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Markmið rannsóknarinnar var að beina sjónum að þekkingu og reynslu reyndra 
íslenskukennara af læsi og lestrarkennslu unglinga. Skoðað var hvaða leiðir 
kennararnir fara til að kenna unglingum lestur og efla læsi þeirra. Aðferðin við 
rannsóknina var eigindleg og fólst í viðtölum við átta reynda íslenskukennara 
í unglingadeildum í átta grunnskólum í Reykjavík. Viðtölin voru tekin í 
nóvember og desember 2015 og unnið var úr gögnum jafnóðum.  

Í rannsókninni var leitast við að fá fram þær leiðir sem íslenskukennarar 
hafa mesta trú á til að kenna unglingum lestur og efla læsi, hvaða leiðir þeir 
fara og hvernig hægt sé að gera betur. Litið var til bakgrunns kennaranna og 
menntunar með tilliti til íslensku- og lestrarkennslu, stefnu skólanna í lestri og 
lestrarkennslu, samvinnu kennara, námsefnis og námsmats og þeirra aðferða 
sem þeir nota til að kenna lestur og efla læsi. 

Meginniðurstöður eru að allir viðmælendur hafa áhyggjur af minni 
lestrarfærni nemenda sinna og telja að þeir tapi hefðbundnum orðaforða vegna 
þess að þeir lesa sjaldan afþreyingarbækur og tala minna við fullorðna en áður. 
Þeir lesa samt mjög mikið og hafa samskipti í gegnum tölvur og snjallsíma en 
orðaforði þeirra er annar og virðist ekki nýtast til að auka eða bæta lesskilning. 
Lestrarkennsla unglinganna felst í að kveikja áhuga á bókum, hvetja þá til 
lesturs, veita tíma til yndislesturs í skólanum og leggja fyrir verkefni sem 
krefjast lesturs og ritunar og verkefna sem eiga að auka lesskilning. 
Kennararnir lesa mikið fyrir nemendur í bókmenntatímum og fá þá til að lesa 
sjálfa með því að leggja fyrir þá verkefni og próf og gefa einkunnir fyrir. 
Kennararnir muna ekki eftir að áhersla hafi verið lögð á læsi og lestrarkennslu 
unglinga í kennaranáminu og telja áríðandi að foreldrar og heimilin axli ábyrgð 
á lestri barna. 

 



 

 
The purpose of this paper was to look at the knowledge and experience of 

long-standing teachers of literacy and reading instruction for adolescent: how 
they teach them to read and how they reinforce literacy was examined. The 
method was qualitative and eight interviews were conducted with eight 
experienced teachers of Icelandic in different schools in Reykjavik. 

The research focused on the methods these teachers believe improve 
reading and literacy, their approaches were reviewed and their opinions on how 
to improve literacy among adolescent collected. Furthermore, the teachers 
personal background and education was viewed in terms of reading instruction, 
the teaching policy for literacy and reading instruction in the schools they 
worked in, how the teachers cooperated with other practitioners, the general 
curriculum and assessment methods they used, and finally the methods the 
teachers use to teach and promote literacy. 

The main conclusions were that all the teachers are concerned because of 
students decreased reading skills. They believe that the students do not master 
traditional vocabulary because they seldom read for pleasure and do not 
converse with adults. Nevertheless, they read substantive amount of text and 
communicate profusely via social media and smartphones. The vocabulary 
they employ is, however, different. It does not seem to increase or improve 
reading comprehension. In their teaching of literacy these practitioners aim at 
motivating and encouraging the students to read, provide time for leisure 
reading at school, to submit projects that require reading and writing and are 
designed to increase comprehension. The teachers read large amounts of text 
for the students; they encourage them to read more by asking for projects, tests 
and marking. The teachers do not recall from their training any focus being 
given to the literacy and reading of adolescent. They believe it is important for 
parents and families to take responsibility for embedding reading and literacy. 

 
 



 

 
 
Ritgerðin er lögð fram til fullnustu M.A.-prófs í menntavísindum af 
áherslusviðinu lestrarfræði við Háskólann á Akureyri. Hún er 40 ECTS og var 
unnin á tímabilinu ágúst 2015 til maí 2016. Leiðbeinandi var Guðmundur 
Engilbertsson lektor við kennaradeild skólans og ráðunautur Finnur Friðriksson 
dósent. Ég færi þeim bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar leiðbeiningar.  

Viðmælendum mínum eru færðar sérstakar þakkir fyrir að gefa sér tíma í 
amstri dagsins til að taka þátt í rannsókninni. Það var bæði áhugavert og 
skemmtilegt að ræða við þá.  

Kærar þakkir fá tengdasynir mínir, Ragnar Davíð Segatta fyrir yfirlestur og 
gagnlegar ábendingar og Ingvar Linnet fyrir tæknilega aðstoð. Einnig þakka ég 
vinkonu minni Katrínu Elísdóttur sem hefur reynst mér vel með gagnlegum 
ábendingum varðandi efni og uppbyggingu ritgerðarinnar. 

Að lokum þakka ég fjölskyldunni og þá sérstaklega eiginmanni mínum, 
Guðlaugi Kr. Sigurðssyni, fyrir einstaka þolinmæði og hvatningu og börnunum 
okkar fyrir stuðning og hvatningu á námstímanum.    

Í hraða nútímasamfélagsins er tíminn dýrmætur. Bóklestur gegnir mikilvægu 
hlutverki til að auka lesskilning og námsárangur og því nauðsynlegt að börn og 
unglingar lesi í frítíma sínum. Lestrarkennsla virðist dvína þegar nemendur eldast 
og umræðan um afturför í lesskilningi í PISA könnunum hefur verið hávær 
undanfarin ár. Það er von mín að þessi ritgerð verði til að beina sjónum að 
mikilvægi lestrarkennslu og eflingu læsis unglinga.   
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1.  
Tungumálið er eitt af því sem álitið er að geri Íslendinga að þjóð og því talið 
mikilvægt að leggja rækt við það. Íslensk málnefnd var stofnuð 1964 og hlutverk 
hennar er að veita stjórnvöldum fræðilega ráðgjöf, gera tillögur til ráðherra um 
málstefnu og álykta um stöðu íslenskrar tungu (Íslensk málnefnd, 2015). Árið 
2009 gaf íslensk málnefnd út heftið Íslenska til alls sem er íslensk málstefna, 
samþykkt á Alþingi í mars 2009. Þar er meðal annars fjallað um mikilvægi þess 
að tryggja stöðu íslenskrar tungu í skólakerfinu þar sem skólakerfið hefur ásamt 
foreldrum og forráðamönnum mesta möguleika á að efla færni í móðurmálinu 
(Íslenska til alls, 2009, bls. 19 og 23). Íslensk málnefnd ályktar árið 2011 um 
minnkandi bóklestur barna og unglinga og dvínandi lesskilning. Hún gagnrýnir að 
á sama tíma séu fjárveitingar til skólabókasafna minnkaðar, að íslenskir 
grunnskólar verji minni tíma í móðurmálskennslu en grunnskólar annarra 
Norðurlanda og að kennaraefni á Íslandi fái sífellt minni menntun í íslensku 
(Íslensk málnefnd, 2011, bls. 1). 

Í mörg ár hefur verið umræða í samfélaginu um hrakandi lesskilning barna og 
unglinga og niðurstöður skimana á borð við samræmd próf og PISA staðfesta þetta 
að einhverju leyti. PISA könnunin (e. Programme for International Student 
Assessment) er alþjóðleg rannsókn á vegum OECD (e. Organisation for Economic 
Co-operation) eða Efnahags- og framfarastofnunarinnar. PISA skiptir 
lesskilningi í fimm hæfniþrep og þeir sem eru á fyrsta þrepi eru ekki taldir geta 
lesið sér til gagns þótt þeir teljist ekki ólæsir. Þeir eiga erfitt með nám á næsta 
skólastigi og virka þátttöku í samfélaginu (Hvítbók um umbætur í menntun, 2014, 
bls. 6,14). Árið 1999 taldi OECD að nemendur gætu lesið sér til gagns þegar þeir 
geta litið á texta sem heild og í samhengi og bent á aðalatriði hans (Almar M. 
Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar F. Níelsson og Júlíus K. Björnsson ,2010, 
bls. 17 18).  

PISA könnunin árið 2012 sýndi að íslenskum nemendum í 10. bekk grunnskóla 
fer aftur í lesskilningi. Landsmeðaltalið sýndi að 79% nemenda geta lesið sér til 
gagns en 30% drengja og 12% stúlkna geta það ekki (Hvítbók um umbætur í 
menntun, 2014, bls. 15). Yfirvöld menntamála hafa áhyggjur af stöðu barna og 
unglinga í lestri og 24. ágúst 2015 hóf mennta- og menningarmálaráðuneytið 
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þjóðarátak í læsi (Mennta- og menningarmála-ráðuneytið, 2015, án blaðsíðutals). 
Í framhaldinu gerðu ráðuneytið og sveitarfélög með sér Þjóðarsáttmála um læsi. 
Í honum kemur fram að ríki og sveitarfélög ákveði sameiginlega að bæta læsi 
barna á Íslandi með ráðgjöf og stuðningi til skóla, kennara og foreldra, með 
skimunum og mati á læsi nemenda og með því að virkja foreldra til að styðja við 
læsi barna sinna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016, án blaðsíðutals).  

Frá því ég hóf nám í lestrarfræði í framhaldsdeild Háskólans á Akureyri hefur 
áhugi minn á eflingu læsis unglinga aukist. Ég á þrjú börn sem öll hafa lokið 
grunnskólagöngu og veit hversu mikilvægt er í öllu námi að börn nái góðum 
tökum á lestri. Flestir læra að lesa í upphafi grunnskóla og verða betri í lestri og 
þar með í námi með því að æfa sig en afþreyingarlestur er talinn stuðla að 
velgengni í námi (Gallagher, 2009, bls. 35; OECD, 2011, bls. 1). Í mörg ár og 
jafnvel áratugi virðist hafa hallað undan fæti hvað varðar lestur bóka en minnkandi 
bóklestur hefur áhrif á allt nám og er ekki góð þróun þar sem lestur hefur áhrif á 
lesskilning og þar með á námsárangur (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010, bls. 17). 
Skýrt samband er á milli bóklesturs og lesskilnings og ánægja af lestri og áhugi 
hefur sterk tengsl við árangur í lesskilningi (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart 
og McKeon, 2008, bls. 391). Ef bæta á lesskilning og námsárangur þarf að efla 
lestraráhuga íslenskra barna (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2012, bls. 59,64).  

Síðastliðin ár hef ég kennt unglingum íslensku og kynnst því að erfitt getur 
verið að fá þá til að lesa bækur hvort sem það eru afþreyingarbækur eða 
námsbækur. Mikilvægt er að kveikja áhuga nemenda á lestri þar sem 
afþreyingarlestur er talinn auka lesskilning og bæta námsárangur sem skiptir 
miklu máli fyrir framtíð þeirra. Nemendur eru viljugir að lesa áhugavert efni í 
skólanum en þegar kemur að heimalestri eru margir sem gera það ekki og bera við 
tímaleysi. Algengt er að börn og unglingar æfi íþróttir og séu í tónlistarnámi sem 
tekur mikið af frítíma þeirra og sennilega þurfa þau aðstoð til að forgangsraða 
hvernig þau verja tíma sínum þess utan. Flestir fullorðnir þekkja hversu auðvelt 
er að gleyma sér á samfélagsmiðlum en foreldrar þurfa að vera fyrirmyndir barna 
sinna og gæta hófs í tölvu- og snjallsímanotkun. Þeir þurfa að fá fræðslu um 
mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu og þær leiðir sem þeir geta farið til að aðstoða 
börn sín. Að kveikja áhuga nemenda á bókalestri er sameiginlegt verkefni skóla, 
heimila og samfélagsins alls og hvatningin sem nemendur fá í skólanum þarf 
eftirfylgni foreldra og heimila.  

Í rannsókninni var leitast við að fá fram hvernig reyndir íslenskukennarar í 
unglingadeild sinna lestrarkennslu og efla læsi nemenda sinna og sjónum meðal 
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annars beint að bakgrunni þeirra og menntun með tilliti til undirbúnings fyrir 
lestrarkennslu. Námsefni í lestri, kennsluhættir og mat á lestri var skoðað ásamt 
stöðu og áhuga nemenda. Spurt var um stefnu skólanna og stuðning við lestur og 
lestrarkennslu og rætt um nemendur og skólann nú miðað við þegar kennararnir 
hófu störf. Að lokum voru kennararnir spurðir hvort eitthvað hamlaði þeim í að 
fylgja sannfæringu sinni í eflingu læsis. Rannsóknarspurningarnar eru:  

1. Hvaða leiðir fara reyndir íslenskukennarar í unglingadeildum 
grunnskóla til að efla lestur og læsi nemenda sinna og hvað ákvarðar 
þær? 

2. Beita kennararnir aðferðum til að efla læsi meðvitað eða ómeðvitað? 
3. Hvernig lestrarefni stendur nemendum til boða í íslensku? 

 
Í fræðilega hluta ritgerðarinnar eru skilgreiningar á læsi skoðaðar ásamt umræðu 
um læsi íslenskra barna og unglinga. Því næst er umfjöllun um lestrarferlið, 
kenningar um þróun lestrar og nauðsyn þess að öðlast lesfimi. Þá er rætt um 
lesskilning og tengsl hans við málskilning og fjallað um mikilvæga forspárþætti 
lesskilnings sem eru ályktunarhæfni, bakgrunnsþekking og orðaforði. Næstur er 
kafli um ritun og tengsl lesturs og ritunar og þá kafli um lestrarkennslu fyrir 
unglinga og fjallað um áhugahvöt og lestrarhvatningu, verkefnið Orð af orði og 
lesskilningsaðferðir, kennsluaðferðina gagnvirkan lestur og leiðir sem taldar eru 
árangursríkar. Að því loknu eru áherslur Aðalnámskrár grunnskóla frá 1989 
skoðaðar með tilliti til læsis, lesturs, lestrarkennslu og námsmats. Fjallað er 
sérstaklega um hæfni- og matsviðmið aðalnámskrár frá 2011 sem tengjast lestri 
og ritun. Þar sem rætt var við kennarana um bakgrunn þeirra og menntun voru 
áherslur Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands á læsi og lestrarkennslu 
skoðaðar en einnig eldri kennsluskrár Háskóla Íslands. Þar sem kennararnir í 
rannsókninni eru allir brautskráðir frá Kennaraháskóla Íslands og einn frá  gamla 
Kennaraskólanum þótti ekki ástæða til að skoða eldri kennsluskrár Háskólans á 
Akureyri. Að lokum er kafli um þátt samfélagsins í eflingu læsis. 

Lykilhugtök eru læsi, lestur og lestrarkennsla sem eru skilgreind jafnóðum og 
þau koma fyrir. 
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2.  
Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið læsi sem er þýðing á enska orðinu literacy. 
Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir (2007, bls. 31) þýða literacy í 
Orðaskrá í lestrarfræðum þannig: Lestrar- og skriftarkunnátta og færni til þess 
að notfæra sér læsi í daglegu lífi ásamt skapandi og greinandi þáttum sem tengjast 
því að semja og skilja ritmál.   

Snow, Burns og Griffin segja literacy eða læsi vera víðtækara og sértækara en 
lestur og þó að tekist hafi að kenna einhverjum að lesa þýðir það ekki að 
viðkomandi teljist læs. Viðfangsefni tengd eflingu læsis eiga sameiginlegt að 
afurð og meginreglur skrifmáls eru notuð til að ná merkingu úr rituðum texta 
(1998, bls. 42). Samkvæmt skilgreiningu UNESCO (e. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) (2004, bls. 13) felst í læsi 
færni til að  
 
 bera kennsl, skilja, túlka, skapa, miðla og reikna, nýta prentað  

og skrifað efni út frá mismunandi samhengi. Læsi felst jafnframt 
í námi einstaklings til þess að ná markmiðum sínum,  
þróa þekkingu sína og möguleika, og til þess að taka fullan þátt  
í því samfélagi sem hann býr í sem og víðar. 

 
PISA skimunin, sem beinir sjónum að lesskilningi, stærðfræði- og 
náttúrufræðilæsi, er lögð fyrir nemendur í 10. bekk þriðja hvert ár. PISA 
skilgreinir hugtakið læsi sem getu nemandans til þess að beita þekkingu sinni og 
hæfni í lykilgreinum og til þess að greina, skilja og tjá á skilvirkan hátt lausnir á 
ýmsum vandamálum út frá mismunandi aðstæðum  (Almar M. Halldórsson, 
Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012, bls. 9).  

Sífellt er verið að leita leiða til að efla læsi og þar með auðvelda nemendum 
nám og starf í nútíð og framtíð. Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir 
menntunar skilgreindir sérstaklega og læsi er einn þeirra. Grunnþátturinn læsi á 
að fléttast inn í aðalnámskrár á öllum skólastigum en læsi snýst um samkomulag 
manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er því félagslegt í eðli 
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sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 1
Lýðmenntun eftir Guðmund Finnbogason frá árinu 1903 (1994, bls. 9) var talin 
marka tímamót í íslenskri alþýðufræðslu. Þótt ekki sé minnst á hugtakið læsi í 
kaflanum um móðurmál í bókinni er skilgreining Guðmundar (1994, bls. 68) á 
kunnáttu málsins sambærileg því sem nú er skilgreint sem læsi. Í því felst að skilja 
málið, talað og ritað, og að geta talað það og ritað sjálfur, komið orðum að 
hugsunum sínum og tilfinningum í ræðu og riti. Í Aðalnámskrá grunnskóla 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 (Mennta- og menningarmálaráðu- 
neytið, 2013, bls. 98). 
 

Í heftinu um grunnþáttinn læsi segir að í læsi felist bæði ritun og lestur en læsi 
snýst um að breyta bókstöfum í hljóð, tengja hljóð í orð, nota orð til að búa til 
málsgreinar, efnisgreinar, kafla og bækur en jafnframt að ráða í ýmsar 
vísbendingar um hugsun og merkingu í ritmálinu og að tengja efni þess við eigin 
reynslu (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 8,11).  

 
Nú á tímum gerir samfélagið auknar kröfur um lestrarfærni þar sem textar eru 
fjölbreyttari og gjarnan á rafrænu formi, samsettir úr rituðum texta, mynd, 
táknmynd, látbragði, hljóði og hreyfimynd. Gott aðgengi að mörgum ólíkum 
textum gerir kröfu til að þeir séu lesnir með gagnrýnum huga en þá þarf lesandinn 
að ráða yfir leiðum til skilnings og túlkunar (Mennta- og 

 
Skilgreiningar á læsi ganga út frá því að læsi sé ekki aðeins að kunna að lesa 

heldur einnig skilningur og túlkun á málinu, bæði skrifuðu og töluðu, og bæði 
skrifleg og munnleg miðlun. Mikilvægt er að efla læsi en læsi er til dæmis talin 
ein öflugasta leið þjóða úr fátækt og árið 2003 efndu Sameinuðu þjóðirnar til 
heimsátaks til að efla lestrar- og skriftarfærni (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 
Jónsdóttir, 2006, bls. 1). Eins og fram hefur komið virðist sem íslenskum börnum 
og unglingum fari aftur í lestri og lesskilningi og allir geta verið sammála um að 
því þurfi að snúa við.  
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2.1  
Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að bóklestur nemenda fer minnkandi. Guðný 
Guðbjörnsdóttir (2006, bls. 74) rannsakaði tómstundavenjur barna og unglinga 
árið 2005 og komst að því að þau lesa minna í samanburði við jafnaldra þeirra árið 
1993. Langtímarannsókn Þorbjörns Broddasonar frá 1968 bendir til að dregið hafi 
úr bóklestri barna og unglinga (á þeim árum sem rannsóknin hefur staðið yfir). 
Árið 1968 höfðu 11% barna á aldrinum 10 14 ára ekki lesið neina bók undanfarna 
30 daga þegar könnunin fór fram og árið 2009 var hlutfallið 28% en hæst fór það 
í 33% árið 2003 (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét 
Karlsdóttir, 2009, bls. 258 259). Niðurstöður könnunar, sem mennta- og 
menningarmálaráðuneytið lætur framkvæma á hverju ári um ungt fólk í grunn- og 
framhaldsskóla, sýndi árið 2015 að tæp 23% nemenda í 7. bekk nota engan tíma í 
lestur annarra bóka en skólabóka. Strákar nota minni tíma en stelpur og er það 
óháð aldri. Í rannsókninni kom fram að 61% stráka og 47% stelpna sem finnst 
frekar eða mjög leiðinlegt að lesa, finnst það jafnframt frekar eða mjög erfitt 
(Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi 
Kristjánsson, 2015, bls. 56, 59). Í rannsókninni Ungt fólk frá 2014 um hagi 
nemenda í þremur efstu bekkjum grunnskólans kemur meðal annars fram að 
nemendur verja auknum tíma í síma og tölvur og minni tíma í aðra afþreyingu eins 
og lestur og minni tíma í hefðbundin félagsleg samskipti. Áfram dregur úr lestri 
bóka meðal nemenda í 9. og 10. bekk og segja 9% þeirra að lítill leshraði hamli 
þeim mikið eða mjög mikið í námi. Í skýrslunni kemur fram að sé miðað við 
Norðurlönd telja íslenskir nemendur hæglæsi og aðra lestrarörðugleika hamla sér 
mun meira í námi en nemendur á öllum hinum Norðurlöndunum (Hrefna 
Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014, bls. 
10,11).  

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að íslenskir grunn- og framhaldsskólakennarar 
hafa áhyggjur af lestrarfærni nemenda sinna. Í doktorsrannsókn Svanhildar Kr. 
Sverrisdóttur (2014, bls. 121) kemur fram að íslenskukennarar í unglingadeildum 
grunnskóla og í framhaldsskólum hafa miklar áhyggjur af slakri stöðu nemenda í 
lestri. Að sögn kennara koma nemendur sér undan að lesa og lesa lítið sem ekkert 
(Svanhildur, 2014, bls. 173). Anna Steinunn Valdimarsdóttir, íslenskukennari í 
grunnskóla, fjallar um unglinga og móðurmálskennslu í Skímu (2009, bls. 10 13). 
Að hennar sögn þarf að leiða unglinga í gegnum nútímaskáldsögur á sama hátt og 
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gert hefur verið við fornsögur þar sem orðaforði þeirra er fátækur og þeir  eiga 
erfitt með að skilja almenn fyrirmæli og frásagnir. Hún telur ástæðuna fyrir því 
vera að afþreyingarefni unglinga sé aðallega á ensku og samskipti þeirra séu mest 
við jafnaldra og með smáskilaboðum. Þeir lesa lítið í frístundum og þótt flestir 
foreldrar lesi fyrir yngri nemendur, sem hjálpar við að auka orðaforða, leita þeir 
frekar í sjónvarpsefni og tölvuleiki en bækur þegar þeir geta lesið sjálfir.  

Anna Sigríður Þráinsdóttir skrifaði í Netlu (2010, bls. 7 9) um áhrif 
samræmdra prófa í íslensku á málfræðikennslu í 10. bekk en þar kom einnig fram 
að kennararnir hafa áhyggjur af litlum lestraráhuga og lesskilningi nemenda í 
unglingadeildum. Kennararnir tala um að lestrarkunnáttu hafi hrakað og að mörg 
börn standi illa í lestri þegar þau hefja nám á unglingastigi. Þeir telja nauðsynlegt 
að halda áfram lestrarkennslu og lestrarþjálfun og að auka áherslu á lestur á öllum 
aldursstigum.  

Í meistararitgerð Sigríðar Geirsdóttur (2015, bls. 79 80) um lestur og 
lestrarkennslu, kemur fram að kennarar hafa brugðist við minni lestri nemenda 
heima fyrir með því að færa lestur inn í kennslustundirnar. Þar kemur einnig fram 
álit tveggja unglingakennara um að orðaforða nemenda hafi hrakað síðustu ár og 
telja þeir sig óörugga þegar kemur að lestarkennslu (2015, bls. 82).  

Niðurstöður meistararannsóknar Margrétar Þorvaldsdóttur (2011, bls. 122) 
benda til að áhersla á lestur sé fyrst og fremst á yngsta stigi grunnskólans, það 
dragi úr lestrarmarkmiðum á miðstigi og þeim fækki verulega á unglingastigi. 
Markmið eins og að efla lestrarfærni virðist bundið við yngsta stig. Markmið 
aðalnámskrár í lesskilningi virðast fremur óljós en á miðstigi eiga nemendur að 
geta lesið texta við hæfi af skilningi og á unglingastigi að geta lesið almenna texta 
með góðum skilningi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 102). 
Lítið virðist vera um formlega lestrarkennslu á mið- og efsta stigi grunnskólans, 
erfitt er fyrir kennara að nálgast námsgögn sem styðja lestrarkennslu og þjálfun 
lesskilnings og matstæki vantar en einnig þarf að auka kunnáttu kennaranema til 
að kenna lestur í eldri bekkjum grunnskólans (Auður Magndís Leiknisdóttir, 
Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir, 
Friðrik H. Jónsson, 2009, bls. 13 17).  

Hér hefur komið fram að nemendur lesa minna í frítíma sínum en áður, að 
leggja þurfi meiri áherslu á lestur og lestrarkennslu unglinga og útbúa matstæki.  
Guðmundur B. Kristmundsson (2009, bls. 151) telur nauðsynlegt að útbúa 
matstæki til að meta lesskilning en það dugi ekki eitt og sér hafi kennarar á mið- 
og unglingastigi ekki nægilega þekkingu á lestrarkennslu.  
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3.  
Lestur er virkt og flókið ferli sem reynir á marga þætti eins og athygli, minni og 
mál (Snow, Burns og Griffin, 1998, bls. 15). Fólki hættir til að taka færninni að 
geta lesið sem gefinni en lesandi þarf að beita margs konar hæfni, aðferðum og 
þekkingu til að lesa (Cain, 2010, bls. 2). Mikilvægt er að kunna að lesa en lestur 
er ekki meðfæddur eiginleiki, hann er flókin hugræn aðgerð sem byggir á 
tungumálinu. Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. The Simple View of Reading) 
felst lestur í tveimur þáttum: að geta lesið úr bókstöfum og umskráð í orð og að 
skilja það sem lesið er, eða málskilningur. Virkur lestur er þegar báðir þættirnir 
vinna saman, sem er líka forsenda framfara (Hoover og Gough, 1990, 128 132).  
 

 
Mynd 3.1 Einfalda lestrarlíkanið 
 

Mynd 3.1 af einfalda lestrarlíkaninu (Catts, Adlof og Weismer, 2006, bls. 291) 
sýnir hvernig góð umskráning og góður málskilningur er aðalundirstaða 
lesskilnings sem er meginmarkmið lestrar.  

Í einfalda lestrarlíkaninu er talað um málskilning en þar er ekki átt við 
hæfileikann til að skilja almennt talmál, heldur skilning á textum, til dæmis úr 
sögubókum og öðru. Það er mun erfiðara og flóknara en að skilja gagnvirkt talmál 
eða munnlegar frásagnir til dæmis vegna þess að texti bregst ekki við eins og félagi 
sem rætt er við og svarar ekki né útskýrir nánar eins og hann gerir (Oakhill, Cain 
og Elbro, 2015, bls. 7).  
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3.1  
Góð lestrarfærni skiptir miklu máli í öllu námi. Á yngsta stigi er mikil áhersla lögð 
á lestrarkennslu en á miðstigi færast áherslur frá því að læra að lesa yfir í að lesa 
til að læra (Chall, 1983, bls. 20; Farrell, 2012, bls. 279). Lestur er ferli sem þróast 
allt frá undirbúningi lestrarnáms sem hefst á fyrsta ári og fram á fullorðinsár. Chall 
(1983, bls. 12 20) og Ehri (1995, bls. 171 176) hafa skipt þróun lestrar í nokkur 
lestrarstig. Samkvæmt kenningu Chall hefst forstig lestrar við fæðingu og stendur 
til sex ára aldurs en á þeim árum þróa börn færni til að tjá líðan, löngun og 
tilfinningar í gegnum talmál. Þegar þau byrja í skóla ættu þau að búa yfir 
nægilegum orðaforða til að geta talað um reynslu sína auk undirstöðu fyrir 
setningaskipan. Þau hafa áttað sig á letri og hafa þjálfað hljóðkerfisvitund sína. 
Byrjunarlestur (6 7 ára) er fyrsta stigið en þá fara börn að tengja stafi við 
samsvarandi hljóð í töluðu máli. Í fyrstu lesa þau ekki alltaf rétt en með tímanum 
þroskast lestrarfærni þeirra.  kallast staðfestingarlestur en þá 
þroskast lestrarfærni barna frá fyrsta stiginu og því meira sem börnin lesa því 
meira verður lestraröryggi þeirra. Á þriðja stigi  er áhersla lögð á að 
börn lesi til að læra og þau lesa til að fá nýjar upplýsingar og eru upptekin af því. 
Á þessu stigi er orðaforði sífellt mikilvægari og orðin sem börnin lesa eru sérhæfð 
og ólíklegt að þau heyri þau í samræðum eða í sjónvarpinu. Á seinni hlutanum 
eykst færni í greinandi og gagnrýnni hugsun. Nemendur á fjórða stigi  
hafa náð valdi á mjög erfiðu lesefni sem krefst þess að þeir beri saman texta sem 
kynna margs konar sjónarhorn. Fimmta stig (frá 18 ára) kallast uppbygging og 
enduruppbygging  heimssýn. Lesendur lesa með ákveðinn tilgang í huga og geta 
valið efni úr texta sem hentar þeim hverju sinni. Þeir geta stjórnað því hvað þeir 
þurfa að lesa og á hvað leggja ber áherslu. Chall trúði því að kenning hennar um 
lestrarstigin gæti hjálpað til við að ákvarða kennslu fyrir börn og þróa 
greiningarpróf, sem og að fá nákvæmari mynd af börnum sem áttu í lestrarvanda 
og hvernig ætti að einstaklingsmiða stuðning við þau (Farrall, 2012, bls. 21 23).  

