í opnum viðtölum er ekki 

gengið út frá ákveðnum spurningum. Viðmælandi fær tækifæri á að segja 

sína sögu þar sem rannsakandi er hlutlaus og spyr almennra frekar en 

leiðandi spurninga (Lichtman, 2006). 
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Viðtalið við aðila Námsgagnastofnunar var hálfopið einstaklingsviðtal. 

Lagt var upp með ákveðinn viðtalsramma en spurningarnar hafðar opnar 

svo hægt væri að spyrja nánar út í ákveðin atriði eða bæta við spurningum 

eftir þörfum. Í viðtalinu var spurt um áherslur í útgáfu lestrarefnis fyrir sex 

til níu ára börn sem eru að hefja formlegt lestrarnám. Hvað ráði efnistökum 

og textagerð í lestrarefninu. Hver stefnan sé á næstu árum og hvort búast 

megi við áherslubreytingum í útgáfu lestrarefnis fyrir nemendur yngsta stigs 

grunnskólans og þá hvers vegna. Markmið viðtalsins var að varpa ljósi á 

áherslur Námsgagnastofnunar í útgáfu lestrarefnis sem leiðandi útgefanda á 

lestrarefni fyrir nemendur á aldrinum sex til níu ára. Viðtalið var ekki tekið 

upp því það var ekki talið mikilvægt fyrir úrvinnslu gagna. Viðtalið var stutt, 

um það bil 30 mínútur, og ekki margar spurningar sem lágu því til 

grundvallar. Rannsakandi skráði hjá sér svör viðmælanda jafn óðum við 

hverja spurningu ásamt ýmsum punktum til að hjálpa til við úrvinnslu 

gagnanna. Einnig fékk rannsakandi ýmis gögn á vettvangi yfir útgefið og 

væntanlegt lestrarefni sem nýttist við  úrvinnslu gagna. 

4.3 Úrvinnsla gagna 

Til þess að auðvelda úrvinnslu gagna af vettvangi var útbúinn listi í 

töflureikninum excel yfir allar þær bækur sem rannsakandi sá á vettvangi. 

Við gerð listans var lestrarlisti Námsgagnastofnunar hafður til hliðsjónar 

sem og lestrarlistar sem rannsakandi fékk hjá hverjum skóla fyrir sig. Skráð 

var niður á listann eftir skólum hvaða bækur hver skóli ætlar sex til níu ára 

nemendum í heimalestri. Þannig var auðveldara að bera saman hvort 

skólarnir væru að bjóða nemendum upp á sama lestrarefni eða hvort 

einhver munur væri á milli skóla. Einnig var skráð niður við hverja bók hvaða 

textagerð einkenndi bókina, hver væri útgáfuaðili og ef einhverjar 

athugasemdir voru. Unnið var jafn óðum úr vettvangsnótum eftir hverja 

skólaheimsókn, lestrarbækurnar skráðar í excel sem og flokkun þeirra eftir 

textagerð og útgáfu. 

Eins og fram hefur komið var viðtalið við aðila Námsgagnastofnunar ekki 

tekið upp. Unnið var úr viðtalinu beint að því loknu og það skráð niður út frá 

vettvangsnótum, minni rannsakanda og ýmsum gögnum um útgefið og 

væntanlegt lestrarefni sem rannsakandi fékk á vettvangi. Rannsakandi fékk 

einnig leyfi til að vera í sambandi í gegnum tölvupóst ef einhverjar 

spurningar vöknuðu við úrvinnslu gagnanna. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Námsgagnastofnun hefur gefið út 

stærstan hluta þeirra lestrarbóka sem ætlaðar eru sex til níu ára nemendum 

í heimalestri. Á vettvangi var að finna 246 bókatitla sem skólarnir ætla 

byrjendum í 1. – 4. bekk að lesa í heimalestri. Námsgagnastofnun hafði 

gefið út 185 bókatitla, Skólavefurinn og Auðbjörg Pálsdóttir 15 titla hvor og 

31 bókatitill var gefinn út af öðrum útgáfum. Til þess að glöggva sig betur á 

útgáfu lestrarbóka fyrir yngsta stig er ágætt að skoða útgáfuna út frá 

hlutfalli í stað fjölda. Eins og sést á mynd 1. hefur er Námsgagnastofnun 

gefið út 75% þeirra lestrarbóka sem notaðar eru í heimalestri á yngsta stigi 

grunnskólans. Skólavefurinn og Auðbjörg Pálsdóttir hafa gefið út sitt hvor 

6% lestrarefnisins og 13% lestrarbókanna eru gefnar út af ýmsum öðrum 

útgáfum. 

 

Mynd 1. Skipting lestrarefnis eftir útgáfu. 

Allir skólarnir í rannsókninni voru með bækur frá Námsgagnastofnun en 

misjafnt var hvort skólarnir ættu bækur eftir aðra útgefendur. Aðeins tveir 

skólanna áttu bækur gefnar út af Skólavefnum og þrír skólanna voru með 

bækurnar sem Auðbjörg Pálsdóttir hefur skrifað og gefið út. Einnig var mjög 
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misjafnt hvort skólarnir ættu efni eftir aðra útgefendur enda oft um eldra 

efni að ræða sem ekki er lengur gefið út og hver og einn skóli að nýta það 

sem til er.  

Námsgagnastofnun raðar útgefnu lestrarefni niður í fimm flokka eftir 

erfiðleikastigi. Skólarnir sex ganga allir út frá þeirri flokkun við flokkun á sínu 

lestrarefni. Hver skóli hafði útbúið lestrarlista út frá lista Námsgagna-

stofnunar til að styðjast við í heimalestri fyrir hvern nemanda. Hver skóli 

hafði að auki bætt inn á listann eldri bókum frá Námsgagnastofnun og 

bókum frá öðrum útgáfuaðilum á sinn lestrarlista, allt eftir því hvað hver og 

einn skóli átti til af lestrarefni. Niðurstöður rannsóknar sýna að 

Námsgagnastofnun er leiðandi útgefandi í heimalestrarefni fyrir nemendur 

á aldrinum sex til níu ára. 

Niðurstöður rannsóknar sýna að nemendur lesa nær eingöngu 

frásagnatexta í heimalestri eins og glögglega má sjá á mynd 2. Aðeins var  

 

Mynd 2. Skipting lestrarefnis eftir textagerð. 

hægt að flokka eina bók alfarið undir upplýsingatexta. Þá bók var að finna á 

lestrarlista í fjórum af sex skólunum en hún var eingöngu sjáanleg í einum 

skóla. Í þremur skólum var búið að taka bókina frá af einhverjum ástæðum. 

Bókin er útgefin af Námsgagnastofnun árið 1988 og fjallar um eldgosið í 

Heimaey. Hún er ekki lengur fáanleg sem gæti verið ástæða þess að búið 

var að taka hana til hliðar. Hægt var að flokka sjö bækur undir blandaða 

textagerð. Texti þeirra var í grunninn frásagnatexti en í fjórum þeirra voru 
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einhverja staðreyndir eða upplýsingar sem komu fram um viðfangsefni 

textans sem flokka mætti sem upplýsingar en þær voru þó í mjög litlu 

magni. Í nýútgefnum bókaflokki, Sestu og lestu, var að finna þrjár bækur og 

flokkast texti þeirra undir blandaða textagerð. Megin texti bókanna er í 

grunninn frásagnatexti en þar er einnig að finna myndasögu og upplýsinga-

texta. Í hverri bók er ákveðin atburðarás sögð í gegnum myndasögu og 

aftast í hverri bók er að finna upplýsingatexta um viðfangsefni sem tengist 

efni bókarinnar. 

Viðtalið við aðila námsefnissviðs hjá Námsgagnastofnun leiddi í ljós 

ákveðnar áherslubreytingar í útgefnu lestrarefni fyrir sex til níu ára 

nemendur á yngsta stigi grunnskólans. Eins og áður hefur komið fram var 

spurt um áherslur í útgáfu lestrarefnis fyrir þennan aldurshóp. Hvað ráði 

efnistökum og textagerð í lestrarefninu. Hver stefnan sé á næstu árum og 

hvort búast megi við áherslubreytingum í útgáfunni á næstu misserum og 

þá hvers vegna. 

Viðtalið leiddi í ljós að í mörg ár hefur áherslan verið á frásagnatexta í 

lestrarbókum fyrir 1.–4. bekk og má segja að hefðin hafi ráðið þar mestu. 

Fram kom að misjafnt er hvernig staðið er að gerð lestrarbókanna og 

textagerð þeirra. Ýmist hafa höfundarnir sjálfir samband með tilbúið efni 

sem er skoðað til útgáfu, Námsgagnastofnun leitar til ákveðinna höfunda 

varðandi efni eða stofnunin ræður höfunda til að vinna ákveðið verkefni 

fyrir sig. Á hverju ári tekur fjöldi manns þátt í að undirbúa, þróa og semja 

námsgögn sem Námsgagnastofnun gefur út. Faghópar, sem í eru kennarar 

og aðrir sérfræðingar, koma með hugmyndir að nýju efni, endurskoðun á 

eldra efni og áform til framtíðar. Hugmyndir um nýtt efni koma einnig frá 

starfsmönnum Námsgagnastofnunar sem meta útgáfuþörf hverju sinni. 

Á undanförnum mánuðum hefur nýr bókaflokkur, Sestu og lestu, litið 

dagsins ljós. Alls hafa komið út fimm bækur í flokknum á undanförnum 

vikum og mánuðum. Bækurnar eru ætlaðar nemendum á yngsta- og 

miðstigi grunnskólans sem náð hafa tökum á undirstöðuatriðum lestrar. 

Efninu er ætlað að vekja með nemendum lestrargleði og áhuga og kynna 

fyrir þeim mismunandi framsetningu texta, sögur, myndasögur og léttan 

fræðitexta. Sagan er brotin upp með myndasögu á nokkrum stöðum og á 

eftir hverri sögu eru léttir upplýsingatextar um ákveðið viðfangsefni sem 

tengist hverri sögu. Þar er einnig að finna töflur, línurit og ýmis 

lesskilningsverkefni eftir því sem við á. Þegar viðtalið var tekið voru tvær 

þessara bóka að koma úr prentun og höfðu því ekki skilað sér inn í skólana. 

Þær eru því ekki inn í þeim upplýsingum sem koma fram í mynd 2. 
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Á næstu mánuðum er einnig væntanlegur nýr bókaflokkur sem byggir á 

upplýsingatextum og ber heitið Milli himins og jarðar. Í þeim bókaflokki 

verður reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna nemenda á yngsta stigi 

grunnskólans um allt milli himins og jarðar eins og heiti bókaflokksins gefur 

til kynna. Fyrsta bókin er væntanleg með vorinu 2015 og fjallar hún um 

köngulær. Einnig er í vinnslu bók um tunglið sem kemur út á næstu 

mánuðum. Þessi nýi bókaflokkur byggir á upplýsingatexta og er markmið 

hans að fræða nemendur og vekja áhuga þeirra á viðfangsefnum er tengjast 

náttúrunni og umheiminum. Viðfangsefni bókaflokksins var ákveðið eftir 

samtöl við nokkra umsjónarkennara á yngsta stigi grunnskólans, 

bókasafnskennara og nemendur á þessum aldri. Niðurstöður þeirra leiddu í 

ljós mikinn áhuga nemenda á ýmsu lestrarefni tengdu dýrum og náttúrunni. 

