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Ágrip 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig kennslu sem þjálfar 
lesskilning er háttað. Til þess að styrkja réttmæti voru þrenns konar gögn 
notuð við gerð rannsóknar á vettvangi þ.e. viðtöl, vettvangsathuganir og 
kennsluáætlanir. Einnig voru myndir teknar af nokkrum verkefnum sem 
nemendur hafa unnið. 
Viðfangsefni þessa verkefnis var að kanna lesskilning og lesskilningskennslu 
í einum grunnskóla. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða aðferðum 
kennarar beita til þess að efla lesskilning nemenda (reading comprehension) á 
miðstigi í einum grunnskóla? Þrjár undirspurningar voru til dýpkunar 
rannsóknarspurningarinnar og voru eftirfarandi:  

• Hvernig eru kennsluáætlanir byggðar upp með tilliti til kennslu sem 
miðar að auknum lesskilningi? 

• Hvernig endurspeglast áhersla á lesskilning í viðfangsefnum 
nemenda? 

• Hvernig endurspeglast áhersla á aukinn almennan lesskilning í 
samþættingu námsgreina? 

Rannsóknin var tilviksrannsókn og var tilvikið lesskilningskennsla á miðstigi 
í einum grunnskóla.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þjálfun lesskilnings er til 
staðar í skólanum sem   rannsóknin tók til en sú þjálfun mætti vera hnitmiðari 
með því að nota skýrari aðferðir  og upplýsa nemendur um hvað er verið að 
þjálfa. Kennsluáætlanir eru nokkuð ítarlegar þar sem tekið er fram hvað á að 
kenna hverju sinni og hvernig nemendur eiga að vinna þau verkefni. 
Viðfangsefni nemenda eru mikið í formi hugtakakorta og hugtök útskýrð og 
unnið með þau. Samþætting var sérstaklega áberandi á milli íslensku og 
samfélagsfræði. 

 
  
 
  



 

Abstract 
 Objective of this project was to study reading comprehension and reading 
comprehension instruction in one school. The research question was: What 
techniques are used to lesskilningsnám students of middle classes in one 
school in the country. Three questions were to the deepening of research 
questions were the following: 

• • How are training programs structured in terms of teaching which 
aims to increase reading comprehension? 

• • How are the focus of reading comprehension in students' tasks? 
• • How are the focus of increased public comprehension of the 

integration of subjects? 

The study was a case study was the incidence lesskilninskennsla the middle 
classes in one school. The objective was to study how such an educational 
enterprise. To protect legitimate were three kinds of data used to develop the 
investigation on the ground ie interviews, site inspections and training 
programs. Photos were taken of several projects students have worked. 
Results indicate to work a lot with reading comprehension and reading 
comprehension instruction of students in the school that was to examine and 
teachers for a variety of tasks that are evaluated for the grade. Less is that 
tests are submitted to students except in mathematics that are made at the end 
of each chapter. 
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Að skrifa ritgerð sem þessa er ekki það léttasta sem ég hef gert. Ég hefði 

aldrei náð að einbeita mér að ritgerðarskrifum nema fyrir að á bakvið mig 
stendur fjölskylda mín sem hefur stutt mig með ráðum og dáð. Eiginmanni 
mínum Birni Sverrissyni þakka ég fyrir allan stuðninginn,sem og mömmu, 

ömmu og pabba.  Ég vil einnig þakka leiðbeinendum mínum þeim Halldóru 
Haraldsdóttur og Rúnari Sigþórssyni. 
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Formáli 
Rannsókn þessi er lögð fram sem 30 eininga (ECTS) meistaraprófs til 
fullnustu M.Ed meistaragráðu í menntunarfræðum með áherslu á lesskilning 
og lesskilningskennslu við menntavísindabraut kennaradeildar við Háskólann 
á Akureyri. 

 
Leiðbeinendur mínir við gerð rannsóknarinnar voru dr. Rúnar Sigþórsson 

prófessor og Halldóra Haraldsdóttir dósent við Háskólann á Akureyri. Ég vil 
þakka þeim fyrir frábæra leiðsögn og aðstoð við gerð þessa verkefnis. Án 
þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið á þann hátt og hún er orðin nú.  

Ég vil þakka þátttakendum rannsóknarinnar kærlega fyrir aðstoðina og 
það að veita mér greiðan aðgang að vettvangi.  

Fjölskyldunni minni þakka ég fyrir þolinmæði og stuðning á meðan á 
námi mínu hefur staðið sl. 5 ár. 
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1. Inngangur 
Læsi hefur verið mikið í umræðunni hér á landi og niðurstöður um læsi 
nemenda og lesskilning benda til þess að víða sé pottur brotinn í námi 
nemenda. Þau samræmdu próf og PISA kannanir sem gerð hafa verið hafa 
sýnt fram á að leiðin er niður á við þegar kemur á læsi í stærðfræði, 
náttúrufræði og lesskilningi. Stúlkur hafa komið betur út í könnunum PISA 
en drengir. En samræmd próf hafa einnig sýnt fram á mun milli landsbyggðar 
og höfuðborgarsvæðisins þar sem landsbyggðin kemur verr út.  

PISA könnunin er á vegum OECD og hafa þær kannanir verið gerðar frá 
árinu 2000. Í rannsókninni er kannað hver staða nemenda er við lok 
grunnskóla í lesskilningi, stærðfræði- og náttúrulæsi. Í dag er könnunin gerð í 
65 löndum og af þeim löndum eru 31 innan OECD (Almar M. Halldórsson, 
Júlíus K. Björnsson og Ragnar F. Ólafsson, 2012, bls. 9). Frá árunum 2000-
2006 hefur lesskilningur íslenskra nemenda verið undir meðallagi 
þátttökuríkjanna og kynjamunur er stúlkum í hag (Almar M. Halldórsson, 
Júlíus K. Björnsson og Ragnar F. Ólafsson, 2010, bls. 11) Niðurstöður ársins 
2012 staðfestu sömu þróun (Almar M. Halldórsson o.fl., 2012, bls. 18–25).  

Bent hefur verið á mikilvægi þess að foreldrar lesi með börnum sínum um 
leið og börn hafa þroska til og ræði lesefnið við þau. Með því að foreldrar 
geri slíkt eykur það orðaforða barnanna sem hjálpar þeim í náminu þegar í 
grunnskóla er komið.  

Nú á haustmánuðum hleypti menntamálaráðherra af stað þjóðarátaki um 
læsi og sagði eftirfarandi í sjónvarpsfréttum um átakið: „Barn sem að ekki 
getur lesið sér til gagns við lok grunnskólans er auðvitað ekki með sömu 
tækifæri í lífinu eins og önnur börn. Tækifæri þeirra til áframhaldandi mennta 
eru stórlega skert“ (RÚV, 2015, 24. ágúst). Minnkandi lesskilningur 
ungmenna er því orðinn áhyggjuefni sem þarf að bregðast við.  

Menntakerfið á Íslandi tekst nú á við minnkandi hæfni til læsis hjá 
unglingum þegar þeir ljúka grunnskóla og er námsframvinda þeirra í 
framhaldsskóla afar slök (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 3). 
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Áhugi minn fyrir læsi kviknaði eftir að hafa setið áfanga í háskólanámi 
um læsi og verið á vettvangi í einum grunnskóla þar sem aðferðir til þjálfunar 
læsis hafa verið innleiddar.  

Sjálf hóf ég aftur nám eftir hlé árið 2009 og átti þá eftir að klára 
stúdentspróf áður en lengra yrði haldið. Ég áttaði mig þá á því að ég var ekki 
vel læs en man eftir því að hafa fengið í hendur bók í grunnskóla sem fjallaði 
um námstækni. Nemendum var afhent sú bók og áttu þeir að lesa hana utan 
skólatíma. Ég gerði heiðarlega tilraun til þess að skoða þessa bók en skildi 
ekki það sem verið var að fjalla um til þess að geta tileinkað mér þau 
vinnubrögð sem rætt var um. Nemendur þurfa að öðlast lesskilning í námi 
sínu og þurfa kennarar að beita fjölbreyttum aðferðum í lesskilningskennslu 
til þess að nemendur skilji efnið sem þeir eru að vinna með. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða aðferðum er beitt við 
lesskilningsnám nemenda á miðstigi í einum grunnskóla hér á landi. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða aðferðum beita kennarar til þess að efla 
lesskilning nemenda (e. reading comprehension) á miðstigi í einum 
grunnskóla? 

Undirspurningar eru þrjár til að afmarka yfirspurninguna: 

o Hvernig eru kennsluáætlanir byggðar upp með tilliti til kennslu 
sem miðar að auknum lesskilningi? 

o Hvernig endurspeglast áhersla á lesskilning í viðfangsefnum 
nemenda? 

o Hvernig endurspeglast áhersla á aukinn almennan lesskilning í 
samþættingu námsgreina? 

 Ritgerðinni er skipt í átta kafla. Í öðrum kafla, á eftir inngangi, er rætt um 
læsishugtakið, lesskilning sérstaklega, stefnumótun um læsi og rannsóknir á 
læsiskennslu. Þriðji kafli fjallar um lesskilningskennslu, fjórði kafli um 
forsendur náms, tilhögun kennslu og skipulag námsumhverfis.  Í fimmta kafla 
verða kynntar nokkrar kennsluaðferðir og viðfangsefni nemenda í 
lesskilningskennslu. Sjötti kafli er rannsóknarkafli um framkvæmd 
rannsókna. Sjöundi kafli er um niðurstöður. Síðasti kaflinn er svo 
umræðukafli og lokaorð. 

 
Lykilorð: Læsi, lesskilningur, lesskilningskennsla, kennsluaðferðir 
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2. Læsi og lesskilningur 
  
Læsi er mikilvægur þáttur í lífi hvers og eins og leggja grunnskólar mikla 
áherslu á læsiskennslu í dag. Í kafla 2.1 er fjallað um læsishugtakið, kafli 2.2 
fjallar lesskilning og hvað góður lesari þarf að kunna til þess að öðlast góðan 
lesskilning. Í kafla 2.3 er fjallað um rannsóknir á stöðu læsis með áherslu á 
lesskilning og að lokum um stefnumótun um læsi og lesskilning. 

2.1 Læsi 

Í þjóðfélagi nútímans er gott vald á læsi mikilvægt og skiptir það miklu fyrir 
lífsgæði hverjum einstaklingi til handa. Það er því algert grundvallaratriði að 
áhersla sé lögð á rækt við læsi á öllum sviðum menntakerfisins enda telst það 
vera grunnur menntunar og náms (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 112). 
Að vera læs telst til grundvallarmannréttinda og er grunnurinn að menntun 
einstaklinga. Það er algerlega nauðsynlegt til félagslegrar og mannlegrar 
þróunar. Læsi er verkfæri til þess gefa einstaklingum, fjölskyldum og 
samfélögum möguleika til þess að bæta heilsu, tekjur og tengsl þeirra við 
umheiminn. Læsi er í stöðugri þróun samhliða aukinni tækni og með 
tækninni gefur það tækifæri til þess að taka þátt í því sem fram fer á 
alþjóðavettvangi. Í samfélögum þar sem læsi er í hávegum haft verður til 
sterkara samfélag. Ólæsi kemur í veg fyrir aukin lífsgæði og jafnvel útskúfun 
úr samfélögum. Í meira en 65 ár hefur UNESCO stuðlað að því að læsi sé 
grundvallaratriði hverrar þjóðar (UNESCO, e.d.).  

Læs nemandi þarf að geta nýtt sér ritað mál þannig að hann skilji 
innihaldið og geti nýtt sér það til tjáningar. Engin ein aðferð er réttari en 
önnur þegar kemur að þeirri færni. Grundvallarfærni í læsi snýst um það 
samband sem er milli bókstafa og hljóða þeirra og þeirri færni að geta 
umskráð þau í orð. Þó ber að hafa í huga að ef skilningur máls er lítill þá 
dugar það ekki til að nemandinn nái þeirri grundvallarfærni (Rósa 
Eggertsdóttir, Jenný Guðbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 28). 
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Hugtakið læsi er margþætt, þættir þess samofnir og þurfa að vinna saman 
(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Þættir sem liggja til grundvallar læsi eru 
nokkrir og verða þeim gerð skil hér á eftir. Hljóðkerfisvitund (e. phonemic 
awareness) er sú færni að greina að orð eru mynduð úr einstökum hljóðum 
(phonemes) og hljóðeiningum s.s. atkvæðum Hún er einnig sú tifinning og 
næmni sem einstaklingurinn hefur fyrir uppbyggingu tungumálsins, hvernig 
talað mál er greint niður í smærri hljóðeiningar og hvernig má vinna með þær 
á fjölbreyttan hátt (Vacca, Vacca, Gove, Burkley, Lenhart og McKeon, 2006,   
bls. 118; Snowling, 2006, bls. 1; Rósa Eggertsdóttir og Þóra B. Jónsdóttir, 
2006, bls. 24). 

Með umskráningu er átt við þegar stafir eru tengdir við hljóð. Lesandinn 
lærir að þekkja stafina, tengir þá saman og býr til orð. Síðan heldur hann 
áfram til þess að búa til setningar, málsgreinar og þróar með sér getu til þess 
að lesa texta (Vacca o.fl., 2006, bls. 25) 
Þegar talað er um lesskilning er átt við að skilja það sem lesið er sem 

byggir aftur á töluðu máli og góðum orðaforða. Með fyrirhafnarlausum og 
ósjálfráðum lestri á texta getur einstaklingurinn skilið það sem hann les og 
unnið með þær upplýsingar sem hann fær úr textanum (Guðrún Jóhanna 
Jónsdóttir og Jóhanna T. Einarsdóttir, 2013, bls. 32; Stefán Jökulsson, 2012, 
bls. 6).  

Af framangreindu má sjá að tungumálið liggur til grundvallar læsi og er 
talið mikilvægt að til þess að efla orðaforða þurfi bæði foreldrar og kennarar 
að stuðla að því að nemendur fái að prófa og handfjatla. Það er hægt að gera 
á beinan hátt með því að fara í skipulagðar vettvangsferðir, gera athuganir 
eða tilraunir sem eru afmarkaðar. Nemendurnir fái að snerta/skoða fyrirbæri 
og hluti sem fengist er við bæði í skólum og á heimilum þeirra til þess að 
hægt sé að draga fram fjölbreytta þekkingu og setja saman sem eina heild 
(Guðmundur B. Kristmundsson, 2000, bls. 80). 

 Í stuttu máli er læsi skilgreint sem færni til að geta nota tungumálið og 
myndir á fjölbreyttan og gagnrýninn hátt. Einstaklingur þarf að geta lesið, 
skrifað, hlustað, talað og skoðað efni á gagnrýnan hátt. Það gerir honum 
kleift að eiga samskipti við aðra og búa til nýja þekkingu. Læsi er flókið ferli 
sem felur í sér að byggja ofan á fyrri þekkingu, menningu, reynslu og dýpri 
skilning. Það tengir saman einstaklinga og samfélög. Það er mikilvægt 
verkfæri fyrir andlegan vöxt einstaklingsins og virkri þátttöku hans í 
lýðræðissamfélagi (Ontario Education, 2004, bls. 5). Læsi er því lykilatriði 
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fyrir hvern einstakling og er horft til framtíðar þegar nemendum er kennt að 
öðlast læsi svo þeir geti orðið virkir þátttakendur í samfélaginu. 

2.2 Lesskilningur 

Lesskilningur er skilgreindur sem ferli sem felur í sér að draga saman og 
túlka merkingu lesins texta. Skilningurinn byggir á þremur stoðum og 
samspili þeirra, það er lesandanum og forþekkingu hans, textanum sjálfum og 
virkni lesandans við lesturinn. Lesandinn þarf að búa yfir fjölbreyttri færni 
eða eiginleikum til þess að öðlast skilning á hugtökum og merkingu texta 
(RAND, 2002, bls. 11). Með virkni nemandans og stjórn hans á eigin námi 
getur hann aukið námsárangur sinn til muna (Rósa Eggertsdóttir, 1998a, bls. 
19). 

Komið hefur í ljós að eftir því sem að ofar í grunnskólann er komið 
virðast   nemendur missa áhugann á náttúrufræðigreinum og ein ástæðan fyrir 
því talin vera sú að nemendur skilji ekki fræðilegan texta. Að lesa í 
fræðibókum er allt annað en að lesa í bókmenntum vegna þess að í 
fræðibókum er verið að vinna með hugtök sem geta verið nemendum 
framandi. Ef nemendur eiga að öðlast færni við lestur fræðitexta þurfa þeir 
sérstaka þjálfun til þess. Þrátt fyrir að nemendur skilji ekki fræðitexta þá hafa 
sumir þeirra þann hæfileika að leggja á minnið og geta svarað spurningum á 
prófum án þess þó að skilja það sem þeir eru að svara (Hafþór Guðjónsson, 
2011, bls. 7–8). Undirstaða árangursríks bóknáms er góður lesskilningur. Það 
skiptir því miklu máli hvernig skólar standa að kennslu í lesskilningi (Rósa 
Eggertsdóttir, 1998c, bls. 23).  
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Mynd 1 Samband eiginleika lesara, texta og aðstæðna, samkvæmt van den 

Broek og Kremer (2000).  
 

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan eru mörg atriði sem þurfa að vinna  
saman til þess að nemendur öðlist lesskilning. 

Athygli og einbeiting: Skammtímaminni og athygli leika stórt hlutverk við 
lestur. Eftir því sem börn þroskast læra þau að vega og meta hvað skiptir máli 
í umhverfi þeirra og útiloka aukaatriði. Skammtímaminnið ræður smátt og 
smátt við að taka á móti meiri upplýsingum. Nemendur sem eiga erfitt með 
að einbeita sér eru ekkert öðruvísi en samnemendur þeirra hvað varðar minni 
heldur truflast þeir auðveldlega ef þeir verða fyrir utanaðkomandi áreiti. 
Þegar utanaðkomandi truflun er fjarlægð þá virðist þeim ganga jafn vel og 
samnemendum þeirra (van den Broek og Kremer, 2000, bls. 10–11).  

