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námi til kennsluréttinda við menntavísindasvið Háskóla Íslands og er vægi 

hennar 30 einingar. Meginmarkmið og tilgangur rannsóknarinnar var að 

varpa ljósi á hvaða áhrif æfing og þjálfun í vönduðum upplestri hefur á 

lesskilning, þá sérstaklega túlkandi lestur, eða vandaður upplestur. 

Í fræðilegum kafla þessarar ritgerðar er umfjöllun um National Reading 

Panel (2000) og Einfalda lestrarlíkanið (The Simple View of Reading) byggt á 

efni úr B.Ed. ritgerð sem ég samdi með Guðrúnu Kristjönu Reynisdóttur árið 

2014. Það efni er birt hér með góðfúslegu samþykki hennar.  

 Leiðbeinandi minn var Baldur Sigurðsson, dósent við kennaradeild og færi 

ég honum mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og þolinmæði í 

minn garð. Nemendur í fjórða bekk og umsjónakennarar fá mínar bestu 

þakkir fyrir þátttökuna, góðan hug og hjálpsemi. Með aðstoð þeirra varð 

þessi rannsókn að veruleika. Ég vil sérstaklega þakka frænkum mínum, Hörpu 

Hermannsdóttur og Friðriku Tómasdóttur fyrir yfirlestur verkefna minna í 

gegnum skólagönguna og alla þolinmæðina. Einnig þakka ég Jóhönnu 

Þorvaldsdóttur fyrir ráðleggingar og spjall á lokasprettinum. Síðast en ekki 

síst þakka ég fjölskyldu minni óþrjótandi þolinmæði og hugulsemi síðustu 
fimm ár. Án ykkar hefði ég ekki komist í gegnum kennaranámið. 
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Ágrip 

Eitt höfuðmarkmið lestrarkennslu er að efla lesskilning. Það er jafnframt eitt 

erfiðasta verkefni skólakerfisins, því það reynir á margþætta hæfni nemenda, 

ekki aðeins í umskráningu og orðkennslu, heldur einnig þekkingu á orðaforða 

og skilningi á mæltu máli.  

Í lestrarkennslu er upplestur nemenda yfirleitt notaður sem mælikvarði á 

lesfimi (hraða og nákvæmni) og skilning á textanum (hljómfall og túlkun). 

Lítið hefur hins vegar verið gert til að þjálfa upplestur markvisst með það í 

huga að efla lesskilning. Nýlegar rannsóknir benda til þess að þjálfun í 

upplestri geti notað hið túlkandi hljómfall upplestrarins til að auka skilning og 
þannig glætt tilfinningu fyrir samfellu og samhengi ritaðs máls.  

Í rannsókninni var valinn meðalstór skóli, með 37 nemendum í 4. bekk. Í 

upphafi var lagt fyrir lesskilningspróf og árganginum skipt í tvennt, 

íhlutunarhóp og samanburðarhóp. Íhlutunarhópurinn hitti rannsakanda 

vikulega í tólf vikur, þrír til fimm nemendur í senn, og las hver upphátt í eina 

mínútu. Rannsakandi leiðbeindi stuttlega um merkingu textans og túlkun, 

þannig að aðrir hefðu ánægju af að hlusta. Lesefnið var hluti af því lesefni 

sem árgangurinn las í öðru samhengi og var ekki viðbót við lestrarþjálfun 
árgangsins nema að því leyti sem nam þessum upplestri.  

Að lokinni íhlutun var aftur lagt fyrir lesskilningspróf. Íhlutunarhópurinn 

stóð sig mun betur á síðara prófinu en einstaklingsmunur var mikill og 

samhengi við frammistöðu í lestrarstundum með rannsakanda var ekki 

ótvírætt. Niðurstöður benda eindregið til að markviss þjálfun í túlkandi 

upplestri hafi jákvæð áhrif á lesskilning. Í framkvæmd rannsóknar kom í ljós 

að nemendur voru oft illa undir búnir, og ef til vill hefði aukin áhersla á 
undirbúning skilað meiri árangri.  
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Abstract 

Reading comprehension and elaborate recital 

Let´s Enjoy Reading 

 

One key objective of teaching reading is to enhance comprehension. It is also 

one of the hardest tasks of the school system because it challenges multiple 

skills, not only skills in decoding and word construction, but also vocabulary 
and understanding of speech. 