Kenning Ehri er sú að til séu fjórar aðferðir til að lesa orð: að hljóða sig í 
gegnum þau, bera þau saman við önnur orð sem lesandi þekkir, að giska á orð út 
frá samhengi og með því að kalla fram sjónræna mynd af orðinu sem lesandinn 
þekkir. Síðasttalda aðferðin er að hennar mati hraðvirkasta og árangursríkasta 
leiðin til að ná góðum lesskilningi þar sem sjónrænn lestur gerist ósjálfrátt og 
þarfnast ekki einbeitingar. Til þess að börn nái að þekkja orð sjónrænt þurfa þau 
að fara í gegnum fjögur stig sem eru: 1. Undanfari bókstafsstigs, sem er að hluta 
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til eins og kenning Chall. Börn nota ekki bókstafi til að ráða í orð né tengja hljóð 
talmáls við bókstafina en geta borið kennsl á orð vegna sjónrænna vísbendinga í 
umhverfinu eða sjónrænna sérkenna orðanna. 2. Bókstafsstig að hluta en þá hafa 
börn lært nokkra bókstafi og reyna að nýta sér þá við að lesa orð. 3. Fullkomið 
bókstafsstig, jafngildir stigi eitt hjá Chall. Börn hafa náð fullkomnum tökum á 
tengslum bókstafa og hljóða og geta sundurgreint orð í einstök málhljóð sem er 
forsenda þess að festa orð í langtímaminni og komast á sjónræna 
lestrarþróunarstigið. 4. Samtengt bókstafsstig sem er í samræmi við stig tvö hjá 
Chall. Börnin þekkja orð eða orðhluta sem heildir og festa í sjónrænu minni sem 
er grunnurinn að sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum, sjónrænum lestri (Ehri, 1995, 
bls. 171 176; Farrell, 2012, bls. 23 25).  

Báðar kenningarnar, sem hér hefur verið fjallað um, fela í sér að lestur þurfi að 
æfa   samkvæmt Chall til þess að ná lestraröryggi en Ehri til að þekkja orð 
sjónrænt. Þegar því er náð hefur lesandinn góða sjálfvirkni og getur beint athygli 
að innihaldi textans og lesskilningi.  

3.2  
Forsendan fyrir því að geta notið þess að lesa er að vera vel læs, erfiðleikar 
meðlestur valda því að ekki er hægt að njóta hans. Lesfimi (e. fluency) er hæfnin 
til að lesa texta sjálfvirkt og örugglega (Walpole og McKenna, 2007, bls. 70) eða 
getan til að lesa með góðum skilningi, af nákvæmni og með viðeigandi hraða 
(Padak og Rasinski, 2008, bls. 9; Combs, 2012, bls. 108). Til að öðlast lesfimi 
þurfa nemendur að hafa náð sjálfvirkni við umskráningu og hafa góðan sjónrænan 
orðaforða en lestur texta sem er þeim auðveldur þjálfar þá þætti eins og lestur 
fyrirsjáanlegra bóka. Nemendur þurfa að geta lesið upphátt af öryggi og 
endurtekinn lestur er góð leið til að ná því marki. Einnig þykir áhrifaríkt að 
nemendur hlusti á upplestur og fylgist með textanum, lesi í kór, það er þegar 
kennari sýnir hópi nemenda og þeir bregðast við og lesa sjálfir. Nauðsynlegur 
þáttur í lestrarkennslu er heimalestur, þegar foreldrar hlusta á börn sín lesa og lesa 
fyrir þau (Vacca o.fl., 2008, bls. 249 265). Nemendur, sem hafa náð góðri lesfimi, 
skynja sjálfa sig sem færa í lestri, þeir geta lesið lengi, eru meðvitaðir um að lesa 
sem mest á sem stystum tíma og halda athygli við það sem máli skiptir í textanum. 
Þeir eru meðvitaðir um lesefnið og sjálfa sig og fylgjast sjálfir með lestrinum 
(Vacca o.fl., 2008, bls. 270). Þeir sem eru góðir í lestri lesa hratt og hafa náð 
sjálfvirkni í orðalestri. Þeir þurfa sjaldan að hægja á sér þegar þeir lesa vegna þess 
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að þeir þekkja ekki orð en þegar það gerist eru þeir fljótir að ráða í merkingu þess 
(Combs, 2012, bls. 64).  

Rasinski telur mikilvægt að kennarar leggi áherslu á lesfimi en segir að 
lestrarfræðingar hafi minnkað áherslur á lesfimi vegna þess að hún hefur verið 
mæld eftir lestrarhraða. Það var gert af því að rannsóknir hafa sýnt fylgni milli 
lestrarhraða og lesskilnings. Afleiðingin varð í fyrsta lagi sú að áherslur á lesfimi 
beindust að auknum lestrarhraða í stað þess að snúast um skilning. Í öðru lagi 
hefur lesfimi verið tengd við að lesa upphátt og því hefur verið meiri áhersla lögð 
á hana á yngsta stigi þar sem nemendur á mið- og unglingastigi lesa mest í hljóði. 
Í þriðja lagi hefur lesfimi oft verið kennd eða þjálfuð með skeiðklukku og 
nemendur látnir marglesa sama textann til að ná viðunandi hraða. Rasinski  tengir 
lesfimi við lestraránægju og skilning og lestrarkennsla eigi að snúast um lesfimi 
svo nemendur nái markmiði lestrar sem er lesskilningur. Nemendur þurfa að lesa 
nákvæmt og sjálfvirkt svo vitsmunaleg orka þeirra fari ekki öll í umskráningu í 
stað lesskilnings (Rasinski, 2012, bls. 516 518). 

Rannsóknir Rasinski hafa sýnt að lestur fjölbreyttra texta og endurlestur er 
undirstaðan fyrir árangursríka lesfimikennslu en endurtekinn lestur eykur 
orðaþekkingu, sjálfvirkni, lesskilning og jákvætt viðhorf til lestrar. Ekki er nóg að 
leggja áherslu á lestrarhraða heldur þarf einnig að leggja áherslu á framsögn sem 
eykur og bætir við lesskilning.  

 

 
 
Mynd 3.2 Myndin sýnir mikilvægar tengingar í lestri (Rasinski, 2012, bls. 517). 
 

Rödd þess sem les getur hjálpað honum að túlka upplýsingar úr textanum og þeim 
sem hlustar að ná merkingu. Framsögn einskorðast ekki við upplestur, flestir 
fullorðnir tala um að þeir heyri í sjálfum sér þótt þeir lesi í hljóði. Rannsóknir hafa 
sýnt að nemendur með góða framsögn hafa einnig góðan lesskilning þegar þeir 
lesa í hljóði og nemendur með slaka framsögn hafa þá einnig slakan lesskilning. 
Framsögn er talin þróast eins og sjálfvirkni með lestri fjölbreyttra texta og 
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endurteknum lestri. Fjölbreyttir textar krefjast þess að vera lesnir með 
mismunandi áherslum og með því að lesa þá nokkrum sinnum þekkja lesarar og 
tileinka sér framsögn sem sýnir skilning og túlkun textanna. Rasinski líkir þessu 
við leikara sem les handritið aftur og aftur til að túlka og ná fram merkingu textans. 
Með endurlestri verða nemendur sífellt hæfari að lesa nýja texta en áhersla á 
framsögn og sjálfvirkni ætti að haldast í hendur því framsögnin verður ósjálfrátt 
út undan ef aðaláherslan er á hraða og þá er lesskilningnum einnig fórnað. Áhersla 
á að vera á að auka lesfimi til að bæta lesskilning, ekki einblína á aukinn 
lestrarhraða (Rasinski, 2012, bls. 519 521). 
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4.  
Eins og komið hefur fram er skilningur lokamarkmið bæði lesturs og hlustunar. 
Hann hjálpar okkur að safna upplýsingum, að upplifa og vera  meðvituð um aðra 
heima, að hafa samskipti og ná árangri í námi (Cain og Oakhill, 2007, bls. xi). 
Lesskilningur er flókið verkefni sem þarfnast vitsmunalegrar færni og hæfileika. 
Orðin og setningarnar þurfa að mynda skiljanlega heild sem lesandinn býr til úr 
upplýsingum textans. Í lesskilningi felst að skilja stakar setningar og hvernig þær 
tengjast en einnig skilningur á uppbyggingu textans. Það getur hjálpað lesendum 
að finna aðalatriði og búa sér til mynd af því sem lesið er. Þeir sem eru góðir í 
lestri fylgjast stöðugt með skilningi sínum þegar þeir lesa og ef þeir skilja ekki 
eitthvað, taka þeir eftir því og lesa aftur. Þeir fletta einnig upp orðum sem ítrekað 
koma upp án þess að þeir nái merkingu þeirra (Oakhill o.fl., 2015, bls. 1).  

Minni er talið gegna mikilvægu hlutverki í öllu námi og lestrarnám er engin 
undantekning frá því. Marzano (2004, bls. 22 23) fjallar um þrjár tegundir minnis: 
skynminni, langtímaminni og vinnsluminni. Í skynminni geymast upplýsingar í 
mjög skamman tíma á meðan allt sem við þekkjum og skiljum er varðveitt í 
langtímaminninu. Vinnsluminni getur tekið við upplýsingum bæði frá skynminni 
og langtímaminni. Því lengri tíma sem upplýsingar eru í vinnsluminni því meiri 
líkur eru á að þær fari í langtímaminnið. Þetta þýðir að því meiri tíma sem 
nemendur fá til að vinna úr upplýsingum því meiri líkur eru á að þeir muni þær. 

 
4.1 Myndin sýnir gagnkvæm áhrif þríþætts hlutverks minnis (Marzano, 2004, bls. 22). 

 
Minni er mikilvægt fyrir lesskilning. Langtímaminni er til dæmis notað til að 
geyma merkingu einstakra orða og upplýsingar um textagerðir og ef þær eru sóttar 
fljótt og nákvæmlega geta þær stutt við lesskilning. Vinnsluminni er einnig 
mikilvægt og er bæði notað til að geyma og vinna úr upplýsingum á meðan verið 
er að lesa eins og til dæmis að tengja merkingu setningar sem verið var að lesa við 
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þá næstu (Oakhill o.fl., 2015, bls. 17 19). Talið er nauðsynlegt að meta lesskilning 
bæði til að sjá hvort markmiðum lestrarkennslunnar hafi verið náð og til að greina 
lesskilningsvanda (Oakhill o.fl., 2015, bls. 27). Lesskilningsvandamál eru algeng 
en oft falin vegna góðrar umskráningar. Slakur málskilningur er aðallega talinn 
valda lesskilningsvandamálum en talið er að með því að auka orðaforða sé hægt 
að bæta lesskilning (Clarke, Truelove, Hulme og Snowling, 2014, bls. 163). 

4.1  
Börn læra málið í samskiptum við fullorðna og mikilvægt er fyrir málþroska barna 
að það sé lesið fyrir þau en lestur þjálfar líka einbeitingu og athygli og vekur áhuga 
(DeLoache, 1984, bls. 94; Pence og Justice, 2008, bls. 231 232). Eðlileg 
málþróun einkennist af samspili merkingar orða, setninga og texta í heild. 
Skilningur á máli er forsenda fyrir því að lesandi nái merkingu úr texta. Börn sem 
hafa náð góðri færni í að tengja saman hljóð og bókstafi í orð geta farið að gera 
uppgötvanir í texta og merkingu hans (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 
Jónsdóttir, 2000, bls. 41 42, 45, 49). Málkerfið byggist á merkingarfræði eða 
skilningi á orðaforða og hugtökum, setningafræði sem er hvernig orð raðast í 
setningar eftir málfræðireglum, myndunarfræði um  merkingarbæra orðhluta,  
hljóðkerfi eða málhljóðum og reglum um tengingu þeirra og að lokum málhegðun 
eða því að kunna viðeigandi boðskipti við mismunandi aðstæður (Gleason, 2005, 
bls. 20 24; Halldóra Haraldsdóttir, 2009, bls. 20).  

Málskilningur og lesskilningur byggjast að miklu leyti á sömu þáttunum sem 
eru hljóðkerfi, merkingarfræði, setningafræði og málfræði. Hæfni í talmáli tryggir 
þó ekki lesskilning og nauðsynlegt er að skoða tengsl ritaðs máls og talmáls en í 
rituðu máli er ríkari og fjölbreyttari orðaforði notaður en í töluðu máli (Cain, 2010, 
bls. 12). Tengslin á milli málskilnings og lesskilnings eflast í samræmi við aldur 
barnanna, því eldri sem þau eru því meiri tengsl eru þar á milli (Cain, 2010, bls. 
99; Gough, Hoover og Petersen, 1996, bls. 12). Málskilningur þróast helst í 
gegnum talmál og lesskilningur gegnum ritmál og þótt lesskilningur byggi á 
málskilningi tryggir góður málskilningur ekki góðan lesskilning. Ritað mál og 
talmál geta verið ólík og nemendur þekkja ekki alltaf orðin eða þá 
setningauppbyggingu sem notuð er í ritmáli. Texti ritmáls í bókum er sjaldan í 
samhengi við hér og nú, ekki er hægt að spyrja textann nánar eða geta sér til út frá 
látbragði eins og í talmáli (Cain og Oakhill, 2007, bls. 3 5). Þróun málþroska 
grunnskólabarna er ekki eins afgerandi og augljós og þróun málþroska yngri 
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barna. Því þarf að fylgjast með málþroska grunnskólabarna á annan hátt, það er 
að segja ekki aðeins í gegnum talað mál heldur einnig í tengslum við læsi eða 
lestur og ritmálið. Fylgjast þarf vel með málþroska nemenda frá upphafi 
skólagöngu og í gegnum framhaldsskóla og eru þrír þættir taldir mikilvægir: 
Þróun flókinnar setningafræði, þróun myndunarfræði og þróun 
hljóðkerfisvitundar. Til að fylgjast með þróun flókinnar setningafræði er best að 
skoða ritun nemenda þar sem þeir nota oftast einfaldari setningar í töluðu máli. 
Sannfærandi ritun eða ritun þar sem nemendur þurfa að færa rök fyrir máli sínu er 
hentug til að fylgjast með þróun flókinna setningagerða þar sem nemendur verða 
að nota lengri setningar með fjölbreyttari orðaforða og tengja þær á viðeigandi 
hátt. Með því að fylgjast með ritun er mögulegt að spá fyrir um hvernig 
tungumálið muni þróast hjá fólki síðar meir (Pence og Justice, 2008, bls. 8, 255, 
269 270).  

Niðurstöður íslenskrar langtímarannsóknar, þar sem kannað var hvort 
málþroskamælingar við fimm ára aldur spá fyrir um námsgengi í samræmdum 
prófum í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla, sýndu að tengsl eru þarna á milli sem 
haldast allan grunnskólann. Sterkust eru þau við stærðfræði í 4. bekk og við 
íslensku í 4., 7. og 10. bekk. Niðurstöðurnar sýna að málþroskamælingar í 
leikskóla geta spáð fyrir um námsgengi í grunnskóla og eru í samræmi við erlendar 
rannsóknir. Niðurstöðurnar sýna einnig að málþekking barna á leikskólaaldri er 
einn af þeim þáttum sem virðast stuðla að farsælu námi í grunnskóla (Amalía 
Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 1).  

4.2  
Fræðimenn telja ályktunarhæfni einn af mikilvægum forspárþáttum lesskilnings 
og kennsla sem beinist að því að efla hana hefur jákvæð áhrif í þá veru (Bergljót 
Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 47). Gott minni, góður orðaforði og almenn 
þekking eru þar nauðsynlegir þættir. Tryggja þarf öllum börnum góðan 
þekkingargrunn svo þau geti virkjað mikilvægar upplýsingar hratt sem auðveldar 
þeim skilning við lestur og hlustun. Það getur jafnvel dregið úr áhrifum slaks 
minnis á lesskilning. Gerð hugtakakorta hvetur og styður ályktunarhæfni, en þau 
hjálpa við að skýra tengsl á milli margvíslegra upplýsinga úr texta (Oakhill o.fl., 
2015, bls. 50).  

Snemma í læsisferlinu þróast færni til að álykta út frá texta og gerist það 
samhliða lestrarþróun en ályktunarhæfni er hæfni lesandans til að lesa út fyrir 
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textann. Ung börn, sem ekki eru farin að lesa, geta ályktað ómeðvitað út frá sögu. 
Ungir lesendur hafa þörf fyrir að álykta til að skilja atburði í sögum og í kringum 
níu ára aldur hafa þeir næstum sömu getu og fullorðnir til að svara spurningum 
sem reyna á ályktunarhæfni. Lesandi þarf þó að hafa almenna þekkingu á efni 
textans til að geta ályktað um hann (Cain, 2010, bls. 103). Lesendur þurfa bæði að 
geta lesið orð og skilið en þeir þurfa ekki endilega að skilja öll orðin í textanum 
því þeir geta ályktað út frá samhengi. Til að geta það þurfa þeir að þekkja 
uppbyggingu setninga og á þann hátt ályktað um tengingu orða og setninga 
(Oakhill o.fl., 2015, bls. 14). 

Lesendur þurfa að beita ályktunarhæfni þegar þeir lesa til að tengja hugmyndir 
úr textanum við það sem þeir vita þegar. Þrátt fyrir að ályktanir virðist vera 
ósjálfráðar og án fyrirhafnar þarfnast þær oft umhugsunar og styðjast við 
bakgrunnsþekkingu og reynslu lesandans. Lesendur fá ýmiss konar upplýsingar 
úr texta og þurfa að búa til mynd af aðstæðum og atburðum með því að draga 
ályktanir og nýta sér bakgrunnsþekkingu sína. Ályktanir styðjast við textann en 
ná út fyrir upplýsingarnar sem hann gefur og lesendur þurfa að fylgjast með hvort 
þeir nái nægilegum skilningi úr textanum. Þeir gætu ályktað út frá öllum orðum 
og setningum en komast þá ekki langt í lestrinum en einnig gætu þær verið í 
mótsögn við það sem síðar kemur fram.  

Skoðum eftirfarandi dæmi: 
  

Sumir gætu ályktað að sprengjurnar hafi sprungið og eyðilagt skipið en raunin 
gæti verið sú að sprengjurnar hafi verið óvirkar eða ekki hitt skipið og fallið í 
sjóinn (Oakhill o.fl., 2015, bls. 16 17). Ef framhaldið er: 
skipið er nauðsynlegt að álykta til að tengja sprenginguna við fyrri texta, að 
sprengjan hefði valdið eyðileggingunni. Þess vegna ætti að hvetja nemendur til að 
álykta þar sem það er nauðsynlegt (Oakhill o.fl., 2015, bls. 38 39).  

4.3  
Bakgrunnsþekking er sú þekking sem hver og einn hefur á ákveðnu efni. Hvort 
sem við spyrjum, ályktum eða sjáum fyrir okkur þá er bakgrunnurinn undirstaða 
hugsana okkar og án hans gengi erfiðlega að skilja merkingu lesins texta þar sem 
við skiljum ekki það sem við lesum án þess að hugsa um það sem við vitum þegar. 
Góður lesandi nýtir sér bakgrunnsþekkingu sína og reynslu til þess að sjá fyrir sér 
þær aðstæður sem greint er frá. Hann dregur ályktanir um það sem ekki er sagt frá 
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með beinum hætti með því að nýta þekkingu sína, reynslu og greind. Að læra og 
skilja er að tengja fyrri þekkingu við nýjar upplýsingar (Harvey og Goudvis, 2007, 
bls. 17 20). Talið er að þekking endurspeglist í orðaforða, því betri orðaforði því 
meiri þekking (Jenkins, Stein og Wysocki, 1984, bls. 767; Marzano, 2004, bls. 
32).  

Orð standa fyrir flókna og oft margs konar merkingu sem þarf að skilja í 
samhengi við önnur orð í máls- og efnisgreinum. Orðaþekking nemenda eða það 
að skilja orð er að líkindum einn mesti forspárþáttur fyrir skilning á texta. Góður 
orðaforði gerir nemendur að betri lesendum. Ef nemendum er kennt að þekkja 
fleiri orð skilja þeir lesinn texta betur (Stahl og Nagy, 2005, bls. 9). Orðaforði eru 
þau orð sem við skiljum þegar aðrir segja þau eða skrifa og þau orð sem við notum 
sjálf, tölum eða skrifum. Fjórir flokkar orðaforða eru orðaforði hlustunar, talmáls, 
lesturs og ritunar þar sem hver flokkur þróast á ákveðnu tímaskeiði. Bæði börn og 
fullorðnir hafa mun meiri hlustunarorðaforða en tal- og ritmálsorðaforða (Graves, 
August og Mancilla-Martinez, 2013, bls. 10 11). Orðaforði hlustunar er stærstur 
og þróast fyrst, svo þróast orðaforði talmáls og að lokum orðaforði lesturs og 
ritunar. Orðaforði lesturs þróast samhliða lestrarferlinu og eflist í samræmi við 
hversu mikið er lesið (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000, bls. 74 75). Börn 
þróa talmálsorðaforða löngu áður en þau fara að lesa og hann er undirstaðan fyrir 
læsi þeirra seinna meir. Talið er að með því að styrkja færni í málinu sé hægt að 
bæta lesskilning (Clarke, Truelove, Hulme og Snowling, 2014, bls. 59). Þar sem 
sterk tengsl eru milli orðaforða og lesskilnings þarf að auka orðaforða markvisst 
sem hægt er að gera með fjölbreyttri málupplifun eins og að hlusta, tala, lesa og 
skrifa. Kenna ætti einstök orð sérstaklega en einnig sérstakar aðferðir til að læra 
orð ásamt því að hlúa að orðavitund með því að gera nemendur meðvitaða um orð 
og merkingu þeirra og auka áhuga þeirra á að læra þau og nota (Graves o.fl., 2013, 
bls. 4 5). Fjölbreytilegt málumhverfi barna og samræður við fullorðna eru taldar 
áhrifaríkar til að auka orðaforða og efla þekkingu (Burns, Griffin og Snow, 1999, 
bls. 19).   

Orðaþekking barna tengist hæfni þeirra til að skilja texta en til að hann skiljist 
þarf að finna merkingu orða fljótt og vel og setja hana í samhengi textans (Clarke 
o.fl., 2014, bls.16). Börn, sem búa yfir takmörkuðum orðaforða, eiga oft í 
erfiðleikum með að lesa og meðtaka innihald setninga auk þess sem þau ná ekki 
söguþræði þegar lesið er fyrir þau (Cain, 2010, bls. 100). Orðaforða er hægt að 
auka beint með orðakennslu en einnig óbeint með samskiptum, hlustun og lestri. 
Orðaforði er meiri hjá þeim sem lesa meira og því fleiri orð sem einstaklingur 
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þekkir því auðveldara er fyrir hann að læra enn fleiri orð (Walpole og McKenna, 
2007, bls. 85 88).  

Þegar við heyrum eða lesum orð vísum við í merkingu þess sem við geymum 
í langtímaminninu. Bein reynsla er best til að auka þekkingu en skólum eru sett 
takmörk hvað það varðar þó þeir geti farið með nemendur í vettvangsferðir, til 
dæmis á söfn og þess háttar. Óbeinar leiðir eins og lestur, samræður og 
fræðslumyndir geta einnig haft mikil áhrif til að auka við reynslu. Til dæmis er 
hægt að fræðast um önnur lönd með því að lesa um þau og upplifa útilegu í 
gegnum frásögn vinar (Marzano, 2004, bls. 14 15). Lestur getur sem sagt aukið 
við raunverulega reynslu nemenda en gallinn er að nemendur lesa mismikið. Hinn 
mikli munur sem er á því hve mikið nemendur lesa tengist hæfni þeirra en því 
auðveldara sem þeir eiga með lestur því meira lesa þeir. Þess vegna er áríðandi að 
nemendur nái góðum tökum á lestri og lesi sér til ánægju en almenn þekking er 
talin tengjast því hversu mikið þeir lesa. Þeir sem lesa mikið ættu því að standa 
sig betur í námi í öllum námsgreinum (Marzano, 2004, bls. 36 38). 

Sterk tengsl eru milli orðaforða og fyrri þekkingar og efling orðaforðans eykur 
þekkinguna. Þegar við heyrum orð eða lesum vísar það til merkingar þess sem við 
geymum í langtímaminninu. Forþekking okkar tengist orðaforðanum, að jafnaði 
má því segja að því meiri orðaforði þeim mun meiri forþekking (Marzano, 2004, 
bls. 30 33). 
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5.  
Markmið með lestri er lesskilningur og markmið með ritun eru samskipti að mati  
Snowling og Hulme (2005, bls. 207). Fræðimenn virðast sammála um að 
ritunarferlið krefjist tvenns konar þekkingar, annars vegar á efni textans sem á að 
skrifa og hins vegar kunnáttu í málinu. Vinnsluminni er einnig talið skipta máli til 
að viðhalda og meðhöndla upplýsingar. Ritun er talin eiga sér stað í öflugu 
andrúmslofti og textinn sem á að skrifa fer eftir markmiðunum sem sett hafa verið: 
lesandanum, aðstæðum til ritunar og ritunarferlinu. Það ríkir einnig almennt 
samþykki um að þrír þættir þurfi að vera til staðar: undirbúningur, mótun og 
endurskoðun (Alamargot og Fayol, 2009, bls. 25).  
 

 
Mynd 5.1 Líkan Hayes og Flowers frá 1996 (Hayes, 2000 bls. 10). 
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Mynd 5.1 sýnir líkan Hayes og Flowers frá 1996. Samkvæmt því er ritun samspil  
umhverfisþátta eins og fyrir hverja skrifað er, með hverju og hvernig skrifin eru 
birt og markmiði, áhuga, viðhorfum, túlkun og minni þess sem skrifar. Þættir sem 
eru bæði í umhverfi og innra með hverjum einstaklingi tvinnast saman á 
mismunandi hátt hjá hverjum og einum.  

Ritun eða skrifleg tjáning er talin eitt af mest krefjandi vitrænum verkefnum 
sem menn framkvæma. Getan til að miðla hugsunum skriflega er einn þeirra þátta 
sem greinir okkur frá öðrum dýrum. Skrifleg tjáning er leið að námi því þegar við 
skrifum neyðumst við til að íhuga viðfangsefnið vel. Í ritun felst áskorun í að búa 
til tengingar, að skipuleggja hugsanir og setja þær í röklegt samhengi. Börn sem 
stunda ekki ritun fá færri tækifæri til að þroska rökhugsun sína. Samkvæmt líkani 
Hayes og Flowers einbeita þeir sem hafa öðlast færni í ritun sér að áætlanagerð og 
endurskoðun (Farrall, 2012, bls. 279).  

Ritun eða það að geta fært hugsanir sínar í letur er flókið ferli og sá sem skrifar 
þarf að búa yfir margs konar færni eins að geta skrifað og stafsett, ráða yfir 
orðaforða, hafa kunnáttu í setningafræði og geta skipulagt sig (Farrall, 2012, bls. 
305). Nauðsynlegt er að geta lesið og fyrst og fremst til að geta skilið skriflegar 
upplýsingar en jafn nauðsynlegt er að geta tjáð sig skriflega og þess vegna skiptir 
ritun jafn miklu máli og lestur. Með tilkomu nýrrar upplýsingatækni, nýjum 
námsbrautum og meiri sérhæfingu á vinnustöðum hafa skrifleg samskipti orðið 
mikilvægari í samfélaginu (Alamargot, 2012, bls. xxvii). 