Námsvitund og eiginleikar lesara: Mikilvægt er talið að nemendur fái 
þjálfun í því að fylgjast með skilningi sínum og læri að meta hann jafnhliða 
lestrinum. Þeir þurfa að fá verkfæri sem þeir geta nýtt sér ef þeir skilja ekki 
það sem þeir eru að lesa. Nemandi sem gerir þær kröfur að samhengi sé í 
texta sem hann les og skilji hann er þá að beita námsvitund sinni (Anna 
Guðmundsdóttir, 2007, bls. 5; van den Broek og Kremer, 2000, bls. 10). 
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Ályktunarhæfni og bakgrunnsþekking: Til þess að skilja samhengi í texta 
þurfa lesendur gjarnan að vita meira en það sem stendur skýrum stöfum í 
textanum. Þeir þurfa að geta greint tilvísanir og orsakatengsl þess sem áður 
hefur komið fram. Lesendur svara spurningum með því að draga eigin 
ályktanir. Svörin í textanum birtast stundum en oftast þarf lesandinn að notast 
við það sem hann veit fyrir til þess að textinn skiljist. Reynsla lesandans og 
þekking hans hefur áhrif á lesskilning. Auðveldara er að skilja og lesa þekkt 
efni en það sem er lesandanum framandi. Eftir því sem efni verður meira 
sérhæft er að öllum líkindum þekking lesandans á orðum og hugtökum sem 
skiptir máli og sem þarf til þess að hann skilji efnið. Þetta leiðir til þess að í 
kennslu þarf kennarinn að fræða nemendur um lykilhugtök í texta áður en 
þeir byrja að lesa til þess að auka lesskilning þeirra (Anna Guðmundsdóttir, 
2007, bls. 5; Rósa Eggertsdóttir, 1998c, bls. 23; van den Broek og Kremer, 
2000, bls. 10–11). 

Málskilningur er skilningur á orðum og setningum sem eru undirstaða 
lesskilnings. Lesskilningur byggir á þekkingu, orðaforða og að þekkja 
merkingu, málfræði og setningafræði móðurmálsins. Með því að nemandi 
skilji texta er átt við færni hans í að skilja samhengi í því sem hann les og  
reyni á þekkingu hans. Þrátt fyrir að barn hafi náð valdi á tækninni að geta 
lesið hvort sem er í hljóði eða upphátt þá þýðir það ekki endilega að barnið 
skilji það sem það er að lesa. Slakur málskilningur barna tengist því að 
lesskilningur verður einnig slakur. Ef börn ná ekki tækninni sem þarf til þess 
að lesa, skilja þau ekki þann texta sem þau lesa. Það fer of mikil orka og tími 
í umskráningu sem verður þá á kostnað lestrarins . Með áreynslulausum og 
ósjálfráðum lestri verður lesskilningurinn betri (Jóhanna Einarsdóttir, 
Ingibjörg Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 3). 

Kennsluaðstæður: Með því að fjarlægja það sem hefur truflandi áhrif á 
nemendur og skilyrði séu bætt þá er hægt að tryggja að lestur sé verðugt og 
áhugavert viðfangsefni að fást við. Með því að kennarinn fjarlægi truflun og 
bæti skilyrði innan skólastofunnar ná nemendur betri einbeitingu á aðal 
atriðinu þ.e. því mikilvæga atriði að þeir haldi góðri athygli á meðan þeir 
lesa. Þannig næst skilningur sem er samfelldur og þeir ná að túlka textann 
sem þeir lesa.  

Fleiri leiðir til að lýsa lesskilningi koma sem dæmi fram í 
kenningarramma PISA-prófanna en þar er lesskilningur flokkaður í fimm 
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lesskilningsaðferðir eða færnisvið og verða þeim gerð skil hér að neðan 
(OECD, 2006).  

Að endurheimta upplýsingar (e. Retrieving information): stendur fyrir því 
að í amstri dagsins þarf lesandi oft að nálgast afmarkaðar upplýsingar í stærri 
texta til dæmis með því að lesa út úr tímatöflu. Hann þarf jafnvel að finna 
textabrot til að sanna mál sitt og styðja það með textabrotinu. Þegar slíkt 
gerist fær nemandinn meiri áhuga á því að finna slíkar upplýsingar sér til 
gagns. Þegar færni sem þessi er metin til prófs eru nemendur oft látnir para 
saman upplýsingar sem eru með svipuðu orðalagi eða eru líkar (PISA, 2006, 
bls. 50–51).  

Að öðlast skilning á texta (e. Form a broad general understanding): Til 
þess að ná skilningi þarf lesandi að horfa á samhengi og heild textans sem 
hann les. Oft er lesandinn beðinn um að meta eigin skilning á textanum sem 
hann les. Þau verkefni sem hafa þann tilgang að meta textaskilning kalla á 
það að lesendur séu færir um að benda á þau skilaboð og aðalatriði sem eru í 
textanum. Sem dæmi um verkefni sem meta slíkt er að nemandi geri 
samantekt á texta sem hann hefur lesið. Oft eru nemendur látnir lýsa 
sögusviði, segja frá aðalsöguhetjunni eða benda á hver skilaboðin séu í  
textanum (PISA, 2006, bls. 51; Almar M. Halldórsson, o.fl., 2010, bls. 18).  

Að túlka texta (e. Developing an interpretation): Þegar talað er um að 
túlka texta þá er átt við að nemandinn bæti ofan á fyrri þekkingu sína til þess 
að hann geti þróað með sér aukinn lesskilning. Verkefni sem gerð eru til þess 
að meta slíka færni krefjast þess að lesandinn beiti rökhugsun sinni og hann 
átti sig á röð upplýsinga og skipulagi þeirra í þeim texta sem hann les. Til 
þess að það sé hægt verður lesandinn að reyna að skilja uppbyggingu textans 
sem hann les þó svo að hann geti ekki útskýrt á nákvæman hátt hver 
uppbyggingin er (PISA, 2006, bls. 51; Almar M. Halldórsson, o.fl., 2010, bls. 
18). 

Að íhuga innihald texta (e. Reflecting on and evalutating the context of a 
text): Til þess að tengja upplýsingar úr texta við fleiri upplýsingar krefst það 
íhugunar af hálfu lesandans. Lesandinn þarf að vera fær um að velta fyrir sér 
þeim fullyrðingum sem settar eru fram í textanum sem hann les og mynda sér   
eigin skoðanir og tjá sig um þær við aðra. Ef slíkt á að vera mögulegt verða 
nemendur að geta lesið í gegnum línurnar það sem sagt er óbeint eða ýjað að 
í textanum. Þau verkefni sem gerð eru til þess að meta hvernig nemendur 
velta texta fyrir sér byggjast á því að þeir geti komið fram með staðreyndir 
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sem eru ekki endilega sagðar beinum orðum í textanum. Þeir þurfa að geta 
lagt mat á hvaða upplýsingar skipta máli (PISA, 2006, bls. 51; Almar M. 
Halldórsson, o.fl., 2010, bls. 18).  

Að íhuga framsetningu texta (e. Reflecting on and evaluating the form of 
text): í þýðingu Almars segir að verkefni sem falla undir þessa færni krefjist 
þess að lesandi skoði á hlutlægan hátt þann texta sem hann les og meti 
réttmæti og gæði hans. Hann þarf að velta fyrir sér uppruna textans þ.e. 
hvaðan hann er fenginn og einnig velta því fyrir sér hvort höfundi textans 
takist að lýsa eiginleikum einstakra persóna og nái þannig að sannfæra 
lesandann um að sú lýsing sé hin sanna. Eitt lýsingarorð gæti breytt því 
hvernig lesandinn túlkar textann. Verkefni sem geta metið hvort að lesandinn 
hafi náð þessari færni meta t.d. hvort að hann sé fær um að meta tilgang texta 
sem hann fær til aflestrar og hvernig höfundurinn setur textann fram eða hver 
tilgangur höfundar er með textanum sem hann skrifar. Lesandinn þarf að 
velta fyrir sér ritstíl höfundar og lýsa honum eða geta útskýrt hver viðhorf 
höfundarins eru (PISA, 2006, bls. 51; Almar M. Halldórsson, o.fl., 2010, bls. 
18). 

Eins og kemur fram í kaflanum eru margir þættir sem þarf að hafa í huga 
til þess að stuðla að gæðum í kennslu lesskilnings og að námsumhverfi sé 
ekki truflandi fyrir nemendur. 

2.3 Rannsóknir á stöðu læsis (með áherslu á 
lesskilning) 

Þegar PISA könnunin var lögð fyrir á árunum 2000-2006 kom í ljós að 
lesskilningi og læsi íslenskra nemenda hrakaði á því tímabili hjá báðum 
kynjum. Árið 2003 kom í ljós kynjamunur þar sem stúlkur voru mun betri í 
náttúrufræði og stærðfræði. Árin 2000 og 2006 hrakaði lesskilningi drengja í 
sömu fögum (Almar M. Halldórsson o.fl., 2006, bls. 11). 

Rannsókn á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á stöðu 
lestrarkennslu kom út árið 2009 og var gerð að ósk Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að 
kanna hvernig lestrarkennslu væri háttað í íslenskum grunnskólum, hvort  
vísbendingar væru um að lestrarkennslu lyki á ákveðnum aldri og hvernig 
lesskilningur nemenda væri þjálfaður. Gagna var aflað í fjórum grunnskólum 
á höfuðborgarsvæðinu og sex á landsbyggðinni. Rætt var bæði við skólastjóra 
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og íslenskukennara í úrtökuskólunum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 
þess að flestir væru sammála um að læsi snérist um lestur og skilning á því 
sem lesið er. Þegar rætt var um lestrarkennslu virtust flestir miða við fyrstu 
bekki grunnskóla. Nemendur á miðstigi virtust ekki lengur fá formlega 
lestrarkennslu og væri áherslan frekar á bókmennta- og yndislestur. 
Lestarkennsla virtist að margra mati miðast við það eitt að læra að lesa. Veltu 
því rannsakendur fyrir sér hvort ekki þyrfti að skerpa betur á skilningi í 
skólasamfélaginu á mikilvægi lestrar og lestrarkennslu. Setja þurfi í víðari 
skilning og samhengi það að geta lesið, lesfimi nemenda og lesskilning innan 
skólasamfélagsins (Auður M., Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa 
Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir, Friðrik H. Jónsson, 2009, bls. 5–
10).  

 Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu meðal annars að þegar rætt var við 
skólastjóra í einum skólanna að nýlega hefði verið lestrarprófað á miðstigi og 
hafi þá komið í ljós að nemendur kunnu mjög vel að lesa, tæknilega séð, bæði 
hratt og vel. Það hafi hinsvegar komið í ljós að lesskilningurinn var alls ekki 
nógu góður. Skólastjórinn benti því á að greinilegt væri að vinna þyrfti bæði 
með leshraða og lesskilning saman alla skólagönguna. Annar skólastjóri benti 
á það að það væri orðin hefð innan skólans að þegar niðurstöður samræmdra 
prófa lægju fyrir þá væri farið yfir það sem þyrfti að bæta og unnið með það 
yfir heildina (Auður M., Leiknisdóttir, o.fl, 2009, bls. 47–60). Rannókn á 
lestri blaða og bóka þar sem spurt var um hvort að nemendur hafi lesið blöð 
eða bækur sýndu að 11% höfðu enga bók eða blað lesið síðustu 30 daga. 
Hlutfallið jókst úr 11% í 18% árið 1991 og var hæst árið 2003 þegar 33% 
höfðu enga bók eða blað lesið. Hinsvegar fækkaði þeim niður í 28% árið 
2009 og telja rannsakendur að ástæðuna megi rekja til umhverfisáhrifa og 
lestrarhvetjandi átaks innan skólanna. Einnig hefur Stóra upplestrarkeppnin 
haft sitt að segja þar sem nemendur í 7. bekk keppa í lestrarfærni um allt 
land. Það markmið sem upplestrarkeppnin hefur er að efla almennan 
lesskilning nemenda, efla sjálfsvirðingu þeirra og að virðing sé borin fyrir 
öðrum. Talið er að slík upplestrarkeppni sé einnig hvetjandi fyrir nemendur 
með lestrarörðugleika (Kjartan Ólafsson, Sólveig Margrét Karlsdóttir og 
Þorbjörn Broddason, 2009, bls. 258–259).  

Í skýrslu starfshóps um námsárangur drengja kemur fram að munur er   
milli kynjanna í námsárangri og eru sterkustu tengsl við kynjamun í íslensku 
og lestri stúlkum í hag. Tillaga starfshópsins til þess að draga úr kynjamun er 
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m.a. að borgarstjóri Reykjavíkurborgar afhendi lestarhestum verðlaunapening 
eða gjöf í ráðhúsi borgarinnar. Virkja þurfi þann hóp sem les mikið og gera 
lestrarhestana þannig að fyrirmyndum eða erindrekum. Til að mynda hefur 
komið í ljós að börn eru nær alveg hætt að ræða hvert við annað um bækur. 
Því er hugmyndin með verðlaunaafhendingu borgarstjóra sú að  ná þannig til 
annarra barna sem eru þá tilbúnari til að opinbera eigin áhuga á lestri bóka og 
vilji ræða við aðra um bækur (Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, Óttar Proppé, 
Nanna K. Christiansen, Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir og Jón Páll 
Haraldsson, 2011, bls. 1–5).  

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), er 
lestrarrannsókn og var gerð hér á landi sem og í 40 öðrum löndum árið 2006. 
Rannsóknin beindist einkum að þremur þáttum í lestri en þeir eru eftirfarandi: 

1: Lesleikni sem er sú færni að geta lesið, nýtt sér og lesið texta.  
2: Lestur á ólíkum textum, bókmennta- og upplýsingatexta. 
3: Viðhorfi til lestrar og lestrarvenjum. 
Þegar ákveðið var að gera rannsóknina á Íslandi voru tveir árgangar 

prófaðir þ.e. 4. og 5. bekkur ásamt því að foreldrar/forráðamenn, 
bekkjarkennarar og skólastjórar í hverjum skóla svöruðu spurningalistum.   
Niðurstöður úr spurningalistum nemenda sýndu  jákvætt eða hlutlaust viðhorf 
þeirra til lestrar, eða yfir 90%. Niðurstöður foreldra sýndu að 64% þeirra líta 
bókmenntalestur jákvæðum augum (Brynhildur Scheving Thorsteinsson og 
Júlíus K. Björnsson, 2007, bls. 3–60). 

Af þeim rannsóknum sem skoðaðar voru kom í ljós að verulega þurfi að 
skerpa á lesskilningi og lesskilningskennslu nemenda í grunnskólum. Einnig 
þarf að virkja nemendur til lestrar bókmennta og er tillaga starfshópsins leið 
til þess að efla þann þátt. 

2.4 Stefnumótun um læsi og lesskilning  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að lykilhæfni sé hæfni sem snýr að 
nemandanum og er til þess ætluð að þjálfa alhliða þroska hans og tengist 
öllum námssviðum. Hún snýst um miðlun og tjáningu, gagnrýna og skapandi 
hugsun, samvinnu og sjálfstæði, nýtingu upplýsinga og miðla, að lokum um 
mat og ábyrgð nemandans á eigin námi. Menntagildi lykilhæfninnar felst í 
því að þroska samskiptahæfni og sjálfsvitund nemenda og undirbúa þá fyrir 
það að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi og til þess að þeir geti 
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nýtt sér eigin styrkleika til áframhaldandi náms og þróunar í starfi þegar þar 
að kemur. Með því að hæfniviðmið í lykilhæfni séu skilgreind frá upphafi 
skólagöngu er grunnur lagður að alhliða þroska nemenda (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 86). 

Í Hvítbók er tekin sem dæmi sú breyting sem varð til batnaðar í 
Þýskalandi eftir að menn tóku ákveðnar á menntamálunum eftir slæmar 
niðurstöður úr PISA könnun árið 2000. Skemmst er frá því að segja að 
árangur breytinganna er sá að í lesskilningi og öðrum greinum sem PISA 
kannar hafa þessir þættir tekið miklum breytingum miðað við niðurstöður 
ársins 2000. Í dag er Þýskaland komið vel yfir meðaltal í öllum greinum 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 23). Niðurstöður PISA eru 
þess valdandi að sett hafa verið fram tvö meginmarkmið um umbætur í 
menntun hérlendis til ársins 2018. Það fyrra er að 90% nemenda 
grunnskólanna nái lágmarksviðmiðum lestri í stað þeirra 79% sem eru nú. Til 
þess að þeim markmiðum verði náð þarf að auka hlut móðurmálskennslu í 
viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskólanna (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 3). 

Engin útgefin viðmið er að finna í stefnu stjórnvalda en sem dæmi um 
viðmið má nefna eftirfarandi viðmið sem gefin voru út af Skólaþjónustu 
Eyþings (Anna Baldvina Jóhannesdóttir, o.fl., 1998, bls. 14–15). Viðmiðin 
fyrir 5. 6. og 7. bekk eru eftirfarandi:  

o 5. bekkur þarf að ná 220-300 atkvæðum í raddlestri og 300-400 í 
hljóðlestri á mín.  

o Í 6. bekk eru viðmið í raddlestri 230-300 atkvæði og 400-500 í 
hljóðlestri á mín.  

o 7. bekkur þarf að ná 300-350 atkvæðum í raddlestri og 400-500 í 
hljóðlestri á mín. 

Hafa ber þó í huga að umbætur og þróun í menntamálum verða aldrei að 
spretthlaupi sem þarf að klára strax heldur tekur það tíma sem krefst 
þrautseigju og þolinmæði. Það sama á við þegar kemur að stefnumótun í 
menntamálum þar sem reikna má með því að langtímasjónarmið séu höfð að 
leiðarljósi í þeirri þróun sem hefur átt sér langan aðdraganda (Almar M. 
Halldórsson, Júlíus K. Björnsson og Ragnar F. Ólafsson, 2012, bls. 7). 

Með grunnþáttum menntunar er átt við læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 
velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Með þeim grunnþáttum 
er verið að kenna nemendum að verða læsir á eigið samfélag, menningu þess, 
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umhverfi þeirra og náttúruna sem er allt í kringum okkur. Þannig læra börn 
og ungmenni að efla sig á líkamlegan og andlegan hátt og læra að vinna með 
öðrum. Einnig snúast þeir grunnþættir sem taldir hafa verið hér upp um að 
nemendur öðlist sýn til framtíðar þar sem þeir nái færni og hafi væntingar til 
þess að hafa áhrif og verða virkir þátttakendur í því samfélagi sem þeir búa í 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). 