When teaching to read student´s speed, accuracy and understanding of 

the text (rhythm and interpretation) is generally used as a measurement of 

how well a student can read. Little, however, has been done to train reading 

systematically with the goal of enhancing reading comprehension. Recent 

studies suggest that while training reading the reader´s interpretive rhythm 

can be used to raise awareness and a sense of continuity and context of the 
written language. 

In this thesis, a medium size school was selected as a study case, with 37 

students in the fourth grade. A reading comprehension test was submitted 

to the whole class, which was then divided into two groups, one intervention 

group and one control group. The intervention group met weekly, three to 

five students at a time, with the investigator for twelve weeks and read aloud 

for one minute each. The investigator instructed briefly on the meaning of 

the text and interpretation, so others would have the pleasure of listening. 

The literature was part of the reading material the class had in other contexts 

and was not an addition to the training in reading which the class had 

already. 

After the intervention another reading comprehension test was 

submitted. The intervention group did better in the second test but 

individual differences were great and the context of performance in reading 

with the investigator was not unequivocal. The results suggest strongly that 

a systematic training in interpretive reading has a positive impact on reading 

comprehension. The case study revealed that students were often poorly 

prepared, and perhaps had increased emphasis on preparation delivered 
higher performance. 
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 Inngangur 

Góð mál- og lestrarkunnátta er grunnstoð og lykilatriði í öllu námi. Þessir 

þættir hafa einnig mikil áhrif á lífsgæði fólks. Mikilvægt er því að skapa með 

barninu gott viðhorf gagnvart lestrarnámi og hvetja til lesturs með 

áhugaverðu viðfangsefni sem hægt er að hafa bæði gagn og gaman af. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 17) er lögð áhersla á mikilvægi góðs 

orðaforða, lesskilnings og lestrarkunnáttu. Einnig kemur þar fram að 

einstaklingar geta skilið sama texta á ólíkan hátt. Það kemur til af því hvernig 

merkingarsköpun og reynsla hvers og eins er en ekki vegna þess að annar sé 

betur lesinn en hinn. Allt er þetta háð aðstæðubundnum þáttum sem ræður 

til um túlkun þeirra og skilning.  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 101-102) kemur 

fram að við lok 4. bekkjar sé ætlast til að nemandinn geti beitt áheyrilegum 

framburði og geti með leiðbeiningum bætt framburð sinn og framsögn. 

Nemandinn þarf að upplifa bæði heima fyrir og innan skólans að bækur efli 

frásagnargáfu og auki orðaforða. Enn fremur að aukinn orðaforði gefi honum 

nýtt samhengi orða í ritmáli og texta. Jafnframt er ætlast til að nemendur geti 

tjáð sig með leikrænni tjáningu sem þjálfar þá í að standa fyrir sínu máli, læri 

að fylgjast vel með og hlusta af athygli til að geta sagt frá upplifun sinni. 

Tilgangur ritgerðarinnar er fyrst og fremst sá að skoða hvort að þjálfun í 

vönduðum upplestri geti aukið lesskilning. Eftir nokkra ígrundun var valið að 
miða rannsóknina við 4. bekk í grunnskóla. 

 Bakgrunnur og kveikja 

Markmiðið með lestri er að skilja það sem lesið er. Því miður virðist oft sem 

vandamál tengd lesskilningi þurfi að koma upp til að kennarar og skóli, og 

ekki síður foreldrar, átti sig á að kennslu sé ábótavant. Áhugi minn á þessu 

verkefni kviknaði fyrst við að heyra áhyggjuraddir í samfélaginu sem vilja 

meina að börn séu ekki með góðan lesskilning og geti þar af leiðandi ekki lesið 

sér til gagns og gamans (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. 

