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3	

Ágrip	

Í	aðalnámskrá	og	sérstakri	læsisstefnu	stjórnvalda	er	lögð	áhersla	á	mikilvægi	læsis.	

Lestur	og	lesskilningur	er	ein	mikilvægasta	færni	fólks	í	nútímasamfélagi	og	undirstaða	

annarar	færni,	svo	sem	læsis	í	víðum	skilningi.	Niðurstöður	rannsókna	sýna	að	börn	og	
unglingar	lesa	minna	núna	en	áður	með	þeim	afleiðingum	að	lesskilningi	fer	hrakandi.	Í	

þessu	verkefni	er	farið	yfir	það	sem	vitað	er	um	stöðu	læsis	og	lesskilnings	meðal	

unglinga	og	reynt	að	greina	ástæður,	en	meginatriðið	er	að	kanna	hvernig	skólar	geta	
brugðist	við	til	að	efla	lestur	og	læsi	unglinga.	Fjallað	er	um	undirstöðuþætti	læsis	og	

hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	lestur	og	lestraráhuga	þegar	sjálfu	lestrarnáminu	sleppir.	

Grundvallaratriði	er	að	börn	og	unglingar	hafi	áhuga	á	að	lesa.	Til	þess	þurfa	þau	að	hafa	
náð	tökum	á	lestrarfærninni	og	til	lengri	tíma	þarf	að	vera	kostur	á	fjölbreyttu	lesefni.	

Kennari	þarf	að	skipuleggja	tímann	í	í	skólanum	markvisst	í	þágu	læsis	og	beita	

fjölbreyttum	og	markvissum	aðferðum	sem	höfða	til	ólíkra	áhugamála	beggja	kynja	en	
gæta	þess	að	nemendur	hafi	alltaf	frjálsar	hendur	upp	að	vissu	marki.	
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1 Inngangur		

							Lestur	er	fyrirbæri	sem	á	sér	stað	alla	daga,	bæði	innan	skóla	og	utan.	

Lestrarfærni	er	færni	sem	þjálfast	alla	ævi	og	það	þarf	sífellt	að	styrkja	hana	til	þess	að	

viðhalda,	lestur	er	ekki	meðfæddur	hæfileiki	heldur	lærður.	Það	eru	nokkrir	þættir	sem	
hafa	áhrif	á	og	efla	lestur	og	jafnframt	lesskilning.	Til	þess	að	stuðla	að	bættum	lestri	og	

viðhalda	góðri	færni	þarf	að	stunda	lestur.	Hér	á	landi	er	aðalega	lagt	upp	úr	

lestrarkennslu	í	yngri	bekkjum	grunnskóla	þó	svo	að	samanburða	próf	eins	og	PISA	sýni	
að	íslenskir	unglingar	standa	ekki	jafnfætis	löndum	sem	við	berum	okkur	saman	við	í		

bæði	lesskilningi	og	lestri.	Það	er	því	mikilvægt	að	þó	svo	að	komið	sé	fram	á	

unglingsárin	að	stunda	ennþá	lestur.	Í	þessu	verkefni	er	ætlunin	að	svara	eftirfarandi	
rannsóknarspurningu	„Hvernig	má	efla	læsi	unglinga	með	markvissum	vinnubrögðum?“	

Það	þarf	að	nota	mismunandi	verkefni	og	leiðir	til	þess	að	ná	fram	árangri	í	lestri.	Það	er	

því	mikilvægt	að	hafa	verkefnin	fjölbreytt	og	leyfa	nemendum	að	njóta	sín	á	sínum	
forsendum.	Einstaklingsmiðuð	kennsla	er	góður	kostur	og	stuðlar	að	getu	hvers	og	eins.	
Íslensk	stjórnvöld	hafa	sett	fram	ákveðna	stefnu	og	markmið	sem	þau	vilja	að	íslensk	

ungmenni	nái.		

	

1.1 Stefna	stjórnvalda	í	læsi	

	Í	Aðalnámskrá	(2011:12)	segir	að	læsi	hefur	lengi	verið	tengt	við	þá	kunnáttu	og	

færni	sem	fólk	þarfnast	til	þess	að	geta	fært	hugsun	sína	í	texta	(ritað)	og	skilið	
prentaðan	texta	(lesið).	Þrátt	fyrir	að	læsi	snúist	um	kerfisbundin	tákn	og	er	

miðlunartæki	ber	að	ítreka	að	það	snýst	fyrst	og	fremst	um	sköpun	merkingar.	

Merkingin	ræðst	svo	af	reynslu	og	fjölda	aðstæðubundna	þátta	sem	hafa	áhrif	á	túlkun	
og	skilning.		

			Í	almennum	hluta	Aðalnámskrá	2011	er	gert	grein	fyrir	6	grunnþáttum,	þar	af	er	einn	

sem	heitir	Læsi.	Grunnþættirnir	eiga	að	stuðla	að	samfellu	í	skólakerfinu	og	eiga	að	ná	til	
starfshátta,	inntaks	og	námsumhverfis	(Stefán	Jökulsson,	2012:4).		

Læsi	í	víðum	skilningi	er	margþætt	og	þættirnir	sem	því	tengjast	þurfa	að	vinna	

saman,	má	þar	nefna	að	við	þurfum	að	geta	breytt	bókstöfum	í	hljóð	og	síðan	tengt	

hljóðin	í	orð.	Við	notum	svo	orðin	til	þess	að	mynda	setningar	(Stefán	Jökulsson,	2012:6).	

Læsi	er	grunnþáttur	menntunar	á	öllum	skólastigum	og	er	mikilvægur	þáttur	í	námi.	

Notast	er	við	læsi	í	víðum	skilningi	í	öllu	skólastarfinu	og	oft	er	það	notað	án	þess	að	
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gerð	sé	grein	fyrir	því,	læsi	í	víðum	skilningi	er	til	dæmis	notað	í	tölvu,	stærðfræði	og	

heimilisfræði	svo	eitthvað	sé	nefnt.		

			Hugtakið	læsi	í	víðum	skilningi	er	margþætt	og	þeir	sem	vilja	átta	sig	á	því	þurfa	að	

skapa	sína	eigin	mynd	af	því.	Skoðanir	um	hvað	geti	talist	til	fullnægjandi	læsis	eru	ekki	
einróma.	Menntafrömuðurinn	Freire	sagði	að	læsi	leiddi	til	breytinga	og	þær	væru	af	

tvennum	toga:	það	veitti	fólki	frelsi	eða	fjötraði	það	(Stefán	Jökulsson	2012:15).		

			Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011:12)	segir	að	menn	hafi	litið	svo	á	að	færni	í	læsi	væri	
bundin	við	einstaklinga	og	væri	þar	af	leiðandi	mælanlegt	með	prófum,	sumir	væru	

fluglæsir	meðan	aðrir	væru	torlæsir	eða	jafnvel	ólæsir,	en	með	tímanum	hafa	hugmyndir	

manna	breyst.	Þó	svo	að	færðimenn	séu	ekki	alltaf	sammála	um	hver	merking	læsis	er	

þá	eru	nokkur	mikilvæg	atriði	sem	þeir	hafa	margir	hverjir	bent	á	og	það	er	að	læsi	snýst	

um	samkomulag	milli	manna	um	merkingu	orða	og	málnotkun.	Það	er	ekki	færni	sem	

einstaklingur	getur	öðlast	og	beitt	hvar	sem	er	heldur	er	læsi	háð	hefð.	Það	sem	læsi	
krefst	er	skriffæri,	efni	til	að	skrifa	á	og	miðils	til	þess	að	koma	efninu	á	framfæri.		

Það	eru	ekki	einungis	rannsóknir	á	læsi	sem	hafa	breytt	afstöðu	fólks	um	skilgreingu	á	
hugtakinu,	heldur	stafræn	tækni	sem	er	í	sífelldri	þróun	og	hefur	áhrif	á	umhverfi	þar	
sem	lestur	og	ritun	eiga	sér	stað.	Tölvur	og	önnur	samskipta	tæki	teljast	ómissandi	

þáttur	í	daglegu	lífi	fólks	bæði	heima	og	eða	í	vinnu.	Þessi	tæki	virðast	vera	orðin	
sjálfsögð	verkfæri	í	skólastarfi,	ekki	einungis	til	notkunar	við	ritvinnslu	eða	reiknings	

heldur	einnig	tæki	sem	má	nota	til	mismunandi	merkingarsköpunar.		

Með	tölvuvæðingu	í	námi	og	kennslu	hefur	fylgt	mikil	umræða	um	læsi	með	nýjum	

áherslum	og	má	þar	nefna:	upplýsingalæsi,	myndlæsi,	fréttalæsi,	auglýsingalæsi,	
miðlalæsi,	tölvulæsi	og	eða	stafrænt	læsi	(Stefán	Jökulsson,	2012:21).	Ekki	er	til	nein	ein	

útskýring	eða	skilgreining	á	læsi	sem	er	betri	en	önnur,	læsi	er	vítt	hugtak	sem	er	háð	

sköpun	og	reynslu	sem	gerir	það	að	verkum	að	læsiskunnátta	nemenda	getur	verið	jafn	

mismunandi	og	nemendur	eru	margir.		
	

1.2 Hvernig	varð	ritgerðin	til	

						Ég	höfundur	verksins	fékk	þá	hugmynd	að	skrifa	um	þetta	efni	eftir	að	hafa	setið	í	

áfanga	fyrir	jól	sem	nefnist	Nám	og	kennsla:	skóli	án	aðgreiningar.	Þar	var	fjallað	um	

lestrarkennslu	yngri	barna	og	þá	nemendur	sem	þurfa	aðstoð	við	nám	sökum	

námserfiðleika.	Í	áfanganum	var	talað	um	að	formlegri	lestrarkennslu	væri	lokið	þegar	á	

efstastig	grunnskólans	er	komið,	þó	svo	að	íslensk	ungmenni	standi	ekki	jafnfætis	
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jafnöldrum	sínum	í	samanburðar	könnunum	í	lestri.	Mér	þykir	þetta	áhugavert	efni	og	

spyr	afhverju	það	er	ekki	markvissari	kennsla	þegar	nemendur	koma	á	unglingastig,	því	

þeir	eru	móttækilegir	fyrir	leiðsögn	og	geta	vel	lært	ef	þeir	fá	kennslu.	Ég	hitti	

leiðbeinanda	mjög	fljótlega	eftir	að	ég	ákvað	efni	og	við	komumst	að	samkomulagi	um	

rannsóknarspurningu.	Ég	leitaði	mér	heimilda	til	að	byrja	með	á	netinu	og	skoðaði	hvað	

var	nú	þegar	búið	að	skrifa	um	efnið,	auk	þess	notaði	ég	bókasafnið	í	Stakkahlíð	mikið	og	

skoðaði	bækur	þar.	Ég	safnaði	saman	efni	bæði	af	netinu	og	úr	bókum.	Ein	af	

aðferðunum	sem	ég	fann	til	þess	að	efla	lestrarfærni	unglinga	var	að	nota	bókasafnið	
meira	þannig	ég	tók	mig	til	og	hringdi	í	36	skóla	víðsvegar	um	landið	og	varpaði	fram	

spurningunni	„Eiga	nemendur	í	8.-10.bekk	fastan	bókasafnstíma	í	stundaskrá	sinni	hjá	

ykkur?“	Það	var	athyglisvert	að	skoða	hversu	svörin	voru	einsleit,	flest	allir	svöruðu	
neitandi.	Svörin	sem	ég	fékk	styðja	ekki	stefnu	stjórnvalda	né	þá	undirstöðuþætti	sem	

eiga	að	efla	lestrarfærni.	Til	þess	að	efla	lestur	og	stuðla	að	góðri	færni	nemenda	þarf	að	

hafa	ákveðna	þætti	í	huga	og	vinna	markvisst	að	þeim.	