  
Lestur og ritun eru samofnir þættir og mikilvægt er að geta lesið, skilið og skrifað 
eða sagt frá. Mun meiri áhersla hefur verið lögð á lestur en ritun sem er 
áhyggjuefni þar sem ritunarfærni gagnast fólki í nútímasamfélagi mjög vel auk 
þess sem hún styður við lestrarkennslu og færni í lestri. Nemendur þurfa að læra 
aðferðir og geta valið leiðir, málsnið og stíl sem hentar hverju sinni (Guðmundur 
B. Kristmundsson, 2010, bls. 9 11).  

Rannsóknir hafa sýnt að ferli lesturs og ritunar tengist og þeir sem eru góðir í 
lestri eru oftast góðir í ritun og öfugt. Þrátt fyrir þá vitneskju að lestur og ritun séu 
óaðskiljanlegt ferli er þetta tvennt oft aðskilið og kennt eins og tvær mismunandi 
námsgreinar. Það er vegna þess að eldri kenningar miðuðu við að kenna fyrst 
lestur og síðan ritun. Nú segja fræðin okkur að þegar ung börn fást við ritun nota 
þau og stjórna rituðu máli og þróa á þann hátt hugmyndir sínar um ritmál. 
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Nemendur sem eru góðir í ritun lesa oftast meira en þeir sem eru það ekki og lestur 
í víðu samhengi getur verið jafn árangursríkur í að bæta ritun og það að æfa ritun 
sérstaklega (Vacca, o.fl. 2008, bl
miklar áherslubreytingar í kennslu ritunar í upphafi skólagöngu. Ritunarferlið var 
aðgreint frá hæfileikanum til að skrifa og stafsetja og skilgreint sérstaklega sem 
hæfileiki til að stjórna og koma hugsun og þekkingu í skrifað mál (Browne, 2007, 
bls. 88). Að fylgjast með ritunarferli barna og þróun ritunar hjá þeim getur einnig 
hjálpað kennurum að skilja hvernig börn læra (Browne, 2007, bls. 93). Marzano 
(2004, bls. 55) telur að  frjáls ritun sé ein besta leiðin til að dýpka skilning 
nemenda og auka við reynslu þeirra af málinu. Frjáls ritun, þar sem nemendur fá 
að bregðast við, hefur það markmið að auðvelda geymslu upplýsinga í 
langtímaminni þeirra, auka við reynslu þeirra af málinu og stuðla að aukinni 
sjálfstjáningu.  

Talið er að lestur og ritun sem hefur tilgang og er lesin geti eflt læsi nemenda 
og  að ritun geti bætt lesskilning ef nemendur: 

1. Tengjast textanum. 
2. Öðlast reynslu af mismunandi textagerðum.  
3. Stunda lestur, hugsun og ritun markvisst og reglulega. 

Les- og ritunaraðferðir þarf að kenna og nýti nemendur sér þá tækni sem er í boði 
eru þeir með verkfæri í höndunum sem gagnast þeim í námi, starfi og einkalífi. 
Tækniframfarir eru hraðar og nemendur og kennarar þurfa því að vinna saman að 
því að þróa lestur og ritun á 21. öldinni (Headley, 2008, bls. 214).  
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6.  
Í upphafi lestrarnáms þarf að þjálfa nemendur í umskráningu ásamt því að byggja 
upp orðaforða og bakgrunnsþekkingu en áframhaldandi áhersla þarf að vera á þá 
þætti þegar nemendur eldast. Samhliða þarf að veita nemendum skýra leiðsögn 
við uppbyggingu texta og reglur tungumálsins eins og setninga- og 
málsgreinaskipan (Kamhi, 2014, bls. 175). Árið 2012 gaf Reykjavíkurborg út 
lestrarstefnu (bls. 7 11) með áherslu á að efla mikilvægi lesturs og ritunar alla 
grunnskólagönguna. Í stefnunni kemur meðal annars fram að unglingar þurfi að 
geta valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur og ritun ásamt því að þekkja 
ólíkar tegundir texta. Námsmat í lestri á að vera kerfisbundið og ná til allra þátta 
lestrarnámsins og allra aldursstiga. Þar kemur líka fram að vekja þarf áhuga 
nemenda á lestri, hvetja þá til lestrar og að hver grunnskóli á að leggja áherslu á 
sérstök verkefni til að örva lestur og efla um leið lestrarnám nemendanna. 
Skólasafn hvers skóla á að taka markvissan þátt í þessu starfi. Lögð er áhersla á 
mikilvægi foreldra og þátttöku þeirra og stuðning við lestrarnám barna sinna. 
Grunnskólar borgarinnar eiga að bjóða foreldrum upp á fræðslu, ráðgjöf og 
leiðbeiningar um hvernig þeir geti stutt við lestrarnámið.  

Í skýrslu starfshóps á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 
kemur fram að til að efla læsi þurfi að leggja áherslu á fjölbreytni í kennslu. Það 
sé ekki nægilegt að nemendur æfist í að lesa og skrifa bókmenntatexta heldur þurfi 
þeir bæði að fá markvissa þjálfun í lestri og þjálfun í umfjöllun fjölbreyttra texta, 
munnlega og skriflega eins og leiðbeininga, vísinda, upplýsinga, skýrslna, frétta 
og texta sem inniheldur röksemdir (Auður Árný Stefánsdóttir o.fl., 2015, bls. 14).  

Á seinni hluta tíunda áratugarins settu bandarísk menntamálayfirvöld saman 
hóp sérfræðinga, The National Reading Panel (skammstafað NRP hér eftir), til að 
gera úttekt á lestrarrannsóknum. Markmiðið var að finna árangursríkar áherslur 
og leiðir í lestrarkennslu. Samkvæmt sérfræðingahópnum geta góðir lesarar lesið 
hratt og sjálfvirkt og samhliða náð innihaldi textans og dregið ályktanir út frá 
honum. Þeir geta fylgst með, metið og örvað skilning sinn og notað samhengi og 
beitt ályktunarhæfni til að skilja bæði tal- og ritmál ásamt því að hafa þekkingu á 
sérkennum ritmáls sem einnig auðveldar þeim lesskilning (Byrnes og Wasik, 
2009, bls. 173). NRP sýndi að árangursrík lestrarkennsla felur í sér auk stafa- og 
hljóðaþekkingar, lestraröryggi, lesskilning og orðaforða. Samkvæmt því þarf 
lestrarkennslan að beinast að lesfimi, orðaforða og lesskilningi (NRP, 2000, bls. 
2 3). Engin ein aðferð dugar fyrir alla nemendur og til að árangur náist þarf að 
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nota mismunandi kennsluaðferðir (NRP, 2000, bls. 10). Í skýrslunni kemur einnig 
fram að það að lesa upphátt fyrir nemendur virðist hafa örvandi áhrif á lestur og á 
það við um nemendur frá upphafi skólagöngu og til nemenda á háskólastigi (NRP, 
2000, bls. 126). Þá þarf að fylgjast með framförum nemenda og námsmat bæði 
formlegt og óformlegt er einn þáttur lestrarkennslunnar (McKenna og Stahl, 2009, 
bls. 24; Walpole og McKenna, 2007, bls. 8).  

Markmið lestrarkennslunnar í upphafi er að nemendur nái tökum á orðalestri 
gegnum fyrirhafnarlausa umskráningu og verði samhliða færari í að fást við 
flóknari hugræna úrvinnslu, það er lesskilninginn sem er hið eiginlega markmið 
lestrar (Steinunn Torfadóttir, 2010, bls. 32). Með lesskilningi er átt við að 
lesandinn hafi ekki eingöngu færni til að skilja orð og setningar heldur geti einnig 
tengt á milli setninga og náð þannig sameinaðri merkingu þeirra. Oftast er 
auðveldara að muna texta út frá merkingu heldur en út frá orðum (Cain, 2010, bls. 
48). Hjá yngri nemendum eru mikil tengsl milli lesturs orða og lesskilnings en þau 
verða minni eftir því sem nemendur eldast og færni í orðalestri eykst (Cain, 2010, 
bls. 51). Tengsl málskilnings og lesskilnings eru meiri hjá eldri nemendum (Cain, 
2010, bls. 97). Gallagher (2009, bls. 35) segir þá nemendur sem lesa mest sér til 
skemmtunar fá hæstu einkunnirnar í samræmdum lestrarkönnunum. OECD bendir 
á að tengslin milli ánægju af bóklestri og námsárangurs í PISA-prófunum séu svo 
sterk að börn sem lesa bækur daglega standi að meðaltali einu og hálfu skólaári 
framar en börn sem ekki stunda daglegan bóklestur (OECD, 2011, bls. 1). Heimir 
Pálsson (2000, bls. 113 114) fjallar um afleiðingar minni lestrar afþreyingarbóka. 
Hann talar um að lestur afþreyingarbóka utan skóla hafi kennt fyrri kynslóðum 
hratt að lesa og aukið um leið lesskilning þeirra og því verið undirstaða farsæls 
framhaldsnáms. Hann telur að sá lestur sem hafi komið í staðinn eins og lestur 
afþreyingar- og pistlasíðna hafi lítið að segja þar sem þeir sem skrifa þær og stýra 
hafa yfir svipuðum orðaforða að ráða og meðallesandinn og jafnvel lakari. Hann 
nefnir einnig að myndbönd hafi tekið við af bókum sem afþreying en þau innihaldi 
aðeins brot af orðaforða meðalskáldsögu. Í kvikmyndum koma fyrir um það bil 
2000 algeng orð en í skáldsögum séu þau margfalt fleiri. Samkvæmt Heimi fæst 
mesta málörvunin með lestri skáldsagna en öll málörvun ýtir undir málþroska.  

Hefð er fyrir því að kenna börnum að lesa og áhersla á snemmtæka íhlutun, 
hljóðkerfisvitund, orðaforða og málskilning orðið almenn meðal kennara. Athygli 
hefur einnig beinst að lestri til náms og kennslu mismunandi lesskilningsaðferða 
en þar hefur þurft að gera átak. Meginviðfangsefni í kennslu lesskilnings geta 
verið að greina upplýsingar úr texta, að skilja, túlka og íhuga innihald og 
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framsetningu (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010, bls. 9 11). Það að kveikja 
áhuga nemenda á lestri og hvetja þá til lestrar ætti að vera einn af meginþáttum í 
lestrarkennslu unglinga ásamt lesskilnings- og orðaforðakennslu. 

  
Áhugahvöt tengist lönguninni til að gera eitthvað, hún hvetur okkur til að læra 
nýja hluti og reyna aftur ef okkur mistekst (Tilestone, 2004, bls. 4). Áhugahvöt 
skiptist í innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) og ytri áhugahvöt (e. extrinsic 
motivation). Innri áhugahvöt kemur innan frá og felur í sér löngun og þörf til að 
skuldbinda sig við viðfangsefni sem getur vakið forvitni, áhuga og eldmóð. Þetta 
veitir einstaklingum ánægju og jákvæðar tilfinningar vakna á leiðinni að settu 
marki. Hægt er að kveikja á innri áhugahvöt nemenda með því að gera þá forvitna 
og láta reyna á þrautseigju þeirra og sjálfstæði þannig að þeir upplifi ánægju 
(Guthrie og Knowles, 2001, bls. 160). Innri áhugahvöt á upptök í vitsmunalífinu 
og jákvæðri örvun eins og hvatningu og hrósi. Hún kveikir á þörf nemenda til að 
leggja á sig vinnu því það veitir þeim ánægju og þeir vilja gera vel sem er ávísun 
á velgengni í námi (Tilestone, 2004, bls. 8). Ytri áhugahvöt er þegar hegðun 
einstaklinga er stýrt af ytri þáttum eins og viðurkenningu og væntingum annarra 
eða verðlaunum. Einstaklingarnir eru áhugasamir um umbunina en ekki 
viðfangsefnið sjálft (Guthrie og Knowles, 2001, bls. 160).  Ytri áhugahvöt kemur 
frá hugmyndum Skinners um verðlaun fyrir æskilega hegðun og refsingu fyrir 
óæskilega hegðun. Hegðun nemanda, sem framkvæmir til að fá verðlaun eða 
komast hjá refsingu, getur breyst til frambúðar því endurtekin verðlaun eða hrós 
hefur varanleg áhrif Starfsemi heilans tekur sífelldum breytingum og hægt er að 
kenna fólki á hvaða aldri sem er ef vilji er til staðar. Hið sama er hægt að segja 
um nemendur, þeir geta lært nýtt efni ef þeir hafa löngun til þess og réttum 
kennsluaðferðum er beitt. Áhugi nemenda liggur á mismunandi sviðum og það 
reynir á kennarann að vekja áhuga þeirra til að virkja innri áhugahvötina sem 
drífur þá áfram og leiðir til framfara í námi (Tilestone, 2004, bls. 2, 8 10).   

Talið er vænlegra að innri áhugahvöt kveiki á löngun til lestrar og jafnframt 
hefur komið fram gagnrýni á ytri áhugahvöt þar sem hún er mótuð af umbun eða 
refsingu og hafi því takmörkuð áhrif á lestrarlöngun til lengri tíma. Ytri áhugahvöt 
veldur minni eðlislægri hvatningu, gildi náms minnkar og nemendur fá ranga 
mynd af því hvers vegna nauðsynlegt er að lesa. Það sem talið er sérstaklega 
áhrifaríkt til að virkja innri áhugahvöt eru þrír þættir:  
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1. Að gefa nemendum val um hvað þeir lesa, með því finnst nemendum sem 
þeir ráði og hafi eitthvað um nám sitt að segja en jafnframt ætti að veita tíma til 
yndislesturs daglega í skólanum.  

2. Félagsleg víxlverkun, því það er hvetjandi þegar nemendur lesa með öðrum 
eins og við lestur leikrita en einnig ættu kennarar að leggja áherslu á að nemendur 
segi frá bókum sem þeir lesa og ræði um þær við aðra nemendur.  

3. Að lokum áhugi, en nauðsynlegt er að vekja áhuga nemenda, kynna þeim 
bækur og kenna þeim að velja sér bækur eftir áhugasviði. Nemendur þurfa að hafa 
aðgang að fjölbreyttum bókum þegar þeir ætla að lesa sér til ánægju (Williams, 
Hedrick og Tuschinsk, 2008, bls. 135 139).   

Mikilvægt er að kveikja áhuga barna á bókalestri því þau sem ekki lesa missa 
af mikilvægri málörvun sem fæst með lestri (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 
Jónsdóttir, 2000, bls. 40). Í rannsókn Heiðu Rúnarsdóttur (2011, bls. 52) á 
lestrarvenjum ungs fólks kom fram hjá viðmælendum að aðgangur að fjölbreyttu 
lesefni á heimilum hefði góð áhrif á lestur ásamt opnunartíma skólasafna og góðs 
úrvals þar af spennandi lesefni. Fáir nemendur nýta sér almenningsbókasöfn en 
lestrarhvetjandi starf grunnskóla og almenningssafna styrkist við samstarf. 
Viðhorf, sem myndast gagnvart lestri í félagahópum, ráða miklu um lestur og 
neikvæð viðhorf hafa slæm áhrif. Þar kom einnig fram að kennarar telja aukna 
áherslu á lestur í skólastarfi ýta undir umræður um bækur meðal nemenda og geri 
þá jákvæðari. Sjónvarp og tölvunotkun skerðir tíma nemenda til lestrar en einnig 
hafa þeir litla þolinmæði í lestur. Það hefur góð áhrif á lestur nemenda að sjá aðra 
lesa og hlusta á upplestur og hvetja þarf foreldra til að lesa fyrir börn. Lestraráhugi 
er smitandi og umræða um bækur örvar lestur nemenda. Bókakynningar auka 
lestur ásamt reglulegum lestrarstundum þar sem nemendur fá daglega tíma fyrir 
lestur á skólatíma og lesa bækur að eigin vali. Lestrarátök eru ágæt en hætta er á 
að allt  fari í sama horf að þeim loknum. Samstarf íslensku- og skólasafnskennara 
eykur líkur á árangri og skólasafnskennarar eiga að koma að fyrra bragði til 
nemenda og leiðbeina þeim því þá leita þeir frekar ráða (Heiða Rúnarsdóttir, 2011, 
bls. 62 63).  

Til þess að ná og viðhalda lesfimi þarf að æfa lestur og einn þáttur 
lestrarkennslu er að hvetja nemendur til lestrar. Í rannsókn Hildar Óladóttur frá 
árinu 2010 kom fram að það sem unglingar telja vera lestrarhvetjandi eru 
yndislestrarstundir og hvatning kennara til að lesa bæði í skólanum og heima. 
Þeim finnst gaman að láta lesa fyrir sig upphátt úr nýjum bókum og þeir vilja lesa 
efni sem þeir hafa áhuga á. Þeim finnst einnig hvetjandi þegar bækur eru kynntar 
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fyrir nemendum með upplestri og þegar þeir fara á skólabókasafnið og fá 
kynningar á nýjum bókum (Hildur, 2010, bls. 42). Þeir telja einnig að Stóra 
upplestrarkeppnin sé lestrarhvetjandi (Hildur, 2010, bls. 53). 

Anna Valdimarsdóttir skrifar í Skímu árið 2009 (bls. 12) að hvatning til lestrar 
dugi ekki ein og sér til að hvetja nemendur og það verði að gefa tíma til lestrar í 
skólanum. Hún vitnar í Rúnar Sigþórsson og rannsókn hans á námsmati en í 
niðurstöðum hans kom meðal annars fram að kennarar þurfi að gefa nemendum 
einkunnir fyrir það sem þeir vilja fá frá nemendum. Samkvæmt því fáum við það 
sem við metum en ekki það sem við metum ekki. Við þurfum að vita hvað við 
viljum fá og síðan þróa aðferðir til að meta (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 295). 
Anna talar um í því sambandi að gefa þurfi nemendum einkunnir fyrir lesturinn 
og verkefni tengd honum eins og fyrir bókaskýrslur, kynningar, lestrardagbækur 
og ritgerðir svo þeir fái áhuga á lestri. Það þurfi að veita tíma í skólanum til að 
lesa, fjalla um bækur og vinna með innihald texta. Anna telur að fjölga þurfi 
kennslustundum í íslensku og minnka kennsluskyldu íslenskukennara til þess að 
þeir geti sinnt yfirferð verkefna eins og skyldi (Anna Valdimarsdóttir, 2009, bls. 

  

 
 

Fram hefur komið að leita þarf leiða til að halda áfram að efla lestur og læsi þegar 
nemendur eldast og hafa náð færni í umskráningu þar sem lestur snýst um að ná 
merkingu úr margskonar texta. Hér á eftir er fjallað um lesskilningsaðferðir, 
yndislestur, verkefnið Orð af orði og gagnvirkan lestur.  
  
Kennsla lesskilnings 
Unglingar sem geta ekki lesið sér til gagns ná líklega ekki árangri í námi (Fisher 
og Frey, 2008, bls. 258). Harvey og Goudvis segja markmið með kennslu 
lesskilningsaðferða vera að nemendur geti gripið til þeirra eftir því sem þeir þurfa 
þegar þeir lesa (2007, bls. 21). Kennsla lesskilnings í bekk er bæði vitsmuna- og 
félagsleg athöfn sem krefst vandlega ígrundaðrar kennslu til að koma til móts við 
þarfir ólíkra nemenda. Mikilvægt er að mati Malloy og Cambrell að tengja nýtt 
efni við það sem nemendur þekkja en þar sem bakgrunnsþekking þeirra er ólík 
þarf kennslan einnig að höfða til áhugasviðs þeirra, þeir þurfa að hafa einhvers 
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konar val og tækifæri til samvinnu (2008, bls. 235). Rannsóknir hafa sýnt að séu 
margar aðferðir notaðar til að kenna lesskilning verður árangurinn meiri (Walpole 
og McKenna, 2007, bls. 7).  samantekt NRP eru taldar upp gagnreyndar aðferðir 
til þess að auka lesskilning en best þykir að kenna nokkrar lesskilningsaðferðir og 
nota þær samhliða. Aðferðirnar eru (NRP, 2000, bls. 14 15).:   

 
 Að læra að fylgjast með skilningi (e. comprehension monitoring)  
 Samvinnunám (e. cooperative learning)  
 Að nota hugarkort og myndrit (e. use of graphic and sematic 

organizers)  
 Að svara spurningum (e. question answering)  
 Að b a til spurningar (e. question generation)  
 S guuppbygging (e. story structure)  
 Að taka saman aðalatriði (e. summarization)  

Þær aðferðir sem hj lpa nemendum að draga lyktanir eru að fylgjast með 
skilningi sínum þegar lesið er og einnig að b a til og svara spurningum sem 
krefjast lyktana. 

 
 Daglegur yndislestur.  
 Upplestur og þátttökulestur þar sem kennari les upphátt fyrir nemendur 

efni sem tengist því sem  þeir eru að læra. Markmiðið er að nemendur 
auki bakgrunnsþekkingu sína og orðaforða og heyri góðan upplestur.  

 Þróun orðaforða þar sem nemendum er markvisst kenndur orðaforði 
mismunandi námsgreina. 

 Ritun til að læra þar sem nemendur útskýra í stuttu máli skilning sinn 
á efninu og kennarar sjá hvenær og hvort þörf er á frekari útskýringum. 

 Gagnvirkur lestur. 
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Yndislestur 
Yndislestur (e. sustained silent reading) er ein af þeim leiðum sem talin er vera 
mikilvæg til að öðlast góða lesfimi því þrátt fyrir að kennarar hvetji til lestrar eru 
margir nemendur sem aldrei lesa (Vacca o.fl., 2008, bls. 270). Marzano (2004, 
bls. 42 44) álítur að yndislestur í skólum hafi sannað gildi sitt þegar kemur að því 
að auka þekkingu og færni nemenda. Hann tekur þó fram að skipulag yndislestrar 
þurfi að ná yfir nokkurra ára tímabil eigi nemendur að byggja upp öflugan 
þekkingargrunn en sú uppbygging er vaxandi ferli sem þarf að styðja vel við til 
lengri tíma en iðka ætti yndislestur í öllum bekkjum grunnskólans. Þeir þættir sem 
Marzano telur hvetja til lestrar í yndislestri eru að auðvelda aðgengi að hentugu 
lesefni í skólanum, skapa þægilegt andrúmsloft og aðstæður til lestrar með rólegu 
og þægilegu umhverfi. Hrósa nemendum og sýna áhuga á efni sem þeir velja og 
hversu vel þeim gengur að lesa. Kennarar eiga að segja þeim frá því sem þeir eru 
að lesa en áhugi kennara er smitandi og leyfa ætti nemendum að deila því sem þeir 
lesa með öðrum nemendum. Í sama streng tekur Gallagher (2009, bls. 45, 51) sem 
telur að í yndislestri þurfi lesendur að finna sér áhugavert og viðráðanlegt lesefni, 
aðgengi að því verði að vera gott, veita þurfi tíma til lestrar og ígrundunar og skapa 
svigrúm til að ræða við aðra um lesefnið. 

Samkvæmt Marzano (2004, bls. 46 61) ber að hafa í huga að undirbúningur 
fyrir yndislestur er mikilvægur og áríðandi að nemendur hugleiði hvað þá langar 
til að lesa. Þeir eiga að hafa val um lesefni og fá að ræða saman um það í litlum 
hópum. Veita á nemendum tíma og aðstæður til að lesa daglega, þeir eiga að skrifa 
eða gera á einhvern hátt grein fyrir því sem þeir lásu og fá tækifæri til gagnvirkrar 
samræðu um lesefnið.  

Margrét Magnúsdóttir (2014, bls. 73 74) rannsakaði meðal annars hvernig 
kennarar stuðla að yndislestri og komst að því að fáir kennarar höfðu heyrt af 
aðferðum eins og góðum lestraraðstæðum, góðum tíma til lestrar og góðu aðgengi 
að fjölbreyttu lesefni sem nemendur velja sjálfir. Þeir virðast því ekki vel að sér 
um þá fræðilegu þekkingu sem liggur að baki yndislestri. Tveir af átta kennurum 
virtust hafa góða þekkingu og skilning á mikilvægi yndislestrar og fræðilegum 
bakgrunni hans. Ákveðin mótsögn kom einnig fram hjá kennurunum, þeir töldu 
yndislestur mikilvægan en hann var fljótur að víkja af dagskrá þegar mikið var að 
gera.   
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Verkefnið Orð af orði 
Orð af orði er ein af þeim leiðum sem kennarar hafa nýtt sér í lestrarkennslu og til 
eflingar læsis í grunnskólum. Eins og segir á heimasíðu verkefnisins er verkefnið 
hugmynda-, kennslu- og aðferðafræði sem hefur að markmiði að efla læsi og 
námsárangur nemenda í grunnskóla. Verkefnið byggir á kenningum Vygotsky um 
hugsmíðahyggju og nám á grunni raunverulegs þroska og svæði mögulegs þroska 
ásamt hugmyndum um gildi tungumálsins sem lykilverkfæris hugans. Samvirkar 
aðferðir eru einnig grunnur að verkefninu ásamt því hvernig hugurinn vinnur úr 
upplýsingum. Í upphafi er lögð áhersla á sýnikennslu, svo kennslu með 
stigvaxandi þátttöku nemenda þar til þeir þurfa ekki stuðning. Orð af orði er 
hugsað sem langtímaverkefni þar sem stefnt er að því að efla málumhverfi, orða- 
og hugtakakennslu, samvinnu, samræðu, lestur, fjölbreytta og læsistengda 
námstækni og námsvitund. Helstu aðferðir verkefnisins eru: Orð dagsins sem felur 
í sér greiningu á merkingu orða; orðhlutaaðferð sem felur í sér að tengja saman 
mismunandi orðhluta og búa til orð; orða- orðhlutavefur sem felur í sér vinnu með 
stök orð og orðhluta; orðasmíð þar sem orð og setningar eru myndaðar með því 
að tengja saman orð og orðhluta; KVL eða Kann, Vil vita og hef Lært; 
spurningavefur sem er eins konar hugstormun um ákveðið efni; krossglímur sem 
notað er við samantekt á efni; gagnvirkur lestur; yndislestur; hugtakagreining 
þegar hugtök eru skoðuð vandlega og merking þeirra greind; hugræn kortagerð 
þar sem þekking er skráð á myndrænan og rökréttan hátt; orðaskjóður þar sem 
orðum er safnað eftir ákveðnum þemum og samræða sem er skipulögð og 
markviss og gerir kröfur til þátttakenda (Guðmundur Engilbertsson, 2013, e.d.). 
Gagnvirkur lestur 
Gagnvirkur lestur er lesskilningsaðferð sem byggir á stigskiptum stuðningi (e. 
scaffolding) sjá mynd 6.1 hér að neðan. Þessi aðferð hjálpar nemendum að vinna 
með hjálp kennara eða getumeiri jafnaldra að bættum lesskilningi og markmiðið 
er að nemendur taki sjálfir ábyrgð á verkefninu smám saman (Parris, 2008, bls. 
161). 
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Mynd 6.1 Stigskiptur stuðningur (Peregoy og Boyle, 2008, bls. 100). 
 

Þær Ann L. Brown og Annemarie S. Palincsar eru höfundar aðferðarinnar og 
byggðu á leiðum sem reyndir, góðir lesarar nota en slakir lesarar nota sjaldan eða 
aldrei. Gagnvirkur lestur felur í sér kennslu fjögurra þátta sem oftast fara fram í 
hópakennslu:  
 

1. Taka saman meginatriði efnisins til að greina mikilvægustu atriði textans.  
2. Spyrja spurninga um hugmyndir og efni textans til að athuga hvort lesandi 

hafi skilið efnið og fest í minni það sem mikilvægt er að muna.  
3. Leita skýringa þegar skilning brestur eða eitthvað er óljóst sem krefur 

nemendur um að taka eftir orðum eða hugtökum sem þeir skilja ekki.  
4. Spá fyrir um framhald texta en með því rifja nemendur upp það sem þeir 

vita þegar um efnið og setja fram tilgátu um hvað gæti gerst næst.  
 