Sjá má af umfjölluninni hér að ofan að rannsóknir hafa verðar gerðar á 
stöðu nemenda í læsi og lesskilningi og virðist vera mikill vilji til þess að efla 
þá þætti til muna.  
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3.  Lesskilningskennsla 
Í þessum kafla verður fjallað um lesskilningskennslu. Fyrst verður  
hugmyndafræði  um hugsmíða- og félagslega hugsmíðahyggju útskýrð. Síðan 
mun fjallað um forsendur náms og að lokum gerð grein fyrir 
lesskilningsaðferðum sem eru til þess fallnar að styðja við lesskilning 
nemenda.   

3.1 Hugsmíðahyggja  

Hugsmíðahyggja er kenning um það á hvaða hátt nemendur læra og byggir á 
þeim hugmyndum að þekkingarsköpun verði ekki aðskilin frá því ferli að 
skilja og þekking og skilningur skapist með því að bera saman fyrri þekkingu 
og bæta henni við nýja reynslu (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og 
Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 16). Dewey sagði að það sem 
nemendur læri í skólanum nýtist heima fyrir og öfugt. Þannig vildi hann 
brjóta niður múrinn á milli heimilis og skóla til þess að nýta þá þekkingu sem 
nemendur höfðu fyrir og nýta sér hana í skólanum. Þannig nái þeir að byggja 
ofan á fyrri þekkingu sína (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 51–53). Ef 
kennari miðar kennslu sína við hugsmíðahyggju þá er nemandinn 
miðdepillinn í staðinn fyrir að kennarinn matreiði efnið ofan í nemendur og 
kennslan sé þannig kennaramiðuð. Mikilvægt er að mikil áhersla sé lögð á 
virkni nemenda, gagnrýna hugsun þeirra og skilning (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 
2005, bls. 16–18). Vygotsky sem er helsti kenningasmiður hugsmíðahyggju 
sagði að félagsmenningarleg kenning (e. socio-cultural theory) fæli í sér að 
menning og samfélag barns móti skilyrði þess til að þroskast. Hann lagði 
mikla áherslu á það hversu tungumálið væri mikilvægt og að þeir eldri og 
reyndari deildu þekkingu sinni með þeim sem eru yngri. Ef kennari miðar 
kennslu sína við hugsmíðahyggju þá er nemandinn miðdepillinn. Í stað þess 
að kennarinn miðli efninu til nemenda og kennslan sé þannig kennaramiðuð, 
þá er lögð mikil áhersla á virkni nemenda, gagnrýna hugsun og skilning. 
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Viðfangsefnin eru merkingarbær og nemendur meta sjálfir eigin frammistöðu 
(Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005, bls. 16–18). 
 

3.2 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism) segir til um að það sé í 
valdi menningar og samfélags hvers barns að hver og einn læri að bæta við 
þekkingu sína og fái við það leiðsögn í samskiptum við þá sem reyndari eru. 
Oft eru þeir reyndari eldri og hafa foreldrar og kennarar þarna stórt hlutverk 
sem og lengra komnir nemendur. Ný eða viðbætt þekking verður að passa 
innan svæðis mögulegs þroska (e. zone of proximal development) þess sem 
lærir. Sagt er að einstaklingur geti aðeins öðlast nýja þekkingu ef honum 
tekst að tengja hana við það sem hann veit fyrir um viðfangsefnið. Ef honum 
tekst ekki að tengja nýja þekkingu við þá fyrri er hætta á því að hann gleymi 
nýju þekkingunni jafn harðan (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 218–219). 

3.3 Forsendur náms 

Í Aðalnámskrá segir að lykilhæfni snúi að sjálfum nemandanum. Vinna þarf 
sérstaklega með lykilhæfni í öllum námsgreinum og þarf að leggja mat á slíka 
lykilhæfni í árgöngum skólanna í heild. Það getur reynst erfitt að meta 
ákveðna þætti hennar í jafnrétti, siðferðislegum viðhorfum, lýðræði og 
mannréttindum. Það sé meiri möguleiki á að kanna lykilhæfni á ákveðnum 
námssviðum og námsmati í einstökum greinum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 56). 

Skilgreina má námsáhuga á þann hátt að hann felist fyrst og fremst í vilja 
nemandans til þess að læra. Mikilvægt er að markmið námsins séu skiljanleg, 
augljós og þess virði í augum nemenda. Þeir þurfa að finna að þeir séu að ná 
árangri með því að átta sig á því að námsferlið sé í þeirra höndum. Einnig 
þurfa þeir að hafa trú á eigin árangri með því að hafa sjálfsstjórn, sjálfsaga og 
vilja til þess að bera ábyrgð á námi sínu. Nemendur þurfa einnig að hafa 
skýra sýn á það hver markmið námsins eru og hver viðmið um árangur séu. 
Endurgjöf á að vera rýni til gagns með það að markmiði að raunhæf mörk séu 
sett og leiðsögn sé til staðar um það hvernig þeim markmiðum verði náð 
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(Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, 
bls. 164). 

Öll börn geta þróað með sér sterkan grunn í læsi og lestrarþróun þegar 
þeim eru veitt tækifæri til þess að fást við merkingarbær verkefni sem snúa 
að tungumáli þeirra og verkefnum sem eru við þeirra hæfi (Brown, 2014, bls. 
35). Í námi þurfa nemendur að beita gagnrýnni hugsun og er hún skilgreind á 
þann hátt að hún sé beiting hugsunar þar sem ekki er fallist á neina 
fullyrðingu eða skoðun án þess að sannreyna og rannsaka hana áður. Með 
gagnrýni er ekki átt við að verið sé að finna að fullyrðingum eða skoðunum 
heldur er leitast við að draga fram tengsl þeirra við raunveruleikann og þær 
brotnar til mergjar. Með fullnægjandi rökum er aðallega sú krafa gerð að 
kanna gildi röksemda (Henry A. Henrysson og Páll Skúlason, 2014, bls. 17–
18).  

Félagslegur arfur sem hver og einn hefur er einstakur og þó að nokkrir 
nemendur skilji ákveðið efni eftir útlistun kennara þá eru þeir ekki endilega 
gáfaðri en aðrir nemendur innan bekkjarins. Námsmarkmið eru sjaldan ein og 
sér eða öðru óháð. Nemendur þurfa að geta tengt markmiðin við leiki, 
námsefni í öðrum námsgreinum og námsefni sem hefur verið kennt áður. 
Með því að setja námsefnið í samhengi við eitthvað sem nemendur vita nú 
þegar getur það kveikt á áhuga þeirra við að kynna sér betur námsefnið 
(Burden og Byrd, 2013, bls. 171–172).  

Nemendur læra í verki og það er mikilvægt fyrir kennara að hafa það að 
leiðarljósi þegar þeir kenna nemendum. Kennarinn þarf einnig að velta því 
fyrir sér hvaða reynslu nemendur hafi og hvernig hann geti tengt námsefnið 
við þá reynslu (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 37). Skólinn gegnir einnig 
mikilvægu hlutverki sem miðlari menningar og er ekki hægt að hamra 
þekkingu inn í nemendur, heldur þurfa þeir að öðlast skilning, ráða fram úr 
atriðum sem eru flókin í umhverfi þeirra og túlka þau (Hamilton, 1993, bls. 
49). Sýnt hefur verið fram á það að hægt er að kenna og þróa með nemendum 
leiðir til þess að þeir átti sig á því hverjir þeir eru sem námsmenn. Með því að 
veita þeim þjálfun geta þeir áttað sig á því hvaða námsleiðir henta þeim best 
og á hvaða hátt þeir getað stjórnað eigin námsferli. Þeir geta öðlast færni með 
því að greina út frá ytri aðstæðum eða lesnum texta og hvenær þeir eiga að 
beita tiltekinni færni. Það er hægt að gera með því að skima yfir texta, skanna 
hann, nota til skiptis hægan og hraðan lestur, spyrja spurninga, átta sig á því 
hvernig textinn er uppbyggður, afmarka aðalhugmyndir textans, draga eigin 
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ályktanir, draga saman aðalatriðin úr textanum, átta sig á orsök og afleiðingu 
og átta sig á tíma og atburðum textans. Slíkt felur í sér að það efni sem 
nemendur eru að fást við krefjist þess að nemendur geri eigin áætlanir um 
lesturinn, stjórni sjálfir lestrarháttum sínum og framvindu (Rósa 
Eggertsdóttir, 1998a, bls. 19).  

Samþætting þarf að vera til staðar í öllu námi nemenda til þess að þeir nái 
að tengja námsefni við aðrar námsgreinar. Slík nálgun leiðir til þess að  
námið verður merkingarbærara og með því að útskýra fyrir nemendum 
samhengið sem er á milli fræðigreina og veita þeim þannig skýrari sýn inn í 
heim þeirra fræðigreina (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 3013, bls. 51).  

3.4 Kennsluaðferðir og viðfangsefni nemenda í 
lesskilningskennslu 

Eins og kom fram í kafla 3.1 og 3.2 eru hugsmíða- og félagsleg 
hugsmíðahyggja mikilvægir þættir til þess að öðlast lesskilning. Jafnframt 
þurfa ákveðnar forsendur að vera til staðar eins og kemur fram í kafla 3.3 þar 
sem sagt er að aðstæður í umhverfi og vilji nemandans þurfa að vera til staðar 
til þess að nám eigi sér stað. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar 
kennsluaðferðir sem tengjast þeim hæfniþáttum sem taldir hafa verið hér upp. 

Gott er talið að nemendur lesi í hljóði bækur sem þeir hafa valið sjálfir og 
lesi í lestrarstund. Mikilvægt er að kennarinn lesi einnig sjálfur bók í hljóði til 
þess að vera nemendum góð fyrirmynd (Browne, 2001, bls. 46).  

Kennsluaðferð (e. teaching method, instructional method/strategy) er 
hugtak sem segir til um það skipulag sem kennari hefur í sinni kennslu, í 
þeim samskiptum sem hann á við nemendur, viðfangsefnum þeirra og 
námsefninu sem hann kennir (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 
Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 113). Þróaðar hafa 
verið fjölbreyttar aðferðir við að kenna nemendum lesskilning og verða hér á 
eftir nefndar nokkrar aðferðir sem hægt er að nota í kennslu.  

Yndislestur  

Í ljós hefur komið að fjórða hvert barn les aldrei aðrar bækur en námsbækur. 
Sá hópur er stærri heldur en þeir sem teljast vera eiginlegir bókaormar sem 
lesa sér til ánægju daglega. Hópur bóklausra barna hefur stækkað sífellt á 
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undanförnum áratugum og það sama á við um fækkun þeirra barna sem lesa 
öðru hvoru. Eins og áður hefur komið fram skipta fyrirmyndir miklu máli til 
þess að áhugi barna kvikni á bókmenntum. Í flestum tilvikum kviknar sá 
áhugi heima fyrir og eru foreldrar oftast ástæða þess að það gerist. Börn sem 
teljast vera lestrarhestar eru þau börn sem lesið er fyrir eða fyrirmyndir þeirra 
lesa sjálfar bækur í frítíma sínum. Ef hvatning foreldra til yndislestrar er til 
staðar þá er það talið stuðla að bættum námsárangri barna þeirra. Meirihluti 
kennara telur að ábyrgð foreldra sé mikil í því að hvetja börn til þess að lesa 
heima. Innan skólanna eru vaxandi áhyggjur af minnkandi yndislestri barna 
og unglinga. Með nýrri menntastefnu er læsi orðið einn af grunnþáttum 
Aðalnámskrár (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea 
Hjálmsdóttir, 2012, bls.1–9).  

Í skólanum er yndislestur róleg stund þar sem nemendur og kennarar lesa í 
bókum sem þeir velja sjálfir sér til yndisauka (Manning, Leviz og Leviz, 
2010, bls. 42–43).    

PALS 

PALS (Peer Assistant Learning Stragegies) er ætlað að þjálfa lestrarfærni 
nemenda í 1-6 bekk. Á íslensku hefur PALS fengið heitið pör sem læra 
saman. Markmið með PALS er að byggja upp færni hjá nemendum í lestri og 
lesskilningi. Mælt er með æfingum sem taka 35-45 mínútur í senn þrisvar 
sinnum í viku. Nemendur vinna saman í pörum og aðstoða hvor annan til 
þess að bæta lesturinn. Notast er við stigakerfi sem hvatningu og gefa 
nemendurnir sér stig fyrir m.a. að ljúka verkefnum. Kennarinn fylgist með 
lestrarpörunum og aðstoðar þau eftir þörfum (Fuchs, Fuchs, Simmons og 
Mathes, 2011, bls. 1). 

Paralestur (10 mínútur samtals) 
Ferlið: Lesari 1 les hratt og vel í 5 mínútur 
Lesari 2 hlustar, gefur stig og leiðréttir mistök ef einhver eru. Eftir fimm 

mínútur er lesturinn stöðvaður af kennara og pörin skipta um hlutverk. Aftur 
er flett upp á fyrstu blaðsíðunni sem byrjað var á að lesa og lesið í fimm 
mínútur. 

 Endursögn í 2 mínútur. Pörin endursegja það sem þeir lásu. Lesarar 1, 
spyrja hvað gerðist og lesarar 2 segja frá. Kennari stöðvar endursögn þegar 
tíminn er útrunninn. Ef nemendur gerðu sitt besta fá þeir 10 stig. Kennarinn 
getur gefið auka hrós og fá nemendur þá eitt stig til viðbótar. 
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 Efnisgrein dregin saman (10 mínútur). Nemendur draga saman 
efnisgrein og byrjað er að lesa þar sem lesari 2 hætti í lestrinum. Lesari 1 er 
tilbúinn til þess að draga saman aðalatriði textans og lesari 2 spyr spurninga. 
Hann gætir þess að félaginn svari rétt. 

 Þegar tíminn er útrunninn skipta nemendur um hlutverk og lesa og draga 
saman aðalatriði textans. Kennari hrósar og gefur aukastig. 

 Forspá (10 mínútur) 
 Lesari 1 hefur 5 mínútur til þess að giska á framhald sögunnar, hvað 

gerist næst og lesa til þess að athuga hvort að spáin sé rétt. Lesari 2 spyr 
forspárspurninga, hlustar vel og gefur stig fyrir góð svör.  

Lesari 2 tekur við og gerir það sama í fimm mínútur.  
Kennarinn spyr nemendur um það  hvort spáin rættist og hvort eitthvað 

hafi komið þeim á óvart. Nemendur ganga síðan frá, setja gögnin í PALS 
möppuna sína og hafa til þess 2 mínútur (Fuchs o.fl., 2011, bls. 157–158).  

KVL aðferðin: Kann, vil vita, hef lært 

Þessi kennsluaðferð byggir á hugsmíðahyggju nemenda þar sem þeir byrja á 
því að velta fyrir sér fyrri þekkingu og vinna sig í átt að því að bæta við nýrri 
þekkingu. 

Einstaklingar eru eins ólíkir og þeir eru margir og skilja lesinn texta ekki á 
sama hátt og geta ástæður þess verið ýmsar t.d. fyrri þekking og reynsla 
nemenda sem getur verið afar ólík. Til þess að auka lesskilning byggist hann 
að hluta til á því að nemendur átti sig á því hve mikið þeir vita fyrir um 
tiltekið efni. Með því ná þeir að átta sig betur á því hvað þeir vilja vita meira 
um efnið miðað við fyrri þekkingu sína. Þegar kemur að sjálfum lestrinum 
verður hann mun markvissari þegar nemendur hafa áttað sig á eigin þekkingu 
og vita þá betur eftir hverju þeir eru að leita í textanum sem þeir eru að fara 
að lesa. Það er því afar mikilvægt að aðstoða nemendur við að sækja og 
virkja það sem þeir vita nú þegar um efnið sem þeir eru að fara að lesa (Rósa 
Eggertsdóttir, 1998e, bls. 37).  

 KVL aðferðina er hægt að nota fyrir einstaka nemendur, litla hópa eða 
heilan bekk. Aðferðin snýst um hugarflæði og geta samræður í hóp hjálpað 
nemendum að móta eigin hugmyndir og fá áhuga á efninu. Á meðan 
nemendur eru að ná tökum á KVL aðferðinni þarf kennarinn að stýra ferlinu 
til þess að byrja með en draga svo úr stýringunni þegar lengra dregur og setja 
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ábyrgð og frumkvæði yfir á hendur nemendanna sjálfra (Rósa Eggertsdóttir, 
1998d, bls. 37). 

KVL aðferðinni er skipt niður í þrjú þrep en þau eru eftirfarandi: Kann, vil 
vita, hef lært.  

 1. þrep > Hvað kann nemandinn. 
 a. Þegar nemendur byrja að nota aðferðina fá þeir í hendur eyðublað 

sem þeir eiga að fylla inn í. Á þessu þrepi eiga nemendur að virkja fyrri 
þekkingu með því að láta hugann reika. Þær hugmyndir sem þeir hafa um 
efnið nú þegar er skráð í K dálk á eyðublaðið eða spjald fyrir bekkinn ef svo 
ber undir. 

 b. Nemendur eiga flokka atriðin, finna heiti á flokkum og spá fyrir um 
 fróðleiksflokka sem þeir gætu fundið í textanum. Með því að setja upp  
slíka  flokka verður það hvati fyrir meiri áhuga og að fræðast frekar um 
efnið. 

 2. þrep > Það sem nemendur vilja vita. 
 a. Á þessu þrepi leiðir kennarinn umræður til þess að aðstoða 

nemendur við að draga upplýsingar saman og útbúa spurningar sem eru 
tengdar efninu. Kennarinn skrifar spurningarnar á veggspjald eða töflu. 
Þannig deila nemendur þekkingu sinni með hver öðrum. Nemendur fylla út V 
dálkinn á sitt eigið blað hvort sem það er einstaklingur eða í litlum hópi. 

 b. Nú er komið að því að nemendur lesi textann og þarf oft að skipta 
 textanum í kafla sem eru viðráðanlegir fyrir þá. 