2 Mikilvægir	þættir	lestrarnáms	og	lesturs	

							Lestur	er	ferli	sem	fellur	undir	læsi	og	á	sér	stað	þegar	einstaklingur	breytir	

bókstöfum	í	hljóð	til	þess	að	skilja	ritmálið	sem	talmál.	Lestrarkennsla	er	ferli	sem	tekur	
tíma.	Þegar	börn	byrja	fyrst	að	læra	að	lesa	eru	það	margir	þættir	sem	hafa	áhrif	og	geta	

þeir	haft	áhrif	á	lestur	alla	ævi.	Þessir	þættir	eru	(Vaughn,	Bos	og	Schumm	2011:302)	

• Hugræn	úrvinnsla:	einbeiting,	heyrnræn	úrvinnsla	og	hljóðkerfisfærni,	

sjónúrvinnsla	og	minni	

• Taugasálfræðilegir	þættir:	heyrnræn	og	sjónræn	skerpa,	þróun	hugrænnar	

úrvinnslu,	erfðir	

• Námslegir	þættir:	færni	til	að	lesa	prentmálið,	tækifæri	til	að	fást	við	lestrartengd	

verkefni,	gæði	byrjendakennslu	í	lestri,	tækifæri	til	að	fá	kennslu	við	hæfi	

• Boðskiptaþættir:	hlustunarfærni,	færni	við	máltjáningu	og	málskilning	

• Persónulegirþættir:	áhugahvöt	og	þrautsegja,	tilfinning	um	eigin	hæfni,	hæfni	til	

að	vinna	í	hóp,	áræðni	til	að	biðja	um	hjálp,	að	gera	sér	grein	fyrir	mikilvægi	

lestrarkunnáttu	

• Lestextinn:	þyngdarstig,	tegund	texta,	orðaforði,	skýrleiki,	hversu	flókinn	textinn	

er	
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Það	er	því	mikilvægt	að	þegar	lestur	er	kenndur	að	vera	vakandi	fyrir	því	hvernig	

nemandinn	vinnur	úr	því	sem	lagt	er	fyrir	hann	og	finna	út	hvað	það	er	sem	hefur	áhrif.	

Hverjir	eru	veikleikar	og	styrkleikar	hvers	og	eins.	Eftir	því	sem	nemandinn	eldist	þróar	

hann	og	þroskar	lestrarferlið,	það	getur	verið	langt	og	færnin	byggist	á	þjálfun.	Sú	

þjálfun	þróast	í	gegnum	skólagönguna.	

			Á	yngsta	stigi	skólans	er	lögð	áhersla	á	lestrarkennslu.	Á	miðstigi	breytast	áherslur	og	

fara	úr	því	að	læra	að	lesa	í	að	nota	lestur	til	að	læra	(Irvin,	1998:50).	Í	rannsókn	sem	

Auður,	Hrefna,	Ágústa,	Heiður	og	Friðrik	(2009)	framkvæmdu	kom	í	ljós	að	þegar	á	
unglingastig	er	komið	minnkar	lestraráhugi	í	kjölfar	ómarkvissrar	lestrarkennslu	og	

námsbækur	skyggja	á	sjálfstæðan	lestur,	en	á	þessum	tíma	ættu	í	raun	áherslur	

lestrarkennslunar	að	fara	úr	tæknilegri	hlið	lesturs	yfir	í	aðra	þætti	eins	og	lesskilning.	Af	
þessu	má	sjá	að	unglingar	fái	í	raun	ekki	nægilega	kennslu	í	lesskilningi	því	það	er	alltaf	

eitthvað	annað	sem	þarf	að	gera	og	aðrir	þættir	námsins	sem	þarf	að	ljúka	og	því	ekki	

tími	til	þess	að	kenna	lesskilning.		Þetta	er	þáttur	sem	þarf	að	passa	uppá	því	ef	engin	
kennir	þeim	að	skilja	það	sem	þau	lesa	ná	þau	síður	árangri.				

	Lestrarfærni	byggist	upp	á	mismunandi	þáttum	sem	þurfa	mismikla	þjálfun	og	

kennslu.	Þættirnir	eru	ekki	þjálfaðir	einir	og	sér	heldur	styðja	þeir	hvor	við	annan	þó	svo	

að	þeir	séu	ekki	allir	kenndir	í	einu.	Til	að	byrja	með	er	notast	við	umskráningu	og	
hljóðavitund	en	þá	þætti	er	unnið	með	þegar	nemendur	byrja	að	læra	að	lesa	í	upphafi	

skólagöngu.	Þegar	komið	er	á	efsta	stig	skólans	er	kennslu	í	þessum	þáttum	lokið	og	ef	

lestarkennslan	fór	eins	og	til	var	ætlast	eiga	nemendur	að	öllu	leyti	að	hafa	náð	tökum	á	
þessum	þáttum.	Aðrir	þættir	sem	skipta	máli	í	sambandi	við	lestur	og	gæði	hans	eru	

lesfimi,	orðaforði,	lesskilningur	og	ritun	(National	Readin	Pannel,	2000).	Þessir	þættir	

eiga	það	sameiginlegt	að	það	er	sífellt	verið	að	vinna	með	þá	og	efla.	Það	er	alltaf	hægt	
að	bæta	lesfimi	sína	eða	ritunar	hæfileika.	Allir	þessir	þættir	haldast	í	hendur	og	stuðla	

sameiginlega	að	betri	færni	í	lestri.	

	

2.1 	Lesfimi	

						Lesfimi	vísar	til	þess	að	þekkja	og	geta	lesið	prentmál	hratt	og	án	áreynslu	

(Vaughn,	Bos	og	Schumm	2011:476).	Þegar	nemendur	eiga	erfitt	með	að	þekkja	orð	eiga	

þeir	einnig	í	erfiðleikum	með	lesfimi	vegna	þess	að	þeir	þurfa	að	eyða	miklum	tíma	í	að	

finna	út	hvað	stafirnir	segja	og	geta	því	ekki	lesið	hratt	og	án	fyrirhafnar	(Vaughn,	Bos	og	

Schumm	2011:300).		
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			Lesfimi	birtist	í	fyrirhafnalausum	og	sjálfvirkum	lestri	sem	lesinn	er	með	réttu	hljómfalli	

og	viðeigandi	hendingum.	Hún	er	mikilvæg	við	hljóðlestur	og	upplestur	og	getur	bæði	

stutt	við	lesskilning	eða	takmarkað	hann.	Lesfimi	er	færni	sem	byggist	á	þrem	megin	

þáttum,	nákvæmni,	sjálfvirkni	og	hrynrænum	þáttum	tungumálsins.	Þessir	þrír	þættir	

stuðla	að	betri	lesskilningi	(Kuhn,	Schwanenflugel	og	Meisinger,	2010).	

	

2.2 	Orðaforði	

						Orðaforði	barna	er	besta	forspárgildi	þeirra	fyrir	getu	í	lestri	(McKenna	og	Sthal,	

2009:14).	Góður	orðaforði	er	forsenda	lesskilnings	og	undirstöðu	þáttur	fyrir	velgengi	í	

skóla,	rannsóknir	hafa	einnig	sýnt	að	orðaforði	barna	spáir	fyrir	um	námsárangur	þeirra	
seinna	meir	(Sigríður	Ólafsdóttir	og	Hrafnhildur	Ragnarsdótttir,	2010).	Orðforði	er	fjöldi	

orða	sem	hver	og	einn	skilur	og	kann	að	nota	þegar	hann	er	að	hlusta,	skrifa,	tala	og	

lesa.	Börn	verða	að	þróa	með	sér	meðvitund	um	orð	sem	felur	í	sér	löngun	til	þess	að	
skilja	merkingu	orðsins,	vera	forvitin	og	hafa	áhuga.	Orðaforða	öflun	fer	fram	í	kennslu	

með	markvissri	leit	að	merkingu	en	líka	við	daglega	reynslu	í	gegnum	samræður	við	aðra	

auk	lesturs	og	hlustun	(Helga	Sigurmundsdóttir,	2008).	Orðaforða	má	skipta	upp	í	tvo	
flokka,	það	er	annars	vegar	virkur	orðaforði	og	hins	vegar	óvirkur.	Virkur	orðaforði	er	

mun	minni	flokkur	og	einkennist	af	orðum	sem	við	notum	í	daglegu	máli.	Óvirkur	
orðaforði	eru	svo	orð	sem	við	notum	ekki	eins	oft	en	við	skiljum	þau	þegar	við	lesum	þau	

eða	heyrum.	Góður	orðaforði	er	grundvöllur	lesskilnings.	Rannsóknir	sýna	að	nemendur	

verði	að	þekkja	98%	orða	sem	koma	fram	í	námsbókum	til	þess	að	geta	skilið	innihald	
bókarinnar	án	aðstoðar.	Ef	þetta	hlutfall	fer	undir	95%	þurfa	nemendur	aðstoð	til	að	

skilja	það	sem	lesið	er,	til	dæmis	orðabækur	eða	aðstoð	kennara	og	annarra	(Freyja	

Birgisdóttir,	e.d.-a).		 	
	

2.3 	Lesskilningur			 	 	 	 	 	 	

						Lesskilngur	er	hæfileiki	einstaklings	til	þess	að	geta	skilið	stök	orð,	orðatiltæki	og	

setningar	auk	lengri	texta	(Vaughn,	Bos	og	Schumm	2011:480).	Þetta	er	afar	flókið	ferli	

sem	felur	í	sér	fjölþætta	hugræna	úrvinnslu.	Lesskilningur	er	mjög	breytilegur	vegna	þess	
að	hann	er	undir	áhrifum	umskráningarfærni/lestrarfærni	þess	sem	les,	þátttöku	hans	í	

að	breyta	ritmáli	í	merkingu.	Markmið	bekkjarkennara,	foreldra,	sérkennara	og	annara	

sem	koma	að	lestrarkennslu	og	námi	barna	og	unglinga	er	að	kenna	þeim	að	skilja	það	
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sem	er	lesið.	Til	þess	að	geta	það	þarf	að	átta	sig	á	því	að	bæði	börn	og	unglingar	eru	

misvel	undirbúin	til	að	skilja	fjölbreytileikann	sem	ritmál	bíður	upp	á	í	þeim	textum	sem	

þau	eiga	að	vinna	með.	Því	er	mikilvægt	að	finna	efni	sem	höfðar	til	getu	hvers	og	eins	

(Steinunn	Torfadóttir,	2008).	Góður	orðaforði	þróast	samhliða	góðum	lesskilningi.	

Walpole	og	Mckenna	(2007)	fjalla	um	þrjú	þrep	lesskilnings.	Á	fyrsta	þrepi	er	það	

kennarinn	sem	stjórnar	öllu	lesskilningsferli	nemandans.	Á	öðru	þrepi	vinna	nemendur	

og	kennari	saman	með	stjórnina	á	verkefnum	en	það	er	samt	kennarinn	sem	hefur	
yfirhöndina.	Á	þriðja	og	síðasta	þrepi	hefur	nemandinn	öðlast	fulla	stjórn	og	þarf	að	bera	

sjálfur	ábyrgð	á	sínum	verkefnum.		

Margir	þættir	hafa	áhrif	á	lesskilning,	þess	vegna	geta	verið	margar	mismunandi	en	

samt	sem	áður	samverkandi	ástæður	fyrir	því	að	börn	lendi	í	erfiðleikum	með	
lesskilning.	Til	eru	nokkrar	leiðir	til	þess	að	efla	lesskilning	hjá	grunnskólanemendum,	hér	

á	eftir	koma	sjö	gagnlegar	leiðir	sem	stuðla	að	betri	lesskilningi	fyrir	þennan	hóp	

(National	Readin	Panel,	2000:4-6).	

• Skilningsvakt:	nemendur	læra	að	fylgjast	með	skilningi	sínum	og	finna	leiðir	til	að	

bregðast	við	ef	skilningur	dettur	niður	

• Samvirkt	nám:	Nemendur	vinna	í	hópum	og	læra	lesskilningsaðferðir	hver	af	

öðrum		

• Notkun	á	hugarkortum	og	myndrænum	skráningum:	Nemendur	kortleggja	efnið	

á	myndrænan	hátt	til	þess	að	skilja	og	muna	betur	

• Spurningum	svarað:	Nemendur	svara	spurningum	kennara	og	fá	skjóta	endurgjöf	

• Að	spyrja	spurninga	úr	efni	textans:	Nemendur	semja	eða	spyrja	sjálfa	sig	

spurninga	um	atriði	og	sjónarmið	textans	

• Sögubygging:	Nemandi	notar	byggingu	sögunar	til	að	muna	innihaldið	og	svara	

spurningum	

• Samantekt	og	forspá:	Nemandinn	lærir	að	tengja	saman	ólík	atriði	textans	í	eina	

heild	og	draga	ályktanir	út	frá	upplýsingum	í	texta	

Lesskilningur	er	undirstaða	til	þess	að	geta	skilið	það	sem	er	lesið	að	mati	höfnundar,	

það	er	þó	hægt	að	lesa	á	mismunandi	vegu	og	meðtaka	mismikið	af	upplýsingum	úr	

efninu	sem	var	lesið.	Til	eru	þrjár	ólíkar	aðferðir	til	þess	að	lesa,	lestraraðferðirnar	eru	

mismunandi	og	heita	skimun,	punktalestur	og	djúplestur.	Í	skimun	felst	sú	tegund	af	

lestri	sem	við	notum	dagsdaglega,	við	rennum	hratt	yfir	fyrirsagnir,	stöðuuppfærslur	á	
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netinu,	bloggfærslur,	auglýsingar	og	ýmis	konar	styttri	texta.	Skimun	nýtist	líka	þegar	

lesa	þarf	texta	til	þess	að	vinna	með	til	dæmis	í	ritgerðum	eða	öðrum	verkefnum.	