Hvern þátt á að kenna í byrjun og æfa. Kennari byrjar á að sýna bekknum hvernig 
hann gerir og leiðir nemendur fyrstu skrefin og svo er bekknum skipt í hópa sem 
æfa sig á texta. Í hverjum hópi er hópstjóri sem sér um að skipta verkum og gefa 
öllum í hópnum tækifæri til þátttöku (AnnaGuðmundsdóttir, 2007, bls. 7 8; 
Browne og Palincsar, 1985, bls. 11 14; Parris, 2008, bls. 161). 
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Aðferðin felur í sér forspá og orðaforða, hugleiðingar um hugmyndir og 
innihald texta ásamt samantekt. Kennari styður við nemendur þar til þeir geta 
sjálfir lokið við verkefnið án aðstoðar og geta leiðbeint öðrum. Palincsar og 
Brown sáu að þegar nemendur hafa tileinkað sér gagnvirkan lestur vanda þeir sig 
meira við að spyrja spurninga sem krefjast útskýringa og að gera útdrætti. 
Rannsóknir hafa sýnt að nemendur geta notað aðferðina sjálfstætt þegar þeir lesa 
og aðlagað þekkingu sína nýju samhengi. Verulegar og mikilvægar framfarir urðu 
á lesskilningi hvort sem nemendur áttu við lestrarörðugleika að stríða eða ekki en 
aðferðin gagnast nemendum við allan lestur (Parris, 2008, bls. 161).  

Líkt og fram hefur komið er hægt að fara margar leiðir og nota margs konar 
aðferðir til að kenna unglingum lestur og það sem fjallað hefur verið um hér er 
aðeins hluti þeirra.   
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7.  
Aðalnámskrá byggir á lögum um leik-, grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2008 
þar sem lögð er áhersla á færni nemenda í íslensku máli. Aðalnámskrá er rammi 
um skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Skólum og 
starfsmönnum þeirra ber að fara eftir aðalnámskrá þegar skólastarf er skipulagt, 
framkvæmt og metið. Hún á að tryggja samræmi í skólastarfi og er meginforsenda 
þess að mennta- og menningarmálaráðuneytið geti gegnt lögboðnu hlutverki sínu 
við að hafa yfirstjórn og eftirlit með gæðum og framkvæmd skólastarfs. Kennarar 
bera ábyrgð á því að kennsla þeirra byggist á fyrirmælum menntalaga og stefnu 
aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 201
Mikilvægt er að grunnskólar marki sér málstefnu á grundvelli aðalnámskrár og 
íslenskrar málstefnu og fylgi henni eftir í öllum námssviðum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 97). Þar sem aðalnámskrá stýrir námi og 
kennslu verða áherslur íslenskukennslu skoðaðar og sérstaklega lestur og 
lestrarkennsla frá árinu 1989 ásamt áherslum á bókmenntakennslu og námsmat.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er námsgreininni íslensku skipt í talað mál, hlustun 
og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði, en þessa þætti ber að kenna 
heildstætt og höfða til fjölbreyttra nemendahópa og mismunandi þarfa þeirra. Í 
námskránni segir að móðurmálið sé miðill til að afla sér vitneskju, miðla af 
þekkingu sinni og taka þátt í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2013, bls. 116 117), Þar kemur einnig fram að lestur sé tæki nemenda til að afla 
sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af forsendum fyrir þátttöku í 
samfélaginu. Mál og bókmenntir séu menningararfur okkar sem á að rækta og að 
nemendur kynnist honum best með bókmenntalestri (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 97 99).  

Aðalnámskrár 1989, 1999, 2007 og 2013 hafa lagt áherslu á að grunnskólinn 
sinni lestrarkennslu. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 er stefnt að því að 
nemendur verði læsir og auki lestrarhæfni sína, bæði hraða og skilning, með 
hliðsjón af málþroska og reynslu. Læsi er skilgreint að lesa rétt, hafa ákveðinn 
lestrarhraða og skilja það sem lesið er (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 64 65). 
Í þeirri námskrá er tekið fram að nemendur í unglingadeild búi flestir yfir góðum 
orðaforða og mikilli reynslu af lestri en lögð er áhersla á að hvetja eigi nemendur 
til að beita mismunandi lestrarlagi eins og leitarlestri og yfirlitslestri. 
(Menntamálráðuneytið, 1989, bls. 71). Árið 1999 (bls. 9 10) hafa áherslur 
aðalnámskrár breyst og þar er tekið fram að nauðsynlegt sé að lestrarkennslu og 
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lestrarþjálfun sé sinnt allan grunnskólann og á síðari stigum með áherslu á lestur 
til gagns og ánægju, til upplýsingaöflunar og fleira. Í námskránni frá 2007 (bls. 
10) er talið mikilvægt að vekja áhuga á lestri, að nemendur geri sér grein fyrir 
mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu og að nauðsynlegt sé að lestrarkennslu og 
þjálfun sé haldið áfram allan grunnskólann með því að kenna og þjálfa 
mismunandi aðferðir. Í námskránni frá 2013 (bls. 99) er lögð áhersla á mikilvægi 
þess að nemendur verði sjálfstæðir lesendur sem beiti aðferðum við lestur og 
skilning eftir tilgangi lestrarins. Lestrarnámi ljúki aldrei og góð lestarfærni sé 
undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér upplýsinga sem geri nemendum 
kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar.  

Stór hluti lestrar og lestrarkennslu í námsgreininni íslensku felst í lestri 
bókmennta. Í Aðalnámskrá frá 1989 (bls. 71) kemur fram að bókmenntakennsla 
eigi að vera fjölbreytt vegna mismunandi áhuga og aðstæðna og að lesa eigi texta 
frá ýmsum tímum. Í námskránni frá 1999 (bls. 64) er búið að bæta hlustun við og 
áfram er áhersla á fjölbreytta bókmenntatexta en tekið er fram að þeir eigi að vera 
íslenskir bæði fornir og nýir og meðal annars eigi að lesa og ræða um 
Íslendingasögur og Íslendingaþætti. Í Aðalnámskrá frá 2007 (bls. 12) segir að 
nemendur eigi að hafa innsýn í fjölbreytileika íslenskra og erlendra bókmennta, 
fornra og nýrra. Í nýjustu námskránni frá 2013 (bls. 99) er talað um að íslenskan 
menningararf sé að stórum hluta að finna í bókum og honum kynnist nemendur 
best með lestri ýmiss konar bókmennta. Búið er taka út lestur fornra texta en í 
staðinn er talað um menningararfinn.  

Til að hægt sé að fylgjast með hvort nám eigi sér stað þarf stöðugt að meta 
námsframvindu. Í almennum hluta Aðalnámskrár segir að mat á árangri og 
framförum sé órjúfanlegur hluti náms og kennslu og reglubundinn þáttur í 
skólastarfi. Matsaðferðir eigi að vera fjölbreyttar, í samræmi við hæfniviðmið og 
endurspegla áherslur í kennslu. Meta þarf þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón 
af viðmiðum í Aðalnámskrá (2011, bls. 27 28).  

7.1  
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 25 26) er rætt um að hæfni sé þekking,  
leikni, viðhorf, siðferðisstyrkur, tilfinningar, sköpunarmáttur, félagsfærni og 
frumkvæði. Nemandinn þarf að búa yfir þekkingu, leikni og hæfni og einnig að 
geta aflað sér nýrrar, greint hana og miðlað. Nám þarf því að byggjast á 
grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 
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jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Til þess að nemendur öðlist fjölbreytta 
hæfni þarf að gefa þeim tækifæri til að fást við mismunandi viðfangsefni sem 
tengjast menningu samfélagsins og umhverfi og daglegu lífi þeirra. Námshæfni 
byggir á sjálfsskilningi og áhuga og þekkingu á eigin styrk og veikleikum. 
Námsumhverfi þarf að vera örvandi, nemandinn á að samþætta þekkingu sína og 
leikni ásamt því að þjálfast í samskiptum og æfist í að tjá skoðanir sínar. 

Hæfniviðmið í íslensku eru sett fram fyrir 4., 7. og 10. bekk og skiptast í talað 
mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og síðast málfræði. Í lestri eiga 
nemendur við lok 10. bekkjar meðal annars að geta lesið af öryggi og með góðum 
skilningi, metið og túlkað texta og gert sér grein fyrir gildi þess að lesa. Þeir eiga 
að geta beitt mismunandi aðferðum við lestur, greint aðal- og aukaatriði og gert 
sér grein fyrir gildi bókmennta. Þeir eiga að geta beitt grunnhugtökum í 
bókmenntafræði og bragfræði, geta aflað sér heimilda og unnið úr tölulegum og 
myndrænum upplýsingum. Í ritun eiga nemendur við lok 10. bekkjar meðal annars 
að skrifa skýrt og greinilega, beita ritvinnslu af öryggi, nota uppflettirit, vísa í 
heimildir og kunna að skrá þær. Þeir eiga að geta beitt skipulegum vinnubrögðum 
við ritun, tjáð hugmyndir sínar, skrifað mismunandi textagerðir og beitt viðeigandi 
orðaforða og málsniði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 100
104). 

7.2  
Matsviðmið eru sett fram fyrir nemendur við lok 10. bekkjar og eiga að styðja við 
námsmat. Þau eru lýsing á því hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi 
sínu og miða við kvarðann A sem er framúrskarandi hæfni, B lýsir góðri hæfni, C 
sæmilegri og D er hæfni sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C. Til að ná 
matsviðmiði A í lestri þarf nemandi meðal annars að geta lesið mjög vel og af 
öryggi með mjög góðum skilningi á meðan nemandi með hæfnina B þarf að geta 
lesið með góðum skilningi og nemandi með hæfnina C með sæmilegum skilningi. 
Í ritun þarf A nemandi meðal annars að geta beitt skipulegum og mjög góðum 
vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi, mótað 
málsgreinar og efnisgreinar af öryggi og á skýran hátt. Hann á að geta beitt 
stafsetningu og greinarmerkjasetningu af öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um 
uppbyggingu texta. B nemandi þarf að geta beitt skipulegum og góðum 
vinnubrögðum, skipað efnisatriðum í samhengi og mótað efnisgreinar á skýran 
hátt. Hann þarf að beita stafsetningu og greinarmerkjasetningu af nokkru öryggi. 
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C nemandi þarf að geta beitt góðum vinnubrögðum að vissu marki, geta skipað 
efnisatriðum í samhengi og mótað máls- og efnisgreinar, hafa sæmilegt vald á 
stafsetningu og greinarmerkjasetningu og geta fylgt viðmiðum um uppbyggingu 
texta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 118 120). 
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8.  
Í rannsókn, sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði árið 2009 fyrir 
menntamálaráðuneytið um stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum, kom 
fram að áhersla á lestrarkennslu í kennaranámi er fyrst og fremst á lestrarkennslu 
byrjenda. Þeir sem hafa valið sér annað en yngri barna kjörsvið geta útskrifast sem 
kennarar án þess að fá nokkra kennslu í lestrarfræðum. Lestrarkennsla á 
íslenskukjörsviðinu tengist lestri bókmennta og áherslur grunnskólanna, sem 
heimsóttir voru, endurspegla þá staðreynd. Í verklega náminu er sama uppi á 
teningnum, hægt er að fara í gegnum það án þess að kynnast lestrarkennslu. Að 
áliti sérfræðinga, sem talað var við, þyrfti að setja lestrarkennslu í meira samhengi, 
ekki sé nóg að kenna lestur eða læsi heldur setja í samhengi við þroska barna, 
málskilning og aðra þætti (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, 
Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009, 
bls. 131 132).  

Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands útskrifa grunnskólakennara. Í 
grunnnámi Háskólans á Akureyri 2015 2016, kennarafræði almennt og 
kennarafræði grunnskólastig 1, er á öðru ári sex eininga (6 e) áfanginn 
Byrjendalestur þar sem áhersla er annars vegar á rannsóknir á máli og málþroska 
5 10 ára barna og hins vegar á þekkingu á lestri og lestrarkennslu. Í grunnnámi, 
kennarafræði grunnskólastig 2, er á þriðja ári áfanginn Skapandi skrif þar sem 
áhersla er lögð á að semja og skrifa margs konar texta og að læra aðferðir til að 
leiðbeina börnum og unglingum við skriflega tjáningu. Búið er að sameina þessar 
tvær leiðir í eitt grunnskólakjörsvið í kennsluskrá fyrir veturinn 2016 2017. Á 
þriðja ári er búið að bæta við námskeiðum sem tengjast lestri sem er annars vegar 
skyldunámskeiðið Íslenskar bókmenntir en eitt af markmiðum þess er að gera 
kennaranema færa um að kynna nemendum bókmenntagreinar og stefnur. Hins 
vegar er valnámnámskeiðið Barna- og unglingabókmenntir þar sem meðal annars 
er lögð áhersla á að kennaranemar geti notað þekkingu sína til að vekja áhuga 
barna og unglinga á bókum og bóklestri. Boðið er upp á 120 eininga meistaranám 
þar sem hægt er að velja áherslusviðið Lestrarfræði þar sem Lestur fyrstu skrefin, 
Mál, Nemandi og samfélag, Læsi til náms og Leshömlun eru 10 eininga 
skylduáfangar. Í Lestur fyrstu skrefin er lögð áhersla á að nemendur hafi þekkingu 
á fræðigreininni læsi, kenningar um læsi á fyrstu árum grunnskólans eru kynntar 
og áhersla lögð á að nemendur þekki og geti beitt aðferðum við lestrarkennslu. Í 
áfanganum Læsi til náms eru kynntar aðferðir til að efla orðaforða, textaskilning, 
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textaúrvinnslu og námsvitund, farið yfir hlutverk frásagnar og ritunar í þróun læsis 
ásamt því að skoða tengsl lestrar, hlustunar, máls og ritunar. Nemendur ljúka 
meistaranámi með því að skrifa meistaraprófsritgerð í lestrarfræði. Frá og með 
næsta hausti heitir áherslusviðið Nám og læsi  lestrarfræði og námskeiðin verða 
þrjú: Mál og læsi, fyrstu skrefin, Læsi til náms og Mál- og lestrarerfiðleikar 
(Háskólinn á Akureyri, 2016, e.d.).  

Í Háskóla Íslands 2015 2016 er á fyrsta ári fimm eininga skylduáfangi, Læsi 
og lestrarkennsla, sem allir kennaranemar taka. Í kennsluskrá kemur fram að við 
lok námskeiðsins eigi kennaranemar að þekkja helstu hugtök sem tengjast læsi og 
þróun í máli, lestri, ritun og lesskilningi barna og unglinga í grunnskóla ásamt því 
að geta borið kennsl á lestrarörðugleika. Þeir sem velja kjörsviðið Kennsla ungra 
barna í grunnskóla taka 10 eininga skylduáfanga Lestrarkennsla á yngsta stigi 
grunnskóla. Megináhersla er á fræðilegar forsendur í lestrarnámi, lestrarkennslu 
og lestrarerfiðleikum 6 10 ára nemenda. Á 1. misseri á íslenskukjörsviðinu er 
fimm eininga námskeið, Læsi og lestrarkennsla, þar sem fjallað er um 
grundvallarhugtök lestrarnáms, lestrarörðugleika, lestrarkennslu og þróun lestrar, 
tengsl lestrar og ritunar, lesskilning, lestrarhvatningu, val á lesefni, gagnrýninn 
lestur, lestur á rafrænu efni, lestrar- og kennsluaðferðir lestrar. Á meistarastigi er 
val um nokkrar námsleiðir og Mál og læsi er ein af þeim sem ætlað er bæði leik- 
og grunnskólakennurum. Áhersla er lögð á hugtök, kenningar, aðferðir og 
niðurstöður rannsókna á sviði máls og læsis og að kennarar sérhæfi sig í 
lestrarkennslu byrjenda og í málþroska barna, málörvun, tvítyngi og frávikum í 
málþroska á öllum skólastigum. Efla skal hæfni kennara svo þeir geti nýtt 
þekkingu sína í starfi til þess að meta kennsluaðferðir, námsefni og stöðu einstakra 
barna. Kennarar eiga að vera færir um að taka ákvarðanir um kennslu, 
uppeldisstarf og þróunarverkefni í máli og lestri í leik- og grunnskóla án 
aðgreiningar (Háskóli Íslands, 2016, e.d.).  

Í kennsluskrá Kennaraháskólans fyrir veturinn 2004 2005 var á íslensku- 
kjörsviðinu einn tveggja eininga (4 e nú) áfangi á fimmta misseri sem hét 
Íslenskukennsla í efri bekkjum grunnskóla. Hann var tekinn meðfram 
vettvangsnámi og í kennsluskrá kom fram að sérstaklega yrði fengist við ritun, 
þróun hennar og tengsl við lestur. Hvernig unnt er að þjálfa unglinga í að skrifa 
margvíslega texta og rætt um aðferðir við lestur sem eru til þess fallnar að auka 
skilning á bókmennta- og rauntextum (2004, bls. 109). Í grunnnáminu var þriggja 
eininga (6 e) áfangi sem heitir Íslenskukennarinn. Markmiðið var að nemar geri 
sér grein fyrir eðli og inntaki íslenskukennslu við upphaf grunnskólagöngu og 
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meðal annars fengist við lestur og lestrarnám og aðferðir við að örva lestur og efla 
lesskilning yngri barna (bls. 82). Þeir sem völdu yngri barna kjörsvið fengu meiri 
kennslu í læsi og lestrarnámi en á fjórða misseri var áfanginn Læsi og lestrarnám 
tvær einingar (4 e), á fimmta misseri fjögurra eininga (8 e) framhaldsnámskeið í 
Læsi og lestrarnámi og á sjötta misseri Íslenska og listir tvær einingar (4 e) þar 
sem meðal annars var fjallað um þróun lestrarnáms eftir að byrjendastigi lýkur svo 
nemar verði færir um að nýta lestur til náms og afþreyingar. Gera átti grein fyrir 
þróun ritunar, stafsetningar, skriftar og talaðs máls á þessum árum (bls. 150 151).  

Í kennsluskrá fyrir skólaárið 1999 2000 var engin áhersla á lestur eða 
lestrarkennslu á íslenskukjörsviðinu (bls. 85 87). Í grunnnáminu var á fjórða 
misseri sex eininga (12 e) námskeiðið Nám og kennsla ungra barna og meðal 
annars fengist við lestrarfræði og þróun lestrarnáms, fjallað um kenningar um 
lestrarnám og tengsl við aðferðir í lestrarkennslu. Rýnt var í hugtakið læsi og gerð 
grein fyrir lesþroska, lestrarvitund, lesskilningi, tengslum máls og lestrar og 
einkennum mismunandi lestrar ásamt helstu einkennum og ástæðum 
lestrarörðugleika (bls. 48). Á fimmta misseri var tveggja eininga (4  e) námskeiðið 
íslenska, og markmiðið að kennaranemar öðlist staðgóða þekkingu á 
íslenskukennslu á mið- og unglingastigi. Ekki var sérstaklega talað um lestur eða 
lestrarkennslu en fjalla átti meðal annars um ritun í fyrirlestrum (bls. 51).  

Í kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands fyrir skólaárið 1994 1995, 
íslenskukjörsvið, var hvergi minnst á læsi, lestur eða lestrarkennslu (bls. 77 82). 
Í grunnnáminu á þriðja misseri voru tvö fjögurra eininga  (8 e) námskeið, Nám 
ungra barna og Kennsla ungra barna, ásamt þriggja eininga (6 e) vettvangsnámi. 
Á fyrra námskeiðinu var leitast við að tengja saman þróunarsálarfræði, 
námssálarfræði og lestrarfræði. Meðal annars var fjallað um lestrarfræði og þróun 
lestrarnáms, kenningar um lestrarnám og tengsl þeirra við aðferðir í 
lestrarkennslu, tengsl minnis og lestrarferlis, hugtakið læsi gaumgæft og grein 
gerð fyrir lesþroska, lesskilningi, tengslum máls og lestrar og einkennum 
mismunandi lestrar, helstu einkennum og ástæðum lestrarörðugleika. Á því seinna 
var meðal annars fjallað um helstu lestrarkennsluaðferðir og skipulag 
lestrarkennslu. Í vettvangsnáminu áttu nemar að kynnast byrjendakennslu með 
sérstaka áherslu á lestrarkennslu (bls. 33 35).  

Í kennsluskrá frá 1990, íslenskukjörsvið, kom læsi, lestur og lestrarkennsla 
hvergi fram (bls. 108 109). Í grunnnáminu á öðru misseri var fjögurra eininga  (8 
e) námskeiðið Lestur-mál þar sem markmiðið var að nemar kynntust 
undirstöðuatriðum lestrar- og móðurmálskennslu byrjenda og öðluðust færni í að 
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beita að minnsta kosti einni lestrarkennsluaðferð (bls. 34 46). Eldri kennsluskrár 
voru ekki aðgengilegar á bókasafninu við Stakkahlíð.  

Þegar eldri kennsluskrár HÍ eru skoðaðar kemur í ljós að vægi lestrar og 
lestrarkennslu hefur aukist. Ekki voru skoðaðar eldri kennsluskrár í Háskólanum 
á Akureyri þar sem sjónum er beint að Háskóla Íslands hér.  
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9.  
Í íslenskri málstefnu segir að tryggja beri stöðu íslenskrar tungu í skólakerfinu 
(Íslenska til alls, 2008, bls. 19). Undirstöðuþættir móðurmálsins eru mikilvægir 
til að stuðla að eflingu læsis  hlustun, tal, lestur, ritun og tengslin þar á milli. Talið 
er æskilegt að allir kennarar beri ábyrgð á að efla læsi allra nemenda (Ehrin, Lenz 

Mikilvægt er að efla læsi alla skólagönguna þar 
sem námi í lestri og ritun lýkur aldrei (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 12).  
Móðurmálskennarar eru í fararbroddi en aðrir kennarar þurfa að sinna læsi í sinni 
grein að mati Stefáns (2012, bls. 15).  

Að vera vel læs er talið vera undirstaða fyrir nám, starf og þátttöku í 
samfélaginu og því mikilvægt að efla læsi og bæta til dæmis með því að gera 
nemendur meðvitaða um nauðsyn þess. Nemendur eiga að vita að læsi er hægt að 
þroska og efla og það verður ekki frá þeim tekið en einnig að ábyrgð fylgir lestri 
og ritun og þeim ber að velja það sem þeir lesa og hvernig þeir skrifa. Hver skóli 
þarf að marka stefnu og skapa samfellu í uppeldi til læsis. Lengi býr að fyrstu gerð 
og foreldrar geta haft mikil áhrif á áhuga barna á lestri en uppeldi til lestrar leiðir 
frekar af sér sjálfstæða lesendur sem geta valið sér lesefni eftir tilefni og þörfum 
(Guðmundur B. Kristmundsson, 2010, bls. 9 11). 

Í lögum um grunnskóla frá 2008, 18. gr. í V. kafla um foreldra, kemur fram að 
foreldrar eiga að fylgjast með og styðja við skólagöngu og námsframvindu barna 
sinna og fá tækifæri til að taka þátt í námi þeirra. Í 19. gr. sama kafla segir að 
foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og þeim beri að fylgjast með 
námsframvindu þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 45) er gert ráð fyrir 
samstarfi milli heimilis og skóla og tekið er fram að menntun og velferð nemenda 
sé sameiginlegt verkefni heimilis og skóla. Hlutverk og þátttaka foreldra í námi 
barna þeirra er forsenda fyrir því að foreldrar geti borið ábyrgð á menntun þeirra.  

Í grein í Skímu árið 2010 skrifar Anna Sigríður Þráinsdóttir um sýn kennara á 
lestraráhuga og lesskilning unglinga. Þar kemur fram að kennarar hafa áhyggjur 
af lélegu læsi, slökum lesskilningi og litlum lestraráhuga nemenda á unglingastigi. 
Þeir telja að auka ætti áherslu á lestur á öllum stigum grunnskólans. Fram kom 
einnig að samræmda lokaprófið í 10. bekk hafi haft áhrif á kennsluna þannig að 
mest áhersla væri á málfræði á kostnað annarra námsþátta. Kennararnir telja að 
snúa þurfi þróuninni við, kenna lesskilning markvisst, huga að námsmati, auka 
áhuga nemenda á lestri með lesefni sem höfðar til þeirra og auka lestur bókmennta 
og umfjöllun um þær. Þeir telja að huga þurfi að þætti foreldra og fjölskyldu þar 
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sem það hefur jákvæð áhrif á lestraráhuga að alast upp við bóklestur og hafa 
lestrarfyrirmyndir á heimilinu. Heimili og skólar þurfa að taka höndum saman um 
að snúa þróuninni við (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 24 25).  

Gott samstarf milli kennara og foreldra bætir árangur nemenda í námi en þrír 
þættir skipta máli í þróun náms: Nemendur, skólinn og foreldrar. Því betra 
samstarf við foreldra því meiri ávinningur fyrir nemendur, kennara, skólastofuna 
og skólann (Olender, Elias og Mastroleo, 2010, bls. 2 3). Niðurstöður Olender og 
félaga (2010, bls. 8) sýna að jákvætt samstarf heimilis og skóla er mikilvægur 
þáttur í að bæta námsárangur. Samkvæmt þeim er jákvætt samstarf hvetjandi, það 
bætir skólasókn og dregur úr agavandamálum.  

Þátttaka foreldra í lestrarnámi með því að sýna áhuga, stuðning og hvatningu 
eykur ánægju barna í lestri og vekur forvitni þeirra sem aftur eykur lestrarárangur. 
Rannsókn sem gerð var á aðferðum til að koma í veg fyrir minnkandi lestraráhuga 
og til að efla lesskilning beindist að því að koma auga á framlag skóla og heimila 
og finna hvaða hlutverk fjölskyldan getur tekið að sér til að efla lestur (Villiger, 
C., Niggli, A., Wandeler, C. og Kutzelmann, S., 2012, bls. 79). Niðurstöður þeirra 
sýndu að heimilin eru ákjósanlegur staður fyrir lestrarþjálfun en að árangurinn 
veltur á því hvernig foreldrar koma að lestrinum. Kennarar þurfa að hafa í huga 
við skipulagningu heimalesturs að foreldrar eru ekki kennarar og hafa 
takmarkaðan tíma. Niðurstöðurnar sýndu einnig að kennarinn og þáttur hans til að 
vekja áhuga og hvetja til lestrar er mjög mikilvægur (Villiger o.fl., 2012, bls.  88
89).  

Epstein (2011, bls. 395 402) fjallar um lestrarrannsóknir sem miða að leiðum 
til að hafa jákvæð áhrif á einstaka þætti lestrarnáms með aukinni þátttöku foreldra 
en margir skólar eru farnir að leggja áherslu á foreldraþátttöku til að ná 
námsmarkmiðum nemenda í lestri. Epstein (2011, bls. 407 419) telur að skólinn 
eigi að sjá um fræðslu fyrir foreldra svo þeir geti aðstoðað börnin sín varðandi 
heimalestur og heimanám. Mikilvægt sé að nemendur fái heimanám sem krefst 
samskipta við fjölskylduna en framfarir í lestri velta meðal annars á hvernig 
kennarar leiðbeina foreldrum um heimanám. Nanna Kristín Christiansen (2010, 
bls. 128) telur að heimalestur með foreldrum geti haft jákvæð áhrif á lestrarþróun 
nemenda þar sem stuðningur foreldra og hvatning við lestrarnámið skilar 
jákvæðum árangri og gott samstarf skóla og foreldra ætti því að vera 
árangursríkasta leiðin til að stuðla að farsælu lestrarnámi.  

Rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur og félaga frá árinu 2011 (bls. 73 75) 
sýndi að á Íslandi bera foreldrar og kennarar fyrst og fremst ábyrgð á 
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lestraruppeldi, ekki aðrir. Þar kom líka fram að kennarar frá Bretlandi, Tyrklandi 
og Spáni telja samfélagslega ábyrgð á lestraruppeldi mun ríkari en íslenskir 
kennarar en þá er átt við auk foreldra og kennara systkini, vini, bekkjarfélaga og 
fjölmiðla.  

Kennarar hvort sem þeir eru móðurmálskennarar eða ekki geta ekki einir borið 
ábyrgð á læsi í samfélaginu. Velta má fyrir sér hvort lestrarátakið Allir lesa muni 
eiga þátt í að breyta viðhorfum fólks á Íslandi til þessara mála og hvort samfélagið 
eigi eftir að leggjast á eitt og axla ábyrgð á lestraruppeldi.  
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10.  
Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og 
rannsóknarspurningar, aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. Þátttakendur eru 
kynntir og greint frá aðferðum við öflun gagna, greiningu þeirra og úrvinnslu.  

  
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða leiðir reyndir íslenskukennarar í 
unglingadeildum grunnskóla fara til að efla læsi og sinna lestrarkennslu. Henni er 
einnig ætlað beina sjónum að lestrarkennslu á efsta stigi grunnskóla, því 
lestrarefni sem nemendum stendur til boða og kanna hvort eitthvað hamli því að 
kennarar sinni þessum þætti eins og þeir helst kjósa. Í rannsókninni var leitast við 
að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hvaða leiðir fara reyndir íslenskukennarar í unglingadeildum 
grunnskóla til að efla lestur og læsi nemenda sinna og hvað ákvarðar þær? 
2.  Beita kennararnir aðferðum til að efla læsi meðvitað eða ómeðvitað? 
3.  Hvernig lestrarefni stendur nemendum til boða í íslensku? 