 3. þrep > Það sem nemendur hafa lært. 
 Nemendur fylla út í dálk L og skrá niður það sem þeir hafa lært á 

lestrinum. Bekkurinn gerir það sameiginlega og kennarinn skráir á 
veggspjaldið eða á  töfluna en nemendur skrá einnig persónulega sinn skilning 
á eigin blöð hvað þeir hafi lært. Aðal tilgangur L hlutans er að nemandinn 
geti deilt með öðrum nemendum fróðleik sínum og sjái að lesturinn hafi 
tilgang sem er sýnilegur (Rósa Eggertsdóttir, 1998d, bls. 39). 

SSLSR aðferðin: Skoða, spyrja, lesa, segja, rifja upp 

Eins og kemur fram í kafla 2.2. skiptir virkni miklu máli til þess að 
nemandinn nái að stjórna námi sínu og auki þannig námsárangur sinn 
verulega. 

Aðferðum SSLSR er ætlað að kenna nemendum að skima, skanna, spá í 
það efni sem á að lesa og byrja svo sjálfan lesturinn. Á meðan textinn er 
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lesinn hlýðir nemandinn sér yfir öðru hvoru og endar á að rifja upp 
aðalatriðin án þess að rýna í bókina. Mikilvægt er að kennarar prófi aðferðina 
sjálfir áður en þeir fara að kenna hana til þess að ná góðri færni og skilningi á 
tilgangi hennar. Aðferðina þarf að kenna nemendum í áföngum og er því 
mikilvægt að sá texti sem kenndur er sé til þess fallinn (Þóra Björk Jónsdóttir, 
1998, bls. 29). 

 SSLSR aðferðin er ein þeirra aðferða sem hægt er að nota og er hún talin 
vera sú algengasta námstækni sem kennd er. Aðferðin er nokkuð einföld í 
notkun og þeir kennarar sem hafa notað hana telja að nám nemenda verði 
markvissara. Þrepin eru fimm sem aðferðin byggir á og tekur hvert þrep 
mismikinn tíma. 

1. þrep > Textinn skoðaður. Á fyrsta þrepi skoðar nemandinn fyrirsagnir, 
myndir, feitletranir, fyrirsagnir hvort sem er í kaflanum í heild eða þeim hluta 
sem hann ætlar að lesa. Með því að byrja á slíku hjálpar það nemandanum að 
átta sig á því hver uppbygging kaflans er og undirbýr hann til þess að takast á 
við nýjan orðaforða. Að lokum les nemandinn yfir kynningu kafla, upphaf 
hans og lokaorð. Þannig nær hann betri tökum á því að sjá fyrir sér 
heildarmynd kaflans og draga fram aðalatriðin. Fyrsta þrepið ætti ekki að 
taka lengri tíma en 5-10 mínútur og er kaflinn ekki lesinn strax heldur aðeins 
gerir nemandinn sér grein fyrir því um hvað efnið snýst. 

2. þrep > Spurninga spurt. Á þessu þrepi spyrja nemendur sig þeirra 
spurninga sem þeir telja að þeir fái svör við af lestri kaflans og búa til 
spurningar úr hverjum kaflahluta, breyta fyrirsögnum og einnig milli-
fyrirsögnum yfir í kennaralegar spurningar. Með því að notast við þessa 
aðferð átta nemendur sig á því hvað er mikilvægast í kaflanum og verða 
minna háðir kennaranum sem eykur sjálfstæði í vinnubrögðum þeirra. 

3. þrep > Textinn lesinn. Nú er komið að því að lesa kaflann og lesa 
nemendur hvern kaflahluta fyrir sig og leita svara við spurningum sínum. Þeir 
skrifa niður þau svör sem þeir fá út úr lestri kaflans og krefst lesturinn 
mikillar einbeitingar af hálfu nemandans. Þegar á þetta stig er komið er 
mikilvægt að nemendur kunni að stjórna eigin leshraða og lesi hratt yfir það 
sem skiptir minna máli en hægar yfir það sem er mikilvægara. Mikilvægt er 
að lesa aftur yfir ef nemandinn nær ekki skilningi úr því sem hann les.  

4. þrep > Sagt frá efni textans. Nemandinn lítur upp frá lestrinum og spyr 
sig að því hvað hann var að lesa og segir frá aðalatriðunum. Nemendur bæði 
segja frá og skrá niður með eigin orðum það sem fram kom í bókinni eða 
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kaflanum sem þeir lásu. Með því að gera slíkt eykur það líkurnar á því að 
nemandinn muni frekar það sem hann hefur gert sjálfur. Einnig gerir hann sér 
þannig betur grein fyrir því sem hann skildi ekki við lesturinn. 

5. þrep > Efnið rifjað upp. Síðasta þrepið er notað til upprifjunar á því 
sem lesið var. Nú skima nemendur aftur yfir fyrirsagnir og svara 
spurningunum sem þeir sjálfir gerðu. Mikilvægt er að gera þetta oft og innan 
sólarhrings eftir að lestri lauk því hætta er á því að margt gleymist þegar frá 
líður (Þóra Björk Jónsdóttir, 1998, bls. 29–30).  

Leshringir 

Hægt er að nota slíka aðferð þar sem nemendur lesa allir sömu bók, hvort 
sem þeir lesa hana heima eða í skólanum. Áður en nemendur byrja að lesa 
þurfa þeir að hafa í huga að við lesturinn þurfa þeir að leggja á minnið það 
sem þeim þótti áhugavert og hvað þeim þótti mikilvægt í textanum sem þeir 
lásu. Þegar þeir hafa lokið lestri kemur að því að hittast í litlum leshringjum í 
skólanum þar sem nemendur hittast til þess að ræða lesefnið. Kennarinn 
fylgist með eða aðstoðar ef þurfa þykir. Í hringnum geta þeir rætt um lesefnið 
og spurt hvert annað um hvað þeim fannst um lesefnið og áttað sig á því sem 
þeim líkaði eða líkaði ekki við. Með því að nota þessa aðferð dýpkar hún 
skilning nemenda og þeir geti brugðist við því sem lesið er hvort sem það eru 
skáldsögur eða ævisögur (Browne, 2001, bls. 46). 

Hugtakakort 

Notkun hugtakakorta er ein aðferð til þess að efla minni nemenda og 
skilning. Með því að notast við slík kort geta nemendur lagt á minnið það 
sem þeir hafa sett inn á kortið. Þegar hugtakakortið er útbúið hvort sem 
nemendur teikna sjálfir inn á það eða vinna það í tölvuforriti, eru meiri líkur á 
því að þeir festi það í minni sem stendur á kortinu. Fyrir leshamlaða 
nemendur getur gerð hugtakakorta reynst vel og hafa þá litir eða tákn hjálpað 
þeim til þess að leggja betur á minnið (Eadon, 2004, bls. 21). 

Gagnvirkur lestur 

Þegar gagnvirkur lestur er kenndur, oftast í hópum, er miðað við fjóra þætti 
sem nemendur þurfa að fylgja. Þau atriði eru eftirfarandi: 

• Taka saman aðalatriði efnisins. 
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• Spyrja spurninga um efni og hugmyndir textans 
• Þegar skilning skortir eða eitthvað er óljóst, leita þá skýringa. 
• Spá fyrir um það sem gerist næst í textanum. 

Það sem nemendur læra er að taka saman aðalatriði og ná um leið að átta sig 
á mikilvægustu atriðum textans. Þeir spyrja spurninga er tilgangurinn með 
því að kanna hvort að lesandinn hafi skilið það sem hann las og geti fest í 
minni sínu það sem mikilvægt er að muna úr lesnum texta. Útskýringar 
krefjast þess af nemendum að þeir taki eftir hugtökum eða orðum sem þeir 
skilja ekki og finni svör við þeim. Með því að spá fyrir um það sem gerist 
næst í sögunni rifja nemendur upp í leiðinni það sem þeir vita nú þegar um 
efnið og setja fram tilgátu um hvað gerst gæti í framhaldinu. Nemendur lesa 
áfram til þess að sanna, afsanna eða endurskoða þá tilgátu. Þættir sem þessir 
auka skilning og gefa lesandanum færi á því að fylgjast með eigin skilningi 
sem er hluti af góðri námsvitund. Nemendur læra því að nálgast lesturinn á 
skipulagðan og virkan hátt og læra hegðun í námi sem hjálpar þeim að verða 
sjálfstæðari lesendur og hæfari til þess að fást við flóknara lesefni (Anna 
Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7). 

Eins og hefur komið fram í þessum kafla eru notaðar fjölbreyttar aðferðir 
til þess að kenna nemendum að öðlast lesskilning og eru þær aðferðir sem 
rætt hefur verið um aðeins lítið brot af þeim aðferðum sem til eru. Hægt er að 
notast við Hugtakakort, SSLSR og KVL aðferðina í mörgum námsgreinum 
t.d. íslensku, samfélagsfræði og náttúrufræði svo einhver dæmi séu tekin. 
Með leshringjum er hægt að dýpka skilning nemenda á því efni sem þeir eru 
að lesa og fá fram mismunandi sjónarhorn þeirra sem eru að lesa sömu bók. 
PALS aðferðin stuðlar að betri lesskilningi nemenda með því að þeir fylgi 
þeim þrepum sem aðferðin inniheldur.  

3.5 Námsmat 

Óhjákvæmilegt er talið að námsmat sé einstaklingsmiðað. Umræður hafa 
verið á meðal kennara og fræðimanna hvað varðar einstaklingsmiðað 
námsmat. Samræmd próf kanna stöðu nemendahópa og árganga á sviðum 
sem eru afmörkuð en þau þurfa þó ekki að hamla þróun einstaklingsmiðaðs 
náms. Bent hefur verið á það af mörgum að samræmd próf falli illa að þeim 
áherslum sem einstaklingsmiðað nám leggur áherslu á vegna þess að hið 
sama er látið yfir alla ganga þegar kemur að samræmdum prófum. Talið er að 
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það skipti meira máli að kennarar noti fjölbreyttar aðferðir við námsmat og 
nýti niðurstöður þeirra við markmiðssetningu og áætlanagerð með 
einstaklingsbundnu námsmati sem miðað er við markmið hvers nemanda 
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Reglubundinn þáttur skólastarfs er mat á 
árangri nemenda og framförum þeirra í námi. Námsmati er ætlað að veita 
ákveðnar leiðbeinandi upplýsingar um gengi nemenda í námi og er slíkt mat 
orðið  þáttur í námi og kennslu innan skólanna. Námsmat gefur vitneskju um 
hvort árangur hafi náðst í skólastarfi og hvernig nemendum gengur að ná 
þeim markmiðum sem lagt var af stað með í upphafi. Námsmatið þarf að 
endurspegla áherslur þeirrar kennslu sem nemendur hafa fengið og þarf það 
að vera sanngjarnt og áreiðanlegt. Með fjölbreyttu námsmati eru fjölbreytt 
verkefni og útfærslur þeirra metin s.s. munnleg verkefni, hóp- og 
einstaklingsverkefni. Verkefnum nemenda er hægt að safna í möppur eða 
vinnubækur sem veitir kennurum betri yfirsýn hvernig nemendum gengur í 
verkefnum sínum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013. bls. 27–28). 
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4. Rannsóknin 
Þessi kafli fjallar um það hvernig rannsóknin var framkvæmd. Ferli 
rannsóknarinnar var skoðað auk þess sem gerð var grein fyrir vali 
rannsakanda á viðmælendum. Fjallað verður um hvernig gagnaöflun fór 
fram, úrvinnslu þeirra gagna og greiningu á þeim.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða aðferðum er beitt við 
lesskilningsnám nemenda á miðstigi í einum grunnskóla hér á landi. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða aðferðum beita kennarar til þess að efla 
lesskilning nemenda (e. reading comprehension) á miðstigi í einum 
grunnskóla?  

Undirspurningar eru þrjár til að afmarka yfirspurninguna: 

o Hvernig eru kennsluáætlanir byggðar upp með tilliti til kennslu 
sem miðar að auknum lesskilningi? 

o Hvernig endurspeglast áhersla á lesskilning í viðfangsefnum 
nemenda? 

o Hvernig endurspeglast áhersla á aukinn almennan lesskilning í 
samþættingu námsgreina? 

 Ritgerðinni er skipt í átta kafla. Í öðrum kafla, á eftir inngangi, er rætt um 
læsishugtakið, lesskilning sérstaklega, stefnumótun um læsi og rannsóknir á 
læsiskennslu. Þriðji kafli fjallar um lesskilningskennslu, fjórði kafli um 
forsendur náms, tilhögun kennslu og skipulag námsumhverfis. Í fimmta kafla   
verða kynntar nokkrar kennsluaðferðir og viðfangsefni nemenda í  
lesskilningsnámi. Sjötti kafli er rannsóknarkafli um framkvæmd rannsókna. 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru í sjöunda kafla. Í áttunda kafla eru umræður 
þar sem niðurstöður rannsóknarinnar og fræðin þar að baki eru fléttuð saman. 
Í síðasta kafla eru lokorð höfundar. 

 
Lykilorð: Læsi, lesskilningur, lesskilningskennsla, kennsluaðferðir 
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4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er tilviksrannsókn þar sem tilvikið er lesskilningskennsla á 
miðstigi í einum grunnskóla á Norðurlandi. Tilviksrannsóknir (e. case 
studies) eru til þess gerðar að kryfja flókin tilfelli til mergjar. Aðferðir 
tilviksrannsókna hafa verið notaðir í mörg ár í fjölda fræðigreina  þar sem 
rannsakendur nýta sér hana til þess að öðlast skilning á aðstæðum og 
raunverulegum tilvikum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 
2013, bls. 497).  

Til þess að leita svara við spurningum mínum gerði ég 
vettvangsathuganir, tekin voru upp viðtöl við fjóra umsjónarkennara 
miðstigs, rýnt var í kennsluáætlanir og teknar ljósmyndir af vinnu nemenda. 
Vettvangsathugunin fór þannig fram að ég sat fimm kennslustundir og skráði 
hjá mér það sem ég var að leita eftir (sjá fylgiskjal 1). Rætt var við einn 
kennara í einu í viðtölunum til þess að fá sem mest út úr hverju viðtali. 

Vettvangsathuganir byggja yfirleitt á þátttöku í lífi þeirra sem rannsóknin 
nær til. Nálægð sú sem skapast í vettvangsrannsóknum hefur bæði talist 
styrkur og veikleiki þeirrar aðferðar. Veikleiki slíkra rannsókna felst í 
persónulegri nálægð rannsakandans og getur þannig, að sumra mati, rýrt 
vísindalegt gildi hennar. Hins vegar getur slík nálægð veitt rannsakandanum 
öðruvísi innsýn í raunverulegar aðstæður fólks heldur en tölfræðiyfirlit og 
viðtalskannanir geta gert (Kristín Loftsdóttir, 2013, bls. 328). Notast var við 
vettvangsathuganir í fimm kennslustundum. Þó ber að taka það fram að þegar 
rannsakandi gerði athuganir var páskafrí handan við hornið og mátti sjá það í 
kennslustund í íslensku þar sem nemendur unnu með verkefni tengd 
páskunum og því ekki hægt að fylgjast með eiginlegri íslenskukennslu.  

Viðtöl til þess að afla gagna eru tiltölulega ný af nálinni og fela í sér að 
rannsóknargögnum er safnað með því að ræða saman. Slík viðtöl eru ýmist 
notuð samhliða öðrum aðferðum eins og vettvangsathugunum en henta einnig 
ein og sér (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Eigindleg viðtöl eru ýmist hálf- 
opin (e. semi-structured) eða opin/óstöðluð/djúp (e. unstructured, in-depth). 
Viðtölin felast í samræðum á jafnréttisgrundvelli þar sem umræðuefnið er 
ákveðið fyrirfram en svo eru áherslur ekki í samræðunum (Helga Jónsdóttir, 
2013, bls. 143). 

Ég hafði samband við skólann sem ég ætlaði að hafa til rannsóknar og 
fékk samþykki skólastjóra skólans fyrir rannsókninni. Umsjónarkennarar 
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miðstigs voru valdir þar sem þeir hafa reynslu af þeim námsþætti sem var til 
rannsóknar. Kennt er í þremur skólastofum á miðstigi og eru tveir nemendur 
með aðstöðu til þess að læra frammi á gangi en þeir nemendur eru með 
samnemendum sínum í einstaka kennslustundum Ég sat kennslustundir og 
skráði hjá mér það sem mér þótti áhugavert í kennslustundum kennaranna og 
hafði þá punkta til hliðsjónar þegar viðtalið við hvern og einn kennara var 
tekið. Viðtölin voru hálf opin þannig að kennararnir fengju tækifæri til þess 
að tjá sig á sem bestan hátt. Eigindleg viðtöl sem tekin voru höfðu þann 
tilgang að ná sem mestri dýpt á viðfangsefninu frá fleiri en einum aðila til 
þess að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulega væri hægt án þess að 
tilgangur rannsóknarinnar færi forgörðum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 
Kennarar veittu mér aðgang að öllum kennsluáætlunum, þeir gáfu mér leyfi 
til þess að sitja hjá þeim í kennslustundum og skrá niður það sem mér þótti 
áhugavert í kennslustundunum. Einnig fékk ég leyfi til þess að taka myndir af 
verkefnum nemenda. Spurningarnar sem kennarar voru spurðir voru tíu 
talsins en við hverja spurningu voru undirspurningar til þess að fá nákvæmari 
svör frá kennurunum. 

o Kennari 1 er með BA í sálfræði og kennsluréttindi í grunn- og 
framhaldsskóla. Hann hefur starfað sem kennari á miðstigi síðan í 
haust. 

o Kennari 2 er með BA próf í kennslufræðum og diplóma í 
sérkennslufræðum. Hann hefur kennt börnum í sex ár og hefur 
starfað við skólann sem er til rannsóknar í tæp tvö ár.  

o Kennari 3 hefur starfað í fjögur ár á miðstigi sem 
grunnskólakennari. Hann er með BA gráðu í sálfræði og 
kennsluréttindi í grunn- og framhaldsskóla.  

o Kennari 4 hefur starfað við skólann í 17 ár. Hann er útskrifaður 
leikskólakennari og með diplómu í sérkennslufræðum og hefur 
starfað á miðstigi í 2 ár.  