Það var því ákveðið að koma til móts við þennan áhuga með útgáfu 

bókaflokksins. Bókaflokkurinn kemur einnig út í formi rafbóka á vef 

Námsgagnastofnunar og þar verður að finna ýmist viðbótarefni, myndir og 

myndbönd í gegnum tengla.  

Það er því óhætt að segja að ákveðnar áherslubreytingar sé að greina í 

nýútgefnu lestrarefni frá Námsgagnastofnun með auknu vægi fjölbreyttra 

textagerða í lestrarefni fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans. 

Áhugavert verður að fylgjast með hvað útgáfan ber í skauti sér í framtíðinni 

og hvernig móttökur nýir bókaflokkar eiga eftir að fá hjá nemendum jafnt 

sem kennurum. 
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6 Lestrarbækur 

Með greinargerðinni eru gefin sýnishorn af þremur lestrarbókum sem 

byggja á upplýsingatextum fyrir nemendur á aldrinum sex til níu ára. 

Höfundur hefur gengið lengi með hugmyndina að lestrarbókunum. Það er 

reynsla hans sem móður en einnig sem kennaranema á vettvangi að sú 

fjölbreytni í lestrarefni sem nemendur á Íslandi hafa aðgang að í heimalestri 

sé frekar takmörkuð hvað varðar textagerð. Höfundur býr einnig yfir þeirri 

reynslu að hafa verið með barn í grunnskóla í Bandaríkjunum þar sem úrval 

lestrarefnis fyrir byrjendur er mjög fjölbreytt. Frumburður hans hafði og 

hefur mikinn áhuga á dýrum og vísindum og gat hann valið sér lestrarefni út 

frá eigin áhuga og forvitni. Hann lærði því að lesa í gegnum upplýsingatexta 

og byggði upp þekkingu sína á fjölbreyttum viðfangsefnum um leið sem 

hann býr að enn í dag. Seinna þegar yngri sonur höfundar hóf 

grunnskólagöngu sína hér á landi gekk honum hægt að byggja upp 

lestrarfærni. Höfundur fann hvað skortur á áhuga hans á lestrarefninu var 

hamlandi og hugsaði oft til þess að auka mætti úrval lestrarefnisins sem 

hugsanlega gæti vakið áhuga drengsins á lestri. Út frá þeirri reynslu ákvað 

höfundur viðfangsefni þessa lokaverkefnis. 

Markmið með bókunum er að vekja athygli á fjölbreyttu textaformi, 

stuðla að aukinni fjölbreytni í vali á lestrarefni fyrir byrjendur og auknu vægi 

upplýsingatexta í heimalestri sex til níu ára barna. Markmið er einnig að 

nemendur kynnist nýjum hugtökum, staðreyndum og sértækum orðaforða 

tengt viðfangsefni hverrar bókar. Það er einnig von höfundar að við 

lesturinn kvikni aukinn áhugi nemenda á lestri og þeir öðlist þekkingu á 

viðfangsefni bókanna sem gagnast þeim til að byggja við núverandi 

þekkingu sína á efninu en einnig síðar við frekari lestur á viðfangsefninu. 

Lestrarbækurnar falla vel að aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem segir að 

n msg gn „þurfa að   fða til nemenda, vera aðlaðandi  g   ugavekjandi, 

efni þeirra skýrt og skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má að 

nemendur  afi  ður tileinkað sér.“ Efni lestrarb kanna tekur mið af 

grunnþáttum menntunar, það höfðar jafnt til beggja kynja og mismunar 

ekki einstaklingum eða hópum á nokkurn hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013. 

Lestrarbækurnar þrjár fjalla um risaeðlur, himingeiminn og hvali. 

Bækurnar eru ætlaðar sex til níu ára nemendum á yngsta stigi grunnskólans 
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sem náð hafa tökum á undirstöðuatriðum lestrar. Eins og fram hefur komið 

eru nemendur á þessum aldri komnir mislangt í lestrarþróun. Texti bókanna 

er hugsaður fyrir þá nemendur sem hafa náð tökum á tengslum stafs og 

hljóðs, þekkja orð sjónrænt og geta hljóðað sig í gegnum orð sem þeir 

þekkja ekki. Þeir geta því lesið einfaldan texta með ágætis sjálfvirkni. Texti 

bókanna getur því verið misþungur fyrir nemendur eftir því hvar þeir eru 

staddir í lestrarþróun. Bækurnar eru hugsaðar sem viðbót við þær 

lestrarbækur sem nemendur hafa nú þegar aðgang að til þess að efla 

lestrarfærni sína enn frekar þegar grunntökum lestrar hefur verið náð. Þær 

eru hugsaðar til að auka fjölbreytni í lestrarefni fyrir sex til níu ára 

nemendur og mæta fjölbreyttum áhuga þeirra.  

Í lestrarbókunum er áhersla lögð á skýrt letur og stuttar málsgreinar sem 

auðveldar nemendum lesturinn. Orðaforði bókanna er að vissu leyti þungur 

en upplýsingatexti inniheldur gjarnan sérhæfðan orðaforða sem nemendum 

er ekki tamur. Hugtökin sem fram koma eru þó mörgum börnum á þessum 

aldri kunnugleg og getur textinn hjálpað þeim að byggja upp aukinn skilning 

á viðfangsefninu. Við lesturinn byggja nemendur upp bakgrunnsþekkingu á 

hinum ýmsu viðfangsefnum sem og hugtakaskilning og orðaforða sem nýtist 

þeim síðar meir við frekari lestur á viðfangsefninu. Einnig skapast tækifæri 

fyrir nemendur og foreldra, eða aðra sem hlusta á lesturinn, að ræða 

viðfangsefni bókanna og þannig styrkist þekking nemenda og skilningur enn 

frekar. Bækurnar eru ríkulega myndskreyttar ljósmyndum sem tengjast 

viðfangsefninu og hjálpa nemendum að skilja textann. Við hverja mynd er 

myndatexti sem útskýrir stuttlega það sem sjá má á myndinni. Fremst í 

hverri bók er efnisyfirlit sem nýtist nemendum sem yfirsýn yfir efni hverrar 

bókar en einnig ef þau vilja fletta upp ákveðnu efni og lesa um það. 

Bækurnar eru í stærðinni B5 sem fer vel í hendi ungra nemenda. 

Börn höfundar og áhugi þeirra voru innblástur fyrir viðfangsefni 

lestrarbókanna. Bækurnar vann höfundur svipað og heimildaritgerð þar sem 

ýmsar fræðibækur fyrir börn og fullorðna ásamt heimasíðum lágu þeim til 

grundvallar. Höfundur vann efni bókanna út frá þessum heimildum en 

notaði eigið orðalag til að koma efninu til skila á einfaldan hátt. Texti 

bókanna er ekki í samfelldu máli heldur frekar eins og sjálfstæðar 

málsgreinar eða upptalning á staðreyndum. Texti þeirra þróaðist jafnt og 

þétt við skrifin. Í upphafi skrifaði höfundur ýtarlegan texta sem var smám 

saman einfaldaður til að koma til móts við nemendur á aldrinum sex til níu 

ára. Bækurnar eru mislangar eftir viðfangsefni og misþungar í lestri til að 

sýna fram á fjölbreytni í framsetningu lestrarbóka sem byggja á 

upplýsingatexta fyrir þann aldurshóp sem um ræðir. Til þess að meta þyngd 

og flæði textans í bókunum fékk höfundur nokkra nemendur í 2. bekk til að 
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lesa yfir texta þeirra. Lestrarfærni nemendanna var misjöfn sem gaf höfundi 

ágætis mynd af því hvar nemendur á þessum aldri geta verið staddir í 

lestrarþróun. Texti bókanna var unninn áfram, slípaður til og lagaður með 

hliðsjón af því hvernig nemendum gekk að lesa hann. 

Lestrarbækurnar eru sýnishorn að því hvernig lestrarbækur sem byggja á 

upplýsingatexta geta litið út fyrir byrjendur í lestri. Ef til útgáfu kæmi þyrfti 

að leita sérfræðiálits hjá lestrarfræðingum sem og sérfræðingum um 

viðfangsefni hverrar bókar til að yfirfara lestrartexta og staðreyndir sem þar 

koma fram. Einnig þyrfti að endurskoða ljósmyndirnar í bókunum og fá 

sérstakt leyfi fyrir þeim. Í útgáfunum sem hér birtast voru ljósmyndir 

fundnar á netinu. Þeirra er getið í sérstakri myndaskrá aftast í hverri bók og 

þar kemur fram hvar þær er að finna. Einnig telur höfundur að árangursríkt 

væri að birta orðskýringar og skilaboð til foreldra og forráðamanna í hverri 

bók. Orðskýringarnar gætu verið aftast í bókunum þar sem einstaka hugtök 

í textanum væru útskýrð nánar. Skilaboð til foreldra og forráðamanna gætu 

verið fremst í hverri bók þar sem fram kæmu tillögur til þeirra varðandi 

lestur bókanna og hugmyndir að umræðum til að styðja nemendur í að 

byggja upp þekkingu og skilning hverju sinni. Einnig mætti gefa bækurnar út 

á rafrænu formi til að lesa í spjaldtölvu eða borðtölvu þar sem slík tæki eru 

algeng í skólastarfi og vinsæl hjá nemendum. Í rafrænu efni væri hægt að 

bjóða upp á viðbótarefni eins og myndbönd og aukinn fróðleik fyrir 

nemendur að lesa og skoða það sem tengist viðfangsefni hverrar bókar. 

Það er von höfundar að lestrarbækurnar og greinargerðin þeim til 

stuðnings veki  athygli þeirra er málið varðar á mikilvægi fjölbreytts 

lestrarefnis fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans og verði til þess að 

fjölbreytni í lestrarefni fyrir umrætt aldursstig verði aukið til muna. 
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7 Umræður 

Í greinargerðinni hefur verið farið yfir fjölmarga þætti sem lestur og 

lestrarfærni einstaklings byggir á. Komið hefur í ljós að lestur er flókin færni 

sem er grunnur að áframhaldandi námi og því mikilvægt að allir nemendur 

nái góðum tökum á lestri og nái langt í lestrarþróun. Mikilvægt er að 

lestrarnám barna eins og annað nám þeirra sé fjölbreytt og höfði þannig til 

allra nemenda. Lestrarefni barna á ekki að vera undantekning þar á. 