 
Reynt verður að fá fram þekkingu, reynslu og skilning kennaranna á þróun á færni 
nemenda í lestri, lesskilningi og í íslensku máli. Leitast verður við að finna hvort 
eitthvað hamli kennurum að fylgja sannfæringu sinni og breyta áherslum í kennslu 
en niðurstöður Svanhildar Kr. Sverrisdóttur (2014, bls. 132) benda til að ekki séu 
notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir í íslensku á unglingastigi grunnskóla og 
kennsluaðferðirnar séu því ekki í samræmi við áherslur Aðalnámskrár. 

  
Rannsóknin er eigindleg og fyrirbærafræðileg sem er ein af þeim leiðum sem 
taldar eru geta gefið dýpri skilning á mannlegum fyrirbærum (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013, bls. 291). Í eigindlegum rannsóknum er litið á þekkingu sem 
sameiginlegan skilning sem þróast í samskiptum rannsakenda og þátttakenda 
(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 138).  

Öflun gagna byggðist á hálfopnum viðtölum, sem eru persónuleg þar sem 
skilningur og virðing er höfð að leiðarljósi. Þetta form er viðeigandi þegar 
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rannsakandi hefur áhuga á þeim upplýsingum sem viðmælandinn getur veitt um 
efni rannsóknarinnar og einnig á reynslu hans og viðhorfi. Viðtölin fólust í 
samræðum þar sem umræðuefnið var fyrirfram ákveðið af rannsakanda en ekki 
innihald samræðnanna. Viðmælendur voru hvattir til að ígrunda reynslu sína og 
þess var gætt að rödd þeirra heyrðist en rannsakandi hélt reynslu sinni og 
skoðunum til hliðar. Þar sem viðtalsramminn var sveigjanlegur urðu viðtölin 
mismunandi eftir þátttakendum. Rannsakandi sýndi hlýju og einlægni og beitti 
virkri hlustun til að hvetja viðmælanda til að tjá sig og leiddi áframhaldandi 
umræður. Rannsóknarsniðið var í stöðugri þróun og breyttist samhliða 
gagnasöfnun, greiningu og því sem kom í ljós (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

 

  
Tekin voru viðtöl við átta reynda íslenskukennara, í átta grunnskólum í Reykjavík. 
Ætlunin var að nota eingöngu stýrt slembiúrtak við val á viðmælendum en 
rannsakandi skipti Reykjavík í hverfi, dró skóla úr hverju hverfi og sendi bréf til 
skólastjóra og fékk fjóra viðmælendur á þann hátt. Notað var hentugleikaúrtak við 
val á fjórum viðmælendum en rannsakandi nýtti sambönd sín innan 
kennarastéttarinnar til að ná í þátttakendur sem hæfðu rannsókninni og gætti þess 
að dreifing þeirra á milli hverfa væri rétt. Kennararnir átta eru íslenskukennarar. 
Tveir hafa níu ára starfsreynslu í íslenskukennslu unglinga, hinir mun meiri en 
allir hafa þeir fimmtán ára kennslureynslu eða lengri. Allir kennararnir eru 
umsjónarkennarar nema einn sem er núna með umsjón í námsveri. 

Björg er útskrifuð úr Kennaraskólanum og bætti við sig BA gráðu í íslensku 
frá Háskóla Íslands. Hún hefur kennt á öllum stigum en undanfarin fimmtán ár 
hefur hún sinnt íslenskukennslu unglinga. Margrét lauk prófi úr Fósturskóla 
Íslands og vann á leikskólum í nokkur áður en hún hóf störf í grunnskóla við 
kennslu sex ára barna sem hún sinnti í nokkur ár. Hún lauk B.Ed. gráðu frá KHÍ 
1990 með áherslu á íslensku og líffræði og hefur síðan kennt unglingum íslensku 
í þremur skólum í Reykjavík. Beta útskrifaðist frá KHÍ með B.Ed. gráðu 1994 
með áherslu á stærðfræði og samfélagsfræði. Hún hefur einnig lokið MBA gráðu 
frá Háskóla Íslands. Hún hefur kennt unglingum íslensku í 15 ár og síðastliðin 
fjögur ár eingöngu. Ingibjörg lauk B.Ed. gráðu frá KHÍ 1980, tók diplómu í 
sérkennslu strax á eftir, er með BA gráðu í íslensku frá HÍ og mastersgráðu í 
fjölmenningu og tvítyngi. Hún hefur bæði sinnt íslenskukennslu og sérkennslu. 
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Sigga lauk B.Ed. gráðu frá KHÍ 1986 með áherslu á íslensku og landafræði. Hún 
var umsjónarkennari á yngsta og miðstigi í rúmlega 20 ár en hefur kennt 
unglingum íslensku síðastliðin níu ár. Bryndís lauk B.Ed. gráðu frá KHÍ 1995 með 
áherslu á íslensku og líffræði. Hún hefur kennt á öllum stigum en undanfarin tíu 
ár hefur hún einbeitt sér að íslenskukennslu unglinga. Katrín lauk B.Ed. gráðu frá 
KHÍ 1999 með áherslu á íslensku og landafræði. Hún er með mastersgráðu í 
mannauðsstjórnun frá 2010. Hún hefur kennt í tveimur skólum og síðastliðin níu 
ár hefur hún kennt unglingum íslensku. Unnur lauk B.Ed. gráðu frá KHÍ 1990 með 
áherslu á íslensku og landafræði. Hún er með diplómu í stærðfræði og lærði 
þjóðfræði um tíma. Hún hefur alltaf kennt í sama skóla.  

Viðtölin voru um það bil klukkustundar löng, viðmælendur völdu sjálfir stað 
fyrir þau og fengu upplýsingar um að nafnleyndar yrði gætt og trúnaður yrði 
haldinn við þá. Jafnframt fengu þeir að vita að viðtalið yrði hljóð- og afritað 
nákvæmlega og hljóðupptökum eytt að því loknu og þess sérstaklega gætt að ekki 
yrði hægt að þekkja viðmælendur. Þegar búið var að afrita og greina viðtölin fékk 
hver viðmælandi helstu niðurstöður viðtalsins til yfirlestrar og tækifæri til að 
breyta eða bæta við svo raddir þeirra yrðu sem nákvæmastar.  

Rannsakandi bauð viðmælendum til samræðna með mjög opinni spurningu: 
Getur þú sagt mér frá bakgrunni þínum og kennarastarfinu? Spurningunni var svo 
fylgt eftir út frá viðtalsramma sem rannsakandi útbjó. Viðtalsramminn var 
mótaður eftir að gerð var forrannsókn með einu viðtali (Helga Jónsdóttir, 2013, 
bls. 146). Rannsakandi gætti þess að vera trúr þátttakendum, heiðarlegur og 
nákvæmur til að tryggja eins og hægt væri réttmæti viðtala (Helga Jónsdóttir, 
2013, bls. 149). 

  
Gagnagreining hófst strax eftir fyrsta viðtalið og hélt áfram allan tímann sem 
gagnaöflunin stóð yfir en unnið var úr hverju viðtali eftir að það var tekið. Viðtölin 
voru tekin upp og skráð nákvæmlega ásamt öllum hljóðum, hiki og þögnum sem 
auðveldaði rannsakanda að sökkva sér niður í gögnin. Þegar öll viðtölin höfðu 
verið skráð á þennan hátt var merkt við atriði í texta og þau flokkuð í þemu 
samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þemun voru skoðuð út frá 
orðanotkun, samhengi, innra samræmi, algengi atriða, styrkleika samræðna, 
nákvæmni svara og heildarmynd (Sóley S. Bender, 2013, bls. 308). Þemun voru 
sett upp í greiningarlíkan fyrir hvert viðtal og heildarmynd fyrir hvern þátttakanda 
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fundin. Hver þátttakandi fékk að lesa heildarmynd sína yfir áður en áfram var 
haldið og gefinn kostur á að leiðrétta og lagfæra. Að lokum dró rannsakandi 
reynslu kennaranna saman í eina heildarmynd og reyndi að vera gagnrýninn á 
eigin túlkun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 289 291). Þegar fundin voru 
þemu og undirþemu var haft í huga hver væri kjarninn í því sem viðmælandinn 
var að segja. Viðtölin voru lesin aftur og aftur og merkt var við það sem 
rannsakandi taldi að viðmælandinn vildi leggja áherslu á (nefnt kóðun eða lyklun). 
Hafa ber í huga að vinnan við að finna yfir- og undirþemu var mörkuð af 
rannsakanda (Björn Bergsson, 2014, bls. 141).  

  
Þar sem rannsóknaraðferðin byggir á þátttakendum gerir það verkefnið 
siðferðilega viðkvæmt. Þess var gætt að halda fjarlægð við viðmælendur en 
jafnframt komið fram af hlýju og virðingu. Viðtalsramminn var vel undirbúinn og 
þátttakendur upplýstir um tilgang verkefnisins og notkun upplýsinganna. 
Rannsakandi gaf sér góðan tíma í viðtölin og úrvinnslu þeirra og fékk staðfestingu 
frá þátttakendum á niðurstöðum þeirra (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013, bls. 217 219). Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 
vegna smæðar úrtaksins (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 
bls. 222).  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að beina athygli að mikilvægi lestrarkennslu 
unglinga, athuga hvernig átta kennarar úr átta skólum í Reykjavík sinna henni auk 
þess að fá vísbendingar um hvernig nemendum fer fram í námsgreininni íslensku 
og hvort eitthvað hamlar kennurum að kenna eins og þeir helst kjósa og hafa trú 
á. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en ekki þurfti sérstakt leyfi fyrir 
henni skv. reglugerð nr. 712/2008. 

  
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru lítið úrtak, eitt sveitarfélag og reyndir 
íslenskukennarar. Ef fleiri sveitarfélög og kennarar með nýrra kennarapróf hefðu 
verið skoðaðir hefðu niðurstöður getað orðið aðrar. Þess má einnig geta að 
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rannsakandi hefur ekki mikla reynslu í að taka viðtöl sem gæti einnig haft áhrif á 
niðurstöðurnar.   
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11.  
Við greiningu á viðtölum við reynda íslenskukennara á unglingastigi kom fram 
ákveðinn samhljómur sem einkennir skoðanir þeirra, þekkingu og reynslu en 
einnig komu fram mismunandi áherslur. Greint verður frá niðurstöðunum í 
samræmi við þau þemu sem komu fram í viðtölum við kennarana. Þemun voru:  

 
 Læsi, lestur og lestrarkennsla  
 Lestrarstefna og námsmat  
 Íslenskukennsla  námsefni, kennsluhættir og samvinna 
 Þróun starfsins 
 Leiðir til að efla læsi og hamlandi þættir 

 

11.1  
Kennararnir, sem rætt var við, skilgreindu hugtökin læsi og lestrarkennsla. Þeir 
voru nokkuð sammála um að skilgreina læsi sem færnina að geta lesið og að skilja 
það sem lesið er. Björg bætti við að geta beitt mismunandi lestri og Margrét telur 
allt sem hefur með málið að gera vera læsi. Bryndís talaði um að geta tjáð sig um 
það sem maður les og að lesa með gagnrýni. Katla nefndi einnig að vera myndrænt 
læs og læs á umhverfið og Unnur að geta skilið persónutjáningu og að geta lesið í 
aðstæður. Björg, Margrét og Ingibjörg segja að lestrarkennsla felist í að gera 
nemendur tæknilega læsa. Björg, Bryndís og Katla töluðu um að kenna 
lestrartækni og allar leggja áherslu á skilning. Katla bætti við að í lestrarkennslu 
fælist einnig að túlka texta og ritun. Sigga og Unnur nefndu orðaforða og 
lesskilning og Sigga bætti við að leggja ætti áherslu á upplifun og ánægju af 
textum og að nemendur geti sagt frá því sem þeir lesa. Hún telur einnig að kenna 
þurfi nemendum að njóta safaríkra texta og töfranna á bak við orðin með lestri 
ljóða og bókmenntatexta.  

Allir kennararnir nema einn töluðu um að lítil áhersla hafi verið lögð á læsi og 
lestrarkennslu í kennaranáminu. Þeir mundu þó flestir eftir byrjendakennslu í lestri 
en nokkrir töluðu um að aldrei hafi verið talað um lestrarkennslu unglinga, hvorki 
í kennaranámi né í skólunum sem þeir hafi starfað við fyrr en nýlega. Þeir eru 
sammála um að flestir unglingar lesi ekki nema þeir þurfi þess og kennararnir hafa 
bæði próf og verkefni og gefa þeim einkunnir fyrir og það hvetur þá til að lesa og 
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undirbúa sig. Kennurum í rannsókninni finnst orðaforði nemenda vera einhæfur 
vegna minni bóklestrar og minni samræðna við fullorðna. Þeir lesa fornsögurnar 
fyrir nemendur og jafnvel aðrar bókmenntir sem kenndar eru. Lestur kenna þeir 
með því að vekja áhuga á bókum og hvetja til lesturs bæði með yndislestri og lestri 
kjörbóka. Þeir lesa fyrir nemendur þær bókmenntir sem kenndar eru og skapa 
umræður um innihald bókanna og þeir leggja áherslu á að auka orðaforða og bæta 
lesskilning með verkefnum og umræðum. Margir tala um aðferðir tengdar 
þróunarverkefninu Orð af orði og einn kennari nefnir lestrarkennsluaðferðina 
gagnvirkan lestur. Fram kom hjá Unni að skólinn sé í góðu hverfi og að kennarar 
og nemendur njóti stuðnings og hvatningar frá foreldrum. Hið sama kom fram hjá 
Betu, að foreldrar í hverfinu hafi metnað fyrir hönd barna sinna sem hjálpi mjög 
mikið og hún og Ingibjörg ræða báðar við foreldra ef nemendur lesa ekki heima 
og fá þá í lið með sér. Flestir voru sammála um að íslenskukennarar eigi ekki að 
bera ábyrgð á læsi nemenda umfram aðra kennara og foreldra.  

Björg talar um að í kennaranáminu hafi ekki verið margt sem minnti nemendur 
á að þeir ætluðu að verða kennarar, námið var meira eins og menntaskóli. Þó man 
hún eftir áfanga um lestur þar sem farið var yfir kenningar og hljóða- og 
stöfunaraðferðir voru skoðaðar. Að sögn Bjargar lesa flestir nemendur mjög lítið 
og á þá við bækur sem nemendur lesa sér til ánægju en hún telur þann lestur skipta 
miklu máli upp á orðaforða, lesskilning og allt nám:  

 
Ég veit að þau lesa mikið, þau eru mikið á netinu og eru að skoða  
ýmislegt þar bæði færslur á samskiptamiðlum og liggja yfir fréttum  
af sínum áhugamálum. Auðvitað hjálpar það heilmikið en einhvern  
veginn hef ég trú á því að það hjálpi ekki eins mikið að lesa stuttar  
greinar og smá færslur eins og að lesa heila bók, upp á svona samhengið. 
 

Björg telur sig aðallega efla læsi og sinna lestrarkennslu með yndislestri. Í 
skólanum hefur verið iðkaður yndislestur fyrstu 20 mínúturnar á morgnana 
síðastliðin ár en þar sem ekki er lengur fagstjóri í íslensku er enginn sem stýrir því 
verkefni og svona upp og ofan hvort nemendur lesa í skólanum. Það er ekki 
óalgengt að nemendur kvarti við hana og biðji um að fá að lesa. Í viðtalinu kemur 
fram að hún lætur nemendur lesa og vinna úr mismunandi textum, hún les upphátt 
fyrir nemendur og ræðir við þá um efnið. Hún notar verkefni úr Orð af orði eins 
og krossglímur, hugarkort og orðaskjóður og leggur áherslu á ritun. Hún notar 
ýmsar aðferðir til að fá nemendur til að lesa sögubækur eins og að hafa próf eða 
verkefni úr efninu en einnig með því að lesa fyrir þá, vera góð lestrarfyrirmynd og 
lesa með þeim í yndislestrarstundum og svo er hún dugleg að segja þeim frá 
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skemmtilegum bókum og uppáhalds höfundum. Í bókmenntatímum les hún fyrir 
nemendur þrátt fyrir að það sé tímafrekt: Ég bara ákveð að fórna honum í þetta 
því ég veit þau lesa ekki ... þau njóta bókarinnar líka á þennan hátt ... kannski er 
þetta mikilvægara heldur en að vera bara með alla málfræðina á hreinu.  

Unglingarnir taka ekki þátt í sérstökum lestrarátökum í skóla Bjargar, 
rithöfundar koma hins vegar í heimsókn og kynna jólabækurnar og 
bókasafnsfræðingurinn sér um að nemendur og skólinn taki þátt í ýmsum 
verkefnum. Björg telur íslenskukennara eiga að vera í fararbroddi í að sinna læsi 
og að allir kennarar eigi að sinna læsi í sinni námsgrein. Henni finnst að auka ætti 
íslenskukennslu í kennaranámi því á meðan áhersla í kennslubókum og 
samræmdum prófum er á rétta málnotkun þurfi kennarar að vera fyrirmyndir en 
nemendur hennar vilja tala rétt mál og hafa óskað eftir því að hún leiðrétti þá.  

Margrét man ekki eftir að áhersla hafi verið lögð á lestrarkennslu eldri 
nemenda í kennaranámi og ekki heldur í þeim þremur skólum sem hún hefur 
starfað við síðastliðin 25 ár. Allur lestur er góður þótt margt af því sem nemendur 
lesa í tölvunum sé knappt. Margrét hefur áhyggjur af litlum bóklestri nemenda og 
minni samræðum við fullorðið fólk sem veldur því að orðaforða þeirra hrakar og 
telur stelpur frekar lesa sér til yndis en stráka: 

 
Maður tekur eftir þessum krökkum sem lesa, þeirra færni er ekki sú sama, 
ef þau lesa bækur, þau eru sem sagt með betri lesskilning náttúrulega og 
betri leshraða og þau hafa betri orðaforða og oft þroskaðri hugsun af því að 
þau velta fyrir sér lesefninu sem er oft eitthvað krefjandi ... Þau fá ekki svona 
spjall við matarborðið eins og maður fékk í gamla daga og ég segi sko 
tungumálanámið fór fram við matarborðið og siðferði manns lærðist við 
matarborðið. 
 

Margrét kennir unglingum lestur með því að kveikja áhuga á bókum með 
umræðum og með því að tengja bækur við kvikmyndir, leikhús, vettvangsferðir 
og daglegt líf. Hún les fyrir þá bókmenntirnar og hættir oft á spennandi stað sem 
fær suma til að lesa sjálfir. Undanfarin ár hefur verið áhersla á yndislestur í tvær 
vikur í senn þar sem nemendur lesa frjálst í fyrsta tíma. Margréti finnst að heimilin 
eigi að vera í fararbroddi hvað varðar læsi nemenda ásamt móðurmálskennurum 
og aðrir kennarar eigi að sinna læsi í sinni grein.  

Beta man ekki eftir að lögð væri áhersla á lestur unglinga í kennaranámi. Að 
sögn Betu lesa nemendur sjaldan og sjaldgæft að þeir lesi sér til ánægju:  

 
Þetta eru afleiðingar ákveðinnar samfélagsþróunar að börn lesa ekki  
sér til ánægju, þau eru í símanum, þau eru í tölvuleikjum, þau eru á  
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facebook, þau eru á twitter, þau eru að gera eitthvað allt annað en að  
lesa ... þetta er sko rare species krakkar sem lesa sér til ánægju. 
 

Beta kennir unglingum lestur með því að lesa fyrir nemendur og láta þá lesa 
fjölbreytta texta og sögur. Hún gengur á eftir þeim við verkefnaskil, semur við 
suma, hringir í foreldra og segist beita öllum brögðum til að fá nemendur til að 
lesa. Betu finnst gott aðgengi að bókum skipta miklu máli og hefur komið með 
bókaskápa og bækur að heiman en nemendur mega ganga í þá að vild og ná sér í 
bækur. Þegar þynnist í skápunum sendir hún tölvupóst á foreldra og kennara og 
fær þannig nýjar kiljur. Hún kynnir Borgarbókasafnið fyrir nemendum, lætur þá 
sækja um bókasafnskort og fer með þá þangað einu sinni á hvorri önn. Betu finnst 
að heimilin þurfi að vera í fararbroddi í að sinna læsi og talar um að við stæðum 
ekki frammi fyrir þessu ólæsi ef fleiri foreldrar töluðu meira við börnin sín og 
læsu meira fyrir þau og með þeim. Betu finnst hún ná til nemenda þegar hún segir 
þeim að þeir læri góðan orðaforða með bókalestri og að hún vilji ekki að þeir verði 
undir í samfélaginu af því að þeir kunni málið ekki nægilega vel. Þetta höfðar til 
nemenda og þeir skilja nauðsyn þess að hafa góðan orðaforða og máltilfinningu. 
Samvinna við bókasafnsfræðing skólans er góð og hún segir hann hugmyndaríkan 
og hvetja nemendur til að lesa. Kennari þakkar metnaði foreldra líka þegar vel 
gengur með námið, margir foreldrar leggja sig fram við að ýta á börn sín og hjálpa 
þeim.  

Ingibjörg segir að í kennaranámi hafi ekki verið lögð áhersla á læsi eða 
lestrarkennslu unglinga og ekki heldur í unglingakennslu framan af. Ingibjörg er 
umsjónarkennari í námsveri og henni finnst flestir nemendur jákvæðir fyrir lestri 
en þeir, sem finnst leiðinlegt að lesa, glíma oftast við lestrarvanda. Ef illa gengur 
að fá nemendur til að lesa heima gerir hún samninga við þá og foreldra þeirra. Hún 
kennir unglingum lestur með því að hvetja þá til að lesa til dæmis með yndislestri, 
kenna þeim gagnvirkan lestur, ræða innihald bóka, fá nemendur til að segja frá og 
skrifa. Hún finnur efni á netinu sem tengist áhugamálum nemenda eða tímarit eins 
og Lifandi vísindi: Sko auðvitað finnst mér mikilvægt að þau læri líka að hérna 
að lesa á bók, það er alveg á hreinu að þegar þú lest bækur, svona gæðabækur þá 
hjálpar það til við að auka orðaforðann.   

Ingibjörgu finnst mikilvægt að gera nemendur meðvitaða um nauðsyn þess að 
lesa og að koma vel undirbúnir í framhaldsskólann og þeir átta sig alveg á því. 
Lestrarhvetjandi verkefni eru yndislesturinn, breytt fyrirkomulag í verkefnavinnu 
tengt bókmenntunum, lestrarátak sem er samvinna skólanna í hverfinu, 
Borgarbókasafnsins og ýmissa fyrirtækja, smásögugerð nemenda í 10. bekk, 
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bókasafnið og heimsóknir rithöfunda. Ingibjörg telur ekki að móðurmálskennarar 
eigi að vera sérstaklega í fararbroddi hvað varðar læsi heldur eigi allir kennarar og 
heimilin að vinna saman.  

Sigga man eftir umræðu um læsi, orðskilning og ritun í kennaranámi, áhersla 
var á að segja nemendum sögur, lesa ljóð og á leikræna tjáningu. Hún telur 
nauðsynlegt að nemendur lesi bækur þar sem þær opni marga nýja heima en finnst 
nemendur lesa lítið og segir að reynsla og samræður um bækur séu hverfandi: Og 
kennarar í skólum að bara hamast og berja á börnunum að lesa og lesa og ég held 
að það sé ekk  

Í lestrarkennslunni leggur Sigga áherslu á að lesa fyrir nemendur, skoða 
uppbyggingu texta og tilgang, útskýra orð, skoða tilfinningar og þess háttar. Þótt 
þetta sé tímafrekt er það nauðsynlegt til að dýpka skilning nemenda og leiðbeina 
við túlkun en einnig vegna þess að ekki er hægt að ganga að því sem vísu að 
nemendur lesi heima. Hún fær flesta nemendur til að lesa með því að setja fyrir 
verkefni og próf og gefa einkunnir en fáir lesa heima fyrir umræðutíma. Velja 
þurfi bækur fyrir nemendur sem eru skemmtilegar og spennandi. Til að efla læsi í 
gegnum íslenskukennslu þurfi að kenna alla þætti hennar og til dæmis séu hættir 
sagna undirstaða fyrir að geta tjáð sig á fallegu máli. Sigga les fyrir nemendur í 
bókmenntatímum, útskýrir og skapar umræður með það í huga að kenna 
nemendum að koma auga á þætti sem skipta máli: Mér finnst þau alltaf bara stikla 
á stóru steinunum en það eru einmitt þessir smáu og sandurinn og mölin á milli 
sem skiptir svo miklu máli í sögum.  

Sigga leggur mikið upp úr því að velja skemmtilegar bækur og texta. Unglingar 
taka þátt í lestrarátaki skólans í október, bókasafnsfræðingurinn er áhugasamur og 
hvetjandi og læsi er eflt með því að kenna alla þætti íslenskunnar. Sigga segir 
læsisáherslur mismunandi eftir því hvaða námsgrein verið sé að kenna og telur að 
allir kennarar verði að leggja áherslu á læsi í sinni grein.  

Bryndís man eftir einum skylduáfanga í kennaranáminu þar sem fjallað var 
fræðilega um lestur, en ekkert hafi verið sérstaklega fjallað um lestur og læsi á 
íslenskukjörsviðinu. Í þeim skólum sem hún hefur starfað við undanfarin 20 ár 
hefur ekki verið rætt sérstaklega um lestur og læsi unglinga fyrr en nýlega. 
Bryndísi finnst nemendur almennt lesa mun minna en áður og segir suma ekki 
skilja einföldustu fyrirmæli: 

  
Við erum ennþá með krakka í 10. bekk sem vilja bara lesa Syrpu sko  
og eins og einn sagði þetta var frábær bók sem ég las og af hverju  
hvað fannst þér svona frábært við þessa bók? Nú þetta er fyrsta bókin  
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sem ég klára og hann er í 10. bekk.  
 

Það er ákveðinn hópur sem les mikið og margir þeirra vilja helst lesa á ensku bæði 
vegna þess að þeir lesa bækur sem ekki er búið að þýða á íslensku og einnig kvarta 
þeir yfir íslenskum þýðingum. Svo er stór hópur sem les það sem þarf að lesa og 
hópur sem les aldrei neitt en Bryndís telur það frekar stafa af áhugaleysi en 
getuleysi. Hún er ósammála því að drengir séu minna læsir en stúlkur og telur þá 
ekki nenna að liggja yfir óspennandi textum á meðan stelpurnar séu 
samviskusamar og gera eins og þeim er sagt. Hún telur sig ekki vera með beina 
lestrarkennslu en kennir nemendum tækni við lestur eins og að finna aðalatriðin 
úr textum með því að leggja fyrir verkefni sem reyna á lesskilning, láta nemendur 
endursegja texta og stytta málsgreinar. Kennarar nýta sér einnig verkefni úr Orð 
af orði við lestrarkennsluna. Yndislestur og kjörbækur hvetja nemendur til lestrar 
og nemendur fá aðstoð við að velja lesefni frá bæði kennurum og 
bókasafnsfræðingnum. Rithöfundar koma og kynna bækur í skólanum sem hvetur 
einnig nemendur til að lesa. Bryndís telur eflingu læsis ekki vera á ábyrgð 
íslenskukennara, allir kennarar og aðrir í samfélaginu þurfa að láta læsi sig varða. 

Katla man eftir áfanga úr kennaranámi þar sem lögð var áhersla á 
lestrarkennslu sex ára barna og fór í vettvangsnám þar sem hún sá um 
stafainnlögn. Hún man ekki eftir að fjallað hafi verið sérstaklega um 
lestrarkennslu á íslenskukjörsviðinu. Í skólanum, sem hún starfar við, hefur 
hingað til verið gert ráð fyrir að nemendur komi læsir upp í 8. bekk en það mun  
breytast núna í vetur. Katla telur aðaláherslu móðurmálskennslu vera á læsi en 
áhersla á hugtakaskilning í öðrum greinum. Katla segir nemendur lesa lítið, tala 
minna en áður við fullorðna og að orðaforði þeirra sé mjög takmarkaður. Hún 
kennir unglingum lestur með því að kveikja áhuga og hvetja til lestrar. Einnig 
reynir hún að gera nemendur meðvitaða um mikilvægi þess að vera vel læsir ekki 
bara vegna námsins heldur í lífinu almennt. Yndislestur er á hverjum degi, 
nemendur lesa kjörbækur sem þeir fá aðstoð við að velja og vinna verkefni 
samhliða lestrinum. Katla les upphátt fyrir nemendur bæði fornsögur og 
nútímabókmenntir og leggur áherslu á umræður. Einnig lesa nemendur hverjir 
fyrir aðra. Í vetur hafa leskvittanahefti verið send heim með nemendum og ábyrgð 
á heimalestri er á foreldrum: 

  
Tæknin hjá þeim er ekki nægilega góð þannig að við erum markvisst núna 
með heimalestur og vörpum ábyrgðinni líka yfir á heimilin ...Við ætlum að 
prófa þau aftur í janúar og vonandi taka þau framförum ... þau voru ansi 
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mörg bara undir viðmiðum, mjög mörg, þannig að það hérna hefur kannski 
gleymst að leggja áherslu alltaf á að þau séu að lesa. 
 