Punktalestur	er	ákveðin	tegund	af	skimun	sem	felst	í	því	að	safna	helstu	punktum	

meginmálsins.	Lesandinn	rennir	yfir	textann	til	að	finna	eitthvað	ákveðið,	þegar	það	er	

fundið	les	hann	það	vandlega	til	að	fullvissa	sig	um	að	þetta	séu	upplýsingarnar	sem	

hann	leitaði	að.	Við	notum	punktalestur	við	upptalningu,	til	að	mynda	í	bíóauglýsingu	og	

uppskriftabókum.	Þriðja	tegundin	er	djúplestur.	Sá	lestur	er	nákvæmari	en	skimun	og	

punktalestur.	Við	notumst	við	djúplestur	þegar	við	þurfum	að	þekkja	efnið	mjög	vel	eða	
utanbókar.	Djúplestur	er	meðvitað	og	hægt	ferli	þar	sem	lesandinn	á	í	sífellu	samtali	við	

sjálfan	sig	og	spyr	sig	reglulega	hvort	hann	skilji	ekki	örugglega	það	sem	hann	er	að	lesa.	

Djúplestur	er	markviss	og	meðvitaður	lestur	þar	sem	lesandinn	fylgist	með	eigin	
frammistöðu.	Margir	lesendur	dýpka	djúplestur	sinn	enn	frekar	með	því	að	vera	með	

blað	og	blýant	við	hönd	meðan	þeir	lesa	og	punkta	niður	hjá	sér	aðalatriði	textans.	Áður	

en	við	lesum	texta	sem	þarfnast	djúplesturs	er	gott	að	nota	skimun	og	renna	yfir	textann	
til	þess	að	gera	sér	grein	fyrir	hvað	er	framundan	(Davíð	Stefánsson	og	Sigrún	
Valdimarsdóttir,	2013:18).			
	

2.4 	Ritun	

						Ritun	er	ferli	sem	er	meðvitað	og	þarfnast	sífelldrar	styrkingar	(Singer	og	Bashir	

2004:559).	Lestur	og	ritun	eru	ferli	sem	styðja	hvort	annað	og	þróast	samhliða.	Ritun	er	

ferli	sem	ýtir	undir	lesskilning	og	leiðir	til	meiri	lesturs,	með	því	skapast	tengsl	milli	hins	

óþekkta	og	þekkta	og	til	verður	ný	þekking.	Í	ritun	þarf	að	gefa	góðan	tíma	til	þess	að	
finna	tilefni	og	veita	endurgjöf.	Einnig	þarf	að	gera	nemendur	meðvitaða	um	verk	sín	og	

kenna	þeim	að	vera	stolt	af	því	sem	þau	sköpuðu	(Helga	Sigurmundsdóttir	og	Steinunn	

Torfadóttir,	e.d).	Ein	helsta	forsenda	þess	að	einstaklingur	getur	nýtt	sér	ritmál	til	

samskipta	og	miðlunar	er	að	geta	skrifað	samfelldan	texta	um	ólík	efni,	það	er	því	

mikilvægur	þáttur	í	kennslu	á	ritunarnámi	að	ná	góðum	tökum	á	textaritun	(Freyja	

Birgisdóttir,	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	og	Rannveig	Oddsdóttir,	2013:3).	Við	notum	ritun	

til	þess	að	miðla	upplýsingum	og	framsetning	textans	fer	eftir	því	hver	tilgangur	hans	er.	

Strax	á	leikskólaaldri	byrja	börn	að	átta	sig	á	mismunandi	textategundum.	Það	tekur	

börn	langan	tíma	að	ná	góðum	tökum	á	ritun	texta.	Það	er	yfirleitt	ekki	fyrr	en	á	

unglinga-	eða	fullorðinsaldri	að	fullri	færni	í	ritun	er	náð.	Þegar	ritun	er	kennd	er	

mikilvægt	að	nota	og	þjálfa	allskonar	textategundir,	því	kennslan	felst	ekki	eingöngu	í	því	



	11	

að	kenna	stafsetningu	og	umskráningu	heldur	þurfa	börnin	einnig	að	læra	að	nota	ritmál	

á	fjölbreyttan	hátt	og	skrifa	margvíslega	texta	(Rannveig	Oddsdóttir,	e.d).		

Þegar	efla	á	læsi	unglinga	er	mikilvægt	að	hafa	þau	verkfæri	sem	í	boði	eru	og	nýta	sér	

gagnlegu	aðferðirnar	sjö	sem	styrkja	lesskilning	ásamt	því	að	nota	mismunandi	tegundir	

lesturs	og	ritunar.	
	

3 	Lestur	unglinga	

						Í	Aðalnámsskrá	grunnskóla	kemur	fram	að	það	sé	mikilvægt	að	nemendur	geti	

beitt	og	læri	að	beita	ólíkum	aðferðum	við	lestur	og	lesskilning	sem	valdar	eru	í	

samræmi	við	tilgang.	Það	þarf	líka	að	kenna	nemendum	að	lesa	með	gagnrýnum	huga	og	
nýta	ólíkar	leiðir	til	þess	að	skilja	og	túlka	mismunandi	texta	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	

2013:98-99-a).	Á	sama	tíma	segja	rannsóknir	okkur	það	að	verulega	hefur	dregið	úr	

bókalestri	unglinga	undanfarið	og	lesskilningur	íslenskra	unglinga	hefur	hrakað.	Auk	
þessa	hafa	fjárveitingar	til	skólabókasafna	á	Íslandi	minnkað.	Lestur	unglinga	á	bókum	

fer	minnkandi	og	nýleg	rannsókn	sem	gerð	var	í	Evrópu	sýnir	að	meðaltali	er	um	21%	

unglinga	sem	lesa	sér	aldrei	til	skemmtunar	á	meðan	á	Íslandi	er	þessi	tala	í	23%.	
Unglingar	lesa	vissulega	minna	núna	en	þeir	gerðu	fyrir	eitthverjum	árum	og	ein	

aðalástæðan	fyrir	því	er	sú	að	framboð	á	afþreyingu	hefur	aukist	(Íslensk	málnefnd,	
2011).		

Það	gefur	augaleið	að	lestur	unglinga	á	bókum	hefur	minnkað,	það	þarf	þó	ekki	að	

þýða	að	þau	lesi	minna.	Því	samkvæmt	könnum	sem	gerð	var	í	Bandaríkjunum	í	kjölfar	
áhrifa	veraldarvefsins	á	lestur	almennings	þá	kom	í	ljós	að	20%	aðspurða	höfðu	minnkað	

lestur	tímarita	og	bóka.	Þetta	segir	okkur	að	fólk	er	hvegi	nærri	hætt	að	lesa	heldur	
hefur	lestur	á	prentuðu	máli	minnkað	og	þessi	fimmtungur	les	nú	á	svokölluðu	marg-

miðlunarformi.	Þessi	þróun	hefur	áhrif	á	hvar	almenningur	og	nemendur	fær	

upplýsingar,	þeir	leita	sífellt	að	upplýsingum	á	netinu	og	þar	af	leiðandi	eru	bækur	í	meiri	
samkeppni	við	veraldarvefinn	í	dag	en	nokkru	sinni	fyrr	(National	Scienceboard,	2004).	

Það	má	því	segja	að	unglingar	lesi	öðruvísi	nú	en	þeir	gerðu	áður,	þeir	sækjast	meira	í	

rafrænt	efni	og	annarskonar	frásagnir.	

			Lestrarkennsla	tíðkast	í	yngstu	bekkjum	grunnskóla,	með	minnkandi	lestri	er	hætta	

á	að	lesskliningi	hraki	og	orðaforði	minnki.	Í	ljósi	þess	má	telja	æskilegt	að	skoða	hvort	

það	þurfi	ekki	meiri	og	markvissari	lestrarkennslu	á	unglingastigi.	Í	bók	McKenna	og	Stahl	
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(2009:14)	er	talað	um	að	vandamál	ungra	lesenda	séu	ekki	endilega	undirliggjandi	

vandamál	heldur	vegna	þess	að	þeim	skortir	lestrarreynslu.	Þeir	sem	eiga	í	vandamálum	

með	orðaforða	lesa	minna	og	það	sem	þau	lesa	er	minna	krefjandi,	sem	gerir	það	að	

verkum	að	orðaforði	þeirra	eykst	ekki	eins	og	hjá	öðrum	samnemendum	sem	kemur	svo	

niður	á	þeim	seinna	meir.	Því	þarf	að	aðstoða	nemendur	við	val	á	bókum	og	finna	

eitthvað	við	hæfi	hvers	og	eins.	

Unglingar	á	Íslandi	standa	ekki	jafnfætis	unglingum	í	þeim	löndum	sem	við	kjósum	að	

bera	okkur	saman	við	í	lestri,	þetta	sýndu	niðurstöður	PISA	könnununnar	árið	2012.	PISA	

könnunin	er	samanburðarmælingin	á	frammistöðu	menntakerfis	í	þeim	65	löndum	sem	

hún	er	framkvæmd	í	á	þriggja	ára	fresti,	þetta	er	eina	alþjóðlega	samanburðarmælingin	

á	getu	nemenda	í	ákveðnum	námsgreinum	þar	með	talið	lestri.	Könnunin	sem	gerð	var	

árið	2012	sýndi	að	íslenskum	nemendum	hefur	farið	aftur	í	lesskilningi	sem	nemur	hálfu	

skólaári	síðasta	áratug.	Það	vekur	athygli	að	drengjum	hefur	farið	verulega	aftur	í	
lesskilningi	og	stærðfræðilæsi	og	eru	nú	um	30%	þeirra	á	tveimur	neðstu	þrepum	

lesskilnings.	Könnunin	sýndi	einnig	að	kynjamunur		er	ekki	meiri	nú	en	áður	
(Menntamálaráðuneytið,	2013).	Úr	niðurstöðum	PISA	má	lesa	hversu	mikilvægt	það	er	
að	viðhalda	lestrarfærni	og	það	þarf	að	þjálfa	færnina	til	þess	að	halda	henni.	Í	Hvítbók	

(2014:3)	kemur	fram	að	framtíðarsýn	í	íslenskri	menntastefnu	sé	sú	að	ungmenni	hér	á	
landi	standi	jafnt	jafnöldrum	sínum	og	hafi	sömu	möguleika	til	þess	að	lifa	og	starfa	og	

þau	lönd	sem	við	berum	okkur	saman	við.	Markmiðin	sem	sett	eru	fram	í	Hvítbók	eru	að		

90%	grunnskólanema	nái	lágmarksviðmiðum	í	lestri	en	þar	eru	79%	nemenda	núna.	Til	
þess	að	ná	þessum	markmiðum	þarf	róttækar	aðgerðir	og	eflingu	í	lestri.	Það	þarf	að	efla	

áhuga	og	ábyrgðartilfinningu	þeirra	sem	starfa	í	skólum,	einnig	þarf	að	finna	leiðir	til	að	

vekja	áhuga	nemenda	og	gera	lestur	áhugaverðan	og	skemmtilegan.	Því	er	mikilvægt	að	
fylgjast	með	færni	nemendanna	þó	svo	þau	séu	orðnir	unglingar	og	ættu	að	vera	fulllæs	

því	samkvæmt	niðurstöðum	PISA	eru	þau	það	ekki.		