Skilgreining á læsi og sú færni sem liggur þar að baki hefur breyst 

talsvert á síðastliðnum áratugum samhliða breytingum í samfélaginu og 

rannsóknum á læsi. Það er gerð meiri krafa til nemenda nú á tímum um að 

geta lesið fjölbreytta texta á margvíslegu formi sér til skilnings og gagns. 

Þrátt fyrir það hefur lítið breyst varðandi það hvernig nemendur æfa og efla 

lestrarfærni sína. Nemendur á yngsta stigi grunnskólans æfa lestur að 

stórum hluta heima í gegnum heimalestur og hafa gert áratugum saman. 

Bækurnar sem skólarnir ætla nemendum sínum í heimalestri til að efla 

lesturinn eru nánast allar byggðar á frásagnatexta eins og rannsókn 

verkefnisins leiddi í ljós. Í upphafi formlegs lestrarnáms er skiljanlegt að 

nemendur lesi frásagnatexta þar sem þeir þekkja það textaform best. Einnig 

vegna þess að huga þarf að ýmsum atriðum varðandi uppbyggingu texta í 

upphafi lestrarnáms meðan nemendur eru enn að ná tökum á tengslum 

stafs og hljóðs. Hins vegar þegar nemendur hafa náð grunnfærni í lestri 

mætti lestrarefni þeirra að vera fjölbreyttara hvað varðar textaform og 

viðfangsefni til að koma til móts við margvíslegan áhuga nemenda. 

Það er skoðun og reynsla höfundar að nemendur hefji grunnskólagöngu 

sína fullir eftirvæntingar og tilhlökkunar. Þeir eru tilbúnir að læra ýmsa nýja 

færni og er lestur ein þeirra. Í upphafi formlegs lestrarnáms er nemendum 

boðið upp á ákveðið lestrarefni til að æfa lesturinn hvort sem það vekur 

áhuga þeirra eða ekki, þeir hafa lítið val. Þeir lesa í gegnum ákveðinn lista af 

lestrarbókum sem sumum reynist erfitt meðal annars vegna skorts á áhuga 

sem gæti verið ástæða þess að lestraráhugi sumra nemenda dvínar eða 

hverfur. Rannsóknir sýna að innri áhugahvöt barna skipti miklu máli 

varðandi lestur og hvernig þeim gengur að byggja upp lestrarfærni sína 

(Morgan og Fuchs, 2007). Það er því mikilvægt að allir nemendur hafi 

aðgang að lestrarefni sem höfðar til áhuga þeirra og virkjar innri áhugahvöt. 

Nemendur þurfa að sjá tilgang með lestrinum og hann verður að þjóna 

þeirra þörfum til að viðhalda áhuga þeirra og forvitni. Eins og fram hefur 
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komið lesa fullorðnir einstaklingar í miklu magni upplýsingatexta út frá eigin 

áhuga sem þjónar tilgangi fyrir lesandann (Blachowicz og Ogle, 2008). Það 

sama ætti að vera uppi á teningnum fyrir unga nemendur. Þeir ættu að hafa 

möguleika á því að lesa út frá eigin áhuga því það hefur áhrif á lestrarfærni 

þeirra og lesskilning. 

Í gegnum lestur á upplýsingatextum læra nemendur að lestur er tæki til 

að öðlast upplýsingar og afla sér þekkingar um það sem vekur áhuga þeirra 

hverju sinni. Þeir öðlast einnig færni til að miðla þeim upplýsingum sem 

vekja áhuga þeirra og þannig hefur lestur mikilvægan tilgang fyrir 

lesandann. Eins og Guthrie (2003) bendir á er líklegra að nemendur leggi sig 

fram við að skilja texta sem þeir hafa áhuga á og að þeir búi yfir meiri 

bakgrunnsþekkingu á viðfangsefni sem fangar huga þeirra. Áhugi nemenda 

á lestrarefninu eykur einnig líkurnar á að þeir lesi meira og byggi þannig upp 

orðaforða sinn jafnt og þétt í gegnum fjölbreyttan lestur. Að auki er líklegra 

að skilningsvaktin sé virk þegar lestraráhugi er til staðar.  

Reynsla nemenda á yngsta stigi grunnskólans af fjölbreyttum texta er 

einnig mikilvæg sem undirbúningur fyrir nám í eldri bekkjum grunnskólans. 

Eftir því sem nemendur eldast eykst áherslan á upplýsingatexta í námi 

þeirra. Áherslan færist frá því að læra að lesa til að lesa til að læra. Það er 

því mikilvægt að nemendur hafi öðlast færni í að lesa upplýsingatexta og 

reynslu í að draga fram upplýsingar út frá slíkum textum. Auk þess er 

mikilvægt að nemendur hafi reynslu af ólíkri textauppbyggingu því ýmislegt 

í uppbyggingu texta getur hjálpað nemendum við að draga fram upplýsingar 

og aukið skilning þeirra (Williams, 2008). Framangreind atriði styðja mikil-

vægi þess að nemendur hafi aðgang að fjölbreyttu lestrarefni eins og 

upplýsingatextum sem vekja áhuga þeirra og athygli. Við lesturinn byggja 

nemendur upp öfluga bakgrunnsþekkingu og orðaforða, virkja 

skilningsvaktina og auka lestrarreynslu sína en allir þessir þættir eru 

mikilvægir fyrir lesskilning og lestrarþróun einstaklings.  

Lesskilningur er lokatakmark lestrar og hefur hann verið mikið til 

umræðu í íslenskum skólum sem og samfélaginu öllu undanfarin ár. 

Íslenskir nemendur standa sig ekki nægjanlega vel í lesskilningi og 

niðurstöður PISA sýna að nemendum í 10. bekk fer aftur í öllum þáttum 

læsis sem mældir eru á prófinu. Það er mikið áhyggjuefni fyrir íslenskt 

samfélag og því mikilvægt að huga að þessum þætti í lestrarkennslu. 

Höfundur telur að ef lestrarefni nemenda væri fjölbreyttara frá upphafi 

lestrarnáms sé líklegra að hver og einn finni lestrarefni við sitt hæfi. Það 

auki líkurnar á því að nemendur lesi bækur í auknum mæli og lesturinn virki 

áhugahvöt þeirra, auki bakgrunnsþekkingu og byggi upp orðaforða 



 

45 

nemenda sem skilar sér í auknum lesskilningi og færari lestrarhestum til 

framtíðar. 

Rannsókn á heimalestrarefni sex til níu ára barna var framkvæmd til að 

varpa ljósi á það lestrarefni sem þeir nemendur eru að lesa í heimalestri. 

Einnig til að meta þörfina fyrir fjölbreyttara lestrarefni nemenda á þessum 

aldri. Höfundur hafði grun um, út frá reynslu sinni, að það lestrarefni sem 

nemendur á yngsta stigi grunnskólans lesa í heimalestri takmarkaðist við 

frásagnatexta. Niðurstöður rannsóknar renna stoðum undir þann grun. 

Niðurstöðurnar sýna að sex til níu ára nemendur lesa nær eingöngu 

frásagnatexta í heimalestri til að efla lestrarfærni sína. Niðurstöðurnar koma 

heim og saman við niðurstöður rannsóknar sem Duke (2003) gerði á vægi 

upplýsingatexta í lestrarnámi barna í Bandaríkjunum.  

Viðtalið við aðila á námsefnissviði Námsgagnastofnunar leiddi hins vegar 

í ljós ákveðnar áherslubreytingar hvað varðar útgáfu lestrarefnis fyrir yngsta 

stig grunnskólans. Þær niðurstöður eru gleðilegar og ríma við þær áherslur 

sem fram koma í greinargerðinni en betur má ef duga skal. 

Námsgagnastofnun er leiðandi útgefandi í lestrarefni fyrir þennan aldur og 

þar er ráðgert að gefa út tvær bækur í bókaflokknum Milli himins og jarðar 

á næstu mánuðum. Að auki hafa komið út fimm bækur frá árinu 2014 í 

bókaflokknum Sestu og lestu sem byggja á blandaðri textagerð. Að mati 

höfundar þyrftu fleiri útgáfuaðilar að gefa út fjölbreytt lestrarefni fyrir 

umræddan aldurshóp á næstu mánuðum og árum til að svara eftirspurn og 

áhuga fjölbreytts nemendahóps. Lestrarefnið þarf ekki eingöngu að vera í 

formi lestrarbóka. Tímarit á borð við Lifandi vísindi væri tilvalið í einfaldari 

útgáfu fyrir börn. Það gæti verið í sömu mynd og fyrirmyndin og byggja á 

stuttum greinum um fjölbreytt viðfangsefni um allt milli himins og jarðar.  

Viðfangsefni rannsóknar takmarkaðist við það lestrarefni sem sex til níu 

ára nemendur hafa aðgang að í heimalestri. Markmið rannsóknar var að 

varpa ljósi á það lestrarefni sem og að skoða áherslur í útgáfu lestrarefnis 

fyrir þennan aldurshóp. Höfundur telur að full ástæða sé að skoða fleiri 

þætti í lestrarnámi barna hvað varðar textagerð í framtíðinni. Einnig væri 

áhugavert að skoða vægi upplýsingatexta í lestrarnámi nemenda á yngsta 

stigi grunnskólans almennt og hversu vel grunnskólinn undirbýr nemendur 

fyrir þá breytingu sem verður á námi þeirra á miðstigi. Þá væri fróðlegt að 

skoða þær bækur sem nemendur eru að velja sér af bókasafni fyrir frjálsan 

lestur. Við framkvæmd vettvangsrannsóknar ræddi höfundur við fjölda 

kennara og komst að því að nemendur velja sér í miklum mæli bækur sem 

byggja á upplýsingatexta af bókasafni fyrir frjálsan lestur. Fram kom að 

nemendur hafa mikinn áhuga á allskyns dýra- og vísindabókum, ýmsum 
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bókum sem byggja á staðreyndum og bókum um fótbolta. Þessar 

upplýsingar komu einnig fram í viðtali við aðila Námsgagnastofnunar sem 

varð til þess að hafist var handa við útgáfu bókaflokksins Milli himins og 

jarðar. Höfundur telur því fulla ástæðu til að skoða nánar þessa þætti í 

framtíðinni. 

Það er von höfundar að lestrarbækurnar um risaeðlur, himingeiminn og 

hvali sem og greinargerðin verði til þess að vekja athygli þeirra sem standa 

að útgáfu lestrarefnis fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans á aukinni 

útgáfu upplýsingatexta. Hún leiði til þess að lestrarefni fyrir þennan 

aldurshóp verði endurskoðað og aukin áhersla lögð á fjölbreytni af ýmsu 

tagi í útgefnu lestrarefni á komandi misserum. Eins og fram kemur í 

greinargerð hefur upplýsingatexti skýrt gildi í lestrarþróun sex til níu ára 

barna og því mikilvægt að auka vægi upplýsingatexta í lestrarefni nemenda 

á yngsta stigi grunnskólans. 
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8 Lokaorð 

Lestur er flókin en mikilvæg færni sem allir einstaklingar þurfa að ná tökum 

á. Þegar nemendur hafa náð grunnfærni í lestri er brýnt að þeir fái næg 

tækifæri til að æfa hana og efla við lestur á fjölbreyttu lestrarefni sem ýtir 

undir áhuga þeirra og svalar forvitni. Mikilvægt er að lestrarefnið þjóni 

ákveðnum tilgangi fyrir lesandann því lestraráhugi getur skorið úr um hvort 

nemandinn nái langt í lestrarþróun eða ekki. Það er því mikilvægt að nægt 

lestrarefni sé í boði fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans til að velja 

um og í viðeigandi þyngdarflokki til þess að efla lestrarfærni sína til 

framtíðar. 