Unnur man ekki eftir að áhersla hafi verið lögð á læsi og lestrarkennslu þegar hún 
var í kennaranámi en man eftir áherslu á málfræði. Unnur segir flesta nemendur 
lesa lítið annað en námsbækur, orðaforði þeirra sé einhæfur, þeir lesi ekki dagblöð 
og horfi ekki á sjónvarp. Áberandi sé að margir krakkar, sérstaklega strákar, eru 
góðir í ensku á kostnað íslenskunnar og telur hún það stafa af tölvuleikjum. Hún 
telur lestrarkennslu felast í að leggja áherslu á lesskilning og orðaforða og 
unglingum kennir hún lestur bæði með yndislestri og með því að allir lesa sömu 
bókina. Þá er kafað ofan í textann og áhersla lögð á að skapa umræður til að auka 
bæði skilning og orðaforða. Kennarar lesa fornsögur fyrir nemendur en einnig eiga 
nemendur að lesa heima. Hún telur að verkefnin í skólanum verði að krefjast þess 
að nemendur mæti lesnir því annars lesa þeir ekki heima. Nemendur sem koma 
ólesnir eru ekki þátttakendur í kennslustundinni, þeir geta ekki tekið þátt í 
umræðum og eru farþegar í hópavinnu. Þannig fást langflestir til að lesa heima. Í 
skólanum var ákveðið fyrir nokkrum árum að gefa einkunn fyrir yndislesturinn en 
Unnur telur að meta þurfi lesturinn svo nemendur taki hann hátíðlega:  

 
Svo höfum við haft þetta 10% af einkunn sko og þá höfum við haft  
600 blaðsíður í 8. bekk, 700 blaðsíður í 9. bekk og 800 blaðsíður í  
10. bekk ... við skráum niður það sem þau velja og svo fara þau í svona  
munnlegt samtal við kennarann eftir hverja bók þar sem við erum að  
fara yfir þú veist ekki bara bókina heldur boðskapinn og persónusköpun. 
 

Að sögn Unnar er bókasafnsfræðingurinn mjög virkur við að aðstoða bæði 
kennara og nemendur og býr til dæmis til bókalista, fær rithöfunda í heimsókn og 
hjálpar kennurum jafnvel að taka bókaviðtölin við nemendur. Unnur segir alla 
kennara vera læsiskennara óháð því hvaða námsgrein þeir kenna. 

11.2  
Þrír kennarar töluðu um að í þeirra skóla væri búið að koma á fót læsisteymi og 
verið væri að móta lestrarstefnu fyrir skólann, tveir að læsisteymið væri að 
endurskoða lestrarstefnuna sem var fyrir í skólanum. Einn talaði um áherslur 
læsisteymisins eins og þær eru í dag og tveir að ekki væri læsistefna fyrir skólann. 
Nokkrir kennarar töluðu um að í vetur hafi verið byrjað að hraðaprófa nemendur 
sem ekki hefði verið gert áður í unglingadeildinni, tveir kennarar senda heim 
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leskvittanahefti og hjá öðrum þeirra eiga foreldrar að bera ábyrgð á 
heimalestrinum.  

Að sögn Bjargar er lestrarstefna skólans, sem hún starfar í, frá 2012 og hana á 
endurskoða í vetur. Í núverandi stefnu kemur fram að lestrarkennslan felist í að 
mæta nemendum þar sem þeir eru staddir við val á lestrarbókum og verkefnum og 
að nemendur nái góðum tökum á lestrar- og ritunartækni og þeirri tækni sem notuð 
er í samskiptum í þjóðfélaginu. Þar er talað um að lesskilningspróf séu lögð fyrir 
tvisvar á ári og einnig próf í gerð hugtakakorta. Björg segir að mjög slakir 
nemendur séu hraðaprófaðir í lestri en annars felst námsmat í lestri í 
lesskilningsprófum sem tekin eru tvisvar á vetri. Prófin eru allt of þung að mati 
Bjargar en kennurum ber að leggja þau fyrir.  

Margrét er í læsisteymi sem sett var á laggirnar í haust ásamt kennurum af 
yngsta og miðstigi og sérkennara. Teymið lagði til að lestrarprófa unglingana 
þrisvar á vetri og leggja fyrir lesskilningspróf en áður hafði verið lestrarprófað 
upp í 7. bekk. Sérstök úrræði verða fundin fyrir þá nemendur sem koma illa út úr 
lestrarprófunum eins og heimalestur, lestur í skólanum og tími í lesveri: 

 
Það eru alveg ofboðslega margir sem eru illa staddir, allt of margir finnst 
mér, ég gæti alveg trúað að það væru upp undir 30% eða jafnvel meira, ég 
er ekki búin með 9. bekkinn sko, sem væru að lesa upp á svona 4 5. 
 

Í skóla Betu er ekki lestrarstefna. Sérkennari sér um að prófa nemendur í lestri og 
skima fyrir lestrarörðugleikum. Nemendur taka raddlestrarpróf á yngsta og 
miðstigi en ekki á unglingastigi. Í 8. bekk eru lögð fyrir lesskilningspróf, 
stafsetningarpróf og málfræðigreining og í 9. bekk GRP14h greinandi próf sem er 
staðlað skimunarpróf á umskráningarfærni, stafsetningu, hljóðlestrarhraða og 
lesskilningi.  

Ingibjörg er teymisstjóri í læsisteyminu sem hefur verið starfandi frá 2009 og 
er þróunarverkefni sem leggur núna áherslu á eflingu læsis og þróun kennsluhátta. 
Orðarún er lögð tvisvar fyrir nemendur í 8. bekk og í 9. bekk GRPh14 greinandi 
próf. Ef beðið er um greiningu er Logos skimun sem er greiningartæki sem greinir 
dyslexíu og annan lestrarvanda, lögð fyrir í 10. bekk og einnig ef grunur er um 
lestrarvanda svo nemendur fari með nýjar greiningar í framhaldsskólann. 
Nemendur eru ekki hraðlestrarprófaðir.  

Sigga segir að læsisteymið sé að endurskoða lestrarstefnu skólans sem hún 
starfar við, nemendur eru hraðaprófaðir í 8. og 10. bekk og áhersla er lögð á 
upplestur, hraðlestur, hljóðlestur og lesskilning.  
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Bryndís segir að ekki sé sérstök lestrarstefna fyrir unglinga í skóla hennar og 
að nemendur séu ekki hraðaprófaðir en lögð eru fyrir 8. bekkjar nemendur 
lesskilningsprófin Orðarún. 

Katla segir að verið sé að koma upp lestrarkennslustefnu í unglingadeild í 
tengslum við átak grunnskólanna í hverfinu til að stuðla að bættu læsi. Tekinn 
hefur verið upp heimalestur og ábyrgðinni á honum er velt á heimilin. Byrjað var 
að lestrarprófa unglingana í vetur. 

Unnur segir að í tengslum við læsisátakið sé hafin vinna við að gera 
lestrarstefnu fyrir skólann hennar og að nemendur í unglingadeildinni hafi verið 
lestrarprófaðir af sérkennurum í fyrsta skipti núna í vetur.  

11.3 
 

Kennararnir, sem rætt var við, tala um að blanda af hefðum og íhaldssemi stýri 
vali á námsefni en einnig vegur þungt framboð af útgefnu efni frá 
Menntamálastofnun ásamt því sem kennararnir vilja nota. Enginn kennari notar 
efni sem hann er ósáttur við í kennslunni lengur en einu sinni og allir segjast mega 
kaupa það sem þeir telja sig þurfa. Allir kennararnir nema tveir starfa í einhvers 
konar teymum en þar sem ekki er greitt lengur fyrir fagstjórn eftir nýjustu 
kennarasamningana hefur það starf að mestu lagst af. Skipulag kennslunnar er 
mismunandi, allt frá því að einn kennari sjái um alla íslenskukennsluna í 
unglingadeildinni í það að hver bekkur hafi sinn kennara. Tveir skólar eru með 
teymiskennslu þar sem lögð er áhersla á blöndun árgangsins og þar er allur 
árgangurinn í íslensku á sama tíma. Í einum skólanna er góð samvinna og 
samkennsla á milli tveggja kennara sem kenna hvor sínum bekk íslensku. Í sama 
skóla eru mismunandi áherslur í íslenskukennslu eftir því hver kennarinn er. 

 Björg segist skipta námsþáttum í íslensku nokkurn veginn jafnt í bókmenntir 
og málfræði og tekur ritgerðarsmíð og framsögn inn á milli. Ritunarverkefni eru 
unnin í tengslum við lestur bókmennta en einnig er frjáls ritun. Hún segist velja 
efni sem henni finnst skemmtilegt og/eða gott og eldra efni í bland við nýtt. Hún 
er að eðlisfari sparsöm en hefur alltaf fengið að kaupa það sem hún vill nota til 
kennslunnar. Hún notar nýlegt efni sem Námsgagnastofnun gefur út, eins og til 
dæmis Með fjaðrabliki, Smásagnasmáræði, Kveikjur og Loga, en einnig heldur 
hún í hefðirnar: 
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Nú svo erum við náttúrulega með Gísla gamla Súrsson. Sagan er gömul og 
góð hefð, hæfilega löng og ýmislegt skemmtilegt í henni eins og fyrsta 
íslenska morðsagan þar sem drápið á Vésteini upplýsist aldrei. Sé reyndar 
ekki hvaða saga gæti komið í staðinn og hef ég lesið þær nokkrar. Þó gengur 
lesturinn misjafnlega vel, krakkarnir eru ekkert of áhugasamir.  
 

Björg sker sig úr og er ósátt við reynslu og bakgrunn sumra samstarfsmanna sinna 
og finnst að leggja mætti meiri áherslu á að fá fagfólk í starfið. Í hennar tilfelli er 
samvinna milli kennara ekki mikil, ekki næst alltaf samkomulag um námsefni og 
þess vegna eru kenndar mismunandi bækur í sama árgangi.  

Margrét skiptir sex vikulegum kennslustundum í íslensku í tvær í bókmenntir, 
tvær í málfræði og tvær í stafsetningu og ritun. Ritun er markviss og fjölbreytt og 
oft metin sérstaklega. Hún velur efni sem hentar bæði námsþáttum og hópnum 
sem er mjög breiður hvað varðar hegðun og getu:  

 
þá verða oft fyrir valinu bækur sem eru kannski auðveldari í vinnu af því að 

 
ósjálfrátt á þeim úrræðum sem við höfum sem kallast námsver og verður 
hegðunarver. 
 

Margrét fær að kaupa það sem hún telur sig þurfa en notar eldra efni meðan það 
hentar. Áætlað er að kaupa efni sem er með styttri lestrartexta og 
lesskilningsspurningar svo það henti frekar öllum hópnum. Því miður fer meiri 
tími í nemendur með hegðunarvanda en námsvanda. Margrét telur íhaldssemi á 
námsefni eins og Gísla sögu vera vegna þess að kennarar finni ekki annað betra 
efni en sagan dregur fram marga þætti úr öllum hinum sögunum. Erfitt efni eins 
og Gísla sögu þarf þó að matreiða sérstaklega ofan í nemendur. Hún les fyrir 
nemendur fornsögurnar og sumt úr hinum bókmenntunum en hlustun þjálfar 
nemendur í að beita skilningi og gagnrýninni hugsun og kveikir á umræðum sem 
nauðsynlegar eru eins og um siðferðisleg gildi, rétt og rangt og þess háttar. Í 10. 
bekk hafa nemendur skrifað smásögu að hausti og lesa kjörbók og gera 
kjörbókarskýrslu að vori. Hún notar verkefni úr Orð af orði eins og orð dagsins, 
hugtakakort og þess háttar. Breyting á samræmdu prófunum hafa breytt 
málfræðikennslunni, búið er að færa 8. bekkjar málfræðina niður í 7. bekk svo 
búið sé að fara yfir allt efnið áður en prófið er tekið. Það eru þrír kennarar sem 
kenna íslensku í unglingadeildinni þar sem Margrét starfar en þeir skipuleggja 
kennsluna, námsefni, verkefni, próf og þess háttar saman og samstarfið er gott þótt 
ekki sé blöndun milli bekkja.  
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Beta leggur áherslu á lestur og nemendur hennar lesa tvær kjörbækur hvora 
önn sem þeir velja sjálfir en fá fyrirmæli um að velja spennusögu, ástarsögu og 
þess háttar. Lestrinum er fylgt eftir með ritgerðum og kjörbókarskýrslum. 
Nemendur lesa fornsögu og nútímasögu og vinna með þeim lestri 
lestrardagbækur. Hún telur ástæðulaust að skipta um bækur í bókmenntum þar 
sem nauðsynlegt sé að vera vel að sér í þeim: Hlutverk okkar er að kynna þá fyrir 
ólíkum bókmenntum og það gætu verið ýmsar aðrar bækur, það skiptir ekki 
höfuðmáli, það er þægilegra fyrir mig sem kennara en fyrir krökkunum er þessi 
bók ný.  

Ritun er markvisst stunduð, verkefnin eru fjölbreytt og Beta notar 
vinnubókatíma til dæmis í málfræði til að fara yfir stærri ritunarverkefni með 
hverjum og einum og nemendur skila þeim tvisvar. Beta sér ein um 
íslenskukennsluna og starfar því ekki í teymi annarra íslenskukennara en ráðgast 
við íslenskukennara í öðrum skóla.  

Ingibjörg hefur ákveðnar skoðanir á því hvað stjórni vali á námsefni og er fljót 
að svara: 

 
Íhaldssemi kennaranna, nei bara í fúlustu alvöru það er bara þannig það er  
hérna ég hef stundum sko verið að grínast með það að erfiðasti kennara- 
hópurinn er sko íslenskukennararnir. Það er til dæmis alltaf Gísla saga 
í 10. bekk ... og svo í mörg mörg ár hafa verið Englar alheimsins eftir 
áramót og þessi pakki er búinn að vera bara mjög lengi. 
 

Íslenskukennararnir hafa undanfarið breytt vinnulagi með bókmenntirnar og farið 
frá hefðbundnum spurningum úr efni bókanna yfir í að nemendur skili verkefnum 
sem þeir vinna í smiðjum einu sinni í viku og fá að velja að einhverju leyti hvernig 
það er gert. Áhersla á málfræði hefur minnkað mikið þó skiptar skoðanir séu á því 
innan hópsins en kennarar eru sammála um að eyðufyllingar skili litlu. 
Kennararnir, sem sinna íslenskukennslu, hittast og skipuleggja kennsluna en ekki 
er um eiginlega teymiskennslu að ræða. Ingibjörg er hrifin af teymiskennslu og 
segir að í haust hafi kennarar eins árgangsins hafið þannig kennslu sem gangi mjög 
vel og hún vonar að fleiri muni fá áhuga á slíkri vinnu.  

Sigga skiptir fimm íslenskutímum vikunnar þannig að í bókmenntir og ljóð 
fara þrír tímar, ritun og stafsetningu einn og málfræði einn. Þessi skipting er ekki 
heilög og hún tekur stundum lotur í ákveðnum námsþáttum. Val á bókmenntum 
stjórnast af hefðum eins og fornsögurnar en aðallega eru það kennararnir sem velja 
efni sem þeim hugnast. Að hennar mati er Gísla saga bæði góð spennusaga og 
heilmikil Íslandssaga í leiðinni. Margs konar verkefni eru unnin meðfram 
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lestrinum eins og ritgerðir og persónulýsingar og eru þau breytileg. Nemendur lesa 
kjörbók á hvorri önn og gera verkefni úr þeim. Sigga notar kennslubókina Mér 
er í mun  mikið og verkefni tengd henni. Henni finnst nauðsynlegt að festast 
ekki í ákveðnu efni og segist alltaf hafa fengið að kaupa það sem hún telur sig 
þurfa. Ritun er nauðsynlegur þáttur í íslenskukennslu en henni finnst hún standa 
nokkuð ein þegar kemur að henni þar sem aðrir íslenskukennarar hafa ekki sömu 
sýn. Hún er líka dugleg að nýta verkefnin sem er að finna inni á heimasíðu 
Menntamálastofnunar. Sigga sér ein um kennslu 9. og 10. bekkja en hittir kennara 
8. bekkja á fagfundum aðallega til að fara yfir hvaða efni á að kenna, verkefni sem 
leggja á fyrir og hverju þurfi að ljúka í 8. bekk og þess háttar. Samvinna er líka 
við miðstigið en það er meira upp á að skapa samfellu í námi og kennslu.  

Bryndís leggur áherslu á fjölbreytta kennsluhætti, hópavinnu og 
einstaklingsvinnu en segir að leggja þurfi meiri áherslu á að kenna vinnubrögð. 
Áherslur í aðalnámskránni íslenskuhluta hafa breyst töluvert undanfarin ár og 
bókmenntir fá nú mun meira rými  á kostnað málfræðikennslu. Námsþáttum er 
skipt í lotur og þegar lesin er bók í bókmenntum er hún kláruð og fjölbreytt 
verkefnavinna er unnin meðfram lestrinum. Kennarar lesa mikið upphátt fyrir 
nemendur enda þarfnast umfjöllunarefni margra bókanna útskýringa og umræðna. 
Yndislestur er iðkaður í öllum skólanum í 15 mínútur í upphafi dags og stundum 
vinna nemendur í dagbók meðfram lestrinum. Annars er lögð áhersla á fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, breytilega og misstóra nemendahópa og margvísleg vinnusvæði.  

Það sem ræður vali á námsefni er stundum hefðir og íhaldssemi og nefnir 
Bryndís máli sínu til stuðnings að þegar hún hóf störf við skólann hafi svörin oft 
verið á þá leið að þetta hafi alltaf verið kennt og einnig talar hún um að kennarar 
vilji ekki skipta út efni sem þeir hafi kennt lengi eins og til dæmis Gísla sögu, 
Laxdælu og Englum alheimsins. Hún kennir þó ekki efni sem hún hefur ekki trú á 
og í rauninni stýrist valið á því sem kennarar koma sér saman um að kenna af  því 
efni sem gefið er út. Kennararnir reyna að vera duglegir að kaupa nýtt efni og 
breyta til og Bryndís hefur fengið að kaupa það námsefni sem hún telur sig þurfa. 
Kennararnir eru búnir að kynna sér námskrána vel og útbúa skólanámskrá en þeir 
láta það ekki trufla sig í kennslunni ef þeir fá góða hugmynd.  

Í skólanum, sem Bryndís starfar við, er teymiskennsla sem hefur verið í nokkur 
ár á yngsta og miðstigi, en þetta er annað árið sem teymiskennsla er í 
unglingadeildinni. Teymin eru faggreinateymi og fimm kennarar sinna 
námsgreininni frá 6. og upp í 10. bekk. Hver árgangur er hugsaður sem heild og 
er skipt í fimm breytilega hópa. Hún telur kostina við teymiskennslu vera þá að 



60 

kennararnir hjálpast að og hafa mikil samráð um nemendur, námsefni og 
hugmyndavinnu en sérkennarinn er hluti af teyminu og sér um ákveðinn hóp líka. 
Kennararnir eru ólíkir og hafa mismunandi sterkar hliðar sem nýtast betur í svona 
vinnu. Krakkarnir eru í breytilegum hópum en ekki fastir í ákveðnum bekk sem 
gefur kennurum kost á að leyfa nemendum að velja sig í hópa þvert á árganginn. 
Nemendur hafa meira frjálsræði, þeir læra að bera ábyrgð á náminu sínu og að 
vera sjálfstæðari í vinnu. Þó að það teljist vera kostur að hafa hópana breytilega 
getur það líka verið ókostur því það er meiri vinna fyrir kennarana að fá nýja 
nemendahópa. Einnig telst það bæði vera kostur og ókostur að þurfa sífellt að 
ganga í takti við kennarahópinn. Ókostirnir eru helst þeir að verði forföll í teyminu 
þurfa aðrir að bæta nemendum við hópana sína sem veldur truflun. Einnig er 
utanumhald um nemendur minna sem getur valdið losi hjá þeim sem þurfa festu 
og að kennarar þekkja umsjónarhópinn sinn minna sem er óþægilegt eins og í 
foreldraviðtölum. Bryndís telur þetta fyrirkomulag henta ágætlega á unglingastigi 
en er efins um ágæti þess á miðstigi og segir samræmdu prófin í 7. bekk hafa 
komið illa út í ár og veltir því fyrir sér hvort kerfinu geti verið um að kenna.  

Katla telur val á námsefni fara eftir útgefnu efni Menntamálastofnunnar, þeim 
kennurum sem hafa kennt námsgreinina og því efni sem er til í skólanum. 
Íslenskunni er skipt í lotur til dæmis eftir bókmenntunum, lesin er bók og út frá 
henni er unnið með lesskilning, ritun, málfræði og stafsetningu. Katla talar um að 
hafa unnið í nokkur ár með þaulreyndum íslenskukennurum sem kenndu henni 
margt og það hafi enn áhrif á hvað er kennt. Nýtt efni er ekki endilega nýjar 
kennslubækur heldur oft verkefni sem kennarar útbúa út frá sögum sem nemendur 
eiga að lesa. Kennararnir eru samt alltaf að leita eftir nýju efni, prófa ýmislegt og 
nota áfram það sem reynist vel. Nýja námskráin og vinnan með námsmatið hefur 
fengið kennarana til að endurskoða námsefni, námsmat og kennsluhætti. Katla 
starfar náið með tveimur öðrum íslenskukennurum og nemendur hvers árgangs 
eru á sama tíma í íslensku sem gefur færi á að skipta þeim í hópa þvert á árganginn. 
Þetta er gert í ákveðnum verkefnum en ætti að gera mun oftar að hennar mati, 
kennarar þurfi að gefa sér meiri tíma til að skipuleggja það.  

Unnur telur kennara stýra því námsefni sem kennt er, þeir kenna það sem þeim 
finnst skemmtilegt og hafa trú á. Hún kennir Kveikjur í 8. bekk sem ekki voru 
kenndar í fyrra af því að kennarinn sem kenndi bekknum þá var ekki hrifinn af því 
efni. Í 10. bekk skipta kennarar námsþáttum í tvennt, þrjár kennslustundir í 
bókmenntir og þrjár í málfræði, þar er símat en einnig tvö lokapróf. Unnur kennir 
einum 8. bekk íslensku en fjórir kennarar sjá um íslenskukennslu fimm bekkja og 
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þeir fylgja bekknum alla unglingadeildina. Í 8. bekknum er samkennsla tveggja 
kennara í fjórum kennslustundum af sex, kennarar kenna í lotum ákveðið efni og 
námsmat er símat. Áhersla er lögð á virkni nemenda í kennslustundum eins og 
umræður og hópavinnu. Kennarar 8. bekkja nýta sér verkefnið Orð af orði við 
íslenskukennsluna og finnst kærkomið að fá leiðbeiningar sem því verkefni fylgja 
því það sé erfitt að breyta kennsluháttum. Styrkur felist í að vera tveir kennarar 
sem eru tilbúnir að breyta, það væri erfitt að gera þetta einn.  

11.4  
Kennarar telja að breytingar hafi orðið á nemendahópnum og nefna flestir þeirra 
að nemendur hafi minni áhuga á lestri, að orðaforða þeirra hafi hrakað hratt, að 
nemendum með náms- og tilfinningavanda hafi fjölgað mikið, að nemendur séu 
kærulausari og taki minni ábyrgð á námi sínu. Nokkrir taka fram að vandamálin 
séu frekar samfélagsleg, nemendur séu alltaf eins eða eins og einn sagði 
frábærir . Flestir kennararnir töluðu um að áhersla á námsþætti hefði breyst 

þannig að málfræðikennsla hefur minnkað mikið. Allir tala um að þeir lesi nú 
meira upphátt fyrir nemendur  þó það sé tímafrekt. Ingibjörg talaði um að kennslan 
hafi farið frá því að námsþættir voru niðurnjörvaðir á töflu og yfir í mun meiri 
samþættingu þeirra. Unnur talar um að kennslan hafi breyst frá hefðbundinni 
bókmennta- og málfræðikennslu yfir í fjölbreyttari og skemmtilegri kennslu. 
Björg, Margrét, Bryndís og Katla tala um að erfitt sé að virkja foreldra til að taka 
ábyrgð á lestri. Bryndís og Katla ræða um aukinn fjölda nemenda með ýmsan 
vanda sem taki sífellt meira af tíma kennara bæði í skólastofunni og af 
undirbúningstíma þeirra.  

Björg talar um að nemendur lesi lítið og minna en áður þar sem svo margt 
annað glepji sem bitnar á lestrarfærni eins og orðaforða og lesskilningi og öllu 
námi. Nemendur séu kærulausari með heimanámið og hafi minni áhuga á lestri. 
Hennar upplifun er að nemendur hafi mun minni málskilning og eigi erfiðara með 
að finna upplýsingar úr textum, þeir séu latari og áberandi sé að þeir vilji að allt 
sé skemmtilegt annars nenni þeir ekki að taka þátt. Hún telur að uppeldi hafi 
eitthvað með þetta að gera og finnst stutt öfganna á milli. Þegar hún var að alast 
upp hafi börnum almennt ekki verið hrósað en nú sé þeim hrósað í sífellu. Björg 
hefur breytt áherslum í kennslunni til að koma til móts við breyttan nemendahóp 
og helsta breytingin er að í bókmenntatímum les hún fyrir nemendur þar sem hún 
getur ekki treyst því að þeir lesi námsefnið heima. Áður fyrr voru ríkjandi viðhorf 
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Bjargar að nemendur læsu heima hjá sér, ekki í skólanum og alls ekki í 
kennslustundum, þá væri hún að svíkjast um, en nú telur hún að gott sé að eyða 
tíma í lestur í skólanum og að lesa fyrir nemendur.  

Margrét telur áherslur og aðferðir í kennslunni hafa breyst í tímans rás. Það 
sem hún gerði fyrir 20 25 árum með nemendum geti hún ekki gert nú þar sem 
færni þeirra sé ekki sú sama, nemendur hafi lítinn orðaforða og skilji ekki venjuleg 
orð eins og leirtau og borðbúnaður. Nemendur lesi mun minna í dag vegna þess 
að bókum sé ekki haldið að þeim heima og vegna þess áreitis sem þeir verði fyrir 
af símum og snjalltækjum. Enskuslettur og skammstafanir séu sífellt algengari og 
valda því að orðafátækt eykst. Margrét telur orðatapið gerast hraðar en við gerum 
okkur grein fyrir. Spjall við matarborð hafi minnkað mikið frá því sem áður var 
og hún telur að mörg börn sitji ekki við kvöldmatarborð heima vegna þess að 
íþróttir og aðrar tómstundir séu svo seint að deginum hjá unglingunum. Nemendur 
lifi nú á dögum við mikið áreiti og þrái rólegheit og Margrét leggur upp úr því að 
dempa ljósin og skapa notalegt andrúmsloft í stofunni. Heimurinn sem nemendur 
lifi í sé núna, allt gerist strax og ef hún svari ekki nemendum strax gleymi þeir að 
þeir hafi spurt.  

Betu finnst starf sitt vera skemmtilegt og krefjandi en hún telur kennara glíma 
við minnkandi læsi nemenda, þeir lesi lítið og sjaldgæft að þeir lesi sér til ánægju. 
Það sé vandamál sem hefur aukist enn meira vegna snjallsímatækninnar. Þetta sé 
samfélagslegt vandamál, alls ekki vandamál skólanna eða kennaranna og það þurfi 
að nálgast það þannig. Skólinn einn og út af fyrir sig leysi ekki þennan vanda. 
Ábyrgðarleysi nemenda hefur aukist gríðarlega, kvíði er algengari og jafnvel verði 
krakkarnir veikir þegar skila á verkefnum eða taka próf. Foreldrar þyrftu að leggja 
áherslu á að börn þeirra fari út fyrir þægindahringinn, það þurfi að herða þá upp 
fyrir þátttöku í samfélaginu.  