	

3.1 	Áhugi	á	lestri	

						Áhugi	eða	áhugahvöt	er	mikilvægur	þáttur	sem	skiptir	almennt	máli	þegar	nám	er	

annarsvegar.	Ein	af	forsendum	góðs	námsárangurs	er	sú	að	nemendur	séu	áhugasamir	

um	námið	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen,	2008:7).	Þó	svo	

að	skólar	hafi	útbúið	námskrár	og	þar	starfi	góðir	kennarar,	þá	er	það	oft	ekki	nóg.	Ef	

nemendur	vilja	ekki	nálgast	viðfangsefnið	eða	eru	óvirkir	læra	þeir	ekki	mikið.	Það	að	
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vilja	taka	þátt	í	náminu	og	skilja	er	háð	áhugahvöt.	Þetta	er	áskorun	sem	kennarar	glíma	

við	daglega,	viðeigandi	námsefni	og	góð	kennsla	er	mikilvæg	og	oftar	en	ekki	nóg	til	þess	

að	nemendur	læri	en	þeir	verða	að	hafa	vilja	og	áhuga	sjálfir	til	þess	að	geta	lært	(Good	

og	Brophy,	2008:143).		

Viljinn	til	þess	að	læra	byggist	á	áhugahvöt	nemenda.	Talað	er	um	tvær	tegundir	af	

áhugahvöt	það	er	innri	áhugahvöt	og	ytri	áhugahvöt.	Þeir	nemendur	sem	hafa	innri	

áhugahvöt	leysa	verkefnin	óháð	umhverfinu	og	segjast	leysa	tilsett	verkefni	vegna	þess	
að	það	er	skemmtilegt,	krefjandi	eða	gefandi.	Á	meðan	þeir	nemendur	sem	hafa	ytri	

áhugahvöt	leysa	verkefnin	því	þau	vilja	fá	hærri	einkun	á	prófi,	ekki	draga	niður	

meðaleinkunina,	ástæður	fyrir	því	að	þau	læri	og	geri	tilsett	verkefni	eru	háðar	

umhverfinu	(Guðmundur	Birgisson,	2003).	Þrátt	fyrir	að	það	séu	tvær	tegundir	af	

áhugahvöt	þá	stýrast	þessir	þættir	oft	saman,	og	eru	þeir	háðir	hvor	öðrum.	Dæmi	um	

slíkt	er	að	ef	nemandi	les	tilsettan	kafla	fyrir	próf	sem	hann	veit	að	er	mikilvægt	og	hann	
verður	að	ná	þá	er	áhuginn	á	efninu	tímabundinn	og	stjórnast	af	prófinu	(Ragnheiður	

Lilja	Bjarnadóttir,	2014).		

Margir	þættir	geta	haft	áhrif	á	áhuga	og	vilja	nemenda	til	þess	að	læra,	þættirnir	geta	

verið	mismunandi	og	haft	mismikil	áhrif	á	nemendur.	Það	sem	einhverjum	finnst	ekkert	
mál	getur	verið	meira	mál	fyrir	aðra,	óhætt	er	að	segja	að	ástæður	fyrir	annarsvegar	
erfiðleikum	og	hinsvegar	velgengi	geta	verið	jafn	ólíkar	og	þær	eru	margar.	Í	íslenskri	

rannsókn	sem	gerð	var	af	af	Amalíu,	Baldri	og	Berki	(2008:8)	er	sagt	frá	því	þegar	
bandaríska	vísindaráðið	setti	fram	lista	yfir	þætti	sem	hafa	áhrif	á	námsáhuga	barna	í	

skóla.	Þættirnir	eru	misjafnir	og	þurfa	ekki	alltaf	að	tengjast	skólanum	beint,	vinir	og	
fjölskylda	geta	haft	mikil	áhrif	auk	þess	sem	að	of	lítill	svefn,	næring,	lítið	sjálfstraust	og	

aðrir	félagslegir	þættir	geta	skipt	sköpum.	Rannsóknin	sýnir	(2008:22)	að	námsáhugi	og	

árangur	barna	í	skóla	fer	minnkandi	á	miðstigi	grunnskóla.	Þessar	niðurstöður	eru	þær	

sömu	og	Anderman	og	Midgley	(1997:269)	komust	að,	en	þeir	segja	að	áhugahvötin	um	

lestur	og	áhugi	á	lestri	og	námi	almennt	fari	dvínandi	þegar	á	miðstig	er	komið.	Þó	svo	

að	rannsóknir	sýni	það	að	áhugi	barna	og	unglinga	fari	minnkandi	eftir	ákveðin	aldur	

hefur	Aðalnámskrá	íslenskra	grunnskóla	breyst.	Á	sama	tíma	og	markmið	eru	sett	um	að	

efla	og	auka	áhuga	á	lestri	og	lestrargetu	breytast	fyrirmæli	yfirvalda.	Þetta	má	sjá	ef	

greinarnámskrá	um	íslensku	frá	2007	er	borin	saman	við	nýútgefna	Aðalnámskrá	

grunnskóla,	þá	kemur	fram	í	greinarsviðinu	að	mikilvægt	sé	að	vekja	áhuga	nemenda	á	

lestri	og	það	sé	nauðsynlegt	að	þjálfa	mismunandi	lestraraðferðir.	Kenna	þarf	lestur	á	

fjölbreyttan	hátt	á	öllum	skólastigum.	Þar	segir	líka	að	frjáls	lestur	eigi	að	eiga	fastan	
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stað	á	öllum	stigum	og	leggja	eigi	áherlsu	á	að	aðgengi	nemenda	að	margvísu	lesefni	sé	

gott	og	í	samræmi	við	getu,	þroskastig	og	áhuga	hvers	og	eins	(Mennta-	og	

menningarmálaráðuneytið,	2007).	Það	sem	er	öðruvísi	í	nýútgefinni	Aðalnámskrá	er	að	í	

greinasviðinu	er	ekkert	fjallað	um	lestraráhuga	og	hugtök	eins	og	yndislestur	eða	

frjálslestur	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013-c).	Þetta	finnst	höfundi	verksins	vera	

furðulegt	því	á	sama	tíma	og	kennarar	eiga	að	efla	og	styrkja	lestur,	lestrarkennslu	og	

auka	fjölbreytileika	kennslunar	þá	breytast	áherslur	í	Aðalnámskrá	en	hún	á	að	vera	

lykilhandbók	fyrir	kennara.	Þessi	fyrirmæli	eru	í	mótsögn	við	áherslur	í	Hvítbók,	en	
mikilvægt	er	að	fyrirmælin	séu	skýr	þannig	að	kennarar	viti	tilhvers	er	ætlast	af	þeim.		

			Browne	(2009:37)	segir	það	mikilvægt	þegar	lestur	er	annarsvegar	að	tilgangurinn	

með	honum	sé	skýr	vegna	tveggja	ástæðna.	Sú	fyrri	er	að	þau	börn	sem	geta	lesið	en	sjá	

ekki	tilgang	með	því	að	lesa	sleppa	því,	þessi	hópur	bæði	barna	og	fullorðinna	fer	ört	

stækkandi.	Hin	ástæðan	segir	Browne	sé	að	þau	börn	sem	skilgreina	sjálf	sínar	ástæður	
til	þess	að	læra	eigi	auðveldara	með	það	og	þau	eru	virkari	í	náminu.	Browne	staðhæfir	

einnig	að	þegar	kennarar	eða	fullorðnir	séu	spurðir	að	því	hver	tilgangurinn	er	fyrir	börn	
að	lesa	svari	þau	yfirleitt	á	þá	leið	að	það	sé	til	yndisauka	og	ánægju	eða	til	að	efla	
þekkingu	þeirra,	vegna	þess	að	þegar	fullorðnir	lesa	hefur	það	alltaf	þann	tilgang.	

Fullorðnir	lesa	reikninga	til	þess	að	borga	þá,	dagblaðið	til	þess	að	vita	hvað	er	að	gerast	
og	prjónauppskrift	til	þess	að	vita	hvernig	eigi	að	prjóna.	Hins	vegar	er	rauninn	sú	að	

daglega	í	skólanum	er	lestur	helst	notaður	til	að	undirbúa	nemendur	fyrir	verkefni	eða	

próf	en	ekki	fyrir	ánægju	eða	yndisauka.	Með	þessu	telur	hún	að	börn	sjái	afar	lítinn	
tilgang	með	lestri	og	þau	fá	síður	að	njóta	hans	við	mismunandi	aðstæður.	Þau	fá	ekki	að	

njóta	þess	að	lesa	af	frjálsum	vilja,	því	það	hefur	alltaf	eitthvern	tilgang.	Skólayfirvöldum	

skortir	stefnu	þegar	kemur	að	frjálsum	lestri.	

			Í	skýrslu	Auðar,	Hrefnu,	Ágústu	og	Friðriks	(2009:11)	um	stöðu	lestrarkennslu	í	

íslenskum	grunnskólum	kemur	fram	að	kennarar	nemenda	í	10.bekk	segja	að	helsta	

viðfangsefni	þeirra	sé	að	vekja	áhuga	nemenda	á	lestur	en	þá	skortir	bæði	stuðning	og	

leiðir	til	þess	að	geta	það.	Til	þess	að	geta	hvatt	nemendur	til	þess	að	lesa	og	efla	áhuga	

þeirra	þurfa	nemendur	að	vita	og	átta	sig	á	því	hvaða	tilgangi	það	þjónar	að	lesa.	

			Til	þess	að	efla	áhuga	og	löngun	nemenda	til	að	lesa	þarf	tilgangurinn	að	vera	skýr,	

hvað	er	það	sem	lestur	getur	gert	fyrir	þau	annað	en	að	læra.	Það	er	mikilvægt	að	

kennarar	gerir	sér	grein	fyrir	því	hvernig	þeir	beita	lestri	dagsdaglega	í	kennslu.	Það	er	

mikilvægt	að	gera	greinarmun	á	því	hvað	lestur	er,	það	að	lestur	sé	notaður	við	að	læra,	

til	þess	auka	þekkingu	á	eitthverju	og	svo	er	líka	hægt	að	nota	hann	í	yndislestri	og	
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nemendum	til	skemmtunar.	Nemendur	þurfa	að	fá	leiðbeiningar	um	hvað	er	hvað	og	til	

hvers	er	ætlast	af	þeim	í	lestri	hverju	sinni,	jafnframt	því	þurfa	þau	að	gera	sér	grein	fyrir	

því	að	hægt	er	að	nota	lestur	sér	til	skemmtunar.	Lestur	er	oftast	nær	notaður	til	þess	að	

undirbúa	nemendur	fyrir	próf	frekar	en	að	lesa	sér	til	ánægju.	Það	þarf	því	að	skilgreina	

lestur	fyrir	unglinga	og	markmiðin	þurfa	að	vera	skýr,	eru	þau	að	lesa	sér	til	ánægju	eða	

eru	þau	að	lesa	vegna	þess	að	það	er	próf	eftir	viku.		

	

3.2 	Kynjamunur	

						Anderman	og	Midgley	(1997:269-298)	segja	að	til	séu	margar	rannsóknir	sem	

benda	á	að	áhugi	nemenda	á	námsgreinum	sé	breytilegur	og	oft	kynbundinn.	Þau	segja	
að	til	séu		rannsóknir	sem	bendi	til	þess	að	drengir	séu	hrifnari	af	stærðfræði	meðan	

stúlkur	hafi	meiri	áhuga	á	tungumálum.	Þau	segja	ásamt	fleirum	að	niðurstöður	
rannsókna	sýni	að	áhugi	minnki	þegar	komið	er	á	miðstig	en	það	sé	óljóst	hvort	það	eigi	

við	um	bæði	kynin	eða	aðeins	drengi.	Þau	segja	að	við	upphaf	skólastigsins	dragi	úr	

námsáhuga	hjá	getumeiri	nemendum	og	jafnframt	að	breytingar	á	námsumhverfi	
nemenda	hafi	meiri	áhrif	á	þá	sem	eru	getuminni	en	áhrifin	geta	þróast	í	báðar	áttir,	það	
er	að	breytingar	á	námsumhverfi	geta	bæði	aukið	eða	minnkað	áhuga	þeirra.	Útfrá	

þessu	má	lesa	að	námsumhverfi	skiptir	gríðarlega	miklu	máli	fyrir	getuminni	
einstaklinga.	