 Greinargerð þessi er innlegg höfundar til að vekja athygli á því hversu 

mikilvægt það er fyrir nemendur að hafa fjölbreytt val hvað varðar 

lestrarefni strax frá byrjun formlegs lestrarnáms og hvaða gildi 

upplýsingatextar hafa í lestrarþróun nemenda. Lestrarfærni einstaklings 

skiptir sköpum fyrir framtíð hans og því brýnt að huga að þessum þætti í 

lestrarnámi nemenda. Lestrarbækurnar eru framlag höfundar til að vekja 

athygli á fjölbreyttu lestrarefni fyrir unga nemendur og hvernig bækur 

byggðar á upplýsingatexta geta litið út. 

Rannsókn verkefnisins leiddi í ljós að nemendur á yngsta stigi 

grunnskólans læra að lesa nær eingöngu í gegnum frásagnatexta. Það er því 

full ástæða til að vekja athygli á mikilvægi fjölbreytts lestrarefnis sem eykur 

líkurnar á því að hver nemandi finni lestrarefni við sitt hæfi, sem vekur 

áhuga hans og svalar forvitni. Áhugasamur lesandi er líklegri til að ná langt í 

lestrarþróun og því brýnt að huga að þessum þætti með aukinni útgáfu á 

fjölbreyttu lestrarefni fyrir sex til níu ára nemendur. 





 

49 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2013. 

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

Helstu niðurstöður PISA 2012: Læsi nemenda á stærðfræði og 

náttúrufræði og lesskilningur. Sótt af 

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_i

sland.pdf 

Beck, I. L., McKeown, M. G. og Kucan, L. (2013). Bringing words to life: 

Robust vocabulary instruction (2. útgáfa). New York: The Guilford press.  

Blachowicz, C. og Fisher, P. (2000). Vocabulary instruction. Í M. L. Kamil, P. 

B. Mosenthal, P. D. Pearson og R. Barr (ritstjórar), Handbook of reading 

research: volume III (bls. 503–524). New Jersey: LEA.  

Blachowicz, C. og Ogle. D. (2008). Reading comprehension: Strategies for 

independent learners. New York: The Guilford press. 

Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An 

introduction to theory and methods. Needham Heights: Allyn and 

Bacon. 

Burns, M. S., Griffin, P. og Snow, C. E. (ritstjórar). (1999). Starting out right: 

A guide to promoting children´s reading success. Washington: National 

Academy Press. 

Browne, A. (2009). Developing Language and Literacy 3–8 (3. útgáfa). 

London: SAGE. 

Bruning, R. og Schweiger, B. M. (1997). Integrating science and literacy 

experiences to motivate student learning. Í J. T. Guthrie og A. Wigfield 

(ritstjórar), Reading engagement: Motivating readers through 

integrated instruction (bls. 149–167). Newark: International reading 

association. 

Byrnes, J. P. og Wasik, B. A. (2009). Language and literacy development: 

What educators need to know. New York: The Guilford press. 

Cain, K. (2010). Reading development and difficulties. West Sussex: BPS 

Blackwell. 

Cain, K. og Oakhill, J. (2007). C ildren‘s c mpre ensi n pr blems in  ral and 

written language. New York: The Guilford Press. 



 

50 

Carlisle, J. F. (2007). Fostering morphological processing, vocabulary 

development and reading comprehension. Í R. K. Wagner, A. E. Muse og 

K. R. Tannenbaum (ritstjórar), Vocabulary acquisition: Implications for 

reading comprehension, (bls. 78–103). New York: The Guilford Press. 

Caroll, J. M., Bowyer–Crane, C., Duff, F. J., Hulme, C. og Snowling, M. J. 

(2011). Developing Language and Literacy: Effective Intervention in the 

Early Years. West Sussex: Wiley–Blackwell.  

Caswell, L. J. og Duke, N. K. (1998). Non–narrative as a catalyst for literacy 

development. Language arts, 75(2), 108–117. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/196831285/fulltextPDF?accounti

d=28822 

Catts, H. W., Kamhi, A. G. og Adlof, S. M. (2014). Defining and classifying 

reading disabilities. Í A. G. Kamhi og H. W. Catts (ritstjórar), Language 

and reading disabilities (3. úgáfa) (bls. 46–78). Essex: Pearson. 

Cunningham, P. M. (2005). Vocabulary growth through independent 

reading and reading aloud to children. Í E. H. Hiebert og M. L. Kamil 

(ritstjórar), Teaching and learning vocabulary: Bringing research to 

practice (bls. 45–68). New Jersey: Lawrence Erlbaum associates. 

Cunningham, P. M. (2011). Best practices in teaching phonological 

awareness and phonics. Í L. M. Morrow og L. B. Gambrell (ritstjórar), 

Best practices in literacy instruction (4. útgáfa) (bls. 199–223). New 

York: The Guilford Press. 

Duke, N. K. (2000). 3.6 minutes per day: The scarcity of infomational texts in 

first grade. Reading research quarterly, 2(35), 202–224. Sótt af 

http://www.jstor.org/stable/748074 

Duke, N. K. (2003). Reading to learn from the very beginning: Information 

books in early childhood. Young children, 58(2), 14–20. Sótt af 

http://www.naeyc.org/files/yc/file/200303/InformationBooks.pdf 

Duke, N. K. (2004). The case for informational text: Younger students need 

to expand their repertoire and build skills with informational text. 

Educational leadership, 61(6), 40–44. Sótt af 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=81eaaf21

-65ba-44bd-af24-2bd6544c0b10%40sessionmgr114&vid=1&hid=102 

Duke, N. K. (2013). Starting out: Practices to use in K-3. Educational 

leadership, 71(3), 40-44. Sótt af 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=9e2b09b

e-7480-403a-bcb5-88f5ce7d83a6%40sessionmgr113&vid=1&hid=102 



 

51 

Duke, N. K. og Bennet-Armistead, V. S. (2003). Reading and writing 

informational text in the primary grades: Research–based practices. 

New York: Scholastic. 

Duke, N. K.  g Kays, J. (1998). „Can I say  nce up n a time´?“: Kindergarten 

children developing knowledge of information book language. Early 

childhood research quarterly, 13(2), 295–318. doi:10.1016/S0885-

2006(99)80041-6 

Ehri, L. C. (2005). Development of sight word reading: Phases and findings. Í 

M. J. Snowling og C. Hulme (ritstjórar), The science of reading: A 

handbook (bls. 135–154). Oxford: Blackwell. 

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 (ritstjórar), 

Handbook of language and literacy: Development and disorder (bls. 

433–460). New York: Guilford Press. 

Fox, E. (2009). The role of reader characteristics in processing and learning 

from informational text. Review of educational research, 79(1), 197–

261. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/214122653/fulltextPDF?accounti

d=28822 

Gambrell, L. B., Palmer, B. M., Codling, R. M. og Mazzoni, S. A. (1996). 

Assessing motivation to read. The reading teacher, 49(7), 518–533. Sótt 

af http://www.jstor.org/stable/20201660 

Garton, A. og Pratt, C. (1989). Learning to be literate: The development of 

spoken and written language. Oxford: Basil Blackwell. 

Graves, M. F. (2006). The vocabulary book: learning & instruction. New 

York: Teacher´s college press. 

Guðmundur B. Kristmundsson. (2000). Kraftaverk og kræsingastaður. Í 

Heimir Pálsson (ritstjóri), Lestrarbókin okkar (67–90). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands og íslenska lestrarfélagið. 

Guðmundur B. Kristmundsson. (2009). Rýnt í skýrsluna: Staða lestrarkennslu 

í íslenskum grunnskólum. Tímarit um menntarannsóknir, 6(1), 149–153. 

Sótt af 

http://skemman.is/en/stream/get/1946/15140/36657/1/10_rannsokna

rryni.pdf 

Guðmundur B. Kristmundsson. (2010). Molar um læsi. Skíma: Málgagn 

móðurmálskennara 33(2), 8–11.  

Guthrie, J. T. (1996). Educational context for engagement in literacy. The 

reading teacher 49(6), 432–445. Sótt af 

http://dx.doi.org/10.1016/S0885-2006(99)80041-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0885-2006(99)80041-6


 

52 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bea847a

3-5d3d-4c6e-b39f-064e9f0dbeb0%40sessionmgr110&vid=1&hid=102 

Guthrie, J. T. (2003). Concept–oriented reading instruction: Practices of 

teaching reading for understanding. Í A. P. Sweet og C. E. Snow 

(ritstjórar), Rethinking reading comprehension (bls. 115–140). New 

York: The Guilford Press. 

Guthrie, J. T. (2011). Best practices in motivating students to read. Í L. M. 

Morrow og L. B. Gambrell (ritstjórar), Best practices in literacy 

instruction (4. útgáfa) (bls. 177–198). New York: The Guilford Press. 

Guthrie, J. T. og Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. 

Í M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson og R. Barr (ritstjórar), 

Handbook of reading research: volume III (bls. 403–422). New Jersey: 

LEA. 

Harpa Kolbeinsdóttir. (2010). Láttu textann ráða för: Vinna með texta frá 

sjónarhorni málnotkunar. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2010. Sótt 

af http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/013.pdf 

Helga Sigurmundsdóttir. (2011). Að þjálfa lesfimi. Í Steinunn Torfadóttir 

(ritstjóri), Leið til læsis: Lesskimun fyrir fyrsta bekk grunnskóla. Handbók 

(bls. 93–105). Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknarstofa um þroska, 

mál og læsi: Námsmatsstofnun.  

Hoover, W. A. og Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading 

and writing: An interdisciplinary journal 2(1), 127–160. Sótt af 

http://www.homepage.psy.utexas.edu/HomePage/Class/Psy338K/Goug

h/Chapter7/simple_view.pdf 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2004). Málþroski barna við upphaf skólagöngu: 

Sögubygging og samloðun í frásögnum 165 fimm ára barna – almenn 

einkenni og einstaklingsmunur. Uppeldi og menntun 13(2), 9–31. 

Kamhi, A. G. (2014). Perspectives on assessing and improving reading 

comprehension. Í A. G. Kamhi og H. W. Catts (ritstjórar), Language and 

reading disabilities (3. útgáfa) (bls. 172–188). Essex: Pearson. 