4.2 Greining og úrvinnsla gagna 

Við greiningu og úrvinnslu gagna úr þeim viðtölum sem voru tekin var notuð 
túlkandi greining. Túlkandi greining felur það í sér að rýna í niðurstöðurnar, 
greina mynstur og þemu sem ná að útskýra og lýsa því sem er til rannsóknar. 
Fyrsta skrefið er að safna saman öllum gögnum og setja þau í tölvutækan 
grunn. Eftir að það hefur verið gert er gagnagrunnurinn brotinn niður í 
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einingar sem eru merkingarbærar. En einingarnar hafa að geyma ákveðnar 
upplýsingar sem geta staðið einar og öðrum gögnum óháðar. Næsta skref er 
að búa til yfirflokka sem halda utan um gögnin. Undir hverjum þeirra má búa 
til undirflokka sem hjálpa enn betur við greiningu gagnanna (Rúnar Helgi 
Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 505). Viðtölin voru tekin upp 
og skráð orðrétt inn í tölvu. Vettvangsathuganirnar voru einnig skráðar inn í 
tölvu og hafðar til hliðsjónar við úrvinnslu gagnanna. Eftir að skráningu 
viðtala var lokið var upptökum eytt. Sameinuð voru mismunandi gögn í 
niðurstöðum, viðtöl, vettvangsathuganir og kennsluáætlanir. Eftir að rýnt var 
í gögnin sem fengust af vettvangi voru þau greind í fimm þemu en þau eru 
eftirfarandi: 1. Stefna skólans, þróunarverkefni og kennsluáætlanir. 2. 
Samþætting námsgreina 3. Viðfangsefni og vinnubrögð. 4. Einstaklings-
miðun og nemendur með annað móðurmál og  að lokum námsmat. 

4.3 Réttmæti og siðferðileg atriði 

Réttmæti í eiginlegum rannsóknum snýst um sannleikann sem bundinn er 
við þátttakendur rannsóknarinnar í stað þess að vera skilgreindur á grunni 
rannsóknarinnar (e. subjectoriented rather than research-defined). Til þess að 
auka réttmæti þarf að gæta þess að fullt samræmi sé á milli 
rannsóknaraðferðar og rannsóknarspurningar (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 217–223). Réttmætis rannsóknarinnar var 
gætt með vandvirkni og nákvæmni þegar unnið var úr gögnunum. Notast var 
við einstaklingsviðtöl, vettvangsathuganir og kennsluáætlanir til þess að 
tryggja réttmæti niðurstaðna. Viðtöl fela í sér mannleg samskipti og er því 
ljóst að réttmæti slíkra viðtala fæst ekki tryggt með tæknilegum aðgerðum 
einum og sér. Siðferðileg skírskotun er hvetjandi til þess að rannsakandinn sé 
trúr sínum þátttakendum, nákvæmur, heiðarlegur og fylgi þeim fræðilegu og 
aðferðafræðilegu forsendum sem lagt var af stað með við upphaf 
rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). Rannsakandinn þarf við 
upphaf rannsóknar að átta sig á eigin forhugmyndum og leitast við að leggja 
þær hugmyndir til hliðar svo að það liti sem minnst rannsóknina (Sigríður 
Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 64). Rannsakandi 
lagðist því í vinnu til þess að greina og meta eigin forhugmyndir, skráði þær 
hjá sér og lagði svo til hliðar áður en farið var á vettvang og viðtöl tekin. 
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Margprófun kallast sú nálgun þegar notast er við ólíkar aðferðir og eru 
kostir hennar að geta rannsakað sama tilfelli út frá ólíkum sjónarhornum og 
er fyrir vikið hægt að nýta sér samleitni gagna máli sínu til stuðnings (Rúnar 
Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 502–503). Með 
margprófun var notast við þrenns konar gögn, viðtöl, vettvangsathuganir og 
kennsluáætlanir kennara. 

Ef rannsókn á að geta staðið undir nafni þarf hún að geta uppfyllt 
siðferðilegar og aðferðafræðilegar kröfur. Almenna reglan í siðferði er sú að 
maður eigi að breyta rétt. Orðið siðferði er tvíþætt sem vísar annars vegar til 
þess hvernig hugarfari og hegðun fólks er háttað og hinsvegar til þess hvaða 
hegðun og hugarfar eigi að ríkja. Flest siðfræðileg viðfangsefni felast 
aðallega í því að reyna að komast að niðurstöðum sem eru skynsamlegar um 
tiltekin siðferðileg álitamál sem þarfnast úrlausnar. Siðfræðin hefur það 
verkefni að greina vandamál, skýra valkosti, gæta þess að rök séu dregin fram 
og þau gagnrýnd með von um að niðurstöður verði traustari (Sigurður 
Kristinson, 2013, bls. 71–72). 
Þátttakendur rannsóknarinnar fengu upplýsingar um rannsóknina í 

gegnum tölvusamskipti auk þess sem að rannsakandi mætti á vettvang til þess 
að útskýra nánar ef einhverjar spurningar væru áður en hafist væri handa við 
að rannsaka. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki þar sem tilgangur 
rannsóknarinnar var útskýrður. Þegar kom að viðtölunum sjálfum voru 
þátttakendur upplýstir um að viðtölin yrðu tekin upp og yrðu niðurstöður 
þeirra viðtala notaðar í meistaraprófsritgerð rannsakanda. Einnig voru 
þátttakendur upplýstir um það að nafn skólans yrði ekki gefið upp né nöfn 
þátttakenda. Ákveðið var að númera hvern kennara í staðinn fyrir að gefa 
þeim gervinöfn. Einnig verður staðsetning skólans ekki gefin upp heldur 
talað um einn skóla á Norðurlandi. Einnig var rannsóknin tilkynnt til 
persónuverndar og skólayfirvalda þess svæðis sem rannsóknin fór fram á.  

4.4 Samantekt 

Rannsóknin er tilviksrannsókn sem unnin var með eigindlegum viðtölum, 
vettvangsathugunum, myndum af vinnu nemenda og aðgangi að kennslu-
áætlunum. Lesskilningskennsla var tilvikið sem var til rannsóknar og var 
markmið rannsóknarinnar að fá fram hvernig unnið sé með lesskilning 
nemenda og lesskilningskennslu almennt í kennslustundum. Í viðtölum við 
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kennara var stuðst við viðtalsramma sem gaf færi á því að dýpka viðtölin enn 
frekar ef þurfa þótti. Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar þegar farið var 
í að greina viðtölin niður í ákveðin þemu. Niðurstöður viðtala, vettvangs-
athugana, mynda og kennsluáætlana voru síðan bornar saman og túlkaðar út 
frá gögnunum. Réttmæti fékkst fram með nákvæmni í vinnubrögðum og með 
því að rannsakandi gerði sér grein fyrir stöðu sinni þ.e. að hafa verið á 
vettvangi í æfingakennslu og þurfti að leggja það sem hann hafði upplifað 
algerlega til hliðar.  
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5. Niðurstöður 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Niðurstöðunum er skipt í fjögur þemu og fjallar einn kafli um hvert þema. 
Kafli 5.1 fjallar um stefnu skólans og þróunarverkefni. Í kafla 5.2 er fjallað 
um samþættingu námsgreina út frá viðfangsefnum og vinnubrögðum 
nemenda. Í kafla 5.3 verður fjallað um einstaklingsmiðun og nemendur með 
annað móðurmál. Kafli 5.4 fjallar um námsmat og kennsluáætlanir 

 Á heimasíðu skólans sem var til rannsóknar kemur fram að stefna hans er 
að skapa árangursríkt skólasamfélag sem byggist á jákvæðum skólabrag, 
metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingum. Með jákvæðum skólabrag er 
leitast við að virðing sé borin fyrir öllu umhverfi og einstaklingum þar sem 
fjölbreytileikanum er fagnað. Til þess að efla áhuga nemenda er forvitni 
nemenda vakin sem og fjölbreytt og forvitnilegt starfs- og námsumhverfi. 
Skólinn byggir upp metnað einstaklinga þar sem hver og einn einstaklingur 
getur nýtt styrk- og hæfileika sína til þess að ná árangri. Mat á starfinu fer  
fram með uppbyggjandi og leiðbeinandi hætti til þess að efla og þróa starfið. 
Kennarar skólans starfa í teymum sem hafa það markmið að auka gæði 
kennslunnar, koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda með fjölbreyttu 
námsmati og kennsluaðferðum. Teymiskennsla hefur einnig það markmið að 
rjúfa einangrun kennara. Innan hvers skólastigs starfa kennarar saman.  

Áhersla er lögð á að innleiða læsisstefnu þar sem megináherslan er á að 
þróa samræður í námi undir heitinu tölum saman-lærum saman. Vaxandi 
áhyggjur hafa verið af lítilli þrautseigju og ósjálfstæði nemenda. Því hefur 
skólinn farið í ákveðna naflaskoðun með það hvort að ástæður þess sé að 
finna í kennsluaðferðum kennara. Skólinn telur að með því að auka 
samræðuþáttinn sé hægt að virkja nemendur meira. Með samræðum læra 
nemendur að rýna til gagns, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og læra að 
rökstyðja mál sitt. Einnig er talið að samræður nemenda auki skilning og 
samstarf nemenda á milli og séu lykill að því að því að auka hugtakaskilning 
nemenda í öllum námsgreinum. Kennarar þurfa að kynna sér 
starfendarannsóknir sem hafa verið gerðar til þess að þróa eigin starfshætti. 
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Einnig leggur skólinn áherslu á leiðsagnarmat og aðra þætti sem tilheyra 
lærdómssamfélagi.  

Innan skólans starfar lestrarteymi sem hittist einu sinni í viku. Sjö 
starfsmenn eru í teyminu, einn kennari af hverju stigi, einn kennari sem 
kennir á öllum stigum, tveir stjórnendur og einn starfsmaður bókasafns 
skólans. Markmið teymisins er að fylgja eftir stefnunni tölum saman-lærum 
saman og fylgja læsisstefnu skólans eftir.  

Á heimasíðu skólans kemur fram að kennarar á miðstigi skólans hafi sótt 
námskeið til þess að kenna nemendum PALS lestrarhæfni sem þjálfi 
lestrarfærni og læsi. Auk þess hafi kennarar sótt námskeið til þess að efla 
ritunarfærni nemenda.  
Þegar kennararnir sem rætt var við í viðtölunum voru spurðir hvort þeir 

vissu hver stefna skólans væri gátu tveir kennarar af fjórum sagt frá því hver 
hún væri. Þrátt fyrir að hinir tveir gætu ekki svarað spurningunni töldu þeir 
sig samt sem áður vinna samkvæmt stefnu skólans í öllum sínum verkefnum 
þrátt fyrir að geta ekki bent á það þegar þeir voru inntir eftir stefnu skólans. 

Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlanir sem rannsakanda voru látnar í té sýna glögglega að í öllum 
kennsluáætlunum er gert ráð fyrir að mikið sé unnið með lesskilning 
nemenda. Misjafnt er hvort fram kemur í kennsluáætlunum hvernig 
námsaðlögun fyrir nemendur með námsörðugleika er hagað. En þar sem 
námsaðlögun er lýst fengu þeir nemendur aðlagað námsefni og tækifæri til 
þess að vinna léttari verkefni eða vinna verkefni sín á tölvur eða gerðu önnur 
verkefni á vef. Í viðtölum við kennara kom fram að þeir eru mjög meðvitaðir 
um þá nemendur sem eiga í örðugleikum og fá þeir meiri stuðning við 
verkefni sín auk þess sem að aðgangur að sérkennara og stuðningsfulltrúa er 
mikill.  

Í kennsluáætlunum, viðtölum og vettvangsathugunum kom fram að þau 
verkefni sem nemendur eiga að leysa yfir veturinn eru fjölbreytt og vinna 
nemendur ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum. Fram kom að þegar 
nemendur skila verkefnum sínum hafa þeir oft val um það hvernig þeir skila 
þeim. Sem dæmi þá sagði kennari 2 það ekki skipta sig máli hvernig 
nemendur skiluðu sumum verkefnum: „þau mega gera glærur, syngja, rappa 
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eða annað sem þeim dettur í hug. Aðal málið er að þau aðalatriði sem eiga að 
koma fram séu til staðar.“  

5.1 Samþætting námsgreina 

Í samtölum við kennarana og kennsluáætlunum kom fram að samþætting 
námsgreina er  mikil en samt sem áður talaði stærðfræðikennarinn um að það 
væri svolítið erfitt að samþætta stærðfræðina við aðrar greinar en það væri þó 
reynt: 

Já við höfum allavega tekið hana út eða haft hana sér. Það er auðvitað 
hægt að vinna alls konar vinnu með stærðfræðihugtök og allskonar. En 
við höfum verið svolítið einhæf. Stærðfræðin hefur verið sér á báti. 
Kannski ekki beint einhæf, hvernig við leggjum upp stærðfræðina. Við 
erum ekki að taka Orð af orði inn í stærðfræðina eða hugtakakort. En 
það mætti gera meira af hugtakakortum (kennari 3). 

Hinir kennararnir vinna allir með samþættingu hugtaka og lesefnis við 
aðrar greinar og þá sérstaklega íslensku og samfélagsfræði. Reynt er að 
tvinna saman í íslensku, lesskilning og lestrarkennslu við önnur fög.  

Það er kannski þar sem við erum dálítið mikið að reyna að nota 
aðferðirnar sem við erum að nota í íslensku og yfirfæra þær … til þess 
að samþætta þetta meira þannig að í raun og veru sé öll kennsla í raun 
og veru íslenskukennsla. Við vinnum meira með 
samfélagsfræðitextana í íslensku, ritun og þannig (kennari 2). 

Kennari 3 sagði að miðstigið hefði sameiginlega íslenskuáætlun og 
samfélagsfræðin væri síðan samþætt við íslensku. Hver og einn kennari geri 
áætlun í samfélagsfræði sem tekur mið af kennsluáætlun í íslensku þar sem 
allir þættir í íslenskunni kæmu fram í samfélagsfræðinni. Þessu var kennari 
fjögur sammála og sagði: 

Við í rauninni setjum bara, tökum í rauninni lykilþættina og spáum í 
hvaða þættir eiga að vera inni, hvaða markmiðum erum við að ná?. 
Þannig setjum við áætlun út frá því. Við ætlum að ná þessu og þessum 
markmiðum sem er svo þrepaskipt.......ég geri það svolítið fyrir mínar 
áætlanir af því að ég var að byrja með Byrjendalæsi fyrir yngri, lestur, 
tjáning, ritun og hlustun. Ég reyni að koma því fyrir í íslensku og 
samfélagsfræðinni á miðstiginu (kennari 4). 

Kennari 1 sagðist samþætta náttúrufræði við íslenskukennslu þar sem 
unnið er með lesskilning. Hann sagðist hafa útskýrt hugtök fyrir nemendum 
að einhverju leyti þar sem hann væri búinn að taka ákveðin lykilhugtök og 
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varpa upp á töflu, síðan sé farið yfir þau hugtök, hvað þau þýða og hvernig sé 
hægt að nota þau. 

Í kennsluáætlun í upplýsingatækni mátti sjá samþættingu við aðrar 
námsgreinar í miklum mæli. Sem dæmi um nokkur atriði sem fram komu er 
nemendum kennt á forritið Google Classroom þar sem verkefni í öllum 
fögum eru sett inn og nemendur vinna þau inni í forritinu. Einnig fá þau 
kennslu í að búa til orðatré og veggspjöld í forritum. Nemendur læra að finna 
heimildir á leitarsíðum internetsins og gæði heimilda rædd. Einnig fá 
nemendur kennslu í nota vefinn með því að hlusta á hljóðbækur og skoða 
verkefni sem þeir eiga að vinna. Nemendur eru æfðir í því að nota námsleiki 
sem tengjast stærðfræði.  

Í kennsluáætlun fyrir íslensku er leitast við að samræma íslenskuna við 
samfélagsfræði. Ritunarverkefni eru unnin sem tengjast samfélagsfræði. 

Kennsluáætlun í samfélagsfræði sýnir samþættingu við íslensku með 
ritunarverkefnum. 

Í dönsku kemur samþætting fram í formi ritunarverkefna og málfræði. 
Það sama á við í ensku þar sem unnið er með sömu atriði. 
Í náttúrufræði kemur fram samþætting við aðrar greinar í 

kennsluáætlunum um að nemendur eigi að geta lesið og skrifað hugtök tengd 
náttúruvísindum. 

Í öllum kennsluáætlunum kemur mikil fjölbreytni í þeim aðferðum sem 
notaðar eru til þess að vinna verkefni. Sem dæmi eru hópavinna, vinna með 
veggspjöld og paravinna og vinna í upplýsingatækni. 

Í vettvangsathugunum kom paravinna sem og hópavinna mikið við sögu 
og greinilegt að nemendur eru vanir því að vinna saman. Í ensku unnu 
nemendur í ritunarverkefnum einstaklingslega. Kennari í stærðfræði notaðist 
við samræður, kennslumyndbönd og sýnikennslu fyrir nýja lotu í stærðfræði. 
Í íslensku unnu nemendur saman í pörum þar sem hvert par leysti nokkur 
verkefni sameiginlega. 

5.2 Viðfangsefni og vinnubrögð 

Allir kennararnir nota fjölbreytt viðfangsefni sem kalla á fjölbreyttar aðferðir 
við úrvinnslu verkefna fyrir nemendur. Í stærðfræði fá nemendur að vinna 
saman: 
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Þau hafa val um það hvernig þau vinna. Við hvetjum þau til þess að 
vinna saman og við hvetjum þau til þess að leita aðstoðar hvert hjá 
öðru. Þó svo að þau séu ekki að vinna sömu dæmin og þá helst meira 
að segja þannig að þau séu ekki bæði að reikna sama dæmið. Heldur er 
annar kannski að vinna að einhverju öðru en að þau séu að ræða saman 
um það sem þau eru að gera (kennari 3).  

Þegar vettvangsathugun var gerð í stærðfræði var verið að leggja inn nýja 
lotu. Kennarinn var með sýnikennslu uppi á töflu og kennslumyndband til 
þess að útskýra fjölbreyttar aðferðir við margföldun og deilingu.    