			Niðurstöður	samanburðar	rannsóknar	sem	gerð	er	víðsvegar	um	heim	á	lesskilningi	

grunnskólabarna	sýnir	að	stúlkur	standa	drengjum	framar	á	því	sviði	og	íslensk	

ungmenni	eru	engin	undantekning	þar	á.	Samkvæmt	niðurstöðum	PISA	á	lesskilningi	

nemenda	í	10.	bekk	hefur	verið	stöðugur	kynjamismunur	síðastliðinn	áratug.	Árið	2009	

kom	í	ljós	að	70%	af	þeim	íslensku	nemendum	sem	töldust	slakir	í	lesskilningi	vera	

drengir.	Taka	þarf	fram	að	stúlkur	eru	ekki	einungis	betri	en	strákar	í	lesskilningi	því	á	

Samræmdu	prófunum	frá	1996-2006	stóðu	stúlkur	sig	einnig	betur	í	dönsku	og	

stærðfærði.	Í	flestum	erlendum	rannsóknum	kemur	fram	að	sjáanlegur	munur	er	á	

lestrarfærni	drengja	og	stúlkna	þegar	þau	eru	komin	nokkuð	vel	á	veg	í	lestri.	Viðhorfs	

munur	drengja	og	stúlkna	kemur	mjög	snemma	fram	samkvæmt	lesskimun	sem	gerð	er	í	

Reykjavík.	Lesskimun	er	framkvæmd	árlega	í	2.	bekk	í	grunnskólum	Reykjavíkurborgar	

sýnir	að	kynjamunur	í	færni	í	lestri	kemur	mjög	snemma	fram,	samkvæmt	niðurstöðum	

frá	2011	geta	um	75%	stúlkna	lesið	sér	til	gagns	í	10.bekk	á	meðan	einungis	66%	drengja	

ná	því	(Menntasvið	Reykjavíkurborgar,	2011:15).																																																											
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			Í	PISA	könnuninni	kemur	fram	að	stúlkur	hafa	jákvæðara	viðhorf	til	lestrar	heldur	

en	drengir,	þær	lesa	sér	frekar	til	skemmtunar	og	virðast	hafa	meiri	þekkingu	á	

mismunandi	aðferðum	sem	efla	lesskilning.	Þetta	kemur	einnig	fram	í	lesskimun	sem	

gerð	er	í	2.bekk,	en	þar	segjast	stúlkur	mun	frekar	hafa	ánægju	af	lestri	heldur	en	

drengir.	Stúlkur	eru	líklegri	til	þess	að	nota	mismunandi	aðferðir	við	lestur.	Þessi	atriði	

skýra	að	einhverjum	hluta	kynjamuninn	sem	finnst	í	lesskilningshluta	PISA.	Ein	önnur	

möguleg	ástæða	fyrir	þessu	er	val	á	lesefni,	en	það	endurspeglar	oft	frekar	áhugasvið	

stúlkna	en	drengja.		

			Erlendar	rannsóknir	styðja	við	að	val	á	lesefni	gæti	verið	orsök	fyrir	kynjamuni,	því	

þær	sýna	að	kennarar	nota	oft	frekar	texta	sem	stúlkur	kjósa	að	lesa	og	má	þar	nefna	

texta	sem	eru	frásagnir	eða	skáldsögur.	Áherslan	i	textanum	er	á	persónusköpun,	

atburðarrás	og	tengsl	milli	einstaklinga.	Drengir	vilja	frekar	lesa	texta	eins	og	furðusögur,	

íþróttasíður,	myndasögu	og	fræðitexta	á	ákveðnu	sérsviði	sem	kennarar	leggja	ekki	eins	
mikla	áherlsu	á	(Freyja	Birgisdóttir,	e.d.-b).	

	

4 	Leiðir	til	þess	að	efla	lestur	og	hlutverk	kennarans	

						Eins	og	fram	hefur	komið	er	allri	eiginlegri	lestrarkennslu	lokið	þegar	komið	er	á	

efsta	stig	grunnskóla.	Þegar	námsárangur	íslenskra	unglinga	er	borin	saman	við	önnur	

lönd	standa	þeir	aftarlega	í	lestri	og	lesskilningi	samanber	PISA.	Útfrá	þessu	er	áhugavert	

að	velta	fyrir	sér	hvers	vegna	lestrarkennslu	sé	formlega	hætt	á	þessum	aldri	þegar	útlit	

er	fyrir	því	að	þörf	sé	á	áframhaldandi	kennslu.	Til	þess	að	viðhalda	færni	í	lestri	þarf	að	
stunda	lestur	og	vinna	verkefni	út	frá	því	sem	er	lesið.	

Verkefni	í	lestrarkennslu	á	mið-	og	efstastigi	grunnskólans	ættu	að	beinast	að	því	að	

efla	orðaforða,	lesskilning,	ritun	og	lesfimi	(Miðstig	og	unglingastig,	e.d).	Hér	á	eftir	

koma	fram	hugmyndir	að	aðferðum	og	verkefnum	sem	hægt	er	að	nota	til	að	efla	

lestrarfærni	unglinga.	Hverja	aðferð	þarf	kennari	þó	að	skoða	og	vita	sitt	hlutverk	auk	

þess	þarf	hann	að	meta	aðferðina	fyrir	þann	sem	á	að	nota	hana	og	hafa	skal	í	huga	að	

það	sem	hentar	einum	getur	verið	ómögulegt	fyrir	annan.	Til	eru	leiðir	til	þess	að	efla	

unglingalæsi	bæði	einstaklingslega	og	í	pörum	eða	hópum.	Því	fjölbreyttari	sem	

verkefnin	eru	því	auðveldara	er	að	ná	til	allra	auk	þess	verður	auðveldara	fyrir	nemendur	
að	halda	sér	við	efnið.	Fjölbreytileiki	kennslunnar	á	að	endurspegla	kennsluaðferðir	og	

nýtast	nemendum	til	að	auka	færni	sína	á	einstaklingsmiðaðan	hátt.	
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4.1 	Hlutverk	kennarans	

						Til	þess	að	geta	spornað	gegn	slakri	lestrarfærni	er	mikilvægt	að	kennarinn	hafi	
skilning	á	mismunandi	þörfum	nemenda,	hann	þarf	að	gera	sér	grein	fyrir	marg-

breytileika	nemendahópsins.	Auk	þess	verður	hann	að	gera	sér	grein	fyrir	að	val	hans	á	

aðferðum	við	kennslu	getur	valdið	sumum	nemendum	erfiðleikum	í	námi,	það	sem	er	

átt	við	með	því	er	að	ein	kennsluaðferð	hentar	ekki	endilega	öllum	í	bekknum,	kennarinn	
þarf	að	hafa	mismunandi	aðferðir	og	leiðir	til	þess	að	ná	til	sem	flestra.	Þess	vegna	má	

segja	að	einstaklingsmiðuð	kennsla	sé	góð	því	þá	fá	allir	eitthvað	við	sitt	hæfi.	Mikilvægt	

er	að	kennarinn	þekki	mismunandi	námsleiðir	og	geri	sér	grein	fyrir	að	nemendur	læri	á	
mismunandi	hátt.	Kennari	sem	gerir	sér	grein	fyrir	þessu	hefur	kennslustundina	

fjölbreytta	og	notast	við	öll	viðfangsefni,	bæði	bóklegar	og	verklegar	æfingar.		Kennarinn	

notar	kennslutöfluna	í	hófi	en	þó	alltaf	til	þess	að	leggja	áherslu	á	það	sem	er	mikilvægt	

og	til	þess	að	hafa	eitthvað	sjónrænt	meðan	hann	útskýrir.	Hann	blandar	saman	bæði	
munnlegum	og	sjónrænum	fyrirmælum.		

Annað	hugtak	sem	er	mikilvægt	að	kennarinn	gerir	sér	grein	fyrir	er	námsvitund	
nemandans.	Það	að	nemandinn	læri	að	læra,	eða	hugsi	um	hugsunina.	Mikilvægt	er	að	

nemandinn	þekki	sjálfan	sig,	styrkleika	og	veikleika	sína.	Kennarinn	þarf	að	gera	sér	grein	
fyrir	því	að	þeir	nemendur	sem	ekki	vegnar	vel	í	námi	þróa	síður	með	sér	námsvitund.	

Því	þarf	hann	að	þekkja	einstaka	nemendur	og	kenna	þeim	skilvirkar	leiðir	vegna	þess	að	

þeir	sem	minni	skilning	hafa	eiga	á	hættu	að	gefast	upp	áður	en	þeir	ná	að	skilja	efni	
textans.	Kennarinn	þarf	því	að	hafa	til	taks	ólíkar	leiðir	að	markmiði	fyrir	þessa	

nemendur	til	að	koma	til	móts	við	þá	(Rósa	Eggertsdóttir,	2000:3).		

Það	er	því	mikilvægt	að	kennarinn	þekki	nemendur	sína	og	viti	til	hvers	er	hægt	að	

ætlast	af	hverjum	og	einum.	Ef	hver	og	einn	nemandi	fær	kennslu	við	hæfi	og	á	sínum	

forsendum	með	einstaklingsmiðuðum	markmiðum	eru	meiri	líkur	á	betri	námsárangri.	
		

4.2 Hvatning	til	lestrar	

				Unglingar	eru	ekki	frábrugðnir	öðrum	nemendum	í	skólum	og	þeim	þykir	líka	gott	

að	fá	hvatningu.	Það	er	því	tilvalið	sem	kennari	að	vera	duglegur	að	hvetja	þau	til	þess	
að	lesa	meira	og	annað	en	bara	námsbækur.	Hópur	bóklausra	nemenda	en	það	eru	þeir	

nemendur	sem	ekkert	lesa	nema	ef	til	vill	námsbækur	hefur	stækkað	á	síðustu	árum	og	
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um	fjórða	hvert	grunnskólabarn	tilheyrir	þessum	hópi.	Á	meðan	þessum	nemendum	

fjölgar	fækkar	þeim	börnum	sem	lesa	sér	til	yndisauka.	Hópur	bókaorma	eða	þau	börn	

sem	lesa	sér	til	gamans	nær	daglega	stendur	í	stað	(Brynhildur	Þórarinsdóttir,	Þóroddur	

Bjarnason	og	Andrea	Hjálmsdóttir,	2012-a).		Til	þess	að	búa	til	og	mynda	sem	

jákvæðasta	andrúmsloftið	þegar	kemur	að	lestri	þá	þarf	að	leita	að	því	besta	sem	hver	

og	einn	nemandi	býr	yfir,	hrós	þurfa	að	miðast	við	getu	einstaklingsins	óháð		viðmiðum	

eða	öðrum	í	bekknum.	Hvetjandi	kennarar	eru	raunhæfir	en	leita	að	því	besta	sem	hver	

og	einn	nemandi	hefur	upp	á	að	bjóða	(Dwyer	og	Dwyer,	1994:72).	Bæði	foreldrar	og	
kennarar	þurfa	að	gefa	ungum	lesendum	uppbyggjandi	fyrirmæli	því	gott	sjálfstraust	

eykur	áhugan	á	að	takast	á	við	verkefnin	sem	sett	eru	fyrir	á	meðan	neikvæðar	

athugasemdir	draga	úr	áhuga	nemenda	á	viðfangsefninu,	þessar	neikvæðu	
athugasemdir	geta	oft	fylgt	nemendunum	lengi	(Irvin,	1998:49).	Það	þarf	því	að	passa	sig	

á	því	að	hafa	gagnrýni	jákvæða	og	hvetjandi,	mikilvægt	er	að	vera	ekki	fastur	í	viðmiðum	

sem	gefin	eru	út	fyrir	lestur	heldur	að	meta	einstaklinginn	út	frá	þeirri	getu	sem	hann	
býr	yfir	og	á	hans	forsendum.	Það	er	því	áskorun	fyrir	kennarann	að	hjálpa	nemendum	
sínum	við	að	ná	settum	markmiðum	með	því	að	hafa	í	huga	hvar	áhugi	og	styrkleiki	

hvers	og	eins	liggur	(Irvin,	1998:49).	
	