Kamhi, A. G. og Catts, H. W. (2014). Reading development. Í A. G. Kamhi og 

H. W. Catts (ritstjórar), Language and reading disabilities (3. útgáfa) (bls. 

26–46). Essex: Pearson. 

Kamil, M. L. og Lane, D. M. (1998). Researching the relation between 

technology and literacy: An agenda for the 21st century. Í D. Reinking, 

M. C. McKenna, L. D. Labbo og R. D. Kieffer (ritstjórar), Handbook of 

literacy and technology: Transformations in a post–typographic world 

(bls. 323–341). New Jersey: Routledge. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bea847a3-5d3d-4c6e-b39f-064e9f0dbeb0%40sessionmgr110&vid=1&hid=102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=bea847a3-5d3d-4c6e-b39f-064e9f0dbeb0%40sessionmgr110&vid=1&hid=102


 

53 

Kintsch, W. og Rawson, K. A. (2005). Comprehension. Í M. Snowling og C. 

Humle (ritstjórar), The science of reading: A handbook (bls. 209 – 226). 

Oxford: Blackwell Publishing. 

Kress, G. (1997). Before writing: Rethinking the paths to literacy. London: 

Routledge. 

Kuhn, M. R. og Rasinski, T. (2011). Best practices in fluency instruction. Í 

Morrow, L. M. og Gambrell, L. B. (ritstjórar), Best practices in literacy 

instruction (bls. 276–294). New York: Guilford Press. 

Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J. og Meisinger, E. B. (2010). Aligning theory 

and assessment of reading fluency: automaticity, prosody, and 

definitions of fluency. Reading research quarterly, 45(2), 230–251. 

doi.org/10.1598/RRQ.45.2.4 

Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education: A users guide. 

Thousand Oaks: SAGE Publication. 

Marinak, B. og Gambrell, L. (2009). Building world knowledge: Motivating 

children to read and enjoy informational text. Sótt af 

http://www.readingrockets.org/article/building-world-knowledge-

motivating-children-read-and-enjoy-informational-text 

Marzano, R. J. (2004). Building background knowledge for academic 

achievement: Research on what works in schools. Alexandria, VA: ASCD. 

Morgan, P. L. og Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship 

between children´s reading skills and reading motivation? Council for 

exeptional children, 73(2), 165–183. Sótt af 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=95dd240

e-d703-45d8-ab9e-bbe55fcc5710%40sessionmgr198&vid=1&hid=102 

Námsgagnastofnun. (2007). Námsefni í íslensku fyrir yngsta stig 

grunnskólans: Skýrsla og tillögur starfshóps á vegum 

Námsgagnastofnunar. Sótt af 

http://www.nams.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7cafec21-6181-11e3-

b176-0050568632e8 

Oakhill, J. og Cain, K. (2007). Introduction to comprehension development. Í 

K. Cain og J. Oakhill (ritstjórar), Children‘s comprehension problems in 

oral and written language (bls. 3–40). New York: The Guilford Press. 

OECD. (2012). PISA 2012 Assessment and analytical framework: 

Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. 

Sótt af 

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_2012/PISA_2012_f

ramework.pdf 

http://www.readingrockets.org/article/building-world-knowledge-motivating-children-read-and-enjoy-informational-text
http://www.readingrockets.org/article/building-world-knowledge-motivating-children-read-and-enjoy-informational-text
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=95dd240e-d703-45d8-ab9e-bbe55fcc5710%40sessionmgr198&vid=1&hid=102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=95dd240e-d703-45d8-ab9e-bbe55fcc5710%40sessionmgr198&vid=1&hid=102
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


 

54 

Pearson, P. D., Hiebert, E.H. og Kamil, M. L. (2007). Vocabulary assessment: 

What we know and what we need to learn. Reading reasearch 

quarterly, 42(2), 282–296. doi:10.1598/RRQ.42.2.4 

Perfetti, G. (2010). Decoding, vocabulary and comprehension. The golden 

triangel of reading skill. Í M. G. McKeown og L. Kucan (ritstjórar), 

Bringing reading research to life (bls. 291–303). New York:  The Guilford 

Press. 

Perfetti, C. A., Landi, N. og Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading 

comprehension skill. Í M. Snowling og C. Humle (ritstjórar), The science 

of reading: A handbook (bls. 227 – 247). Oxford: Blackwell Publishing. 

Pikulski, J. J. og Chard, D. J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and 

reading comprehension. Reading Teacher, 58(6), 510–519. 

doi:10.1598/RT.58.6.2 

Rannveig Oddsdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir. 

(2013). Þróun textaritunar í fyrstu bekkjum grunnskóla. Frásagnir og 

upplýsingatextar barna í 2.–4. bekk. Netla– Veftímarit um uppeldi og 

menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/007.pdf 

Rasinski, T. V. og Samuels, S. J. (2011). Reading fluency: What it is and what 

it is not. Í S. J. Samuels og A. E. Farstrup (ritstjórar), What research has 

to say about reading instruction (bls. 94–114). Newark: IRA. 

Sackes, M., Trundle, K. C. og Flevares, L. M. (2009). Using children´s 

literature to teach standard–based science concepts in early years. Early 

childhood education journal, 36(1), 415–422. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/61873630?accountid=28822 

Sanacore, J. (1991). Expository and narrative text: Balancing young 

children´s reading experiences. Childhood education 67(4), 211–214. 

Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/210377577/fulltextPDF/C4937E72

F5474015PQ/1?accountid=28822 

Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir. (2009). Árangursríkir 

kennsluhættir fyrir börn með lestrarvanda. Glæður, 19(1) 33–39. 

Smith, M. C. (2000). The real–world reading practices of adults. Journal of 

literacy research, 32(1), 25–32. doi: 10.1080/10862960009548063 

Snow, C. (2002). Reading for understanding: Toward an R&D program in 

reading comprehension. Santa Monica: RAND. 

Snow, C., Burns, S. og Griffin, P. (1998). Preventing reading difficulty in 

young children. Washington: National Academy Press. 

http://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/007.pdf


 

55 

Snow, C. E. og Sweet, A. P. (2003). Reading for comprehension. Í A. P. Sweet 

og C. E. Snow (ritstjórar), Rethinking reading comprehension (bls. 1–11). 

New York: The Guilford Press. 

Stefán Jökulsson. (2012). Læsi: grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. 

Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið: Námsgagnastofnun. 

Sótt af http://nams.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ef5d2b4-2771-4ecf-

bae4-584b4186294a 

Steinunn Torfadóttir. (2010). Lestrarnám og lestrarkennsla. Sigrar og 

ósigrar. Talfræðingurinn 1(21), 31-34. 

Steinunn Torfadóttir. (2011a). Hvers vegna eiga sum börn erfitt með að 

læra að lesa? Í Steinunn Torfadóttir (ritstjóri), Leið til læsis: Lesskimun 

fyrir fyrsta bekk í grunnskóla (15–22). Reykjavík: Háskóli Íslands, 

rannsóknarstofa um þroska, mál og læsi: Námsmatsstofnun. 

Steinunn Torfadóttir. (2011b). Þróun lestrar. Í Steinunn Torfadóttir 

(ritstjóri), Leið til læsis: Lesskimun fyrir fyrsta bekk í grunnskóla (23–26). 

Reykjavík: Háskóli Íslands, rannsóknarstofa um þroska, mál og læsi: 

Námsmatsstofnun. 

Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir. (2010). Leið til læsis: Stuðningskerfi í 

lestrarkennslu. Ráðstefnurit Netlu– Menntakvika. Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Sulzby, E. og Teale, W. (1991). Emergent literacy. Í R. Barr, M. Kamil, P. 

Mosenthal og P. D. Pearson (ritstjórar), Handbook of reading research: 

Volume II (bls. 727–758). New York: Longman. 

Walpole, S. og McKenna, M. C. (2007). Differentiated reading instruction. 

Strategies for primary grades. New York: The Guilford Press. 

Westby, C. E. (2014). Assessing and remediating text comprehension 

problems. Í A. G. Kamhi og H. W. Catts (ritstjórar), Language and 

reading disabilities (3. útgáfa) (bls. 189–247). Essex: Pearson. 

Williams, J. P. (2008). Explicit instruction can help primary students learn to 

comprehend expository text. Í C. C. Block og S. R. Parris (ritstjórar), 

Comprehension instruction: Research-based best practices (bls. 171–

182). New York: The Guilford press. 

Whitehurst, G. J. og Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent 

litaracy. Child development, 69(3), 848–872. Sótt af 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=db60ab9

3-bfc2-4e09-9cd6-db38a4e73dff%40sessionmgr198&vid=1&hid=102  



 

56 

Yopp, R. H. og Yopp, H. K. (2012).Young children´s limited and narrow 

exposure to informational text. The reading teacher, 65(7), 480–490. 

doi: 10.1002/TRTR.01072 

Zwiers, J. (2004). Building reading comprehension habits in grades 6–12: A 

toolkit of classroom activities. Newark, Del.: International reading 

association. 

Þórunn Blöndal. (2005). Lifandi mál: Inngangur að orðræðu- og 

samtalsgreiningu. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands. 

 



 

57 

Lestrarbækur 

 Risaeðlur 

 Himingeimurinn 

 Hvalir 

 

 





 
 

Risaeðlur 

 





 2 

Efnisyfirlit 

Tími risaeðlanna ..................................................... 3 

Útlit og einkenni ..................................................... 4 

Jurtaætur og kjötætur ........................................... 5 

Afkvæmi ..................................................................... 6 

Sléttueðla .................................................................. 8 

Finngálkn .................................................................. 9 

Þórseðla ................................................................... 10 

Kambeðla ................................................................ 11 

Þríhyrna ................................................................... 12 

Gaddeðla .................................................................. 13 

Grameðla ................................................................. 14 

Snareðla ................................................................... 15 

Endalok risaeðlanna ............................................ 16 

Fræðiheiti ................................................................ 17 

Áhugaverðar staðreyndir! ................................. 18 

Heimildir ................................................................. 19 

Myndaskrá .............................................................. 20 

 



 3 

 

 

Tími risaeðlanna 

Risaeðlur voru til fyrir langa, langa löngu. 

Þær voru uppi á miðlífsöld. 

Á þeim tíma var jörðin öðruvísi en  

við þekkjum í dag. 

Á þeim tíma voru ekki til menn,  

veðrið var hlýrra og enginn snjór,  

ís eða jöklar.

Mynd 1. Risaeðlutíminn hófst fyrir um 250 milljón árum. 
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Útlit og einkenni 

Risaeðlur voru af öllum stærðum og gerðum. 

Sumar voru litlar en aðrar mjög stórar. 

Margt var líkt með þeim. 

Risaeðlur voru með eins húð. 

Þær voru með hala. 

Þær voru með klær og verptu eggjum. 

Mynd 2. Húð risaeðlu var hreistruð eins og á krókódíl. 
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Jurtaætur og kjötætur 

Risaeðlur skiptust í jurtaætur og kjötætur. 

Jurtaætur lifðu á plöntum. 