Í samfélagsfræði sagði kennari 4 að nýlega hefði hann verið að vinna með 
Hindúatrú þar sem nemendur unnu verkefnið á veggspjald þar sem ákveðin 
persóna átti að koma fram. Upp úr þeirri vinnu unnu nemendur svo 
hugtakakort.  

Í rauninni gerum við einhvers konar útfærslu með öllum verkefnum til 
að ná að dýpka þau í efninu eða láta þau sundurgreina svolítið hvað 
þau eru að fjalla um svo að það sé ekki ein súpa af texta (kennari 4).  

 

 

Mynd 2 sýnishorn af vinnu nemenda í trúarbragðafræði 
  
Þegar rannsakandi kom inn í kennslustofu sjöunda bekkjar var PALS í 

fullum gangi og lásu nemendur saman í pörum. Sterkir og slakir nemendur 
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vinna saman og fara eftir aðferðum PALS. Hver hluti aðferðarinnar er 
tímasettur og þegar tíminn fyrir hverja aðferð er útrunninn lætur kennarinn 
vita, stillir skeiðklukkuna upp á nýtt fyrir næstu aðgerð. Að sögn kennara 
bekkjarins eru nemendur orðnir leiðir á aðferðinni og segja hana barnalega. 
Þegar rannsakandi sat kennslustund PALS hjá sjöunda bekk fékk hann 
tækifæri til þess að taka þátt í þeirri vinnu með því að vera tímavörður. 
Verkefnið er nokkuð sjálfstýrandi vegna þess að nemendur voru orðnir vel 
þjálfaðir í aðferðum PALS. Á meðan á kennslustundinni stóð nýtti 
umsjónarkennari bekkjarins tækifærið til þess að fara fram og aðstoða 
nemanda með námsörðugleika.  

Kennari 1 sagðist vinna með orðskilning, orðrýni og setja orðin í 
samhengi í náttúrufræði. Hann sagði:  

Við höfum svolítið tekið upp samræður um merkingu orða og hvaða 
merkingu krakkarnir leggja í orðin, hvort þau hafi mismunandi 
merkingar og þess háttar... ef þetta eru mjög mikið af flóknum 
hugtökum þá höfum við stundum gert það svoleiðis að þau eiga að 
skrifa hjá sér það sem þau ekki skilja. Svo ræðum við það og útskýrum 
á töflu. Mér finnst það ekki skila neitt rosalega miklu. Þannig að við 
erum að reyna að fara dýpra í þá vinnu með því að dýpka þær aðferðir 
(kennari 1).  
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Mynd 3 sýnishorn af vinnu nemenda í náttúrufræði 
 Kennarar reyna að nota fjölbreyttar aðferðir við úrvinnslu nemenda á 

verkefnum þar sem para- og hópavinna er mikið notuð við úrvinnslu 
verkefna. Nemendur vinna hugtakakort sem lokaafurð í verkefnavinnu. 
Kennari 2 sagðist hafa það nokkuð opið í mörgum verkefnum hvernig 
nemendur skila af sér. Sem dæmi nefndi hann að þau mættu vera með 
glærukynningu, segja frá munnlega, rappa eða hvað annað sem þeim dettur í 
hug, aðalatriðið sé að þau séu að svara þeim lykilspurningum sem eru í 
verkefninu. Í raun fer það eftir stærð verkefna hversu margir vinna saman og 
hvernig það er útfært. Annar kennari sagði eftirfarandi: 

Það eru sumir sem þurfa að vinna einir af því að þegar þeir eru í hóp þá 
bara reyna þeir að komast upp með sem minnsta vinnu. Þeir eru virkari 
þegar þeir eru einir, en svo finnst mér líka mikilvægt að þau læri að 
vinna saman og skipta með sér verkefnum (kennari 1). 

Að sögn kennara 4 fá nemendur yfirleitt að vinna í hópum og pörum. Ef 
nemendur kjósa að vinna sum verkefni einir þá fá þeir tækifæri til þess. Slakir 
nemendur fá oft að vinna saman og hefur það komið í ljós að þegar þeirri 
aðferð er beitt skila þeir oft af sér verkefnum í stað þess að vera óvirkir í hóp 
með sterkari nemendum. Í samræðutímum í tungumálum, samfélagsfræði og 
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náttúrufræði eru nemendur að vinna saman í litlum hópum og ræða ákveðin 
hugtök og efnisatriði til þess að auka eigin skilning og þess sem þeir vinna 
með hverju sinni. 

Ég hafði pör sem voru alltaf strákur og stelpa. Ég er að reyna að brjóta 
alltaf upp og koma allaf með nýja og nýja samsetningu þannig að þau 
læra að ná að vinna með hverjum sem er. Það er líka partur af 
skólareglunum að nemendum sé sama um með hverjum þeir vinna með 
og bera virðingu fyrir öðrum (kennari 4).  

Þegar nemendur kynna lokaafurð verkefna sinna fyrir framan bekkinn fá 
þeir ljósritað eintak til þess að æfa sig á þannig að allir fái þjálfun í að geta 
sagt frá einnig mátti sjá lokaafurð nemenda í formi veggspjalda á vettvangi. 
Þegar vettvangsathugun var gerð í ensku var verið að skrifa sögur. 

Nemendur unnu einir. Kennari gekk á milli og hvatti nemendur áfram við 
vinnu sína. Hann hrósaði þeim nemendum sem voru duglegir en hvatti áfram 
þá nemendur sem unnu lítið. Einn nemandi var alveg óvirkur í vinnu sinni og 
fór kennarinn því fram á að fá frá honum tvær setningar. Þegar 
kennslustundinni lauk, var sá nemandi ekki búinn að skrifa neitt þrátt fyrir að 
kennarinn færi ítrekað til hans og reyndi að koma honum af stað. 

KVL og Orðaspjall 

Að sögn allra kennaranna sem rætt var við kom fram að eitthvað hefur verið 
unnið með KVL aðferðina en að sögn þeirra hafa þeir unnið mikið með KV 
hlutann en L hlutinn hefur gleymst eða ekki verið lögð næg áhersla á að klára 
aðferðina alla. Í L hlutanum eiga nemendur að velta því fyrir sér hvað þeir 
hafa lært um það efni sem var til umfjöllunar. Þó sagði kennari 4 að hann 
segði ekki við nemendur að nú ætti að vinna með KVL aðferðina heldur 
notaði hann aðferðina án þess að nemendur vissu hvaða aðferð væri verið að 
vinna með.  

Við gerum þetta svolítið á mismunandi hátt, kannski ekki nógu 
formlega. Erum ekki að segja „þetta er KVL aðferðin“ heldur gerir 
maður það sem manni dettur í hug hverju sinni, t.d. ég ætla að gera 
svona þó svo að það heiti ekki endilega KVL. Maður er meira að nota 
aðferðirnar án þess að segja þeim hvað maður er að gera. Maður ætti 
kannski einmitt að klára svolítið að kenna þeim aðferðirnar með 
einhverjum ákveðnum heitum (kennari 4).  

Hins vegar kemur sérfræðingur frá Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 
Akureyri einu sinni í viku til þess að kynna og kenna kennurum aðferðir til 
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þess að efla læsi og lesskilning. Kennararnir óskuðu eftir aðstoðinni eftir að 
ákveðið var að læsisstefna skólans yrði innleidd nú í haust. Þegar rannsakandi 
var á vettvangi var starfsmaður frá Skólaþróun með námskeið til þess að 
kynna kennsluaðferðir fyrir kennurum á miðstigi. KVL aðferðin var kynnt og 
kennd en hún er sú aðferð sem kennarar koma til með að þjálfa nemendur í á 
næstunni. Markmið er að nemendur tileinki sér ný orð og hvernig megi stuðla 
að því að þeir geri svo. Sem dæmi sagði fulltrúi Skólaþróunar að ekki sé nóg 
að vinna með orðið einu sinni á töflu og svo ekki meir. Nemendur þurfa að 
vinna með orðið sem er til skoðunar og gæti lokaafurð þeirrar vinnu verið í 
formi veggspjalds. Til þess að nemendur tileinki sér ný orð þarf að vinna með 
orðið a.m.k. í viku og þegar nemendur eru farnir að nota það í 
ritunarverkefnum má segja að þeir hafi tileinkað sér það orð sem hefur verið 
unnið með. Það er einnig hægt að vinna með orðin með því að notast við 
Orðaspjall, en þar er unnið með eitt nýtt orð í einu og nemendur koma með 
tillögur að því hvað orðið þýðir. Sem dæmi var unnið með orðið Skólahreysti 
í kennslustund sem rannsakandi fylgdist með. Kennarinn tók orðið í sundur, 
skóli og hreysti og veltu nemendur því fyrir sér hvað hreysti þýðir. Þegar 
nemendur gerðu tillögu um hvað orðið þýddi komu hugmyndir eins og að 
„hrista sig, nemendur hreyfa sig, skólar hreyfa sig“. Allir nemendur fengu að 
spreyta sig og var kennarinn vakandi fyrir því að þeir nemendur sem héldu 
sig til hlés fengju einnig að svara. 

Hugtakakort 

Rannsakandi sá á vettvangi að greinilega var unnið mikið með hugtakakort í 
fjölbreyttum útfærslum. Sjá mátti hugtakakort í hverri kennslustofu og einnig 
á göngum skólans. Að sögn kennara eru hugtakakortin notuð sem lokaafurð 
nemenda í verkefnavinnu en einnig eru þau notuð til þess að skilgreina orð og 
hugtök. Hugtakakortin eru einnig notuð á þann hátt að nemendur skipuleggja 
eigin vinnu með hugtakakortum með því að velta því fyrir sér hvað þau ætli 
að fara að gera, hvernig þau halda áfram og hvernig þau ætla sér að finna 
upplýsingar í verkefnum sínum.  
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Yndislestur 

Þegar spurt var hvernig lesskilningur nemenda í yndislestri væri kannaður 
sögðu allir kennarar að þar mætti gera betur til þess að sjá hvort að nemendur 
skildu bækurnar sem þeir lesa. 

Í rauninni er það ekki svo svakalega markvisst. Hugmyndin í haust var 
að við myndum láta þau gera dagbók og þau myndu skrifa alltaf hvað 
þau væru að lesa, nokkrar línur, en við erum ekki búin að gera það. Það 
hefur einhvern vegin ekki orðið en það er góð hugmynd að þau skrifa í 
dagbókina þegar þau hafa lokið við hverja bók. En ég hef vanið mig á 
það þegar þau vilja skipta um bók, þá spyr ég þau um hvað bókin 
fjallaði. Maður finnur það alveg um leið ef þau vita um hvað bókin 
fjallar eða ekki (kennari 4). 

Í vettvangsathugun í sjöunda bekk var yndislestrarstund. Nemendur lásu í 
hljóði hver fyrir sig og tók rannsakandi eftir því að kennarinn las einnig 
sjálfur bók í hljóði. Í viðtalinu spurði rannsakandi kennarann út í það. Hann 
sagði:  

Mér finnst það mjög mikilvægt að lesa sjálfur í bók. Mér finnst það 
glatað þegar það er lestrarstund að kennarinn sé að gera eitthvað annað. 
Það er bara lestrarstund og þá lesum við öll. Ég hef stundum lent í því 
að óróleiki er í bekknum í lestrarstund þá hef ég bent þeim á það að ég 
sé að lesa og þeir séu að valda ónæði fyrir þá sem eru að lesa. Það 
hefur mun meiri áhrif ef kennarinn biður um hljóð því hann er líka að 
lesa (kennari 3) 

Kennarar lesa framhaldssögu fyrir nemendur sína í 20 mínútur á dag og er 
lesturinn orðinn hluti af stundatöflu nemenda síðan skólinn setti það sem 
reglu að lesið yrði fyrir nemendur.  

Ég les á hverjum degi fyrir minn bekk og við höfum kosningu um 
hvaða bók er lesin. Þeim stendur til boða að velja úr einhverjum 
ákveðnum fjölda bóka. Markmiðið er að fá þau til þess að hlusta, skilja 
og láta lesa fyrir sig. Það eru sum börn sem að fá það ekki heima fyrir, 
að láta lesa fyrir sig. Þetta eykur því orðaforða og orðskilning að láta 
lesa fyrir sig. Þannig að það er megin markmiðið (kennari 1) 

Þegar kennararnir voru spurðir hvaða hlutverk foreldrum væri ætlað þegar 
nemendur lesa yndislestur heima, sögðu þeir allir að nemendur ættu að lesa 
heima fimm sinnum í viku og foreldrarnir að kvitta fyrir. Ef það er ekki gert 
fá foreldrar fá tölvupóst þar sem krafist er úrbóta. Hins vegar hafi það komið 
fram í foreldraviðtölum að foreldrar nemenda í sjötta og sjöunda bekk nefndu 
oft að þeir áttuðu sig ekki á því hvers vegna nemendur þyrftu að lesa upphátt. 
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Kennararnir hafa þá sagt við þá foreldra sem eiga börn sem hafa náð góðum 
lestrarhraða að þeir nemendur mættu lesa í hljóði eða lesa fyrir systkini sín. 
Hins vegar þyrftu foreldrar alltaf að kvitta fyrir því að barn þeirra hafi lesið 
heima en meira er ekki krafist af foreldrum af hálfu skólans. 

Foreldrar eiga að kvitta fyrir því að börnin þeirra lesi heima. Þau lesa 
heima fimm sinnum í viku. Það er mjög erfitt að fá því framfylgt í 
sjötta og sjöunda bekk og þá sérstaklega sjöunda bekk, þar virðast 
foreldrar vera á því að þeir þurfi ekki lengur að fylgjast með (kennari 
2).  

Nýlega hafði verið upplestrarkeppni hjá nemendum í sjöunda bekk en þá 
var valinn texti og ljóð fyrir nemendur. 

5.3 Einstaklingsmiðun og nemendur með annað 
móðurmál 

Í sumum kennsluáætlunum kemur fram klausa um námsaðlögun fyrir 
nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám sitt. Sem dæmi um námsaðlögun í 
kennsluáætlun kemur fram að nemendur með námsörðugleika í ensku fá að 
fara á netið og vinna þar sérvalin verkefni. Í stærðfræði fá nemendur 
aðlagaðar áætlanir og kemur sérkennari einu sinni í viku og vinnur með 
þremur nemendum sem þurfa mikinn stuðning. Sérkennarinn vinnur með 
nemendum með sértæka örðugleika frammi á gangi miðstigs eða kemur inn í 
kennslustundir til þess að aðstoða. Einnig er stuðningsfulltrúi alltaf til staðar 
á miðstigi skólans og hefur smæð skólans mikið að segja og það hversu 
góðan aðgang kennarar hafa að sérkennara og stuðningsfulltrúa. Kennari 3 
gerir sér einnig grein fyrir því að þegar hann er með innlögn að þá þurfi 
ákveðnir nemendur að fá nánari útskýringar. Kennari 1 sagðist gefa fyrirmæli 
yfir hópinn og færi svo til þeirra sem þyrftu hnitmiðaðri útskýringar eða meiri 
aðstoð en hinir. Aðgangur að sérkennara og stuðningsfulltrúa er að sögn hans 
til staðar og léttir þannig á honum.  

Ég er með aðlagaðar áætlanir eins og í stærðfræðinni. Við erum með 
sérkennara hjá okkur að vísu bara í mjög litlu hlutfalli. Ég þekki þau í 
stærðfræðinni og veit hvar þau sum standa. Ég fékk sérkennara í 
samstarf með mér og hann er með þrjá nemendur sem hann hittir einu 
sinni í viku til að fara með þeim yfir......Í upplýsingatækninni þá getur 
maður meira úr því að þau séu að vinna í sínu áhugamáli eða setji fram 
á þann hátt sem hentar þeim (kennari 3). 
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Í samfélagsfræði fá nemendur að sögn kennara 4 með námsaðlögun að 
vinna með léttari texta eða fá að vinna með öðrum. Misjafnt væri hvort   
nemendur með námsaðlögun vinna saman eða ekki. Hann reyndi að blanda 
því svolítið saman hvernig og með hverjum þeir vinna. Nýlega hafi nemendur 
unnið saman í fjögurra manna getublönduðum hópum. Allir þurftu að leggja 
sitt af mörkum til verkefnisins með því að skrifa lítinn textabút og teikna 
myndir. 

Það þarf að pressa á alla, maður má heldur ekki gera þessa slöku að 
einhverjum „súkkötum“. Þá týnir maður þeim sem er alltaf „súkkat“. 
Þá er gott að leyfa þeim að vinna saman sem eru slök, því stundum fá 
þeir allt í einu að vera sterkari og þá skila þau allt í einu verkefni.....Ef 
nemandinn er alltaf að vinna með mjög sterkum nemanda þá hugsar 
hann kannski að hann hafi sterkan með sér sem geti unnið hann upp og 
geti þá bara verið súkkat (kennari 4). 

Til þess að koma í veg fyrir að slakir nemendur séu algerlega óvirkir í 
hópavinnu nefndi kennari 4 sérfræðingaverkefni þar sem allir innan hópsins 
þurfa að setja sig inn í verkefnið og fara síðan yfir í næsta hóp og segja frá 
verkefni sínu. Nýlega hafi verið unnið með sérfræðingaverkefni í 
trúarbragðafræði þar sem hver hópur fékk mismunandi verkefni til að vinna, 
hver með ákveðinn þátt innan einnar trúar. Þegar verkefninu var lokið fór 
hver einstaklingur innan hópsins yfir í næsta hóp til þess að kynna verkefni 
sitt. Þannig sé hægt að koma í veg fyrir að slakir nemendur séu algerlega 
óvirkir eða fljóti með í verkefnum.  

Við gefum yfirleitt fyrirmælin yfir hópinn og förum við til þeirra sem 
þurfa að fá hnitmiðaðri útksýringar eða meiri aðstoð heldur en hinir 
(kennari 1). 

Nemendur með annað tungumál 

Þegar spurt var um hvernig unnið væri með nemendur með annað tungumál 
sögðust kennarar reyna að útskýra betur með því að vinna með orð t.d. uppi á 
töflu. Oft segjast nemendur ekki skilja og þá er unnið með þeim sérstaklega 
og reynt að taka orðin í sundur og vinna með þau og þýða. Sérkennari hefur 
einnig komið inn í bekki til þess að styðja við nemendur og útskýra fyrir 
þeim. Einnig séu samnemendur þeirra mjög duglegir að aðstoða, útskýra og 
leiðbeina til þess að koma þeim af stað. Á miðstigi eru fimm nemendur sem 
eru tvítyngdir en einn nemandi talar sitt móðurmál auk þess að hann getur 
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tjáð sig lítillega á ensku. Kennari 2 sagði að í raun sé vinna með slíka 
nemendur samvinnuverkefni hjá hverjum bekk í heild sinni.  