4.3 Kennsluaðferðir	og	kynjamunur	

						Eins	og	fram	hefur	komið	þá	hafa	rannsóknir	sýnt	að	stúlkur	eru	framar	drengjum	

í	lestri	sem	og	öðrum	námsgreinum.	Ástæða	þess	er	ekki	ljós	og	verðugt	rannsóknarefni	

að	mínu	mati.	Nemendur	eru	jafn	misjafnir	og	þeir	eru	margir	og	ljóst	er	að	
einstaklingsmiðuð	kennsla	á	því	ofast	vel	við.	Einstaklingsmiðað	nám	getur	stuðlað	að	

því	að	nemendum	gangi	almennt	betur	í	námi	þegar	námið	er	byggt	upp	eftir	þeirra	

eigin	þörfum.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	kennarar	noti	yfirleitt	fáar	og	frekar	hefðbundar	

aðferðir	við	kennslu	þar	sem	það	eru	kennslubækur	sem	stjórna	ferðinni,	ókosturinn	við	

þessa	leið	er	að	hún	er	frekar	þröng	og	bíður	ekki	uppá	mikið	svigrúm	til	að	koma	til	

móts	við	þær	þarfir	sem	fjölbreyttur	nemendahópur	hefur	(Rúnar	Sigþórsson,	o.fl,	

1999).	Önnur	sýnileg	ástæða	á	mun	milli	kynjanna	gæti	verið	að	sömu	

lestrarkennsluaðferðir	henti	ekki	kynjunum	tveim.	Þessar	fullyrðingar	eru	þó	afar	

umdeildar	og	benda	all	flestar	rannsóknir	á	að	sömu	kennsluhættir	stuðli	að	góðum	

árangri	beggja	kynja	í	lestri	(Freyja	Birgisdóttir,	e.d.-c).	Það	er	ekki	hægt	að	segja	að	ein	

kennsluaðferð	henti	frekar	drengjum	en	stúlkum	því	rannsóknir	sýna	annað.	
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			Að	mínu	mati	eru	ekki	til	neinar	ákveðnar	leiðir	sem	stuðla	frekar	að	því	að	hjálpa	

drengjum	betur	við	lestur	en	stúlkum.	Hafa	skal	í	huga	fjölbreytileika	hópsins	og	að	best	

væri	ef	hver	og	einn	fengi	einstaklingsnámskrá	og	að	verkefnin	væru	sem	fjölbreyttust.		
	

4.4 	Kennsla	í	litlum	hópum		 	 	 	 	

						Kennsla	í	litlum	hópum	er	líkt	og	sérkennsla.	Það	sem	er	átt	við	með	sérkennslu	er	

að	einstaklingur	sem	á	þarf	að	halda	fær	viðbótarkennslu	við	almenna	kennslu.	Það	eru	
3-5	nemendur	teknir	saman	í	hóp	tvisar	til	þrisvar	sinnum	í	viku.	Þegar	þetta	er	gert	þá	

tekur	sérkennarinn	ábyrgð	og	umsjón	á	lestrarkennslunni	á	meðan	bekkjarkennarinn	

styður	við	(Rósa	Eggertsdóttir,	2000:4).	
			Það	gæti	líka	verið	jákvætt	að	hafa	hópinn	fjölbreyttan	ekki	einungis	þeir	sem	eru	slakir	

að	lesa	heldur	líka	þeir	sem	standa	sig	vel	í	lestri,	þá	geta	þeir	sem	eru	færari	aðstoðað	

samnemendur	sína	með	því	að	nota	samvirkt	nám.	Það	getur	líka	verið	gott	að	þegar	

nemendur	vinna	í	litlum	hóp	að	sérkennarinn	aðstoði	þá	með	skilvirku	námi,	kenni	þeim	
að	fylgjast	með	sinni	getu	og	framförum.	Mikilvægt	er	að	hafa	verkefnin	fjölbreytt.	

Hópurinn	gæti	unnið	margvísleg	verkefni	sem	stuðla	að	samvinnu,	þau	gætu	meðal	
annars	lesið	saman	eina	bók	og	útbúið	spurningar	úr	því	sem	þau	hafa	lesið,	þannig	efla	
þau	lesskilning	sinn	í	leiðinni.	Hægt	er	að	nota	fjölbreyttar	lesaðferðir	og	verkefni	tengd	

þeim.		
	

4.5 	PALS	(Peer-Assisted	Learning	Strategies)	

					PALS	er	aðferð	til	þess	að	kenna	fjölbreyttum	hópi	nemenda	og	þar	með	talið	

nemendum	með	annað	móðurmál	en	PALS	fer	fram	á,	það	hentar	öllum	skólastigum.	

Nemendum	er	kennt	á	jafningjargrundvelli	í	heimstofu,	þessi	nálgun	er	í	anda	
fjölmenninngarlegra	kennsluhátta	sem	ganga	meðal	annars	út	á	jákvæðni	og	
samvinnu.		PALS	er	viðbótarefni	við	hefðbunda	kennslu	og	gengur	út	á	að	nemendur	

vinni	saman	í	pörum	með	mismunandi	hlutverk	(PALS	Peer	Assisted	Learning	Strategies,	

e.d).	Á	íslensku	stendur	PALS	fyrir	pör	að	læra	saman.	PALS	er	aðferð	sem	þjálfar	

framsögn,	lestrarfræni,	lesskilning	og	gagnrýna	hugsun,	þessir	þættir	eiga	það	

sameiginlegt	að	vera	einkennandi	fyrir	góða	lesara.	PALS	virkar	þannig	að	nemendum	er	
skipt	í	tvennt,	annar	hópurinn	eru	þeir	sem	lesa	hratt,	hinn	hópurinn	les	ekki	eins	hratt.	

Þeir	sem	lesa	hraðast	í	báðum	hópunum	er	parað	saman	og	svo	koll	af	kolli,	þetta	er	gert	



	20	

til	þess	að	ekki	sé	of	mikið	bil	á	milli	þeirra	sem	vinna	saman.	Í	paravinnunni	er	annar	

aðilinn	þjálfi	á	meðan	hinn	er	í	þjálfun.	Verkefnin	eru	mismunandi	og	fara	eftir	getustigi	

hvers	og	eins.	Hver	PALS	stund	varir	í	um	35	mínútur	og	þjálfunin	stendur	í	12	vikur,	á		4	

vikna	fresti	skipta	nemendur	um	félaga.	Félaga	vinnan	fer	þannig	fram	að	fyrstu	5	

mínutur	les	annar,	sá	sem	er	í	þjálfun	fyrir	þjálfann	á	meðan	hann	gefur	stig	fyrir	hverja	

setningu,	leiðréttir	misstök	og	hjálpar	til	við	erfið	orð	síðan	er	skipt	um	hlutverk	

(Aðalbjörn	Sigurðsson	og	Arndís	Þorgeirsdóttir,	2014).	

Hér	á	landi	hefur	PALS	verið	notað	á	yngri	börn	í	grunnskóla	frekar	en	unglinga.	Hins	

vegar	var	PALS	upphaflega	hannað	fyrir	nemendur	á	öllum	aldri	og	því	ekkert	því	til	

fyrirstöðu	að	nota	það	með	unglingum.	Það	ekki	einungis	gerir	þeim	gott	heldur	styrkir	

um	leið	aðra	þætti	en	lestur	og	má	þar	nefna	félagslegaþáttinn.	Að	mínu	mati	er	PALS	

öflugt	verkfæri	sem	virkar	yfirleitt	vel.	Það	er	ekkert	sem	bendir	til	þess	að	ekki	sé	hægt	

að	nota	það	með	unglingum,	þeir	aðstoða	hvorn	annan	við	lesturinn	og	notast	við	
jafningjamat.	PALS	er	aðferð	sem	ætti	að	skoða	betur	og	nota	fyrir	unglinga	því	þeir	

þurfa	jafnvel	á	því	að	halda	og	yngri	nemendur	skólans.		
	

4.6 	Yndislestur		

					Yndislestur	er	lestur	þar	sem	lesandi	les	sér	til	yndis	og	ánægju,	af	fúsum	og	

frjálsum	vilja	og	heldur	áfram	því	hann	vill	vita	meira	(Flosi	Árnason,	2010).	Yndislestur	
er	verkfæri	sem	mætti	nota	meira	með	unglingum	og	væri	gott	fyrir	þá	til	þess	að	efla	

lesskilning.	Með	yndislestri	er	átt	við	að	þau	fá	að	velja	sér	bók	af	því	tagi	sem	þau	vilja	
lesa	og	svo	er	fastur	tími	á	hverjum	degi,	um	það	bil	15-20	mínútur	í	senn	þar	sem	þau	
geta	lesið	sína	bók,	hver	á	sínum	hraða.	Bækur	gegna	því	hlutverki	að	vekja	upp	forvitni	

og	löngun	til	þess	að	vita	meira,	lesturinn	heldur	lönguninni	vakandi	og	kennir	
lesandanum	með	tímanum	að	meta	bókmenntir	(Jónína	Friðfinnsdóttir,	1989).	Það	þarf	

þó	að	hafa	í	huga	að	leiðbeina	nemendum	með	val	á	bókum,	því	þó	svo	að	viljinn	sé	fyrir	

hendi	er	ekki	eins	auðvelt	að	lesa	allar	bækur.	Lestextinn	þarf	að	henta	hverjum	og	
einum,	hann	má	ekki	vera	of	þungur	eða	of	léttur,	hér	þarf	einnig	að	passa	orðaforða	

hvers	og	eins.	Auk	þessa	þarf	að	sjá	til	þess	að	þær	bækur	sem	nemendur	vilja	lesa	efli	

og	styrki	orðaforða	þeirra	svo	eðlileg	þróun	á	lesskilningi	eigi	sér	stað.	Ef	börn	og	
unglingar	sjá	ekki	tilgang	með	lestrinum	og	fá	ekki	að	njóta	hans	þá	deyr	lönguninn	fyrir	

því	að	lesa.	Bækur	hjálpa	til	við	að	skilja	umheiminn,	menningu	og	þjóðfélagið	(Símon	

Jóh.	Ágústsson,	2000:171-181).		
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			Gerðar	hafa	verið	rannsóknir	sem	sýna	að	finnsk	börn	eru	oftar	en	ekki	ofar	öðrum	

Norðurlandaþjóðum	á	prófum	í	lesskilning,	þau	eru	jafnframt	þau	börn	sem	lesa	hvað	

mest	í	yndislestri	af	þessum	þjóðum.	Yndislestur	eykur	lesskilning	og	honum	verður	að	

viðhalda	með	ástundun.	Nauðsynlegt	er	að	hafa	gaman	að	því	sem	verið	er	að	fást	við	og	

ef	ánægja	fylgir	lestrinum	eykst	skilningurinn	(Herdís	M.	Hübner,	2008).	Að	bjóða	uppá	

yndislestur	hefur	í	för	með	sér	marga	kosti	sem	munu	nýtast	vel	í	öðru	námi.	Með	

auknum	yndislestri	fær	nemandinn	meiri	máltilfinningu,	betri	málþroska	og	orðaforði	og	

lesfimi	eykst.	Nemendur	verða	betri	í	ritun	og	stafsetningu	og	þeir	eiga	auðveldara	með	
að	læra	málfræði	vegna	þess	að	málþroskinn	er	yfirleitt	betri	(Ragnheiður	Gestsdóttir,	

2005:112).	Yndislestur	getur	aukið	skilning	á	samfélaginu	og	mannlífinu	(Þuríður	J.	

Jóhannsdóttir	1993).		

			Foreldrar	geta	stuðlað	að	betri	námsárangri	barna	sinna	með	því	að	hvetja	þau	til	

yndislestrar.	Áhugi	barna	á	bókum	kviknar	oftast	heima	fyrir	og	hafa	heimilsaðstæður	
ásamt	foreldrum	og	öðru	heimilisfólki	mótandi	áhrif	á	hvernig	lestrarvenjur	barna	

þróast.	Það	er	því	líklegra	að	þau	börn	sem	lesa	meira	en	önnur	börn	hafi	verið	alin	upp	
við	bókalestur	(Brynhildur	Þórarinsdóttir,	Þóroddur	Bjarnason	og	Andrea	Hjálmsdóttir,	
2012-b).	

			Við	yndislestur	þurfa	nemendur	ekki	að	skila	neinu	af	sér,	þau	fá	bara	að	lesa	í	firði	og	
á	sínum	hraða.	Gott	er	svo	að	gefa	nemendum	tækifæri	á	að	kynna	og	segja	frá	

lestrinum	ef	vilji	er	fyrir	hendi	hjá	nemanda.	Því	um	leið	og	þau	eiga	að	skila	eitthverju	af	

sér	eftir	lestur	bókarinnar	er	búið	að	þvinga	þau	til	þess	að	lesa	vegna	þau	verða	að	skila	
eitthverju	af	sér.	Þegar	yndislestur	er	notaður	er	gott	fyrir	kennarann	að	fylgjast	með	

hvar	nemendur	eru	staddir	í	bókinni	og	hvað	þeir	eru	að	lesa.	Kennarinn	getur	svo	spurt	

spurninga	um	efnið	til	þess	að	vera	viss	um	að	nemendur	séu	að	lesa,	eða	rætt	efnið	á	
jafningjagrundvelli.	Að	þessu	sögðu	má	ætla	að	ef	tekst	að	auka	yndislestur	hjá	

unglingum	gæti	lestrarfærni	þeirra	batnað.		