Þær voru ekki með beittar klær. 

Kjötætur lifðu á kjöti. 

Þær voru með mjög beittar klær. 

Mynd 3. Hér má sjá bæði jurtaætur og kjötætur. 
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Afkvæmi 

Risaeðlurnar verptu allar eggjum. 

Sumar verptu í hreiður eins og fuglar. 

Aðrar verptu í sand eða leðju. 

Sum eggin voru lítil eins og hænuegg, 

önnur voru stór eins og melóna eða fótbolti. 

Ungarnir voru misstórir eftir tegundum.

Mynd 4. Egg og ungar freyjueðlu. 
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Steingervingar 

Allt sem við vitum um risaeðlur í dag  

hafa vísindamenn fundið út.  

Steingervingar eru leifar dýra og jurta.  

Leifarnar hafa geymst í jörðinni.  

Út frá þeim er hægt að sjá útlit og  

stærð dýra og plantna. 

Mynd 5. Steingervingur af snareðlu. 
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Sléttueðla 

Sléttueðla var ein af fyrstu risaeðlunum. 

Hún var jurtaæta. 

Hún var stór og með langan hala. 

Sléttueðlan hafði langa afturfætur en  

stutta framfætur. 

Hún gat orðið um 8 metrar á lengd. 

Mynd 6. Sléttueðla var ein af fyrstu risaeðlunum. 
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Finngálkn 

Finngálknið var ein stærsta jurtaætan. 

Framfætur hennar voru lengri en  

afturfæturnir. 

Þannig náði hún í efstu laufin. 

Finngálknið var með mjög langan háls 

en frekar stuttan hala. 

Hún gat orðið um 23 metrar á lengd.  

Mynd 7. Finngálkn var með mjög langan háls. 
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Þórseðla 

Þórseðlan var jurtaæta.  

Hún var lík finngálkni en með styttri 

framfætur. 

Þórseðlan var með mjög langan háls og 

halinn á henni var langur eins og svipa. 

Hún verpti ekki í hreiður. 

Mynd 8. Þórseðlan var með mjög langan hala. 
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Kambeðla 

Kambeðlan var jurtaæta. 

Hún var með tvöfaldan kamb á  

bakinu og hala með göddum á. 

Kambeðlan var með lítið höfuð og 

heila á stærð við hnetu. 

 

 

Mynd 9. Kambeðlan var með heila á stærð við valhnetu. 
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Þríhyrna 

Þríhyrnan var jurtaæta. 

Hún gat orðið um 10 metrar á lengd. 

Þríhyrnan var með mjög beittan gogg. 

Hún gat brotið greinar með honum. 

Hún hefur verið mjög sterk. 

Mynd 10. Þríhyrna var með þrjú stór horn. 
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Gaddeðla 

Gaddeðlan var jurtaæta. 

Hún var eins og lifandi skriðdreki. 

Gaddeðlan var með þykka brynju.  

Hún var með gadda á bakinu og  

stóra kylfu á halanum. 

Mynd 11. Gaddeðlan var með sterka brynju og kylfu á halanum. 
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Grameðla 

Grameðlan er frægasta risaeðlan. 

Margir þekkja hana sem T-rex (tí-rex). 

Hún er kölluð konungur risaeðlanna. 

Hún var grimm og stór kjötæta. 

Hún var með mjög stórt höfuð og 

beittar tennur á stærð við banana. 

Mynd 12. Grameðlan er þekktasta risaeðlan. 
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Snareðla 

Snareðlan var grimm ráneðla. 

Hún hljóp mjög hratt.  

Hún var með beittar klær sem hún  

notaði til að veiða bráð sína. 

Snareðlur veiddu í hópum. 

Mynd 13. Snareðlan var með mjög beittar klær. 
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Endalok risaeðlanna 

Risaeðlurnar dóu út fyrir um 65 milljón árum. 

Það er ekki er vitað hvers vegna þær dóu. 

Vísindamenn eru enn að rannsaka það. 

Flestir þeirra telja líklegt að stór  

loftsteinn hafi lent á jörðinni og  

þannig hafi risaeðlurnar dáið út.

Mynd 14. Svona halda margir vísindamenn að risaeðlur hafi dáið út. 
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Fræðiheiti 

Öllum dýrum og plöntum er  

gefið fræðiheiti á latnesku eða grísku.  

Í töflu 1. má sjá latneskt heiti risaeðlanna  

í bókinni, lengd þeirra, á hvaða  

tímabili þær voru uppi og hvað þær átu. 

Tafla 1. Upplýsingar um risaeðlurnar í bókinni. 
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Áhugaverðar staðreyndir! 

 Risaeðlutíminn stóð yfir í um 180 milljón ár. 

 Risaeðla þýðir á grísku „hræðileg eðla“. 

 Það eru enn að finnast steingervingar og  

bein af risaeðlum. 

 Það hefur meira að segja fundist steingerður 

risaeðlukúkur. 

 Yfir 1000 tegundir af risaeðlum hafa fundist. 

 Engar risaeðlur gátu flogið eða synt. 

 Ættingjar þeirra í sjónum voru syndandi 

skriðdýr. 

 Flugeðlurnar voru fljúgandi skriðdýr. 

 Enginn veit í raun hvernig risaeðlurnar voru á 

litinn þess vegna eru þær ekki alltaf eins. 

 Þegar tennur í risaeðlu brotnuðu uxu nýjar í 

staðin. 



 19 

Heimildir 

Caroline, B. (2007). Risaeðlur: Alfræð barnanna um risaeðlur (Árni Óskarsson 
þýddi). Reykjavík: Mál og menning/Edda útgáfa. 

Ingibjörg Briem. (2005). Risaeðlutíminn. Reykjavík: Mál og menning. 

Science kids: Fun science and technology for kids! (e.d.) Science facts: Dinosaur 
facts for kids. Sótt af 
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/dinosaurs.html 

 

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/dinosaurs.html


 20 

Myndaskrá 

Forsíðumynd: Sótt af http://ewallpaperhub.com/dinosaur-wallpaper/ 

Mynd 1: Risaeðlutíminn hófst fyrir um 250 milljón árum. Sótt af http://www.tiki-
toki.com/timeline/entry/233758/Meet-the-Dinosaurs/ 

Mynd 2: Húð risaeðlu var hreistruð eins og á krókódílum. Sótt af 
http://www.texturepictures.com/picture/the-skin-of-a-dinosaur-crocodile-
pixmac-picture-87525968/000087525968 

Mynd 3: Hér má bæði sjá jurtaætur og kjötætur. Sótt af http://www.geologues-
prospecteurs.fr/imagerie/dinosaures-en-scene.php?page=10 

Mynd 4: Egg og ungar freyjueðlu. Sótt af  http://www.nhm.ac.uk/visit-
us/galleries/blue-zone/dinosaurs/ 

Mynd 5: Steingervingur af snareðlu. Sótt af 
http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/dinosaurs_velociraptor.html 

Mynd 6: Sléttueðla var ein af fyrstu risaeðlunum. Sótt af 
http://dinopedia.wikia.com/wiki/Plateosaurus 

Mynd 7: Finngálknið var með mjög langan háls. Sótt af http://animalia-
life.com/brachiosaurus.html 

Mynd 8: Þórseðlan var með mjög langan. Sótt af 
hala.http://libguides.d181.org/content.php?pid=432736&sid=3550293 

Mynd 9: Kambeðlan var með heila á stærð við valhnetu. Sótt af 
http://dinopedia.wikia.com/wiki/Stegosaurus 

Mynd 10: Þríhyrna var með þrjú horn. Sótt af 
http://es.jurassicpark.wikia.com/wiki/Triceratops 

Mynd 11: Gaddeðlan var með sterka brynju og kylfu á halanum. Sótt af 
http://www.dinosaurfarm.com/product/ankylosaurus-2011-papo/ 

Mynd 12: Grameðlan er þekktasta risaeðlan. Sótt af 
http://www.theguardian.com/science/2013/jul/15/t-rex-tooth-embedded-prey-
dinosaur 

Mynd 13: Snareðlan var með beitta kló á afturfótunum. Sótt af 
http://thehungergames.wikia.com/wiki/File:Velociraptor.jpg 

Mynd 14: Svona halda margir vísindamenn að risaeðlur hafi dáið út. Sótt af 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=509 

http://libguides.d181.org/content.php?pid=432736&sid=3550293
http://es.jurassicpark.wikia.com/wiki/Triceratops
http://www.dinosaurfarm.com/product/ankylosaurus-2011-papo/
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=509


 



 
 
Himingeimurinn 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 2 
 

Efnisyfirlit 

Hvar byrjar geimurinn? ................................................... 3 

Sólkerfið okkar ................................................................ 4 

Sólin ................................................................................ 5 

Reikistjörnur ................................................................... 6 

Merkúríus ....................................................................... 7 

Venus .............................................................................. 8 

Jörðin .............................................................................. 9 

Mars ............................................................................. 10 

Júpíter ........................................................................... 11 

Satúrnus ....................................................................... 12 

Úranus .......................................................................... 13 

Neptúnus ...................................................................... 14 

Tunglið .......................................................................... 15 

Plútó ............................................................................. 16 

Sólmyrkvi ...................................................................... 17 

Vetrarbrautin okkar ...................................................... 18 

Áhugaverðar staðreyndir um himingeiminn! ................. 19 

Viltu vita meira um himingeiminn? ............................... 20 

Heimildir ....................................................................... 20 

Myndaskrá .................................................................... 21 

 



 3 
 

 

 

Hvar byrjar geimurinn? 

Umhverfis jörðina er þunnur hjúpur af  

gastegundum sem kallast gufuhvolf. 

Fyrir utan gufuhvolfið er geimurinn. 

Stór hluti af geimnum er fullur af engu. 

Þar er ekkert loft til að anda að sér. 

Þar heyrist ekkert hljóð. 

Í geimnum er sólkerfið okkar  

ásamt öðrum sólkerfum og vetrarbrautum. 

Mynd 1. Himingeimurinn er risastór. 
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Sólkerfið okkar 

Sólkerfið okkar er eins og eitt hverfi í geimnum. 

Alveg eins og þú býrð í einu hverfi á Íslandi. 

Í sólkerfinu okkar er sól, átta reikistjörnur og 

tungl þeirra, halastjörnur, loftsteinar,  

dvergplánetur, ryk og gas. 

Í miðju sólkerfinu er stjarna.  

Það er sólin okkar. 

Mynd 2. Sólkerfið okkar.  
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Sólin 

Sólin er stjarna. Hún er mjög heit. 

Hún er eins og stjörnurnar sem við sjáum  

á himninum, nema hún er miklu nær jörðinni. 

Sólin er glóandi eldhnöttur sem gefur okkur  

á jörðinni birtu og yl. 

Án sólarinnar væri ekkert líf á jörðinni.  

Sólin er risastór!  

Ef hún væri hol að innan væri hægt að koma  

milljón jörðum inn í hana. 