Þau fá einstaklingsaðstoð í lestri og þau eru líka í litlum hópum hjá 
bæði deildarstjóra miðstigs og kennara sem aðstoðar nýbúa en sá 
síðarnefndi býr til námsefni fyrir nemandann og umsjónarkennarar 
fylgja svo eftir (kennari 2).  

Notaðir eru gagnvirkir vefir fyrir nemendur með annað móðurmál en 
íslensku þar sem þeir eru að para saman orð. PALS verkefnið er að nokkru 
leyti sjálfstýrandi þegar nemendur eru komnir upp á lag með aðferðirnar. Það 
veitir kennurum tækifæri til þess að vinna með nemandann sérstaklega. 

Svo bara reyni ég að ræða við þau, maður notast við brjóstvitið eða 
skynsemina til þess að vinna með það sko (kennari 3). 

Tvítyngdir nemendur þurfa stundum útskýringar með ákveðin hugtök og 
hafa þeir flestir verið ófeimnir að láta vita þegar skilning skortir. Oft séu 
notuð einfaldari orð til þess að ná fram skilningi hjá nemandanum og þá 
sérstaklega þegar um flókin hugtök er að ræða. Orðabækur hafa einnig verið 
notaðar til þess kveikja áhuga hjá nemandanum með því að láta hann finna út 
sjálfur hvað orðin þýða.  

Nemendur fá aðstoð frá deildarstjóra og kennara sem kennir nýbúum. Þeir 
útbúa svo námsefni fyrir nemandann sem umsjónarkennari hans sér um að 
fylgja eftir. 

Það þarf oft að útskýra hugtök kannski meira. Við höfum verið með 
sérkennara sem sér um að útskýra hugtök fyrir nemendum með 
ákveðið efni. En samt sem áður, fá þau stundum að lesa efnið sitt á 
sínu móðurmáli þegar efnið sjálft er aðalatriðið en ekki tungumálið. 
Stundum eru þau að læra ný hugtök, þá einfaldar maður textann eða 
hlutina. Það eru kannski um að ræða flókin hugtök en þau eru að læra 
samt sem áður (kennari 4).  

5.4 Námsmat 

Námsmat er hluti af starfi kennara þar sem nemendur eru prófaðir í því sem 
þeir hafa lært. 
Þegar spurt var um námsmat varðandi lesskilning kom fram hjá öllum 

kennurum að PALS sé ein leið í námsmati þar sem nemendur eru 
lestrarprófaðir þrisvar sinnum á meðan á verkefninu stendur við upphaf, 
miðbik og í lok verkefnisins. Einnig kom fram að kennarar nota 
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lesskilningsprófið Orðarún sem tekið er á hverju skólaári. Þegar próf í 
Orðarún eru framkvæmd fá nemendur tvo texta í hendur og eiga að svara 
spurningum úr þeim. Niðurstöður prófsins eru leiðbeinandi um næstu skref 
nemandans í námi. Þess utan er unnið með fjölbreytt verkefni sem nemendur 
eiga að skila til kennara. Kennarinn metur hvort að þau atriði sem eiga koma 
fram skili sér í verkefninu. Hvert verkefni fer inn í verkefnabók nemenda sem 
er svo metin til einkunnar.  

Er greint frá aðalatriðum, hvernig er uppsetningin og fleira. Svo gerir 
maður skala sem ég gef þeim einkunn eftir. Stundum er kannski 
spurningakeppni þar sem tveir og tveir vinna saman eða fleiri í hóp 
vinna saman. Þá kemur fram hvort að þau skilja efnið. Hvernig svara 
þau en stundum er líka símat í gangi og sjá hvernig þau bregðast við 
spurningum. Blikka einhver augu eða hvað margir rétta upp hönd til 
þess að svara (kennari 4). 

Kahoot tölvuforritið er mikið notað en það er vefur sem kennari getur 
notað til þess að búa til spurningar úr námsefni sem nemendur hafa verið að 
læra og býr svo til fjóra svarmöguleika við hverri spurningu. Nemendur eru 
þá tveir og tveir saman með tölvu þar sem þeir skrá inn nöfn sín og svara 
spurningum. Með slíkri spurningakeppni þurfa nemendur að tala saman um 
hvert rétt svar sé og læra þá í leiðinni. Kennarinn sér þegar allir eru búnir og 
svara spurningunni og sér þá hverjir svöruðu rétt. Þegar öllum spurningunum 
er lokið þá koma niðurstöðurnar í ljós. Nemendur telja oft að þegar þeir séu 
að tala um efnið séu þeir að svindla eins og t.d. í verkefnavinnu en í raun eru 
þeir að læra í leiðinni.  

Mér finnst það svo merkilegt að maður hafði aldrei spáð í það áður af 
því við erum að vinna með samræður í skólanum, því nú er ég farin að 
tala miklu meira um samræður en áður sagði maður frekar að þau væru 
að tala saman (kennari 4).  

Rannsakandi fékk 10 kennsluáætlanir til skoðunar og kom fram í öllum 
áætlunum hvernig kennarar ætla sér að meta vinnu nemenda. Námsmat er í 
formi verkefna sem unnin eru á netinu og skilað á réttum tíma, sjálfsmat og 
hópamat, hegðun og þátttaka í umræðum, vinna í tímum, samvinna, 
úrvinnsla, lestrarpróf, lesskilningspróf, ritgerðaskrif, einstaklings- og 
hópaverkefni, kynning verkefna, stuttar kannanir úr viðfangsefnum, 
verkefnabækur og verkefnamöppur nemenda svo einhver dæmi séu tekin. 
Einnig fékk rannsakandi kennsluáætlun í samræðu fyrir miðstig en hún var 
eingöngu útfyllt fyrir október og nóvember. Það sem kom fram var þjálfun og 
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upprifjun á samræðureglum þar sem viðfangsefnin voru getuskipt þ.e. létt og 
þyngri viðfangsefni. Einnig var yfirfærsla æfð og ítrekað að samræðureglur 
ætti að viðhafa í öllum fögum. 

5.5 Samantekt 

Innleiðing nýrrar stefnu og þróunarverkefni skólans tölum saman-lærum 
saman kemur fram í öllu námi nemenda á miðstigi skólans sem var til 
rannsóknar. Kennarar virðast vera afar meðvitaðir um mikilvægi þess að 
nemendur vinni og læri saman. Nemendur vinna verkefni sín ýmist einir, í 
pörum eða í hópum þar sem reynt er að blanda saman í hópa bæði sterkum og 
slökum nemendum. Einnig kom það fram að þegar slakir nemendur vinna 
saman skili þeir oft frá sér verkefnum í staðinn fyrir að vera óvirkir í vinnu 
með þeim sterkari. Til þess að koma í veg fyrir að nemendur séu alltaf óvirkir 
í blönduðum vinnuhópum nota kennarar stundum sérfræðingahópa þar sem 
allir nemendur innan hópsins þurfa að setja sig inn í verkefnið til þess að geta 
farið á milli hópa til þess að kynna verkefni síns hóps. 

Í kennsluáætlunum kemur skýrt fram það efni sem á að taka fyrir og 
hvernig það skuli útfært. Rannsakandi fékk í hendur 10 kennsluáætlanir og 
var námsaðlögun útfærð í fimm kennsluáætlunum en í viðtölum kom það 
fram að kennarar eru meðvitaðir um þá nemendur sem eiga í erfiðleikum í 
námi og fá þeir oft sérstakan stuðning frá kennara og sérkennara. Fram kom 
hjá kennurum að nemendur með námsörðugleika fengju aðlagaða 
kennsluáætlun og þeir sem ættu í miklum erfiðleikum fengju aðlagaða 
kennsluáætlun frá sérkennara. Góður aðgangur er bæði að sérkennara og 
stuðningsfulltrúa vegna smæðar skólans.  

Yndislestur er hluti af námi nemenda og lesa nemendur í 20 mínútur á 
hverjum degi. Þó kom fram að eftirfylgni með lesskilningi þyrfti að vera 
betri. Lagt hafi verið upp með í haust að nemendur skráðu í dagbók daglega   
hvað þeir lásu eða tækju saman einu sinni í viku það sem þeir hefðu lesið. 
Það hefur ekki komið til framkvæmdar ennþá. Kennarar hafa reynt að kanna 
lesskilning nemenda með því að spyrja þá út í bókina þegar þeir hafa klárað 
hana. Þegar spurt var um hlut foreldra hvað varðar yndislestur kom fram að 
misjafnt væri hvernig það gengi. Nemendur eigi að lesa heima fimm sinnum í 
viku og foreldrar að hlusta og kvitta fyrir lestrinum. Foreldrar barna í sjötta 
og sjöunda bekk hafa kvartað yfir heimalestri barna sinna og þá sérstaklega 



 48 

hjá þeim börnum sem eru með góðan leshraða. Þá hafa kennarar komið til 
móts við foreldra með því að leyfa nemandanum að lesa í hljóði eða að hann 
lesi fyrir systkini sín. 
Þegar rannsakandi kom á vettvang var PALS í gangi en það hefur það 

markmið að auka lesskilning nemenda. Fylgst var með einni kennslustund 
þar sem nemendur voru með á hreinu hvað átti að gera. Að sögn kennara 
bekkjarins eru nemendur sjöunda bekkjar orðnir frekar leiðir á aðferðinni og 
þykir hún orðin barnaleg enda er aðferðin ætluð fyrir nemendur upp í sjötta 
bekk. 

Á veggjum í öllum skólastofum miðstigs eru hugtakakort sýnileg og má 
þar sjá afrakstur verkefna sem nemendur hafa unnið. Kortin eru fjölbreytt að 
útfærslu og eru myndir og útskýringar mikið notaðar. Lykilhugtök í 
verkefnum nemenda koma fram á hugtakakortunum sem eru svo fest upp á 
vegg þar sem nemendur geta skoðað bæði sitt eigið verkefni og verkefni 
annarra.  

Nemendur með annað móðurmál en íslensku fá aðstoð við nám sitt hjá 
deildarstjóra miðstigs og kennara sem kennir nýbúum. Þeir útbúa námsefni 
fyrir þá nemendur sem þeir taka svo með sér í kennslustundir með 
samnemendum sínum. Þar sér kennarinn um að fylgja eftir þeim verkefnum 
sem nemandinn hefur fengið. Einnig segjast kennarar miðstigs aðstoða þá 
nemendur sérstaklega með því að sitja með viðkomandi og útskýra fyrir 
þeim. Einnig kom fram að það er í raun verkefni bekkjarins í heild að aðstoða 
hvert annað. 
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6. Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða aðferðum er beitt við 
lesskilningsnám nemenda á miðstigi í einum grunnskóla hér á landi. 

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hvaða aðferðum beita kennarar til 
þess að efla lesskilning nemenda (e. reading comprehension) á miðstigi í 
einum grunnskóla? 
Þrjár undirspurningar til dýpkunar rannsóknarspurningarinnar voru 

eftirfarandi:  

• Hvernig eru kennsluáætlanir byggðar upp með tilliti til kennslu sem 
miðar að auknum lesskilningi? 

• Hvernig endurspeglast áhersla á lesskilning í viðfangsefnum 
nemenda? 

• Hvernig endurspeglast áhersla á aukinn almennan lesskilning í 
samþættingu námsgreina? 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og túlkaðar með 
hliðsjón af fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og þeim rannsóknar-
spurningum svarað sem lágu til grundvallar.  

Kaflanum er skipt á sama hátt og niðurstöðukafla: Fyrsti kaflinn varðar 
stefnu skólans og þróunarverkefni. Annar kafli fjallar um samþættingu 
námsgreina. Þriðji kafli fjallar um viðfangsefni og vinnubrögð. 
Einstaklingsmiðun og nemendur með annað móðurmál er viðfangsefni kafla 
fjögur. Fimmti og síðasti undirkafli fjallar um námsmat. 

6.1 Stefna skólans og þróunarverkefni 

Stefna skólans sem var til rannsóknar er að skapa árangursríkt skólasamfélag 
sem byggist á jákvæðum skólabrag þar sem stefnt er að því að gera nemendur 
að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum. Markmiðið er að 
nemendur læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og öðrum einstaklingum 
þar sem fjölbreytileika er fagnað og að skólinn byggi upp metnað 
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einstaklinga með forvitnilegu náms- og starfsumhverfi þar sem hver og einn 
einstaklingur getur nýtt sína styrk- og hæfileika. 

Innleidd hefur verið læsisstefna þar sem aðaláherslan er á að þróa 
samræður í námi og hefur það þróunarverkefni fengið heitið Tölum 
saman/lærum saman. Tilgangur þróunarverkefnisins er að virkja nemendur 
meira og að með samræðum læri þeir að rýna til gagns og bera virðingu fyrir 
skoðunum annarra. Einnig telur skólinn að með samræðuþættinum aukist 
skilningur nemenda enn frekar sem sé lykillinn að því að auka 
hugtakaskilning þeirra sem jafnframt er grunnur að lesskilningi. Einnig benda 
rannsóknir til þess að mikilvægt sé að kennari útskýri hugtök fyrir nemendum 
áður en vinna með þau hefst  til þess að auka lesskilninginn (van den Broek 
og Kremer, 2000, bls. 10–11). . Í umræðu um skólamál hefur slakur árangur 
unglinga í lesskilningi, einkum drengja, verið áberandi. Niðurstöður PISA 
benda í sömu átt (Almar M. Halldórsson o.fl., 2012, bls. 18–25). Ráðherra 
menntamála hleypti af stað þjóðarátaki s.l. haust um læsi og lýsti áhyggjum 
sínum yfir því að barn sem gæti ekki lesið sér til gagns þegar grunnskóla lyki 
hefði ekki sömu tækifæri til náms og læs börn. Hann sagði að meiri líkur 
væru á því að illa læs nemandi myndi flosna upp úr námi (RÚV, 2015, 24. 
ágúst).  

Í því þjóðfélagi sem við búum í er mikilvægi læsis mikið og mikilvægt að 
efla þann þátt verulega í öllu námi nemenda (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, 
bls. 112). Að teljast læs eru grundvallar mannréttindi hvers einstaklings og er 
talið vera þáttur í mannlegri og félagslegri þróun hans (UNESCO, e.d.). Til 
þess að verða læs verður einstaklingur að geta skilið ritmál og innihald þess  
og vera þannig fær um að tjá sig (Rósa Eggertsdóttir o.fl. , 2010, bls. 28). 
Skólinn sem rannsóknin tók til er með stefnu sinni og þróunarverkefninu að 
takast á við brýn viðfangsefni sem tengjast læsi og lesskilningi. Einnig hefur 
verið skipað læsisteymi innan skólans sem hefur það hlutverk að fylgja eftir 
þróunarverkefni skólans enda ber að hafa í huga að þróun í menntamálum 
tekur tíma og krefst þrautseigju og þolinmæði (Almar M. Halldórsson o.fl., 
2012, bls. 7). 

6.2 Samþætting námsgreina 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er undirstrikað mikilvægi þess að samþætting sé í 
öllu námi og tenging sé milli námsgreina þannig að nemendur öðlist  
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betri skilning. Nemendur þurfa einnig að öðlast lykilhæfni í námi sem þjálfar 
þroska þeirra heilt yfir og tengist öllum sviðum náms (Mennta- og 
menningamálaráðuneyti, 2013, bls. 51, 80). Rannsóknir benda til þess að 
áhugi nemenda dvíni á náttúrufræðigreinum þegar námið þyngist og getur ein 
ástæða þess verið að nemendur skilji ekki fræðilegan texta náttúrufræðinnar  
(Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 7–8). Samþætting tengist forsendum náms og 
rannsókn Hafþórs undirstrikar nauðsyn þess að samþætta læsi kennslu í 
öðrum greinum, á borð við náttúru- og samfélagsfræði, og að gert sé ráð fyrir 
því í kennsluáætlunum, kennsluskipulagi og viðfangsefnum nemenda. Í þeim 
kennsluáætlunum sem skoðaðar voru var samþætting íslensku og 
samfélagsfræði mest áberandi og það kom einnig fram í viðtölum við 
kennara. Það má því segja að með því að samþætta greinar innan skólans sem 
um ræðir sé hann að bregðast við tilmælum Aðalnámskrár um mikilvægi 
samþættingar. Rannsóknir benda til þess að lestur fræðibóka sé frábrugðinn 
því að lesa hefðbundnar bókmenntir. Í náttúrufræði er til dæmis verið að 
vinna með hugtök sem nemendur geta átt erfitt með að skilja. Það þurfi því 
að veita nemendum sérstaka þjálfun til þess að verða færir um að lesa 
fræðitexta (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 7–8). Kennari 1 sagðist samþætta 
náttúrufræðina öðrum námsgreinum með því að leggja áherslu á að nemendur 
skilji hugtök náttúrufræðinnar og má sjá afrakstur slíkrar vinnu á mynd 3. Að 
öðru leyti var ekki að sjá markvissa samþættingu milli náttúrufræði og 
íslensku. Skólinn þarf því að skoða þann þátt betur í ljósi ályktana Hafþórs. 