	

4.7 	Bókasafnstími	

						Skólabókasafnið	er	vettvangur	sem	ætti	að	nota	til	að	efla	læsi	unglinga	að	mínu	

mati,	þess	vegna	tók	höfundur	þessa	verks	ákvörðun	um	að	gera	óformlega	könnun	sem	
framkvæmd	var	23.janúar	síðastliðinn	og	hringt	var	í	36	skóla	til	að	afla	upplýsinga	um	

hvort	ákveðin	tími	í	stundatöflu	unglingastigs	væri	ætlaður	á	bókasafni.	Svörin	voru	

einsleit,	flest	allir	skólar	svöruðu	að	svo	væri	ekki.	Nokkrir	bentu	á	að	þegar	bókasafnið	
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væri	opið	gætu	nemendur	notað	það	að	vild.	Einn	skóli	var	með	merktan	tíma	á	

bókasafninu	en	þar	fór	fram	upplýsingatækni	sem	bókasafnfræðingurinn	tók	þátt	í	

kennslu.	Niðurstaðan	er	því	sú	að	engin	þessara	skóla	sem	hringt	var	í	gefur	nemendum	

sínum	merktan	bókasafnstíma	og	þau	eru	ekki	hvött	til	þess	að	eyða	tíma	þar.	

			Það	væri	eflaust	gott	að	mati	höfundar	ef	hvetja	á	unglinga	til	lesturs	að	hafa	

ákveðin	tíma	á	skólabókasafninu.	Það	væri	til	dæmis	hægt	að	byrja	alla	föstudaga	á	því	

að	bekkurinn	hittist	þar	og	læsi	sér	til	skemmtunar.	Það	þyrfti	ekki	endilega	að	vera	bók,	
gæti	verið	blöð,	tímarit	eða	hvað	sem	er.	Þau	fengu	frjálsar	hendur	en	einu	skilyrðið	væri	

að	nemendur	væru	að	lesa.	Á	bókasafninu	læsu	þau	sér	til	skemmtunar	og	yndisauka	og	

til	þess	að	kynnast	efninu,	en	ekki	endilega	djúplestur	heldur	geta	þau	skimað	blöð	og	

rætt	saman.	Það	mætti	einnig	leyfa	lestur	yndisbóka	í	bókasafnstímum	hjá	þeim	sem	

það	kjósa.	Það	er	notalegt	að	byrja	daginn	rólega	og	koma	sér	vel	fyrir	á	bókasafninu	til	

að	lesa	sér	til	skemmtunar.		

Bókasafnstíminn	væri	líka	sniðugur	fyrir	þá	nemendur	sem	eiga	erfitt	með	finna	sér	

bækur	til	að	lesa	og	fá	aðstoð	frá	bókasafnsfræðingnum	til	þess	að	finna	bók	innan	
áhugasviðs	og	getu	hvers	og	eins.		

			Þetta	gæti	verið	sú	stund	sem	allir	nemendur	bekkjarins	nytu	saman	í	einskonar	

gæðastund.		

	

4.8 	Hugmyndir	að	verkefnum	

	Þegar	efla	á	lestrarfærni	unglinga	þá	þarf	að	huga	að	nokkrum	þáttum.	Það	þarf	

að	hafa	verkefnin	fjölbreytt,	huga	að	getu	hvers	og	eins	og	auk	þess	þarf	eftirfylgni	með	
þeim	verkefnum	sem	nemendur	eru	að	vinna.	Huga	þarf	að	jákvæðu	og	hvetjandi	

umhverfi.	

Svanhildur	Kr.	Sverrisdóttir	(e.d)	tók	saman	lista	yfir	verkefni	sem	hægt	er	að	gera	

með	mið-	og	efstastigi	grunnskólans	sem	tengjast	lestri	og	geta	eflt	lestur.	Verkefnin	eru	

bæði	einstaklingsverkefni	sem	nemendur	vinna	einir	með	aðstoð	frá	kennara	en	einnig	
er	um	hópverkefni	að	ræða	þar	sem	bekknum	er	skipt	í	misstóra	hópa	og	þeir	aðstoða	

hvern	annan	við	að	vinna	verkefnin.	Eitt	áhugavert	verkefni	heitir	Upplýsingarlæsi.	Það	

gengur	út	á	að	nemendur	geri	sér	grein	fyrir	eðli	og	einkennum	upplýsinga.	Verkefnið	er	
unnið	sem	hópverkefni.	Nemendur	eiga	að	kynna	sér	og	ræða	saman	um	upplýsingar	

sem	finnast	í	auglýsingum	og	skila	af	sér	skýrslu	um	það,	í	þessu	verkefni	notast	
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nemendur	við	skimunarlestur	en	verða	jafnframt	því	að	kafa	dýpra	og	finna	merkingar	á	

bakvið	það	sem	auglýsingin	segir	okkur.		

Annað	verkefni	er	að	greina	kvikmyndir.	Þá	vinna	þrír	saman	í	hóp.	Fyrst	þarf	að	

finna	bók	sem	búið	að	gera	mynd	eftir.	Byrjað	er	á	því	að	lesa	bókina,	þegar	bókin	er	
lesin	þarf	að	notast	við	djúplestur	því	svo	er	horft	á	myndina	í	kjölfarið,	eftir	það	er	svo	

unnið	samvinnuverkefni	þar	sem	bókin	og	myndin	eru	rædd	í	sitthvoru	lagi	og	svo	borið	

saman.	Þetta	verkefni	getur	reynst	mjög	skemmtilegt.	

Eitt	af	einstaklingsverkefnum	sem	Svanhildur	setur	fram	er	verkefni	sem	heitir	FSE-

fyrir,	samhliða	og	eftir	lestur	á	skáldsögu.	Verkefnið	samanstendur	af	eyðublaði	til	að	

fylla	út.	Markmið	verkefnisins	er	að	fá	nemandann	til	þess	að	hugsa	um	hvað	hann	veit	

áður	en	hann	hefur	lesturinn,	hugsa	um	lesturinn	á	meðan	á	honum	stendur	og	gera	sér	
svo	grein	fyrir	honum	þegar	honum	er	lokið.	Eyðublaðið	má	svo	fylla	út	eins	og	hverjum	

og	einum	hentar	á	meðan	á	ferlinu	stendur.	Þetta	gæti	vel	hentað	sem	tímaverkefni	á	

smásögum.	Nemendur	geta	svo	skiptst	á	skoðunum	þegar	verkefninu	líkur.	Þegar	svona	

verkefni	eru	unnin	er	mjög	gott	að	nota	skimun	til	að	komast	að	því	sem	nemandinn	
taldi	sig	vita	fyrir	verkefnið	sé	rétt	og	svo	lesa	bókina	eða	smásöguna	aftur	og	nota	

djúplestur.	Á	meðan	notast	er	við	djúplestur	er	áhrifaríkt	að	hafa	blað	og	penna	til	hliðar	
til	þess	að	punkta	niður	áhuga-	og	merkisverða	hluti	sem	eiga	sér	stað	í	sögunni.	

Mikilvægt	er	að	muna	að	hafa	fjölbreytt	verkefni	því	áhugi	nemenda	er	ekki	alltaf	sá	

sami.	Gott	er	til	dæmis	að	hafa	ákveðið	viðfangsefni	en	svo	má	hafa	frjálsar	hendur	á	því	

hvernig	verkefnið	er	unnið.	Þá	geta	þeir	sem	eru	sterkir	í	að	teikna	út	búið	myndir	af	því	
sem	gerðist	í	sögunni	á	meðan	þeir	sem	eru	færir	í	að	skrifa	búa	til	endursögn	af	því	sem	

gerðist.	Það	er	mikilvægt	að	nemendur	á	unglingastigi	finni	að	þau	séu	ekki	þvinguð	til	

lesturs,	en	þau	verði	að	gera	sér	grein	fyrir	mikilvægi	hans.	Lestur	er	undirstaða	
almennrar	menntunar	auk	þess	sem	hann	eykur	orðaforða	og	stuðlar	að	betra	máli.	
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5 Niðurlag	

	Samkvæmt	rannsóknum	og	könnunum	sem	skoðaðar	hafa	verið	í	þessu	verkefni	

kemur	í	ljós	að	ungt	fólk	á	Íslandi	virðist	ekki	lesa	mikið	og	í	alþjóðlegum	samanburði	

standa	þau	sig	ekki	vel	í	lestri	eins	og	niðurstöður	PISA	könnunarinnar	sýnir.		

Margt	er	það	sem	orsakar	slaka	lestrargetu	hjá	unglingum	eða	áhugaleysi	þeirra	fyrir	

lestri	að	mínu	mati.	Höfundur	telur	þó	að	með	meiri	kynningu	á	lesefni	í	skólastarfinu	og	

jafnvel	sérstök	yndislestrarstund	á	bókasafni	þar	sem	allir	nemendur	bekkjarins	eiga	
gæðastund	og	lesa	það	sem	þau	listir	eða	hafa	áhuga	á,	gæti	hvatt	þau	til	að	lesa	meira.	

Það	þarf	því	að	einstaklingsmiða	það	sem	lesið	er	og	höfða	þanning	til	ólíks	nemanda-

hóps.	Þáttur	bókasafnsins	er	mikilvægur	og	það	kom	mér	á	óvart	að	ekki	skuli	vera	gert	
meira	af	því	að	nýta	safnið	markvisst	fyrir	unglinga.	Ekki	er	nóg	að	mínu	mati	að	hafa	

aðeins	auglýstan	opnunartíma,	það	þarf	að	vera	ákveðin	tími	sem	unglingar	eiga	á	

safninu	og	þeir	hvattir	til	að	nota	það	og	nýta	sér	þá	aðstoð	sem	bókasafnsfræðingur	
hefur	upp	á	að	bjóða.	Ljóst	er	að	ef	hvatinn	er	ekki	fyrir	hendi	þá	liggur	leiðin	bara	áfram	

niður	á	við.	Afþreyingarlestur	er	mikilvægur	og	efni	þess	sem	lesið	er	verður	að	höfða	til	

áhugahvatar	nemandans	og	skortur	á	áhugahvetjandi	lesefni	gæti	verið	ein	skýring	á	

slakri	lestrarfærni.	Til	að	efla	lestrarfærni	unglinga	þá	þarf	að	hafa	verkefnin	fjölbreytt	og	

finna	lesefni	sem	hentar	getu	og	áhugasvið	hvers	og	eins.	Verkefnin	þurfa	bæði	að	vera	
einstaklingsverkefni	og	samvinnu	verkefni.	Lestur	er	ekki	bara	tæki	til	náms	þó	að	

vissulega	skipi	hann	stóran	þátt	í	öllu	námi	og	þekkingarleit	nemandans	en	yndislestur	
meðal	ungs	fólks	verður	að	öðlast	viðurkenningu	og	það	þarf	að	hvetja	til	hans.	Sem	
verðandi	kennari	sé	ég	að	ágætt	er	að	leggja	viðurkennd	viðmið	til	hliðar	á	meðan	það	á	

að	efla	lestarfærni	einstaklingsins	og	ganga	út	frá	þeirri	getu	sem	nemandinn	hefur,	
finna	bækur	sem	hentar	viðkomandi	og	er	innan	hans	áhugasvið	svo	framfarirnar	verði	

sem	mestar.	Það	þarf	að	kenna	unglingum	að	lesa	sér	til	skemmtunar	og	yndisauka	því	

með	því	að	lesa	meira	eflist	orðaforði	og	lesskilningur	verður	meiri.	Yndislestur	er	mjög	
góð	leið	til	að	efla	færni	og	mikilvægt	er	að	leyfa	nemendum	að	njóta	vafans	meðan	þeir	

lesa	og	hafa	frjálsar	hendur	á.	Lestarfærni	er	mikilvægur	þáttur	í	lífinu	því	lestur	er	

undirstaða	allrar	menntunar	og	því	mikilvægt	að	viðhalda	færninni.	