Mynd 3. Sólin er glóandi eldhnöttur. 
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Reikistjörnur 

Reikistjörnur eru plánetur. 

Það eru átta reikistjörnur í sólkerfinu okkar. 

Þær eru; Merkúríus, Venus, jörðin,  

Mars, Júpíter, Satúrnús, Úranus og Neptúnus. 

Reikistjörnurnar ferðast á brautum í kringum  

sólina en snúast líka um sjálfa sig. 

Þær eru risastórir kúlulaga hnettir. 

Mynd 4. Reikistjörnurnar, sólin og Plútó í sólkerfinu okkar. 
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Merkúríus 

Merkúríus er sú reikistjarna sem er næst sólu. 

Hún er oft kölluð Merkúr. 

Hún er minnsta reikistjarnan í sólkerfinu okkar. 

Á Merkúríus verður mjög heitt á daginn og  

mjög kalt á næturnar. 

Hitabreytingarnar eru vegna þess að það er  

enginn lofthjúpur á Merkúríus sem heldur í hita 

sólarinnar.

Mynd 5. Merkúríus er minnsta reikistjarnan. 
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Venus 

Venus er önnur reikistjarnan frá sólu. 

Hún er skærasta og heitasta reikistjarnan. 

Hitinn fer upp í 480c. 

Á morgnana og kvöldin er hægt að sjá Venus  

frá jörðu. 

Á Venus eru eldfjöll og mikið hraun. 

Þar er einn dagur lengri en eitt ár! 

Það þýðir að Venus er lengur að snúast um sjálfa 

sig en það tekur hana að snúast umhverfis sólu. 

Mynd 6. Venus er heitasta reikistjarnan. 
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Jörðin 

Jörðin okkar er líka reikistjarna. 

Hún er þriðja reikistjarnan frá sólu. 

Jörðin er í hæfilegri fjarlægð frá sólu. 

Þar er súrefni og vatn og þess vegna er líf á 

jörðinni. Yfirborð jarðar er um 70% vatn. 

Jörðin snýst einn hring um sig sjálfa á einum 

sólarhring. Einn sólarhringur er 24 klukkustundir. 

Jörðin ferðast í kringum sólina á einu ári.  

Eitt ár er 365 dagar.

Mynd 7.  Jörðin og tunglið séð utan úr geimnum. 
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Mars 

Mars er fjórða reikistjarnan frá sólu. 

Hún er næst minnsta reikistjarnan,  

næst á eftir Merkúríus. 

Á Mars eru eldfjöll, djúp gljúfur,  

risastórir gígar og jöklar.  

Stærsta eldfjallið á Mars er þrisvar sinnum hærra  

en Everest fjall sem er hæsta fjall jarðar. 

Vísindamenn hafa reynt að finna líf á Mars en 

ekkert fundið enn. 

Mynd 8. Ekkert líf hefur enn fundist á Mars. 
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Júpíter 

Júpíter er fimmta reikistjarnan frá sólu. 

Hún er langstærsta reikistjarnan í sólkerfinu okkar. 

Hún er helmingi þyngri en allar hinar  

reikistjörnurnar til samans.  

Júpíter er gasrisi. Hún hefur ekkert fast yfirborð. 

Þess vegna er ekki hægt að lenda geimfari á Júpíter. 

Júpíter snýst mjög hratt. Hún er minna en tíu 

klukkustundir að snúast um sig sjálfa. 

Júpíter hefur fleiri en 60 fylgitungl. Stærstu tunglin 

heita Íó, Evrópa, Ganýmedes og Kallistó. 

Mynd 9. Júpíter hefur rúmlega 60 fylgitungl. 
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Satúrnus 

Satúrnus er næst stærsta reikistjarnan í  

sólkerfinu okkar og sú sjötta frá sólu. 

Það verður mjög kalt á Satúrnus vegna þess  

hversu langt hún er frá sólu. 

Satúrnus er úr gasi eins og Júpíter. 

Þær eru kallaðar gasrisar. 

Satúrnus hefur stóra fallega hringi umhverfis sig  

sem eru úr klaka, ryki og grjóti. 

Satúrnus hefur rúmlega 60 fylgitungl. 

Mynd 10. Satúrnus hefur fallega hringi utan um sig. 
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Úranus 

Úranus er sjöunda reikistjarnan frá sólu og  

sú þriðja stærsta. 

Þar verður mjög kalt vegna þess hversu langt  

hún er frá sólu. 

Frostið getur farið niður í -220c. 

Úranus er 84 ár að ferðast í kringum sólina. 

Hún er gerð úr gashjúp, hefur hring um sig  

miðja og á honum ferðast fylgitunglin. 

Úranus hallar mjög mikið og liggur næstum á hlið.

Mynd 11. Úranus hallar mjög mikið. 
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Neptúnus 

Neptúnus er áttunda reikistjarnan frá sólu. 

Úranus og Neptúnus eru stundum kallaðar tvíburar  

vegna þess hversu líkar þær eru. 

Þær eru svipað stórar, úr svipuðum efnum og  

báðar með daufan hring um sig miðja.  

Það tekur Neptúnus 165 ár að fara einn  

hring í kringum sólina. 

Það er vegna þess hversu langt hún er frá sólu. 

Þess vegna verður líka mjög kalt þar. 

Mynd 12. Neptúnus er lengst frá sólinni. 
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Tunglið 

Tunglið okkar er ekki reikistjarna.  

Tunglið er fylgihnöttur jarðar og snýst einn hring 

umhverfis jörðu á einum mánuði. 

Tunglið er bjartasti hnötturinn á næturhimni. 

Það skýn ekki heldur endurkastar það birtu frá 

sólinni. Við sjáum aðeins þann hluta tunglsins  

sem sólin skín á.  

Þess vegna sjáum við tunglið misstórt. 

Fyrstu mennirnir stigu á tunglið 20. júlí árið 1969.  

Það voru þeir Neil Armstrong og Buzz Aldrin. 

Mynd 13. Fullt tungl. 
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Plútó 

Plútó er dvergreikistjarna. 

Einu sinni var Plútó talin reikistjarna en ekki lengur. 

Til að teljast reikistjarna þarf hnöttur að: 

 Vera á braut umhverfis sólu. 

 Hafa nægan þyngdarkraft til að vera næstum 

kúlulaga. 

 Vera stærsti hnötturinn í sínu nágrenni. 

Plútó uppfyllir aðeins tvö fyrstu skilyrðin. 

Þess vegna er hún dvergreikistjarna. 

Mynd 14. Plútó er dvergreikistjarna. 
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Sólmyrkvi 

Sólmyrkvi er stórmerkilegt fyrirbæri. 

Sólmyrkvi verður þegar tunglið fer fyrir sólina frá 

jörðu séð. Þá eru sól, tungl og jörð í beinni línu. 

Tunglið skyggir því á sólina og sólarljósið nær ekki 

til jarðar. 

Almyrkvi er þegar tunglið hylur alla sólina. 

Deildarmyrkvi er þegar tunglið hylur næstum alla 

sólina. Sólmyrkvinn 20. mars 2015 var 

deildarmyrkvi séð frá Íslandi. 

Árið 2026 sést næst almyrkvi frá Íslandi. 

Mynd 15. Almyrkvi verður þegar tunglið fer fyrir sólina. 



 18 
 

 

 

Vetrarbrautin okkar 

Sólkerfið okkar er í stjörnuþoku sem kallast 

vetrarbrautin. 

Vetrarbrautin er safn af milljörðum stjarna. 

Vetrarbrautin okkar er aðeins lítill hluti af miklu 

stærra kerfi sem kallast alheimurinn. 

Jörðin er því agnarlítill hnöttur í risastórum alheimi. 

Mynd 16. Jörðin er agnarlítill hnöttur í vetrarbrautinni okkar. 
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Áhugaverðar staðreyndir um himingeiminn! 

 Jörðin er jafn gömul sólkerfinu okkar,  

um 4600 milljón ára. 

 Sólin er um 5600c heit. 

 Á sólinni verða eldgos sem kallast sólgos, þau geta 

orðið stærri en jörðin sjálf! 

 Alls hafa tólf manns stigið fæti á tunglið, þeir fyrstu  

árið 1969. 

 Venus og Úranus snúast í öfuga átt við aðrar 

reikistjörnur.  

 Stærsta eldfjallið á Mars myndi þekja svæði sem er 

tvisvar sinnum stærra en allt Ísland. 

 Satúrnus myndi fljóta í vatni vegna þess hversu létt 

hún er í sér. 

 Á Venus rignir brennisteinssýru!  

 Júpíter snýst hraðast allra reikistjarnanna. Þar er 

dagurinn því stystur, tæplega 10 klst. 

 Þyngdarkrafturinn er 2,5 sinnum meiri á Júpíter en 

jörðinni. Ef þú ert 40kg á jörðinni vegur þú 100kg á 

Júpíter. 
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Viltu vita meira um himingeiminn? 

Kíktu inn á geimurinn.is eða stjornufraedi.is þar er að 

finna mikið af efni, myndum og myndböndum um 

himingeiminn sem gaman og fróðlegt er að skoða. 
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Hvalir 

Hvalir eru áhugaverð dýr.  

Þeir eru sérstakur ættbálkur spendýra. 

Hvalir lifa flestir í sjó en eru ekki skyldir fiskum.  

Þeir eru í raun skyldari mönnum en fiskum. 

Hvalir hafa heitt blóð eins og menn. 

Þeir anda að sér súrefni eins og menn. 

Þeir eru spendýr eins og menn. 

Spendýr eru dýr sem hafa mjólkurkirtla og ala  

afkvæmi sín á mjólk fyrstu mánuðina. 

Mynd 1. Hnúfubakur er algengur hvalur við Ísland. 
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Útlit og einkenni 

Flestir hvalir hafa bakugga sem er misstór  

eftir tegundum. 

Hvalir hafa sporð sem þeir sveifla upp og  

niður til að synda með. Framlimir þeirra kallast 

bægsli sem þeir nota til að halda jafnvægi. 

Hvalir geta synt hratt og kafað mjög djúpt. 

Þeir hafa blástursop ofan á höfðinu sem  

þeir nota til að anda með. 

Hvalir skiptast í undirættbálka; tannhvali og 

skíðishvali. 

Mynd 2. Hvalir eru með blástursop, bakugga, sporð og bægsli. 
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Tannhvalir 

Tannhvalir eru allir minni en skíðishvalir, 

nema búrhvalur sem er stærsti tannhvalurinn. 

Tannhvalir eru með tennur sem þeir nota til  

að bíta í bráð sína og halda henni.  

Tennur tannhvala henta vel til að grípa og slíta 

bráðina en ekki til að tyggja hana. Þeir gleypa  

því bráðina í heilu lagi eða sjúga hana. 

Þeir éta aðallega fisk, smokkfisk og krabbadýr.  

Tannhvalir hafa aðeins eitt blástursop. 