Ingibjörgu finnst áherslur í starfinu mikið breyttar frá því að hún hóf að kenna 
unglingum íslensku. Þegar nemendur komu illa læsir þá var lítið gert í því að bæta 
lestrarkunnáttu þeirra nema þá helst að einfalda námsefni. Kennslan hefur mikið 
breyst en námsþættir íslenskunnar voru fastir á töflu; bókmenntir á mánudögum, 
stafsetning á þriðjudögum og svo framvegis. Nemendur áttu að sitja við borðin sín 
og ekkert var lagt upp úr notalegu umhverfi sem talið var valda því að kennarar 
myndu missa tökin á nemendum. 

Siggu finnst margt hafa breyst í tímans rás eins og þekkingarsvið nemenda. 
Þrátt fyrir hvatningu í skóla lesi nemendur lítið utan skóla, þá vanti sjálfstæði í 
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vinnubrögðum og allt þurfi að vera stutt, skemmtilegt og gefandi sem til dæmis 
200 blaðsíðna bækur séu ekki. 

Að sögn Bryndísar hefur margt breyst á þeim 20 árum sem hún hefur kennt og 
nefnir til dæmis að núna sé mun meira úrval af námsefni. Hún er hlynnt 
einstaklingsmiðuðu námi en á starfsævi hennar hefur hópur nemenda sem á við 
náms-, tilfinninga- og hegðunarvanda að etja farið ört vaxandi eða frá því að vera 
einn í hverjum bekk og upp í átta. Nauðsynlegt sé að hafa í huga að þegar 
nemendur fá greiningu þýðir það ekki afslátt á vinnuframlagi heldur meiri vinnu. 
Bryndís hefur sérstaklega áhyggjur af framtíð nemenda sem kljást við ýmsan 
vanda þar sem þeir eiga oft erfitt með að standast námskröfur þrátt fyrir að búið 
sé að lækka þær og oft tekst ekki að virkja foreldra þeirra til að aðstoða þá við 
námið. Henni finnst nemendur að öðru leyti ekkert hafa breyst, það er alltaf hópur 
sem er fyrirferðarmikill og aðrir sem gera það sem þeim er sagt. 

Kötlu finnst sem önnur störf en kennsla og undirbúningur taki sífellt meira af 
tíma kennara og nefnir margs konar fundi vegna nemenda en nemendum sem eigi 
við náms-, hegðunar- og tilfinningavanda að glíma hafi fjölgað verulega. Álag á 
kennara hafi aukist mikið og það hægi á yfirferð námsefnis og bitni á nemendum 
sem geti farið hraðar yfir. Hún telur aukinn vanda nemenda vera samfélagslegan, 
krakkarnir séu alltaf frábærir en áberandi sé að þeir hafi fátækan orðaforða þar 
sem þeir lesi lítið og tali lítið við fullorðið fólk. Það séu endalaus áreiti í gegnum 
símana og því lítill tími til samræðna og lesturs. Krakkarnir séu orðnir mjög góðir 
í ensku þar sem þeir séu alltaf að lesa og hlusta á ensku.  

Unnur telur íslenskukennsluna hjá sér hafa breyst mjög mikið frá því hún hóf 
störf fyrir 20 árum. Breytingarnar séu frá því að vera mjög hefðbundin kennsla 
með áherslu á bókmenntir og málfræði yfir í lestur og ritun með heildstæðari, 
fjölbreyttari og skemmtilegri kennslu og verkefnum. Nemendur lifi í allt öðrum 
heimi nú, flestir lesi mun minna en áður, algengt er að þeir lesi ekki dagblöð og 
horfi ekki á sjónvarp og að orðaforði þeirra sé einhæfur. Strákarnir séu í 
tölvuleikjum og áberandi að margir þeirra séu góðir í ensku á kostnað 
íslenskunnar.  
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11.5 
 

Kennararnir telja að leggja beri áherslu á að nemendur auki bóklestur og eru 
sammála um að virkja þurfi foreldra og heimilin til þess að fá nemendur til þess. 
Nokkrir töluðu um að minnkandi læsi nemenda sé samfélagslegt vandamál sem 
beri að leysa þannig og Beta bætti við í því sambandi að móðurmálskennslan væri 
síst verri í dag. Margréti telur námsvanda nemenda ekki nægilega sinnt vegna þess 
fjölda nemenda sem glímir við hegðunarvanda og Bryndís og Katla tala um að 
mikill tími fari í að funda vegna margs konar vanda nemenda.  

Björg telur að virkja þurfi foreldra betur til að fá nemendur til að lesa heima 
og telur að sá þáttur hamli sér við lestrarkennslu. Gott er að nemendur hafi 
lestrarfyrirmyndir bæði í skólanum og heima, aðgengi að bókum skipti miklu máli 
og eins að keyptar séu nýjar bækur fyrir unglinga á skólabókasafnið. Kennarar 
þurfi að leggja vinnu í að kveikja áhuga á bókum, leggja áherslu á sameiginlega 
upplifun af bókum með umræðum og tengja lestur bókmenntanna við kvikmyndir, 
leikhús og vettvangsferðir ef hægt er. Hún telur að það myndi hjálpa nemendum 
ef þeir fengju fleiri tíma í íslensku bara til að lesa. Björgu finnst henni ekki hafa 
tekist að virkja foreldra nægjanlega til að sinna því að börn þeirra lesi og telur það 
hamla bættu læsi. Hún nefnir einnig fjársvelti til bókakaupa frá hruni, það sé þó 
að breytast núna. Hún myndi einnig vilja nýta betur námsbækurnar Með 
fjaðrabliki og Mér er í mun  en hefur ekki tíma þar sem bókmenntakennslan 
tekur svo langan tíma. Hún telur að bæta þyrfti við kennslutíma í íslensku, bara til 
að lesa í skólanum. 

Margrét hefur þá trú að leggja þurfi meiri áherslu á að nemendur nái ákveðinni 
hæfni eða færni í lestri óháð aldri þannig að þeir haldi ekki áfram fyrr en 
undirstaðan fyrir næsta þrep sé trygg. Þá þurfi að skipuleggja starfið þannig að 
ákveðnir árgangar séu í íslensku á sama tíma svo hægt sé að blanda nemendum 
eftir því hvar þeir eru staddir í ferlinu. Það að tryggja ákveðna lestrarfærni 
auðveldi nemendum allt annað nám. Þetta hefur Margrét rætt við skólastjóra í 
þremur skólum sem hún hefur starfað við en það hefur ekki verið tekið til greina. 
Virkja verði foreldra við eflingu læsis, heimilin eigi að vera í fararbroddi og leggja 
þurfi meiri áherslu á að kynna fyrir foreldrum þeirra þátt sem felst í að sinna 
heimalestri með þjálfun og skilning í huga ásamt því að hvetja börn sín til lestrar. 
Það er ekki tími til að sinna hverjum nemenda eins og þyrfti í stórum bekkjum. Í 
skólanum sé lesið með nemendum og þeir lesi hver fyrir annan en hún telur að 
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það þyrfti að láta nemendur gera meira að því að túlka það sem þeir lesa. 
Nemendur eru yfirleitt skynsamir, þeir vilja ræða málin og það þarf að gefa tíma 
til þess. Samræður og umræður við fullorðna kenna málið að hennar  áliti og því 
leggur hún áherslu á að ræða við nemendur sína. Einnig telur hún að breitt getubil 
nemenda neyði kennara sem kenna stórum hópum til að miða kennsluna við 
miðjuna og að oft fari meiri orka í nemendur með hegðunarvanda en námsvanda. 

Beta telur að efla beri læsi með lestri fjölbreyttra texta en þá eykst orðaforðinn 
og máltilfinningin. Þegar talað er um að efla læsi og kenna lestur sé ekki hægt að 
leggja alla ábyrgðina á skólann og kennarana þar sem kennarar hitta nemendur 40 
mínútur á dag, það sé það sem gerist á milli kennslustunda sem skiptir máli. Það 
þurfi að hafa í huga að minnkandi læsi sé samfélagsvandi, ekki vandi skólanna 
eða vegna verri móðurmálskennslu. Heimilin þurfi að leggja sig meira fram með 
því að lesa fyrir börnin og tala við þau. Beta hikar ekki við að fá foreldra í lið með 
sér ef nemendur sinna ekki náminu og til dæmis lesa ekki og segir samtalið við 
foreldra vera svo gott. Hún er stíf á að nemendur skili verkefnum en þarf einnig 
að vera sveigjanleg og talar um nemanda með ADHD greiningu sem átti að horfa 
á kvikmynd og skila skriflegu verkefni en fékk í staðinn að lesa bók og skila 
munnlegu verkefni. Tilganginum var náð, nemandinn las. Beta telur 
aðalnámskrána vera loðna og óskýra og það vanti að vita hvað nemendur eigi að 
kunna í lok grunnskólans. Hún sé ekki heldur í tengslum við grunnskólann og þá 
flóru nemenda sem þar er. Hún telur að bæta þyrfti sjöttu kennslustundinni við í 
íslensku þar sem fagið er stórt og umfangsmikið og það hamli henni við að taka 
inn nýtt námsefni.  

Ingibjörg telur þurfa að halda áfram lestrarkennslu þar til fólk er orðið læst, fá 
heimilin í lið og láta nemendur lesa markvisst heima. Hún er ekki hlynnt áherslum 
menntamálaráðherra um endurteknar greiningar, það leysi ekki vandann. Það er 
nauðsynlegt að skoða stöðu nemandans en það þurfi fyrst og fremst að hjálpa 
honum að finna sína leið til dæmis með því að finna námsstíl sinn eins og 
lestrarteymið í hennar skóla leggur áherslu á. Þegar krakkar séu neikvæðir 
gagnvart lestri og lesi ekki heima þurfi að hafa samband heim og fá foreldra í lið 
með skólanum. Hún telur einnig að markviss heimalestur hjálpi og segir að 
íslenskukennarar í 8. bekk séu að íhuga að taka upp heimalestur. Ingibjörg hefur 
trú á leshringjum þar sem þeir sem lesa sömu bókina ræða um hana, að nemendur 
geti valið sér bækur til að lesa og einnig hvernig þeir skili verkefnum. Henni finnst 
hamlandi hversu hægt skólinn hennar og samkennarar breyta kennsluháttum og 
taka inn nýtt námsefni. Hún hefði viljað fyrir löngu vera farin að starfa í 
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teymiskennslu sem hún hefur mikla trú á. Kennarar verði alltaf að hafa í huga 
varðandi heimalestur og heimanám að nemendur standi ekki jafnfætis þar sem þeir 
búi við mismunandi aðstæður. 

Sigga telur fjölbreytta verkefnavinnu og umræður meðfram lestri bóka og 
margvíslegra texta hjálpa til við að efla læsi. Ritgerðir, persónulýsingar, að setja 
sig í spor persóna, skoða fatnað og híbýli, gera krossglímur og þess háttar. Hún er 
hrædd um að lítill bóklestur sé þróun sem erfitt sé að snúa við og telur að virkja 
þurfi foreldra betur til að styðja við bóklestur heima fyrir. Velja þurfi bækur sem 
séu skemmtilegar og spennandi. Lesið er fyrir nemendur í skólanum og þeir lesa 
sjálfir en það er mjög tímafrekt og þá er minni tími fyrir annað. Tímaleysi háir 
Siggu í íslenskukennslunni þar sem mikill tími fer í að lesa upphátt fyrir 
nemendur. Hún óttast að það að nemendur lesi ekki heima hjá sér sé þróun sem 
erfitt sé að snúa við. Einnig nefnir hún að aðalnámskrá þurfi að vera skýrari. 

Bryndís hefur trú á fjölbreyttum kennsluháttum, sveigjanleika og festu í bland 
ásamt því að leggja áherslu á að kenna vinnubrögð. Kenna þurfi nemendum tækni 
við lestur eins og til dæmis að finna aðalatriðin úr textum með því að leggja fyrir 
verkefni eftir lestur texta sem reyni á lesskilning, með því að endursegja hluta 
texta og stytta málsgreinar. Hún hefur trú á yndislestri og öðrum verkefnum úr 
Orð af orði. Miklu skiptir að foreldrar aðstoði börn sín og hvetji þau til lestrar en 
of algengt er að foreldrar sinni illa þjálfunarþættinum heima. Það sem helst hamlar 
kennaranum í að sinna læsi og lestrarkennslu er tímaskortur. Það fari mikil vinna 
í nýtt námsmat sem taki mikinn tíma núna og hún sjái marga ókosti við breytt 
námsmat til að byrja með.   

Katla telur að leggja ætti áherslu á að breyta kennsluháttum til að koma betur 
til móts við áhugasama og duglega nemendur og koma á kerfi sem leyfir þeim að 
fara hraðar yfir. Það eigi að fara frá því að vera kennslustofa og kennari upp við 
töflu yfir í að vera með einhvers konar innlagnir og nemendum sé gefið færi á að 
halda áfram. Það sem hamlar Kötlu í lestrarkennslunni er hversu erfitt sé að fá 
heimilin til að taka þátt og bera ábyrgð á heimalestrinum en aðeins um það bil 
50% heimila geri það. Mikill tími fari í önnur störf en kennslu og undirbúning 
hennar eins og fundi vegna vandamála nemenda, en þeim hefur fjölgað mjög 
mikið á þeim árum sem hún hefur verið kennari. Vinna vegna breytinga á 
námsmati taki mikinn tíma núna og einnig vinna til að stuðla að bættu læsi en þá 
sé minni tími til samráðs og undirbúnings kennslu. Unnur telur fjölbreytta 
kennsluhætti, þátttöku nemenda og vinnu þeirra í kennslustundum skipta máli. 
Nemendur þurfi að lesa heima og best sé að tryggja að þeir geri það með því að 
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skipuleggja vinnu þeirra í kennslustundum á þann hátt að þeir vilji ekki koma 
ólesnir. Hún hefur trú á yndislestri og verkefnum úr Orð af orði sem stuðli að 
auknum orðaforða, einnig að láta alla nemendur lesa sömu bókina og skapa 
umræður með þeim með áherslu á skilning og orðaforða. Það sem einnig eykur 
árangur nemenda í lestri sé að skólinn sé í góðu hverfi en langflestir foreldrar haldi 
námi og lestri að börnum sínum. Unnur telur ekki neitt hamla sér við að sinna læsi 
og kenna lestur. Hún fær að kenna eins og hún kýs og er í góðu samstarfi 

11.6  
Kennararnir voru nokkuð sammála um að til að teljast læs þurfi að fara saman að 
geta umskráð texta og skilið og telja það lestrarkennslu að gera nemendur 
tæknilega læsa, kenna lestrartækni og leggja áherslu á lesskilning. Einn kennari 
talaði um að ritun væri lestrarkennsla og tveir um orðaforðakennslu. Enginn 
kennaranna fékk kennslu í að kenna unglingum lestur í námi sínu. Það sem helst 
hvetur til lestrar er að veita tíma til yndislestrar, heimsóknir rithöfunda, bókasöfn, 
lestrarátök, að gera nemendur meðvitaða um mikilvægi lestrar og leggja fyrir 
verkefni og próf tengd lestri og gefa nemendum einkunnir fyrir. Flestir skólarnir 
eru að vinna eigin lestrarstefnu en misjafnt er hvernig námsmati í lestri er háttað. 
Þó að kennararnir leggi áherslu á að nemendur velji sjálfir lestrarefni velja þeir 
bækur sem nemendur lesa og flestir kennaranna nota sömu bækurnar í áraraðir. 
Sérstaklega er áberandi að í 10. bekk lesa flestir Gísla sögu Súrssonar og Engla 
alheimsins og kennararnir lesa þessar bækur fyrir nemendur eða segja þeim 
söguna. Flestum ber saman um að málfræðikennsla hafi minnkað mikið og áhersla 
á bókmenntir aukist en kennararnir hafa allir áhyggjur af minni afþreyingarlestri 
og minni lestrarfærni nemenda sinna. Þeir telja áríðandi að foreldrar og heimilin 
axli ábyrgð á lestri barna sinna. Þeir eru sammála um að þeir megi nota það efni 
sem þeim hugnast og að það sem helst hamli lestrarkennslu sé skortur á samvinnu 
við foreldra.   



68 

12. 
 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvernig reyndir íslenskukennarar á 
unglingastigi efla læsi og sinna lestrarkennslu. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar verða teknar saman í kaflanum og tengdar fræðilegum hluta 
ritgerðarinnar. 

 

12.1  
Kennaranám 
Kennararnir sem rætt var við mundu ekki eftir að fjallað hafi verið sérstaklega um 
læsi og lestrarkennslu unglinga í kennaranámi. Þeir eru allir útskrifaðir frá 
Kennaraháskóla Íslands frá 1980 1999 nema einn sem útskrifaðist frá 
Kennaraskólanum 1973. Við skoðun á kennsluskrám Kennaraháskólans frá 1990
2000 kom fram að engin áhersla var á læsi eða lestrarkennslu á 
íslenskukjörsviðinu (1990, bls. 85 87; 1994, bls. 77 82; 1990, bls. 108 109). 
Lögð var áhersla á byrjendalestrarkennslu í grunnnáminu í þessum þremur 
námskrám (1999, bls. 48; 1994, bls. 33; 1990, bls. 34). Í Aðalnámskrá frá 1989 
kemur fram að nemendur í unglingadeild búi flestir yfir góðum orðaforða og 
mikilli reynslu af lestri. Þar stendur að leggja eigi áherslu á að hvetja nemendur 
til að beita mismunandi lestrarlagi eins og leitarlestri og yfirlitslestri (1989, bls. 
71). Hvergi kemur fram í kennsluskrám að nemendur læri að beita mismunandi 
lestrarlagi en það er komið í kennsluskrána 2004 en þar er fjögurra eininga  
námskeið, Íslenska í efri bekkjum grunnskóla, þar sem fengist er við ritun, tengsl 
hennar við lestur og rætt um aðferðir við lestur sem auka skilning (2004, bls. 109). 
Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 leggur áherslu á lestur og lestrarkennslu allan 
grunnskólann (1999, bls. 9 10; 2007, bls. 10; 2013, bls. 99). Þarna kemur fram 
misræmi frá aðalnámskrá og kennsluskrá Kennaraháskólans en kennaranemar 
virðast ekki hafa fengið kennslu í að kenna unglingum lestur eins og fram kemur 
í aðalnámskrá. Í kennsluskrá Háskóla Íslands frá 2015 er fimm eininga námskeið 
fyrir alla kennaranema með áherslu á að þeir þekki hugtök sem tengjast læsi og 
þróun í máli, lestri, ritun og lesskilningi barna í grunnskóla og geti borið kennsl á 
lestrarörðugleika. Á meistarastigi er í boði námsleiðin Mál og læsi þar sem 
aðaláhersla er á lestrarkennslu byrjenda og málþroska. Ekki var hægt að greina út 
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frá kennsluskrá að meiri áhersla sé lögð á læsi og lestrarkennslu unglinga (2015, 
án blaðsíðutals).  

 
Skilgreiningar á læsi og lestrarkennslu 
Kennararnir átta skilgreindu allir hugtakið læsi í tengslum við lestur sem skilning 
á stöfum, orðum og lesnum texta. Aðeins Bryndís nefndi að geta tjáð sig um 
textann. Aðalnámskrá skilgreinir læsi sem hæfni til að skilja og túlka texta, að geta 
lært af honum og miðlað þekkingu munnlega eða skriflega (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 98). Í heftinu um grunnþáttinn læsi kemur 
einnig fram að lesendur þurfi að ráða í hugsun og merkingu og tengja við eigin 
reynslu (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 8,11). Því má segja að í skilgreiningu 
kennaranna á læsi vanti tengingu textans við eigin reynslu og miðlun hans hvort 
heldur sem er skriflega eða munnlega. Í grunnþættinum um læsi kemur fram að 
íslenskukennarar eigi að vera í fararbroddi í eflingu læsis og aðrir kennarar eigi 
að sinna læsi í sinni grein (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 15). Kennararnir eru 
sammála um að allir kennarar eigi að bera ábyrgð á læsi nemenda en flestum finnst 
vanta að árétta þátt foreldra og samfélagsins.  

Kennararnir voru sammála um að lestrarkennsla sé að kenna nemendum stafi 
og hljóð og gera þá tæknilega læsa ásamt því að vinna með lesskilning. Aðeins 
einn kennari sagði að gagnvirkur lestur væri kenndur við skólann, aðrir nefndu 
ekki sérstakar lesskilningsaðferðir. Árangursrík lestrarkennsla samkvæmt NRP 
þarf að beinast að hljóðkerfisvitund, hljóðaaðferð, lesfimi, orðaforða og 
lesskilningi (2000, bls. 10). Talið er að nemendur þurfi markvissa þjálfun í lestri 
og textagerð (Auður Árný Stefánsdóttir o.fl., 2015, bls. 14). Að mati Kamhi á að 
leggja áframhaldandi áherslu á uppbyggingu orðaforða og bakgrunnsþekkingu 
þegar nemendur eldast og veita samhliða leiðsögn við uppbyggingu texta, 
setninga- og málsgreinaskipan (Kamhi, 2014, bls. 175). Kennararnir töluðu ekki 
um lesfimi en nokkrir nefndu verkefni úr verkefninu Orð af orði eins og 
hugtakakort, krossorðaglímur og orðaskjóður.  

Allir kennararnir leggja áherslu á ritun bæði tengda lestri bóka og annarra texta 
og eru ritunarverkefnin allt frá persónulýsingum og upp í ritun smásagna. Áhersla 
er lögð á að hafa þau fjölbreytt og sum eru metin sérstaklega. Kennararnir leggja 
allir áherslu á ritun þó aðeins tveir þeirra hafi talað um að ritun væri hluti af 
lestrarkennslunni og aðrir tveir sögðu frásögn og endursögn vera hluta af 
lestrarkennslu samanborið við það sem Headley segir (2008, bls. 214). 
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Sumir kennararnir virðast ómeðvitað sinna lestrarkennslu eins og Björg sem 
segist aðallega sinna lestrarkennslu með yndislestri og Bryndís sem segist ekki 
vera með eiginlega lestrarkennslu þó að í hennar skóla sé yndislestur iðkaður frá 
1. til 10. bekkjar en hann er talinn hafa jákvæð áhrif á lesfimi og viðhorf nemenda 
til lestrar (Gallagher, 2009, bls. 45; Vacca o.fl., 2008, bls. 270). Bryndís telur að 
kennarar þyrftu að finna tíma til að skipuleggja sérstaka lestrarkennslu sem bendir 
til að hún sé ekki búin að skilgreina hugtakið lestrarkennsla fyrir unglinga og að 
kennslan snúist ekki um eiginlega lestrarkennslu. Í viðtölunum við Bryndísi og 
Björgu segjast þær leggja áherslu á að nemendur lesi og hlusti á mismunandi texta, 
eins og allir kennararnir í rannsókninni gera, en að hlusta á upplestur hefur örvandi 
áhrif á lestur (NRP, 2000, bls. 126). Þær Bryndís og Björg ræða við nemendur um 
efnið, leggja áherslu á ritun, sem talið er styðja við lestrarkennslu og færni í lestri 
(Guðmundur B. Kristmundsson, 2010, bls. 10), og nota verkefni úr Orð af orði 
eins og krossglímur, hugarkort og orðaskjóður til að auka orðaforða. Þær eru því 
bæði með beina orðakennslu og óbeina orðaforðakennslu eins og samskipti, 
hlustun og lestur (Walpole og McKenna, 2007, bls. 85). Þær eins og aðrir kennarar 
leggja áherslu á að kveikja áhuga nemenda á bókum og lestri sem að mati 
Tilestone er leið til að virkja innri áhugahvöt nemenda (2004, bls. 8) og Björg 
reynir að vera góð lestrarfyrirmynd og segir frá bókum sem hún hefur lesið og les 
sjálf í yndislestrarstundum (Williams o.fl., 2008, bls. 137).  

Beta telur gott aðgengi að bókum skipta miklu máli eins og Gallagher (2009, 
bls. 45) og að nemendur læri að nota almenningsbókasöfn. Nemendur þurfi að 
vera meðvitaðir um nauðsyn góðs orðaforða og góðrar máltilfinningar og Beta 
telur hvatningu og áhuga foreldra vera mikilvægan þátt í lestrarkennslu sem 
samræmist skoðunum Villiger o.fl. (2012, bls. 79). Ingibjörg telur einnig 
nauðsynlegt að gera nemendur meðvitaða um lesturinn sem talið er að skipti máli 
fyrir lesskilning (Oakhill o.fl., 2015, bls. 18). Hún eins og aðrir kennarar í hennar 
skóla kennir gagnvirkan lestur sem á að kenna leiðir sem reyndir og góðir lesarar 
fara (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7) og fær nemendur einnig til að segja frá 
(Williams o.fl., 2008, bls. 138) og skrifa. Skrifleg tjáning er ein leið að námi þar 
sem hún krefst þess að viðfangsefnið sé vel íhugað (Farrall, 2012, bls. 279) en 
ritun er talin styðja við lestrarkennslu og færni í lestri (Guðmundur B. 
Kristmundsson, 2010, bls. 10).  

Beta, Ingibjörg og Unnur eiga auðvelt með að fá foreldra í lið með sér til að 
hvetja börnin sín til að lesa en bæði Beta og Unnur telja skólana sem þær starfa 
við vera í góðum hverfum og foreldrar ætlist til þess að nemendur leggi sig fram. 
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Sigga leggur áherslu á upplifun og ánægju og telur áríðandi að velja skemmtilegar 
og spennandi bækur. Gott úrval af spennandi lesefni er talið hafa góð áhrif á lestur 
(Heiða Rúnarsdóttir, 2015, bls. 52) og ef nemendum finnst efnið skemmtilegt og 
spennandi hlýtur það að vera eitthvað sem þeir hafa áhuga á sem talið er 
lestrarhvetjandi (Gallagher, 2009, bls. 45; Hildur Óladóttir, 2010, bls. 42). 

Katla talaði um að í lestrarkennslu fælist túlkun á textum sem flokkast undir 
skilning á því sem lesið er um og ritun sem er eitt af mest krefjandi vitrænum 
verkefnum sem fólk gerir samkvæmt Farrall (2012, bls. 279). Í vetur fara 
nemendur heim með leskvittanahefti og ábyrgð á heimalestri hvílir á foreldrum en 
það er leið skólans að bregðast við slæmri útkomu úr lestrarprófum. Heimalestur 
eykur lestrarfærni, segir Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 128). Unnur talaði 
um að leggja áherslu á lesskilning og orðaforða og kennir lestur með yndislestri 
og með því að allir lesi sömu bókina. Þá er kafað ofan í textann og áhersla lögð á 
að skapa umræður til að auka skilning og orðaforða sem flokkast undir óbeina 
orðaforðakennslu (Walpole og McKenna, 2007, bls. 85 86).  

 
Lestraráhugi og lestrarhvatning 
Kennararnir voru nokkuð sammála um að lestraráhugi sé lítill og erfitt sé að fá 
nemendur til að lesa heima. Þetta er í samræmi við íslenskar 
rannsóknarniðurstöður (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 23; Sigríður 
Geirsdóttir, 2015, bls. 79; Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, bls. 173). Því ber 
einnig saman við íslenskar rannsóknir á bóklestri sem sýna að hann hefur verið á 
undanhaldi (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 74; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014, 
bls. 10; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015, bls. 56; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 
258).  

Allir kennararnir leggja áherslu á að lesa fyrir nemendur sem er talin ein af 
árangursríkum aðferðum við lestrarkennslu (Fisher og Frey, 2008, bls. 261 262), 
láta þá sjálfa lesa fjölbreytta texta og sögur og hvetja til umræðna um efnið. Þeir 
reyna að kveikja áhuga nemenda á bókum og aðstoða þá við að velja bækur eftir 
áhugasviði og færni þeirra í lestri en samkvæmt því sem fram kemur í rannsóknum 
Williams o.fl. er það áhrifaríkt til að virkja innri áhugahvöt ásamt því að nemendur 
ræði bækurnar við félaga sína  (2008 bls. 139). Það virðist ekki takast þar sem 
kennararnir tala flestir um að nemendur lesi lítið og ekki sé hægt að treysta því að 
þeir komi lesnir í kennslustundir. Unnur, Beta og Ingibjörg eru undantekningar 
því þær segjast hafa samband við foreldra og fá þá í lið með sér við heimalesturinn. 
Þrátt fyrir að flestir kennararnir leggi áherslu á yndislestur virðist hann ekki bera 
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tilætlaðan árangur sem er að kveikja áhuga nemenda á lestri (Vacca o.fl., 2008, 
bls. 270) því flestir kennararnir tala um að þeir viti að nemendur lesi ekki heima. 
Það ber að hafa í huga að kennararnir tala allir um að þeir lesi fyrir nemendur í 
bókmenntatímum bækur eins og fornsögur, Engla alheimsins og Korku sögu svo 
eitthvað sé nefnt. Bryndís segir að efnið sé þungt og áleitið og ekki sé hægt að 
ætlast til að nemendur lesi þannig efni einir heima hjá sér. Unnur sker sig úr og 
segist aðeins lesa fornsögurnar með þeim. Þarna gætir misræmis hjá kennurunum 
því varla lesa nemendur heima þegar þeir vita að það verður lesið fyrir þá í 
kennslustundunum. Þær bækur sem kennararnir ætlast til að nemendur lesi sjálfir 
eru yndislestrarbækur, kjörbækur, smásögur og styttri textar en talið er að lestur 
afþreyingarbóka bæti lesskilning og auki námsárangur (Gallagher, 2009, bls. 35; 
OECD, 2011, bls. 1).  