Niðurstöður	höfundar	þessa	verks	eru	þær	að	hægt	er	að	efla	lestrarfærni	unglinga	

með	markvissum	vinnubrögðum,	en	það	krefst	bæði	tíma	og	þolinmæði.	Eins	og	fram	

kemur	í	verkefninu	eru	margir	þættir	mikilvægir	í	lestrarkennslu	og	það	þarf	sífelt	að	

vera	að	efla	þá	og	styrkja	þó	svo	að	börn	verði	unglingar.	Lestur	er	lærður	eiginleiki	sem	
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þarf	að	stunda	til	þess	að	efla.	Greinilegt	er	að	þörf	er	á	úrbótum	í	lestrarfærni	unglinga	

á	Íslandi.	Stefna	stjórnvalda	fer	á	mis	við	framkvæmd	og	á	meðan	það	á	að	efla	

lestrarfærni	eru	bæði	fjármagn	og	tími	af	skornum	skammti.	Þetta	er	ákveðið	vafa	efni,	

en	með	réttu	verkefnunum	og	aðferðum	er	hægt	að	efla	læsi	unglinga.		
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	26	

Heimildaskrá	
	

Aðalbjörn	Sigurðsson	og	Arndís	Þorgeirsdóttir.	(2014).	Lestrarþjálfun	sem	hentar	jafnt	

sterkum	sem	veikum	nemendum.	Skólavarðan,	14(1),	24-25.	Sótt	af:	

https://issuu.com/kennarasamband/docs/skolavardan_1tbl_14arg_2014_ny	

	

Aðalnámskrá	grunnskóla	2007:	Íslenska	/2007	

	

Aðalnámskrá	grunnskóla	2011:	Almennur	hluti	/2011.	

	

Aðalnámskrá	grunnskóla:	Almennur	hluti	2011:	Greinasvið	2013	/2013	

	

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

í	grunnskólum:	Hver	er	hann	að	mati	nemenda	og	foreldra?	Hvernig	breytist	

hann	eftir	aldri	og	kyni	?	Tímarit	um	menntarannsóknir,	5(x),	7-26.	Sótt	af:	

http://fum.is/wp-content/uploads/2010/09/1_amalia_baldur_borkur1.pdf	

	 	 	 	 	 	

Anderman,	E.	M.	og	Midgley,	C.	(1997).	Changes	in	achievement	goal	orientations,	

perceived	academic	competence,	and	grades	across	the	transition	to	middle-

level	schools.	Contemporary	Educational	Psychology,	22(x),	269–298.	Sótt	af:	

http://www.uky.edu/Centers/HIV/Eric%20Articles/Anderman%20%26%20Midgl

ey%201997.pdf	

	

Auður	Magndís	Leiknisdóttir,	Hrefna	Guðmundsdóttir,	Ágústa	Edda	Björnsdóttir,	Heiður	

Hrund	Jónsdóttir	og	Friðrik	H.	Jónsson.	(2009).	Staða	lestrarkennslu	í	islenskum	

grunnskólum.	Reykjavík:	Félagsvísindastofnun	Háskóla	Íslands.	

	

Browne,	A.	(2009).	Developing	language	and	literacy	3−8.	London:	Sage.			

	



	27	

Brynhildur	Þórarinsdóttir,	Þóroddur	Bjarnason	og	Andrea	Hjálmsdóttir.	(2012a).	

Bóklausir	og	bókaormar	–	Tengsl	menntunar	og	efnahags	foreldra	við	yndislestur	

unglinga	í	alþjóðlegu	ljósi.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af:	

http://netla.hi.is/menntakvika2012/004.pdf	

	

Brynhildur	Þórarinsdóttir,	Þóroddur	Bjarnason	og	Andrea	Hjálmsdóttir.	(2012b).	

Bóklausir	og	bókaormar	–	Tengsl	menntunar	og	efnahags	foreldra	við	yndislestur	

unglinga	í	alþjóðlegu	ljósi.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af:	

http://netla.hi.is/menntakvika2012/004.pdf	

	

Davíð	Stefánsson	og	Sigrún	Valdimarsdóttir.	(2013).	Kveikjur	-	Textabók.	Sótt	af:	

http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/kveikjur/index.html#2/z	

	 	

Dwyer,	E.	J	og	Dwyer,	E.	E.	(1994).	How	Teacher	Attitudes	Influence	Reading	

Achievement.	Í	Cramer	og	Castle	(ritstjórar).	Fostering	the	Love	of	Reading:	The	

Affective	Domain	in	Reading	Education	(bls.	66-73).	Delaware:	International	

reading	association.		

	

Flosi	Kristjánsson.	(2010).	Hvatning	í	lestri	yndislestur.	Sótt	af:	

http://www.slideshare.net/flosi/hvatning-i-lestri-

yndislestur?from=share_email_logout2	

	

Freyja	Birgisdóttir	(e.d.a).	Orðaforði.	Lesvefurinn,	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	Sótt	af:	

http://lesvefurinn.hi.is/node/231	

	

Freyja	Birgisdóttir	(e.d.b).	Kynjamunur	og	læsi.	Lesvefurinn,	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	

Sótt	af:	http://lesvefurinn.hi.is/node/148	

	

Freyja	Birgisdóttir	(e.d.c).	Kynjamunur	og	læsi.	Lesvefurinn,	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	

Sótt	af:	http://lesvefurinn.hi.is/node/148	



	28	

	

	

Freyja	Birgisdóttir,	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	Rannveig	Oddsdóttir.	(2013).	Þróun	

textaritunar	í	fyrstu	bekkjum	grunnskóla	–	Frásagnir	og	upplýsingatextar	barna	í	

2.-4.bekk.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af:	

http://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/007.pdf	

	

Guðmundur	Birgisson.	(2003).	2.	Áhugahvöt.	Sótt	af:	

http://mennta.hi.is/vefir/staerdfraedi/haustkjarni2003/efni8.htm	

	 	 	 	 	 	

Good,	T.	L.	og	Brophy,	J.	E.	(2008).	Looking	in	classrooms.	Boston:	Pearson.		

	

Helga	Sigurmundsdóttir.	(2008).	Orðaforði.	Lesvefurinn	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	Sótt	

af:	http://lesvefurinn.hi.is/ordafordi	

Helga	Sigurmundsdóttir	og	Steinunn	Torfadóttir.	(e.d.).	Kennsluaðferðir	-	Ritun.	

Lesvefurinn	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	Sótt	af:	

http://lesvefurinn.hi.is/node/181	

	 	 	 	 	 	

Herdís	M.	Hübner.	(	2008).	Til	hvers	að	læra	að	lesa?	Sótt	af:	

http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=110676	

	

Illugi	Gunnarsson.	(2014).	Hvítbók.	Sótt	af:	

https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_mennt

un.pdf	

	

Irvin,	J.	L.	(1998).	Reading	and	the	middle	school	student:	Strategies	to	enhance	

literacy.	Boston:	Allyn	&	Bacon.	

	

Íslensk	málnefnd.	(2011).	Ályktun	um	stöðu	íslenskrar	tungu	2011.	Sótt	af:	

http://www.arnastofnun.is/solofile/1016236/Alyktun_2011-11-09.pdf	



	29	

	

Jónína	Friðfinnsdóttir.	(1989).	Börn	og	bækur.	Skíma,	12(2),	46-52	

	

Kuhn,	M.R.,	Schwanenflugel,	P.J.	og	Meisinger,	B.	M.	(2010).	Aligning	theory	and	

assessment	of	Reading	Fluency:	Automaticity,	prosody,	and	definations	og	

fluency.	Reading	Research	Quarterly,	45(2),	230–251.	

	 	 	 	 	 	

National	Scienceboard.	(2004).	Chapter	7:	Science	and	technology:	public	attitudes	and	

understanding.	Sótt	af:	http://www.nsf.gov/statistics/seind04/pdf/c07.pdf	

	

McKenna,	M.C.	og	Stahl,	K.A.D.	(2009).	Assessment	for	Reading	Instruction.	New	York:	

Gullford	Press	

	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið.	(2013,	03.desember).	Niðurstöður	úr	PISA	

rannsókn	2012	liggja	fyrir.	Sótt	af:	

https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7826	

	

Mennstasvið	Reykjavíkurborgar.	(2011).	Niðurstöður	lesskimunar	í	grunnskólum	

Reykjavíkur.	Sótt	af:	

http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/Skola_og_fristundasvid/skjol/he

ildarskyrsla_2011.pdf	

	

Miðstig	og	Unglingastig.	(e.d).	Lesvefurinn	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	Sótt	af:	

http://lesvefurinn.hi.is/node/215	

	

	

National	Reading	Panel.	(2000).	Teaching	children	to	read:	An	Evidence-Based	

Assessment	of	the	Scientific	Research	Literature	on	Reading	and	Its	Implications	

for	Reading	Instruction.	Sótt	af:	

https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/documents/report.pdf	



	30	

	

PALS.	(e.d).	About	us.	Sótt	af:	http://kc.vanderbilt.edu/pals/about.html	

	 	

Ragnheiður	Gestsdóttir.	(2005).	Að	lesa.	Hrafnaþing,	(2),	104-114	

	

Ragnheiður	Lilja	Bjarnadóttir.	(2014).	“Sko	ég	get	alveg	lesið,	en	ég	nenni	ekki	að	lesa”	

Lestraráhugi	drengja	og	leiðir	kennara	til	að	efla	áhuga	nemenda	sinna	á	lestri	

(60	eininga	lokaverkefni	í	lestrarfræði	sem	er	hluti	af	Magister	Artium-prófi	í	

menntavísindum).	Háskólinn	á	Akureyri,	Akureyri.		

	

Rannveig	Oddsdóttir.	(e.d).	Ritun.	Lesvefurinn	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	Sótt	af:	

http://lesvefurinn.hi.is/node/186	

	

Rósa	Eggertsdóttir.	(2000).	..og	hvað	svo?	Sótt	af:	

https://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Annad/lesturrosa.pdf	

	

Rúnar	Sigþórsson,	Börkur	Hansen,	Jón	Baldvin	Hannesson,	Ólafur	H.	Jóhannsson,	Rósa	

Eggertsdóttir	og	Mel	West.	(1999).	Aukin	gæði	náms:	Skólaþróun	í	þágu	

nemenda.	Reykjavík:	Rannsóknarstofnun	Kennaraháskóla	Íslands		

	

Sigríður	Ólafsdóttir	og	Hrafnhildir	Ragnarsdóttir.	(2010).	Íslenskur	orðaforði	íslenskra	

grunnskólanema	sem	eiga	annað	móðurmál	en	íslenskur.	Netla	–	Veftímarit	um	

uppeldi	og	menntun.	Sótt	af:	http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/023.pdf	

	

Singer,	Bonnie	D.	og	Anthony	S.	Bashir.	(2004).	„Developmental	Variations	in	Writing	

Compositions	Skills“.		Í	C.Addison	Stone,	Elaine	R.	Silliman,	Barbara	J.	Ehren	og	

Kenn	Apel	(ritstjórar).	Handbook	of	Language	&	Literacy	-	Development	and	

disorders	(bls.	559).	The	Gilford	Press,	New	York		

	 	 	 	 	



	31	

Símon	Jóh.	Ágústsson.	(2000).	Tómstundalestur	í	Lestrarbókin	okkar.	Rannsóknarstofnun	

Kennaraháskóla	Íslands	–	Íslenska	lestrarfélagið,	Reykjavík		

	

Stefán	Jökulsson.	(2012).	Læsi	–	Grunnþáttur	menntunar	á	öllum	skólastigum.	Reykjavík:	

Ísafoldarprentsmiðja	

	

Steinunn	Torfadóttir.	(2008).	Lesskilningur.	Lesvefurinn	um	læsi	og	lestrarerfiðleika.	Sótt	

af:	http://lesvefurinn.hi.is/node/137	

	

Svanhildur	Kr.	Sverrisdóttir.	(e.d.).	Hugmyndir	og	verkefni.	Lesvefurinn	um	læsi	og	

lestrarerfiðleika.	Sótt	af:	http://lesvefurinn.hi.is/node/216	

	

Vaughn	S.	R.,	Bos	C.	S.	og	Schumm	J.	S.	(2011).	Teaching	Students	Who	are	Exceptional,	

Diverse,	and	At	Risk	in	the	General	Education	Classroom.	Upper	Saddle	River,	NJ	:	

Pearson	Education	

	

Walpole,	S.	og	McKenna,	M.C.	(2007).	Differentiated	Reading	Instruction:	Strategies	that	

Work.	New	York:	The	Guilford	Press.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Þuríður	J.	Jóhannsdóttir.	(1993).	Bókmenntaþjóðin	og	börnin.	Ný	menntamál,	11(1),	14-

21.		

 
		

 
	

	

	