Mynd 3. Háhyrningur er tannhvalur. 
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Skíðishvalir 

Skíðishvalir eru stærstu hvalirnir. 

Þeir hafa skíði í efri kjálka í stað tanna.  

Skíðin eru eins og stórir harðir burstar sem  

þeir nota til að sía fæðuna úr sjónum. 

Skíðishvalir lifa á smáum krabbadýrum sem  

kallast ljósáta. 

Sumir þeirra éta líka smáfiska sem synda í  

torfum, eins og síld og loðnu. 

Skíðishvalir hafa tvö blástursop. 

Mynd 4. Skíðin eru eins og greiða. 
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Skynjun  

Sjón flestra hvala er léleg. 

Heyrnin er aðal skynfæri þeirra.  

Þeir nota heyrn til að greina hljóð og fjarlægð.  

Tannhvalir nota hljóðbylgjur til að greina hvar  

fæðan þeirra er staðsett.  

Hvalir eiga samskipti við aðra hvali í gegnum hljóð. 

Sumir hvalir geta gefið frá sér mjög há hljóð. 

Steypireyður getur til dæmis gefið frá sér hljóð 

sem er hærra en hljóð í þotuhreyfli.

Mynd 5. Flestir hvalir sjá illa. 
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Æxlun 

Hvalir eignast fá afkvæmi.  

Þeir ganga með afkvæmi sín í 11-16 mánuði og  

eignast aðeins einn kálf á tveggja til fimm ára fresti. 

Karlkyns hvalur nefnist tarfur 

Kvennkyns hvalur nefnist kýr. 

Afkvæmi hvala nefnist kálfur. 

Kálfurinn er á spena og drekkur mjólk fyrstu  

mánuðina eftir fæðingu eða þar til hann  

getur byrjað að borða fisk eða aðra fasta fæðu. 

Mynd 6. Hnúfubakur með kálfinn sinn. 
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Hvalir við ísland 

Það eru til um 80 tegundir hvala í heiminum.  

Í sjónum við Ísland er að finna 23 tegundir 

en ellefu þeirra eru algengastar. 

Hvalirnir halda sig mest við Ísland á sumrin. 

Þá eru þeir í leit að æti. 

Á veturna synda margir hvalir suður á bóginn 

til að eignast afkvæmi. 

Mynd 7. Algengar hvalategundir við Ísland. 
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Búrhvalur 

Búrhvalur er stærsti tannhvalurinn.  

Höfuð Búrhvalsins er mjög stórt, um einn  

þriðji af lengd hans. 

Tarfurinn getur orðið um 15-19 metra langur og  

45 tonn á þyngd. 

Kýrin er mun minni eða um 8-12 metrar og 20 tonn. 

Kálfurinn er um 4 metrar á lengd við fæðingu og 

er hann á spena í kringum eitt ár. 

Hann getur kafað niður á 1500 metra dýpi og 

verið í kafi í allt að tvær klukkustundir. 

Mynd 8. Búrhvalur er langstærsti tannhvalurinn. 
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Andarnefja 

Andarnefja er tannhalur. 

Hún er með hátt enni og mjótt trýni sem  

minnir á andarnef og þaðan fær hún nafn sitt. 

Andarnefjan verður 7-9 metrar á lengd og  

3000-3600kg á þyngd. 

Hún er mjög forvitinn hvalur og kemur oft  

upp að skipum til að skoða. 

Hún heldur sig við Ísland á sumrin en 

á veturna syndir hún suður á bóginn. 

Mynd 9. Andarnefjan er forvitinn hvalur. 
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Háhyrningur 

Háhyrningur er tannhvalur og mikið rándýr. 

Hann lifir mest á síld og smokkfiski en ræðst 

einnig á seli og aðra hvali. 

Háhyrningur er eini hvalurinn sem lifir  

á bráð með heitu blóði. 

Hann er svartur að ofan en hvítur að neðan  

með mjög háan bakugga sem getur orðið  

tveggja metra hár. 

Háhyrningar synda mjög hratt og eru þeir  

algengir í öllum höfum heims. 

Mynd 10. Háhyrningur er með háan bakugga. 
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Grindhvalur 

Grindhvalur er stundum kallaður grind eða marsvín. 

Hann er tannhvalur. 

Tarfurinn er um sex metra langur og 3800kg á 

þyngd. Kýrnar eru aðeins minni. 

Bægsli Grindhvals eru löng og mjó. 

Grindhvalir lifa aðallega á smokkfiski en borða  

einnig annan fisk. 

Þeir eru mjög félagslyndir, veiða saman í stórum 

hópum og sofa þétt saman.

Mynd 11. Grindhvalir eru félagslyndir. 
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Hnísa 

Hnísa er tannhvalur. 

Hún er minnstri hvalurinn við Ísland,  

einungis um 150-190cm langur og 45-90kg á þyngd. 

Kálfarnir eru 5kg á þyngd við fæðingu. 

Það er aðeins þyngra en við mannfólkið. 

Hnísa lifir á fiski eins og karfa, loðnu, makríl, 

sandsíli og þorski en einnig rækju og smokkfiski.  

Fæðan fer eftir svæðum og árstíma. 

Hnísa er mjög algeng við strendur Íslands. 

Mynd 12. Hnísa er einn minnsti hvalur í heimi. 
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Hnýðingur 

Hnýðingur er tannhvalur. 

Hann er lítill hvalur af höfrungaætt. 

Hann er aðeins stærri en hnísa. 

Hnýðingur lifir á ýmis konar fiski eins og hnísa. 

Hann er algengur í kringum Ísland á sumrin  

en fer suður á bóginn yfir veturna. 

Hnýðingur er einn algengasti hvalurinn við Ísland. 

Mynd 13. Hnýðingur er lítill tannhvalur. 
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Steypireyður 

Steypireyður er skíðishvalur. 

Hún er lang stærsti hvalurinn og líklega  

stærsta dýr sem hefur lifað á jörðinni.  

Stærri en stærstu risaeðlurnar voru.  

Steypireyður getur orðið 30 metra löng og 

190 tonn á þyngd. 

Þessi stóri hvalur lifir á ljósátu sem er eitt  

minnsta dýr jarðar. 

Ljósáta er pínulítið krabbadýr sem hvalurinn  

sigtar úr sjónum. 

Mynd 14. Steypireyður er risavaxinn hvalur. 
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Hnúfubakur 

Hnúfubakur er skíðishvalur og algengur við Ísland. 

Hann er svartur eða dökkgrár að ofan  

en ljós að neðan. 

Hnúfubakur getur orðið 11-17 metra langur og 

20-35 tonn á þyngd. 

Hann er með stór og löng bægsli sem geta orðið 

fimm metrar á lengd og einn metri á breidd. 

Sporðurinn á Hnúfubak er einnig mjög stór. 

Hann étur mikið yfir sumartímann en á veturna  

étur hann lítið sem ekkert.

Mynd 15. Hnúfubakur leikur listir sínar. 
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Langreyður 

Langreyður er skíðishvalur. 

Hún er næst stærst allra hvala og 

svipuð í laginu og steypireyður en minni. 

Bægslin eru frekar lítil og bakugginn aftarlega. 

Hún er grásvört að ofan en hvít að neðan. 

Langreyður lifir bæði á ljósátu og smáfiski sem er  

ólíkt steypireyði sem lifir einungis á ljósátu. 

Langreyður verður oftast um 18-22 metrar  

á lengd og 70-80 tonn á þyngd. 

Mynd 16. Langreyður er með langan og mjóan skrokk. 
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Sandreyður 

Sandreyður er skíðishvalur. 

Hún er talsvert minni en langreyður. 

Hún verður oftast um 13-18 metrar á lengd og  

30-40 tonn á þyngd. 

Bakugginn er hærri og situr framar en á  

langreyði og steypireyði. 

Bægslin eru minni á sandreyði en öðrum 

reyðarhvölum. 

Sandreyður er blágrá á litin bæði að ofan og neðan. 

Hún lifir mest á dýrasvifi.

Mynd 17. Sandreyður er reyðarhvalur. 
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Hrefna 

Hrefna er minnsti skíðishvalurinn við Ísland. 

Hún er svipuð öðrum reyðarhvölum en  

mun minni og þéttari í vexti. 

Hrefna er mjög dökk að ofan, grá á hliðunum  

en hvít að neðan. 

Hún hefur áberandi hvítan blett á bægslum. 

Hrefnan verður 7-9 metrar á lengd og  

6-7 tonn að þyngd. 

Hrefnan lifir á smáfiski og ljósátu. 

Mynd 18. Hrefnan er með hvítan blett á bægslunum. 
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Hvalaskoðun 

Á hverju ári fara mörg þúsund manns í  

hvalaskoðun við Ísland. 

Erlendir ferðamenn eru stærsti hópurinn en 

Íslendingar eru vaxandi hópur. 

Vinsælustu staðirnir til hvalaskoðunar eru við  

vestan- og norðanvert landið yfir sumartímann. 

Einnig er hægt að fara í hvalaskoðun frá Reykjavík 

allan ársins hring. 

Mynd 19. Hnúfubakur sýnir listir sínar við Húsavík. 



 22 

 

Hvalveiðar 

Hvalveiðar eru veiðar á hvölum. 

Hvalveiðar hafa verið stundaðar í margar  

aldir um allan heim. 

Flestar þjóðir eru hættar að veiða hvali og eru 

margir í heiminum á móti hvalveiðum. 

Margar hvalategundir hafa verið friðaðar  

vegna ofveiði.  

Þegar hvalategund er friðuð má ekki lengur  

veiða hana.  

Mynd 20. Íslensk hvalveiðiskip í höfn. 
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Samanburður 

Á mynd 21. má sjá algengustu hvali við Ísland. Hægt 

er að meta stærð þeirra út frá mælistikunni, bera 

stærð þeirra saman og bera stærð þeirra saman við 

hvalaskoðunarbátinn. 

 

 

 

 

Mynd 21. Á myndinni má  sjá hversu smár maðurinn er við hlið sumra hvala. 
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Áhugaverðar staðreyndir! 

 Steypireyður getur orðið lengri en tveir strætóar og 

þyngri en 60 bílar! 

 Sporðurinn á steypireyði getur orðið um átta 

metrar á breidd. 

 Hjartað í steypireyði er á stærð við lítinn bíl. 

 Skíðin í stærstu skíðishvölunum geta orðið þrír 

metrar á lengd. 

 Sumir hvalir geta kafað niður á 2000 metra dýpi og 

haldið niðri í sér andanum í eina til tvær 

klukkustundir. 

 Hópur hvala kallast vöður. 

 Um 85% hvala í heiminum eru tannhvalir. 

 Hvalir hafa þykkt lag af spiki undir húðinni sem 

heldur á þeim hita. 

 Hljóð hvala geta ferðast marga kílómetra í sjónum. 

 Sumir hvalir geta orðið um 80 ára gamlir. 

 Háhyrningur syndir hraðast allra hvala, hann getur 

náð 50km hraða á klukkustund. 
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