Flestir kennararnir tala um að til þess að fá nemendur til að lesa þurfi að leggja 
fyrir próf og verkefni og gefa einkunnir fyrir. Rúnar Sigþórsson telur kennara fá 
það sem þeir meta en ekki það sem þeir meta ekki (2008, bls. 295) en til þess að 
fá nemendur til að lesa þarf að gefa þeim einkunnir fyrir lesturinn og verkefni 
tengd honum eins og bókaskýrslur, kynningar, lestrardagbækur og ritgerðir svo 
þeir fái áhuga á lestri (Anna Valdimarsdóttir, 2009, bls. 12 13). Skóli Unnar er 
eini skólinn sem gefur einkunn fyrir yndislesturinn, hún sker sig einnig frá hinum 
kennurunum og segist fá nemendur til að lesa með því að leggja áherslu á virkni 
þeirra í kennslustundum með hópavinnu og umræðum og segir nemendur alls ekki 
vilja koma ólesna í kennslustundir og samkvæmt Tilestone (2004, bls. 3) er það 
innri áhugahvöt sem fær þá til að lesa heima því þeir vilja taka þátt og gera vel. 
Allir kennararnir leggja áherslu á að nemendur lesi efni að eigin vali, þeir hjálpa 
þeim að velja bækur eftir áhugasviði þeirra og bókasöfn skólanna eru að rétta úr 
kútnum eftir fjársvelti frá hruni 2008 svo aðgangur að áhugaverðu lesefni fer 
batnandi en allt eru þetta þættir sem eiga að virkja innri áhugahvöt og ýta undir að 
nemendur langi til að lesa að mati Williams o.fl. (2008, bls. 135 139).  

Það sem helst hvetur til lestrar að sögn kennaranna eru yndislestur, leshópar, 
val tengt verkefnaskilum við lestur bóka, heimsóknir rithöfunda, lestrarátök, 
bókasöfn og að leggja fyrir verkefni og próf sem tengjast lestrinum og gefa 
einkunnir fyrir.  

 
Yndislestur 
Flestir kennararnir segjast leggja áherslu á yndislestur þótt misjafnt sé hvernig 
útfærslan á honum er. Björg leggur áherslu á yndislestur en hann er ekki lengur 
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markvisst stundaður í skólanum. Margrét segir hann iðkaðan í tvær vikur í senn 
en ekki kom fram hversu oft það færi fram yfir veturinn. Í skóla Betu og Siggu er 
ekki iðkaður yndislestur en hann er markvisst iðkaður í skóla Ingibjargar, 
Bryndísar, Kötlu og Unnar. Ingibjörg leggur áherslu á að hann sé notaleg stund, 
vel fari um nemendur og lesturinn veiti ánægju. Bryndís og Katla segja hann 
iðkaðan í 15 mínútur á dag og Bryndís bætir við að stundum hafi nemendur 
dagbók með honum sem þeir eiga að skrá í eftir ákveðnum fyrirmælum. Unnur 
segir þetta vera annað árið sem allur skólinn sé í yndislestri, nemendur eigi að lesa 
tvær til þrjár bækur á hvorri önn og fái einkunn eftir munnlegt samtal. Margrét 
sker sig úr en í hennar skóla er yndislestur tvær vikur í senn sem er í raun 
lestrarátak. Af þeim sex kennurum sem tala um yndislestur eru það Unnur og 
Ingibjörg sem eiga auðveldast með að fá nemendur til að lesa heima. Unnur gefur 
einkunn fyrir lesturinn sem hvetur til lestrar (Anna Valdimarsdóttir, 2009, bls. 12; 
Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 295) og Ingibjörg leggur áherslu á notalegt 
andrúmsloft sem er einn af þeim þáttum sem taldir eru þurfa að vera til staðar svo 
yndislestur beri árangur að mati Marzano (2004, bls. 44). Björg, Margrét, Bryndís 
og Katla tala um að erfitt sé að fá nemendur til að lesa heima. Ekki er hægt að 
segja að eiginlegur yndislestur sé iðkaður hjá Margréti, frekar að um lestrarátak 
eða þess háttar sé að ræða. Þar sem yndislestur hefur verið iðkaður markvisst í 
skóla Bjargar fram að þessum vetri hefði það átt að kveikja á lestraráhuga 
nemenda, hið sama gildir um nemendur Bryndísar og Kötlu. Það er 
umhugsunarefni af hverju yndislesturinn gerir það ekki og styður þá tilgátu 
Margrétar Magnúsdóttur (2014, bls. 74) að kennararnir séu ekki vel að sér um 
fræðin sem liggja að baki honum. 

12.2  
Fram kom í rannsókninni að kennararnir eru sammála um að erfitt sé að fá 
nemendur til að lesa afþreyingarbækur og því nái þeir ekki hefðbundnum 
orðaforða sem veldur meðal annars slökum lesskilningi en samkvæmt rannsókn 
Stahl og Nagy (2005, bls. 9) er góður orðaforði forspárþáttur fyrir lesskilning og 
gerir nemendur að betri lesendum. Ingibjörg er eini kennarinn sem telur að 
nemendum, sem þyki leiðinlegt að lesa, finnist það erfitt en rannsóknir hafa sýnt 
að hinn mikli munur sem er á því hve mikið nemendur lesa tengist hæfni þeirra í 
lestri (Marzano, 2004, bls. 36; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015, bls. 59). Nokkrir 
kennaranna segjast heyra frá nemendum að þeir tali minna við fullorðna en áður 
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sem er miður þar sem talið er að börn læri málið í samskiptum við fullorðna 
(Ásthildur Snorradóttir o.fl., 2000, bls. 41). Þeir lesi samt mikið og hafi samskipti 
við jafnaldra í gegnum tölvur og snjallsíma en orðaforðinn er annar og nýtist þeim 
ekki við lesskilning. Nokkrir kennaranna tala um verkefni úr Orð af orði eins og 
krossorðaglímur, hugtakakort, orð dagsins og þess háttar en aðeins einn kennari 
segist nota þessar aðferðir markvisst og að verkefnið hafi hjálpað honum að breyta 
kennsluháttum sem væri erfiðara þegar komið er upp í unglingadeild. Hann vinnur 
markvisst við að auka orðaforða með aðferðum verkefnisins eins og að safna 
orðum í orðaskjóður og hafa þær sýnilegar uppi á vegg en talið er að markviss 
kennsla orðaforða auki lesskilning (Vacca o.fl., 2009, bls. 279 280; Walpole og 
McKenna, 2007, bls. 85). 

12.3  
Kennararnir eru íhaldssamir á bækur sem þeir velja í bókmenntakennsluna sem 
stangast á við það markmið kennaranna að velja áhugvert og skemmtilegt efni til 
að kveikja áhuga á bókum. Það sem helst vakti athygli var að í 10. bekk er eins og 
almennt samkomulag ríki í grunnskólunum að kenna Engla alheimsins og Gísla 
sögu Súrssonar þó ekki sé neitt í aðalnámskránni sem kveður á um það (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 100 104). Þegar þeir voru spurðir nánar 
út í það bókaval kom fram að Gísla saga sé spennandi og skemmtileg og þeir sjái 
ekki hvað gæti komið í staðinn, þó misjafnt sé hversu skemmtileg nemendum 
þykir hún. Einn kennari nefndi að íhaldssemi íslenskukennara varðandi bókaval 
væri mikið og annar að gott sé fyrir kennara að vera með sömu bækurnar því þeir 
þurfi að kunna efnið vel og þær séu nýjar fyrir nemendum. Að öðru leyti eru 
kennararnir duglegir að nýta sér nýtt efni sem Námsgagnastofnun gefur út og 
segjast mega kaupa það sem þeir þurfa til kennslunnar.  

Flestir kennaranna tala um að í vetur hafi verið komið á fót læsisteymi í 
tengslum við átak mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2015, án 
dagsetningar) eða að starfandi læsisteymi sé að uppfæra læsisstefnu skólans. Í 
tengslum við þá vinnu sé einnig verið að endurskoða námsmat í lestri og í helmingi 
skólanna var byrjað að hraðaprófa nemendur í unglingadeild í vetur en samkvæmt 
lestrarstefnu Reykjavíkurborgar frá 2012 eiga grunnskólarnir að vera með 
kerfisbundið námsmat fyrir alla þætti lestrarnámsins og öll aldursstig (2012, bls. 
11). Annað námsmat í lestri er lesskilningsprófið Orðarún sem er lagt tvisvar fyrir 
í 8. bekk og GRP14h greinandi próf í 9. bekk en annars virðast kennarar ekki hafa 
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verið að fylgjast með framförum nemenda í lestri. Það stangast á við þau fræði 
sem segja einn þátt lestrarkennslunnar vera að fylgjast með framförum nemenda 
og hafa bæði formlegt og óformlegt námsmat (McKenna og Stahl, 2009, bls. 24; 
Walpole og McKenna, 2007, bls. 8). Það kom bæði Kötlu og Margréti á óvart 
þegar farið var að hraðaprófa nemendur í vetur hversu margir þeirra komu illa út 
og styrkir enn frekar nauðsyn þess að prófa og gera nemendur meðvitaða um stöðu 
sína svo þeir finni tilgang í að æfa sig og gera betur.  

Flestir kennararnir eru í góðu samstarfi nema Beta og Sigga sem sjá einar um 
sína árganga. Björg sker sig úr og er ekki í góðu samstarfi, Unnur er í tveggja 
kennara samkennslu í 8. bekk og hjá Bryndísi og Kötlu er hægt að blanda 
árganginum að vild.  

12.4  
Kennararnir eru sammála um að lestrarkennsla og efling læsis eigi að vera 
samvinnuverkefni allra kennara en ekki endilega um að íslenskukennarar eigi að 
vera í fararbroddi eins og kemur fram í heftinu um grunnþáttinn læsi (Stefán 
Jökulsson, 2011, bls. 11). Kennararnir telja mikilvægt að virkja foreldra til þess 
að efla læsi enda beri þeir ábyrgð á námi barna sinna (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Talið er að þátttaka foreldra í 
lestrarnámi með því að sýna áhuga, stuðning og hvatningu auki ánægju barna í 
lestri, veki forvitni og auki lestrarárangur (Villiger o.fl., 2012, bls. 79). Það þarf 
að ná til foreldra með einhverjum hætti en Epstein (2011, bls. 400) er á því að 
skólinn ætti að sjá um að fræða foreldra.  

Þrír kennarar sem kenna við stóra skóla í blönduðum íbúðahverfum tala um að 
nemendahóparnir hafi þyngst mikið á undanförnum árum þar sem aukinn fjöldi 
nemenda glími við náms-, hegðunar- og tilfinningavanda. Það veldur auknu álagi 
á kennara í kennslustundum og kallar á meiri fundahöld um nemendur. Fjórir 
kennarar telja að það að geta ekki treyst á þátt foreldra í heimalestri nemenda 
hamli lestrarkennslunni hjá þeim á meðan aðrir tveir tala um að skólinn sem þeir 
starfi við sé í góðu hverfi og að gott sé að leita til foreldra vegna heimalesturs en 
að mati Villiger o.fl. (2013, bls. 79) eru heimilin ákjósanlegur staður fyrir 
lestrarþjálfun. 

Hjá þremur kennurum, þeim Margréti, Bryndísi og Kötlu, kemur fram að 
nemendahópurinn hafi þyngst undanfarin ár. Margrét talar um að hegðun sé 
forgangsraðað á undan námsvanda, Bryndís og Katla tala um að óhemju tími fari 
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í að sitja fundi vegna náms- og tilfinningavanda nemenda sem bitni á undirbúningi 
kennslu og einnig hafi mikill tími í vetur farið í breytt námsmat.  

Áberandi var í niðurstöðunum að kennarar telja að foreldrar og heimilin þurfi 
að leggja sitt af mörkum til að bæta læsi barna og unglinga.  Aðeins einn kennari 
talaði um að virkja þurfi allt samfélagið sem samræmist niðurstöðum Kristínar 
Aðalsteinsdóttur og félaga (2008, bls. 72 73) en íslenskir kennarar skera sig frá 
öðrum löndum og telja lestraruppeldi vera á ábyrgð kennara og foreldra. Tveir 
kennarar tala um að þeir hringi heim og ræði við foreldra eftir þörfum þegar 
nemendur lesi ekki heima. Þeir kennarar töluðu báðir um að skólinn þeirra væri í 
góðu hverfi og að foreldrahópurinn vilji og ætlist til að börn þeirra leggi sig fram 
og fái góðar einkunnir. Aðrir kennarar ræddu um nauðsyn þess að foreldrar tækju 
þátt í að hvetja til lesturs og tveir töluðu um að þátttökuleysi þeirra hamlaði 
lestrarkennslu þeirra. Þetta virðist vera vandamál og skólarnir þurfa að vinna 
markvissar að þátttöku foreldra með fræðslu.  
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13.  
Stór þáttur í lestrarkennslu unglinga er að fá þá til að lesa. Í rannsókninni kom 
fram að kennararnir leita ýmissa leiða til þess og leggja sig fram við að kveikja 
áhuga á lestri og bókum. Þeir tala allir um yndislestur þótt áherslan sé misjöfn og 
að nemendur fái að velja bækur sjálfir. Þeir eru allir sammála um að flestir 
nemendur lesi lítið, ekki sé hægt að treysta því að þeir lesi heima og þeir hafa 
brugðist við með því að lesa upphátt fyrir þá þegar þeir kenna bókmenntir.  

Það gætir þó mótsagnar hjá kennurunum þar sem margar bækur sem þeir ætlast 
til að nemendur lesi heima flokkast sem þungt lesefni og með 10. bekkjar efnið í 
huga er óhugsandi að nemendur geti lesið í Gísla sögu Súrssonar þar sem málfarið 
er illskiljanlegt. Þeir gætu eflaust klórað sig fram úr Englum alheimsins en þá má 
spyrja hvort efnið höfði nægilega vel til 15 ára unglinga. Það má líka velta fyrir 
sér hvers vegna nemendur ættu að lesa heima fyrir kennslustundirnar þegar þeir 
vita að kennarinn les fyrir þá í tímanum. Nemendur hafa gott af því að hlusta á 
sögulestur, það eykur orðaforða og lesskilning en þeir þurfa að velta fyrir sér hvort 
tímanum sé best varið þannig. Allir kennararnir luma á aðferðum til að fá 
nemendur til að lesa sjálfa eins og að leggja áherslu á virkni þeirra í tímum, leggja 
fyrir þá verkefni og próf og gefa þeim einkunnir. Kennarar verða að velja efni sem 
hæfir áhuga og getu nemenda ef þeir vilja að nemendur lesi heima, þeir eiga ekki 
að hætta að lesa fyrir nemendur en lesturinn má ekki vera fyrirsjáanlegur því 
unglingar, eins og annað fólk, forgangsraða eftir mikilvægi verkefna.  

Í framhaldi af því má velta fyrir sér af hverju kennarar velja bækur fyrir 
nemendur sem þeir eiga erfitt með að lesa og höfða ekkert sérstaklega til þeirra. 
Einnig verður spurningin af hverju sömu bækurnar eru kenndar í áraraðir eða 
áratugi áleitin. Því velja kennarar ekki nýrri bækur sem eru nær nemendum í tíma 
og jafnvel skrifaðar fyrir þá? Gætu kennarar verið að láta áhugavert efni, sem 
hefur boðskap í nútímanum, fara fram hjá sér og nemendum sínum? Kennararnir 
tala um að Gísla saga sé skemmtileg og þeir finni ekki aðra sögu sem gæti komið 
í staðinn fyrir hana sem leiðir líkur að því að þeir séu fastir í því að þurfa að kenna 
fornsögur og aðrar sögur sem einhvern tíma voru lesnar til samræmds prófs. 
Sennilega er eitthvað til í því sem Ingibjörg, einn kennarinn í rannsókninni, sagði 
að íslenskukennarar séu íhaldssamastir allra kennara þegar kemur að bókavali. 
Einnig gæti viðhorf Betu verið almennt meðal kennara, að hlutverk þeirra sé að 
kenna ólíkar bækur og áríðandi að þeir kunni þær vel, bækurnar séu nýjar fyrir 
nemendum. Það er þó rannsóknarefni af hverju kennarar velja ekki bækur sem 
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nemendur geta lesið sjálfir og nota kennslustundirnar til að dýpka skilning á efninu 
með umræðum og verkefnavinnu eins og Unnur segist gera. Það er svo annað mál 
hvernig það kæmi við fjárhag skólanna ef kaupa ætti nýjar kiljur á fimm ára fresti. 

Mismunandi er eftir skólum hvort námsgreinin íslenska fær fimm eða sex 
kennslustundir á viku og áberandi var að kennarar sem fá sex kennslustundir 
virtust sáttari við tímafjöldann. Hinum fannst tímaleysi hamla íslensku- og 
lestrarkennslu. Þar sem tíminn er af skornum skammti þarf að velja það sem lesið 
er fyrir nemendur en fram kom í rannsókninni að mikill kennslutími fer í að lesa 
fornsögur og aðrar bókmenntir fyrir nemendur sem væri ef til vill betur nýttur í að 
kenna þeim aðferðir við lestur og lesskilning. Aðeins einn kennari í rannsókninni 
nefndi kennsluaðferðina gagnvirkan lestur, sem getur bent til þess að þeir þekki 
ekki nægilega vel lestrarkennsluaðferðir fyrir unglinga. Kennararnir tala allir um 
að þeir leggi fyrir verkefni meðfram lestrinum eins og til dæmis að finna aðalatriði 
textans, svara spurningum sem reyna á ályktunarhæfni, túlka út frá aðstæðum og 
persónum og skrifa.  

Það er umhugsunarefni af því að kennararnir virðast nota bækur sem þeir 
þekkja mjög vel og lesa fyrir nemendur hvort túlkun kennaranna á bókinni sé 
ríkjandi og hvort að um nokkurs konar mötun sé að ræða. Þá má velta fyrir sér 
hvort ekki sé betra að minnka kennarastýringu og leyfa nemendum að túlka og 
uppgötva á eigin spýtur. Nokkrir kennarar nefna að nemendur vanti sjálfstæði í 
vinnubrögðum sem ef til vill endurspeglar kennsluhætti, mötun og 
eyðufyllingarverkefni eins og til dæmis að hlusta á kennarann skýra Gísla sögu. 

Áberandi var í niðurstöðunum að kennarar hafa áhyggjur af því að nemendum 
hefur farið aftur í lestri og lesskilningi og að orðaforði þeirra sé fátæklegur. Ef 
þetta er staðreynd af hverju eyða þeir svona miklu púðri í að kenna til dæmis 
fornsögur? Eru ekki betri leiðir til að kenna orðaforða og lesskilning?  

Fram kom hjá nokkrum kennurunum að nemendur ræði minna við fullorðna 
en áður og að samskipti við aðra jafnaldra fari fram með smáskilaboðum og þess 
háttar. Orðaforðinn, sem þeir öðlast, er sennilega annar en áður og ekki til þess 
fallinn að auka hefðbundinn lesskilning. Þessar ályktanir sumra kennaranna þyrfti 
að skoða betur en það er mjög slæmt ef rétt reynist. Það fer þó ekki fram hjá 
nokkrum manni að margt fullorðið fólk er ekki síður upptekið af snjalltækjunum 
sínum en börn og unglingar sem ef til vill leiðir til minni samræðna þeirra á milli. 
Margrét talar einnig um að unglingar æfi oft íþróttir á matmálstímum og því borði 
fjölskyldur ekki endilega saman á kvöldin og spjalli um daginn og veginn.  



79 

Fróðlegt var að skoða áherslur á lestrarkennslu og læsi í kennaranámi og fyrir 
árið 2000 virðist vera gengið út frá því að nemendur komi læsir í unglingadeild 
og því ekki lögð áhersla á að kenna aðferðir til að kenna unglingum lestur. Þar 
sem kennararnir tala allir um að ekki hafi verið lögð áhersla á lestrarkennslu 
unglinga í kennaranámi kom það rannsakanda á óvart að þeir nefndu ekki að þeir 
hafi áhyggjur af því að þeir sinni lestrarkennslu unglinga ekki nægilega vel eða 
tali um að þá vanti meiri þekkingu til að sinna lestrarkennslu. Aðeins einn kennari 
nefndi gagnvirkan lestur þegar spurt var um kennsluaðferðir, þó flestir hafi talað 
um yndislestur og verkefni tengd Orð af orði. Einn kennari talar um að auðvitað 
sé hægt að leggja meiri áherslu á lestrarkennslu og það þurfi bara að gefa sér tíma 
til að undirbúa hana.  

Tveir kennarar kvarta undan nýju Aðalnámskránni frá 2013, finnst hún ekki 
nægilega stýrandi og segja markmiðin óskýr og loðin. Tveir kennarar ræða nýja 
námsmatið en mikil vinna tengd námsmatinu stóð yfir í þeirra skólum þegar 
viðtölin fóru fram og sennilega fylgdi því aukið álag. Ekki var mikið talað um 
erfiða nemendur og álag þótt það hafi verið nefnt hjá kennurum sem starfa við 
stóra skóla sem eru í blandaðri íbúðabyggð. Þegar stór verkefni eins og breytt 
námsmat eða fjölgun nemenda með greiningar og þess háttar bætast við 
hefðbundna vinnu kennara minnkar tími sem þeir hafa til að undirbúa kennslu. 
Leiða má líkur að því að aukið álag sé að hluta til ástæðan fyrir íhaldssemi 
kennaranna í bókavali. Ef til vill má álykta út frá kennsluskrám HA og HÍ 2015
2016 að kennaraefni verði betur undirbúin til að takast á við lestrarkennslu 
unglinga í framtíðinni. 
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14.  
Það hafa orðið örar breytingar í samfélaginu undanfarin ár ekki síst vegna þeirrar 
byltingar sem varð með tilkomu snjallsímanna. Þar er meðal annars hægt að sækja 
sér afþreyingu og upplýsingar ásamt því að eiga samskipti. Nemendur eyða 
miklum tíma á samfélagsmiðlunum og lesa sér þar til ánægju og hægt er að leiða 
líkur að því að þeir lesi fleiri orð en oft áður þó textarnir sem þeir lesa séu ekki til 
þess fallnir að auka orðaforða eða dýpka skilning á málinu. Lestur bóka hefur átt 
undir högg að sækja í mörg ár og afleiðingin virðist meðal annars vera sú að 
nemendum fer aftur í lestri og lesskilningi. Átakið Allir lesa sem mennta- og 
menningarmálaráðuneytið hratt af stað síðastliðið haust sýnir þær áhyggjur sem 
menntamálayfirvöld hafa af stöðu lestrar en rannsóknir sýna að þeim sem lesa sér 
til afþreyingar gengur betur í námi (OECD, 2011, bls. 1). Það er því til mikils að 
vinna ef tekst að fá nemendur til að lesa sér til ánægju. Spurningin er hvernig hægt 
er að gera lestur samkeppnishæfari við samfélagsmiðla, sjónvarpsþætti og 
bíómyndir. 

Þær niðurstöður sem vöktu mesta athygli voru að kennararnir í rannsókninni 
höfðu ekki hlotið kennslu í að kenna unglingum lestur og íhaldssemi kennaranna 
á lestrarefni í bókmenntum. Þær benda til að áhersla á lestrarkennslu hafi í tímans 
rás einkum snúið að umskráningarþættinum og yngstu börnunum og sýna 
mikilvægi þess að fræða kennara svo þekking þeirra á lestrarkennsluaðferðum 
aukist. Það er undarlegt miðað við hversu meðvitaðir kennararnir eru um að 
nemendur lesi lítið að þeir velji ekki bækur sem höfða betur til nemenda og fái þá 
til að lesa sjálfir með því að leggja fyrir verkefni, próf og þess háttar. Áhugavert 
væri að sjá frekari rannsóknir á áhuga nemenda á lestri eftir því hvaða bækur 
kennarar velja að lesa í bókmenntum og hvort vinna með orðaforða og 
lesskilningsaðferðir í stað efnisinnihalds bæti lestur og lesskilning.  

Þrátt fyrir breytt samfélag eru nemendur alltaf eins eða frábærir eins og einn 
viðmælandi minn orðaði svo skemmtilega. Það að nemendur lesi lítið er vandamál 
sem samfélagið þarf að glíma við því það tengist minnkandi læsi. Það bendir 
einnig til að ekki hafi tekist að höfða til nemenda með áhugaverðu lesefni sem er 
eitt af hlutverkum þeirra sem kenna lestur og bókmenntir. Sú umræða sem lestur 
og læsi hefur fengið er af hinu góða og leggja ætti mikla áherslu á að kynna fyrir 
nemendum og foreldrum þann ávinning sem talinn er fást með afþreyingarlestri. 

Svörin við rannsóknarspurningunum eru að kennararnir í rannsókninni efla 
læsi og sinna lestrarkennslu aðallega með því að fá nemendur til að lesa fjölbreytta 
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texta, lesa fyrir þá, leggja fyrir verkefni sem reyna á ályktunarhæfni og skilning 
ásamt ritunarverkefnum. Kennararnir virðast oft ekki meðvitaðir um að aðferðir 
sem þeir beita sé lestrarkennsla enda fékk enginn þeirra kennslu eða þjálfun í að 
kenna eldri nemendum lestur og því má segja að þeir efli læsi og sinni 
lestrarkennslu bæði meðvitað og ómeðvitað. Kennararnir velja sameiginlegt 
lestrarefni fyrir nemendur, þeir eru íhaldssamir á efni og algengt er að þeir kenni 
sömu bækurnar árum saman. Nemendur velja sjálfir kjörbækur og bækur til 
yndislestrar. 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 
 

Reykjavík, 2. nóvember 2015 
 
   
 Komdu sæl/sæll 
 
 
Ég heiti Anna María Jónsdóttir og er meistaranemi í lestrarkennslufræðum 

við Háskólann á Akureyri. Ég leita eftir aðstoð þinni vegna meistaraverkefnis 
míns sem fjallar um eflingu læsis og lestrarkennslu unglinga í Reykjavík og 
ætla ég að taka viðtöl við átta reynda íslenskukennara í unglingadeild. Þinn 
skóli var valinn handahófskennt einn af átta skólum víðsvegar um borgina og 
spyr ég því hvort við skólann þinn starfi íslenskukennari með a.m.k. 10 ára 
starfsreynslu í íslenskukennslu unglinga sem væri til í að veita viðtal? 

 
Í ritgerðinni skoða ég hvernig hægt er að efla læsi og lestur unglinga og 

hvernig átta íslenskukennarar með a.m.k. 10 ára starfsreynslu sinna þessum 
þætti. Ekki verður alhæft út frá niðurstöðum viðtalanna en þau ættu að gefa 
einhverja vísbendingu um hvernig grunnskólar í Reykjavík sinna eflingu læsis. 

Viðtölin verða óstöðluð en þá er umræðuefnið ákveðið af athuganda sem 
ræðir á jafnréttisgrundvelli við viðmælanda og gengið er út frá því að þekking 
sé sameiginlegur skilningur sem þróast í samskiptum. Viðtalsrammi verður 
undirbúinn fyrir viðtalið af athuganda þar sem mikilvægt er að ná fram 
þekkingu og reynslu viðmælenda á efninu og tryggja að umræðuefnið snúist 
um rannsóknarspurningarnar. 

Spurningarnar snúa að kennsluaðferðum, námsefni og námsmati tengt 
læsi og lestri, þróun íslenskukennslu og þróun á færni nemenda í íslensku. 
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Rannsóknin verður nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör einstakra 
aðila. Fyllsta trúnaðar verður gætt. Ef einhverjar spurningar vakna, ekki hika 
við að hafa samband. 

 
 
Með von um jákvæð svör. 
Kær kveðja, 
 
Anna María Jónsdóttir 
Gsm: XXXXXXX 
 