Í kennsluáætlunum og viðtölum á vettvangi kom fram að mikil áhersla er 
lögð á samþættingu í íslensku og samfélagsfræði og mátti sjá afrakstur af 
vinnu í trúarbragðafræði á mynd 4 en ekki kom nógu skýrt fram á hvaða hátt 
náttúrufræðin á að vera samþætt íslenskunni. Til þess að vinna með flókinn 
fræðitexta er hægt að nota KVL aðferðina en að sögn kennara 4 notar hann 
ekki aðferðina eina og sér heldur blandar henni við aðra vinnu og segir 
nemendum ekki að hann sé að vinna með KVL. Kennarar hafa ekki notað L 
hluta KVL aðferðarinnar mikið. Þó segir í leiðbeiningum um notkun 
aðferðarinnar að nemendur þurfi að gera sér grein fyrir því hvað þeir eru að 
vinna með og þurfi að nota viðeigandi eyðublöð til þess að gera sér betur 
grein fyrir því hvað þeir vita og hvað þeir vilja vita, samræður koma þar inn 
sem hluti af hugarflæði í K hlutanum. Að lokum í L hluta aðferðarinnar skrá 
nemendur hjá sér það sem þeir hafa lært (Rósa Eggertsdóttir, 1998d, bls. 39). 
Einstaklingur getur einungis bætt við þekkingu sína ef honum tekst að tengja 
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hana við það sem hann veit fyrir. Ef hann er ekki fær um það er hætta á að ný 
þekking gleymist jafn harðan (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 218–219). 
KVL aðferðina er hægt að nota í litlum hópum þar sem hugarflæði og 
samræður aðferðarinnar hjálpar nemendum með eigin hugsmíðar og auka 
áhuga þeirra á námsefninu (Rósa Eggertsdóttir, 1998d, bls. 37).  

6.3 Viðfangsefni og vinnubrögð 

Þær kennsluáætlanir sem voru til skoðunar eru útfærðar á þann hátt að skráð 
er inn á þær það efni sem á að taka fyrir og hvernig það skuli útfært þegar 
kemur að vinnu í kringum efnið sem á að vinna með. Eins kom fram í 
niðurstöðum rannsóknarinnar er fjallað um námsaðlögun í helmingi 
kennsluáætlananna. Sérkennari útbýr kennsluáætlanir fyrir nemendur með 
mikla námsörðugleika. Þó eru fleiri nemendur sem þurfa meiri aðstoð en 
aðrir og kom fram í viðtölum að kennarar eru meðvitaðir um þá nemendur og 
aðstoða þá sérstaklega.  

Kennarar geta beitt ýmsum aðferðum til þess að koma á móts við 
fjölbreytilegan hóp nemenda. Í bekkjunum sem voru til athugunar var mikið 
unnið með hugtakakort við úrvinnslu verkefna og hafa nemendur úr miklu að 
velja þegar þeir vinna þau verkefni. Notkun hugtakakorta er ein aðferð til að 
efla minni og skilning nemenda. Með því að nota slík kort eiga nemendur 
auðveldara með að leggja á minnið það sem sett hefur verið inn á 
hugtakakortin. Leshamlaðir einstaklingar virðast njóta góðs af slíkum kortum 
og hafa þeir þá jafnvel bætt við litum eða táknum sem auðvelda þeim að 
leggja ýmis atriði betur á minnið (Eadon, 2004, bls. 21).  

Gagnvirkur lestur er einnig aðferð sem nær til breiðs nemendahóps og til 
þess ætluð að auka skilning nemenda og gefur þeim færi á því að fylgjast 
með skilningi sínum sem er hluti af námsvitund þeirra (Anna 
Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7). Á vettvangi sást notuð svipuð aðferð sem var í 
formi PALS. Reynt er að fylgjast með þeim nemendum sem eru óvirkir í 
hópavinnu og einnig fer kennari til þeirra nemenda sem þurfa nánari 
útskýringar á því hvernig á að vinna verkefni eða betri útlistun á hugtökum 
sem á að vinna með. Einnig er PALS aðferðin ein leið til þess að efla 
samræður í námi (Fuchs o.fl., 2011, bls. 1).   

Leshringir eru ætlaðir til þess að fá nemendur til þess að tala saman um 
bækur sem þeir lesa. Kennarinn fylgist með og aðstoðar eftir þörfum 
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(Browne, 2001, bls. 146). Gildi menntunar í lykilhæfni felst í því að þroska 
hæfni nemenda til samskipta (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 
bls. 86). Í þeim viðtölum sem tekin voru við kennara kom hvergi fram að 
notaðir væru leshringir til þess að auka lesskilning nemenda. Lestur nemenda 
var fyrst og fremst á einstaklingsgrunni. Hver og einn nemandi velur sér 
sjálfur bækur og les í þar til gerðri yndislestrarstund sem er orðin hluti af 
stundatöflu nemenda. Ekki er fylgst með því sérstaklega hvort að nemendur 
skilji það sem þeir lesa, en þó sögðust kennarar reyna að spyrja nemendur út í 
það sem þeir lásu þegar þeir vilja skipta um bók. Til stóð í haust að nemendur 
héldu dagbækur um það efni sem þeir lesa þar sem þeir skráðu inn í hana 
annað hvort daglega eða vikulega. Því hefur ekki enn verið hrint í 
framkvæmd.  

Nemendur á miðstigi skólans, lesa heima fimm sinnum í viku og kvitta 
foreldrar fyrir lestrinum. Þó hafa foreldrar þeirra barna sem eru komin með 
góðan leshraða kvartað yfir því að börn þeirra þurfi að lesa upphátt fyrir þau, 
en kennarar hafa komið til móts við þá með því að barnið geti lesið í hljóði 
eða lesið fyrir yngri systkini sín. Ástæða þess að svo mikil áhersla er lögð á 
yndislestur nemenda er sú að vaxandi áhyggjur eru af því að nemendur séu 
hættir að lesa sér til ánægju. Það kemur meðal annars fram í rannsókn sem 
var gerð árið 2009 þegar 10-15 ára börn voru spurð hversu margar bækur þau 
hefðu lesið síðustu 30 daga km í ljós að þeim sem enga bók höfðu lesið 
fjölgaði úr 11% árið 1968 upp í 33% 2003 en fækkaði niður í 28% 2009   
Rannsakendur töldu að skýringuna á fækkun árið 2009 mætti finna í því að 
skólar hafa farið í mikið átak til að auka lestur nemenda. Einnig að Stóra 
upplestrarkeppnin sem er fyrir nemendur í sjöunda bekk hafi haft sitt að segja 
en á meðal markmiða keppninnar er að auka almennan lesskilning  og lestur 
nemenda og það að virðing sé borin fyrir hverjum einstaklingi. Einnig er talið 
að keppnin sé hvetjandi fyrir nemendur með sem eru með lestrarörðugleika 
(Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009, 
bls. 258–259). Önnur rannsókn benti til að fjórða hvert barn lesi sér ekki til 
ánægju (Brynhildur Þórarinsdóttir, ofl., 2012, bls.1–9).   

Ein af forsendum náms er að nemendur hafi skýra sýn á það hver 
markmið námsins eru. Þeir þurfa að trúa á eigin árangur með því að hafa 
sjálfsstjórn og sjálfsaga og vilja til þess að bera ábyrgð á eigin námi (Rúnar 
Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 164). Tillaga starfshóps sem gerði rannsókn fyrir 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti var sú að nemendur í Reykjavík fengju 
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viðurkenningu fyrir að vera duglegir að lesa. Með því að veita slíka 
viðurkenningu væri hún hvetjandi fyrir aðra nemendur til þess að vilja lesa 
bækur sér til gamans (Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl., 2011, bls. 1–5). 
Skólinn sem var til rannsóknar hefur tekið þátt í Stóru upplestrarkeppninni og 
fá þeir nemendur sem standa sig best viðurkenningu. Fjölbreytni innan hvers 
nemendahóps er mikil og er ekki hægt að ganga að því vísu að allir skilji 
lesinn texta á sama hátt. Nemendur þurfa því að átta sig á fyrri þekkingu sinni 
um efnið. Með því átta nemendur sig frekar á því hverju þeir vilja bæta ofan á 
þekkingu þegar þeir hefja sjálfan lesturinn (Rósa Eggertsdóttir, 1998e, bls. 
37).  

6.4 Einstaklingsmiðun og nemendur með annað 
móðurmál 

Eins og kom fram í niðurstöðum að þá er liðurinn námsaðlögun aðeins settur 
inn á fimm kennsluáætlanir af þeim tíu sem voru skoðaðar við gerð 
rannsóknarinnar og getur hluti skýringarinnar verið sá að sérkennari gerir 
kennsluáætlun fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika. Þeir kennarar 
sem rætt var við sögðust vita hvaða nemendur ættu í örðugleikum með nám 
sitt og fengju þeir til að mynda færri dæmi í stærðfræði og hefðu einnig mikið 
val þegar kæmi að úrvinnslu verkefna. Með því að nota aðferðir PALS vinna 
þeir nemendur sem eru slakir með sterkari nemendum í pörum sem gefur 
þeim tækifæri til þess að efla eigin skilning (Fuchs o.fl., 2011, bls. 1). Með 
fjölbreyttum verkefnum er komið til móts við einstaklinga. Í stærðfræði fá 
nemendur færri dæmi til þess að reikna og virðist það ekki koma niður á 
kunnáttu þeirra þegar kemur að prófum í lok hverrar lotu. Einnig gætu 
nemendur notað SSLSR aðferðina þar sem þeir þurfa að skima yfir texta, 
myndir og fyrirsagnir áður en þeir hefja lesturinn og hlýða sér svo yfir á 
meðan á lestri stendur (Þóra Björk Jónsdóttir, 1998, bls. 29). Þó virðist 
skólinn ekki nota þá aðferð beint heldur virðist nota hluta aðferðarinnar þegar 
nýtt efni er lagt fyrir. Eins og áður hefur komið fram er KVL aðferðin ein leið 
til þess að efla lesskilning nemenda (Rósa Eggertsdóttir, 1998e, bls. 37).  

Nemendur með annað móðurmál fá sérstaka aðstoð frá sérkennara, 
umsjónarkennara, deildarstjóra skólans og kennsluráðgjafa frá skóladeild 
bæjarins. Fram kom að vinna með slíka nemendur er samvinna allra innan 
bekkjarins og eru samnemendur þátttakendur í þeirri samvinnu. Nemendurnir 
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fá m.a. orð og hugtök sem þeir taka í sundur til þess að reyna að skilja þau 
betur. Einnig fá þeir nemendur að lesa bækur á eigin tungumáli þegar ekki er 
verið að vinna sérstaklega með tungumálið. Einnig hefur sérkennari komið 
inn í kennslustundir til þess að vinna með þá einstaklinga sem hafa annað 
tungumál og léttir það mikið á kennara bekkjarins. Ef námsefnið er sett í 
samhengi við það sem nemandi veit þegar eru meiri líkur á því að áhugi 
kvikni hjá nemandanum til þess að vilja kynna sér námsefnið nánar  (Burden 
og Byrd, 2013, bls. 171–172).  

6.5 Námsmat 

Próf eru hluti af námi nemenda og hafa samræmd próf og tilgangur þeirra 
þann tilgang að kanna stöðu nemenda á landsvísu. Þrátt fyrir að nám eigi að 
vera einstaklingsmiðað þá gefa niðurstöður slíkra prófa ákveðna mynd af 
hverjum nemanda. Með því að farið sé yfir niðurstöður prófanna er hægt að 
þróa starf innan skólanna enn frekar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  Í 
skólanum sem var til rannsóknar eru próf  ekki stór þáttur starfsins og meira 
um fjölbreytt verkefni sem metin eru til einkunna. Nemendur skólans setja 
verkefni sín inn í verkefnamöppur sínar og þau eru metin til einkunnar. 
Einnig vinna nemendur verkefni í tölvum og er Google Classroom mikið 
notað við úrvinnslu verkefna sem nemendur skila svo á rafrænu formi til 
kennara. Í hópavinnu er afrakstur þeirrar vinnu metinn af kennara til 
einkunnar, einnig fylgjast kennarar með því að nemendur séu allir virkir í 
slíkri vinnu og hafa brugðist við því með því að hafa sérfræðihópa þar sem 
allir þurfa að setja sig inn í verkefnið þannig að hver og einn innan hópsins 
þarf að fara yfir í aðra hópa og kynna verkefni síns hóps . Í Aðalnámskrá 
segir að þáttur skólastarfs sé að meta vinnu nemenda og hverjar framfarir 
þeirra eru. Það námsmat sem gert er þarf að endurspegla þá kennslu sem 
nemendur hafa fengið og áherslur kennslunnar (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 27–28).  
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7. Lokaorð 
Í þessari rannsókn var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
Hvaða aðferðum beita kennarar til þess að efla lesskilning nemenda (e. 
reading comprehension) á miðstigi í einum grunnskóla? Þrjár undirspurningar 
til dýpkunar rannsóknarspurningarinnar voru eftirfarandi:  

• Hvernig eru kennsluáætlanir byggðar upp með tilliti til kennslu sem 
miðar að auknum lesskilningi? 

• Hvernig endurspeglast áhersla á lesskilning í viðfangsefnum 
nemenda? 

• Hvernig endurspeglast áhersla á aukinn almennan lesskilning í 
samþættingu námsgreina? 

Niðurstöðurnar bera með sér að kennarar beita fjölbreyttum aðferðum við 
lesskilningsnám nemenda. Notuð eru hugtakakort, fjölbreytt hópa- og 
paravinna auk þess að PALS vinna var í fullum gangi þegar komið var á 
vettvang rannsóknarinnar. Einnig er líklegt  að með aðkomu 
Skólaþróunardeildar Háskólans á Akureyri styrki það  kennara enn betur til 
þess að nota enn fjölbreyttari aðferðir við lesskilningskennslu.   

Kennarar vinna með lesskilning fjölbreyttan hátt en mætti þó bæta enn 
frekar að mínu mati. Með því að fylgjast betur með lestri nemenda þegar 
kemur að yndislestri væri gott að þeir skrifuðu í dagbækur um það sem þeir 
hafa lesið og geta kennarar þannig fylgst betur með lesskilningi nemenda. En 
eins og kom fram í niðurstöðum þá stóð til að nota dagbækur s.l. haust en 
hefur ekki enn  komið til framkvæmda. Leshringir væru góð leið til þess að 
fylgjast með slíkum skilningi þar sem allir lesa sömu bók og ræða efni hennar 
í litlum leshringjum undir stjórn kennara. Það myndi einnig auka 
samræðuþáttinn hjá nemendum þar sem þeir skiptast á skoðunum um efni 
bókarinnar og eigin skilning á lesefninu. 

Samþætting er á milli námsgreina og þá sérstaklega milli samfélagsfræði 
og íslensku. Í viðtölum og kennsluáætlunum kom samþætting við 
náttúrufræði ekki skýrt fram og mætti efla þann þátt enn frekar. Rannsóknin    
benti til þess að nemendur eigi erfitt með skilning á hugtökum 
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náttúrufræðinnar og því sé nauðsynlegt að vinna með hugtakaskilning 
nemenda á hnitmiðaðan hátt. Að mínu mati gæti KVL aðferðin hentað þegar 
unnið er með hugtök náttúrufræðinnar og nemendur geta þá gert sér betur 
grein fyrir því sem þeir vita fyrir og hvað þeir vilja vita meira. 

Gerð þessarar rannsóknar hefur verið fræðandi fyrir mig sem 
kennaranema að sjá á vettvangi og ræða við kennara um þær 
rannsóknarspurningar sem ég hafði í upphafi. Með viðtölum, 
vettvangsathugunum og kennsluáætlun tel ég mig hafa fengið betri sýn inn í 
það verk sem unnið er á vettvangi með þjálfun lesskilnings nemenda. 
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Fylgiskjal 1 Gagnlegir punktar og ábendingar 

 
Vettvangsathugun 
Er	sjáanlegt	í	kennslustundinni	að	

unnið	er	með	lesskilning?	
	

	

Hvað	með	 nemendur	 sem	 eiga	 í	
erfiðleikum	með	nám?	

	

	

Útskýrir	 kennarinn	 hugtök	 fyrir	
nemendum	 áður	 ef	 um	 fræðilegt	
efni	er	að	ræða?	

	

	

Aðstoðar	kennarinn	nemendur	ef	
skilning	skortir?	

	

	

Notar	 kennarinn	 sérstakar	
lesskilningaðferðir	með	nemendum?		
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Fylgiskjal 2 Spurningar til kennara 

 
 
1. Spyrja um stefnu skólans um lesskilningskennslu – skólanámskrá – 

er skólanámskrá á einhvern hátt leiðandi þegar þið skipuleggið vinnu 
með námsmat 

 
2. Geturðu sagt mér frá dæmigerðri vinnu með lesskilning með 

lesskilning nemenda? 
 

Til dýpkunar 
- í íslensku 
- í sambandi við náttúrufræði 
- í sambandi við samfélagsfræði 
- í sambandi við samþættingu námsgreina 
•  

3. Spyrja um kennsluáætlanir – hvernig taka á lesskilningsþættinum 
(hafa áætlun og spyrja út frá henni 

 
4. Geturðu nefnt dæmi um viðfangsefni sem eiga að þjálfa 

ályktunarhæfni, koma til móts við áhugasvið, hvernig viðfangsefni 
taka mið af bakgrunnsþekkingu …  

•  
• Til dýpkunar 

- aðferðir á borð við hugtakakort, KVL  
•  
5. Spyrja um vinnubrögð nemenda  

- vinna þeir einir 
- vinna þeir í hópum / pörum 
- hafa þeir val um hvernig þeir vinna / skila verkefnum  

 
 
6. Hvernig er með hugtök í t.d. náttúrufræði, útskýrir þú þau sérstaklega 

áður en nemendur byrja að lesa eða vinna verkefni? 
 
7. Hvernig skipuleggið lestur nemenda (bókmenntalestur)  
•  
• Til dýpkunar 

- hvernig velja nemendur bækur / fá þeir að velja bækur? 
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- hvernig er fylgst með því nemendur skilji það sem þeir lesa – er 
úrvinnsla sem kennarinn getur metið út frá 

- hvert er hlutverk kennaranna í þessari vinnu 
- en foreldranna? 

 
8. Er lesið fyrir nemendur – hvaða markmið er með því? 
•  
9. Hvernig vinnið þið með / komið til móts við einstaklingsmun 

nemenda –  
• Til dýpkunar 

- er unnið með bæði veikleika og styrkleika   
- hvernig er unnið með nemendur með annað móðurmál en 

íslensku? 
 
10. Hvernig er námsmat varðandi lesskilning 

- eru próf 
- námsmat frá degi til dags – leiðsagnarmat 
- hvernig er brugðist við þegar árangur er ekki sem skyldi 
- tengja við spurningu um hverenig fylst er með því að nemendur 

skilji bækur sem þeir lesa 
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Fylgiskjal 3 Persónuvernd 

 
 
 