Björnsson, 2013, bls. 55). Sjálf áttaði ég mig ekki á þessu fyrr en mitt yngsta 

barn tók sín fyrstu samræmdu próf í fjórða bekk. Drengurinn hafði átt mjög 

auðvelt með að læra og var áhugasamur um lestur, hann lærði í raun sjálfur 

að lesa. Ég hafði ekki neinar áhyggjur af læsiskunnáttu hans fyrr en eftir 

útkomuna úr samræmdu prófunum, þegar kom í ljós að hann var ekki með 
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þann lesskilning sem þarf til að geta leyst prófið sómasamlega. Kveikjan að 

þessu verkefni varð til eftir að niðurstöður prófanna komu í hús og ég áttaði 

mig á að barnið hafði ekki þann lesskilning sem ég taldi hann hafa. Í framhaldi 

fannst mér áhugavert að kanna hvort að þjálfun upplesturs hefði betri áhrif 

á lesskilning. 

Það að geta lesið texta þýðir nefnilega ekki alltaf að lesandinn skilji það 

sem skrifað stendur. Það er því virkileg þörf á því að rannsaka hvað hægt er 

að gera til að efla lesskilning hjá ungum börnum. Hægt er að spyrja sig ýmissa 

spurninga þar að lútandi: Vantar áhugann fyrir bókum eða lestri yfirhöfuð? 

Eru bækurnar leiðinlegar? Vantar börnin orðaforða eða er lesskilningi 

ábótavant? Hvað er hægt að gera til að vekja áhuga þeirra á að lesa bækur 

eða texta og skilja vel það sem lesið er?  

Mín reynsla er að nemendur lesi fyrir kennarann og hann kvittar á blað að 

lesnar hafi verið, til dæmis ein til tvær blaðsíður og svo er annar nemandi 

kallaður upp og svo koll af kolli. Lesturinn hefur jafnvel farið fram inni í 

skólastofunni þar sem alls ekki er gott næði til að lesa og ekki tími til að vinna 

úr því sem nemandinn les hverju sinni. Þá gefst ekki heldur tækifæri til að 

spyrja nemandann spurninga úr textanum til að kanna hvort hann hafi skilið 

lesna textann. Nemendur eiga það þá til að lesa vélrænt fyrir kennarann. Börn 

hér á landi lesa ekki mikið af bókmenntum í dag og meirihluti þeirra les sér 

ekki til gagns (Brynhildur Þórarinsdóttir (2006, bls. 39) Samkvæmt þessu þarf 

að kenna börnum að njóta þess að lesa en þá er spurningin hvaða leiðir séu 

færar til þess. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á læsi bæði hérlendis og erlendis en 

lítið hefur þó verið skrifað um upplestur og mikilvægi hans fyrir lesskilning. 

Engin slík rannsókn hefur til dæmis verið gerð hér á Íslandi svo ég viti. Þá er 

vissulega rannsókn af þessu tagi tímabær. Lesskilningur er mikilvægur fyrir 

lestrarfærni og byggist á því að lesandinn skilji merkingu orðanna sem hann 

les og samhengi þeirra í textanum (National Reading Panel, 2000, bls. 12) (hér 

eftir NRP). Það sama gildir um orðaforðann, hann eflist við meiri lestur og þar 

af leiðandi þjálfast börn betur í lesskilningi (Becker, McElvany og 
Kortenbruck, 2010, bls. 781). 

Samantekt NRP hópsins (2000) minntist ekki á þátt upplestrar og áhrif 

hans á túlkandi lestur. Upplestur er mikils metinn í skólastarfi og er undarlegt 

að þessir þættir hafa ekki verið skoðaðir fyrr, hvort að þjálfun upplesturs geti 

haft áhrif á þróun lesskilnings. Rannsóknir á tengslum upplesturs og 

lesskilnings fara ekki af stað fyrr en eftir aldamótin og komið hafa fram 

vísbendingar um að þjálfun upplesturs sé mikilvægur hlekkur í lestrarkennslu 
ungra barna. 
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Sú hugmynd að virkja nemendur til að lesa hver fyrir annan er notuð í 

lestraraðferð sem nefnist PALS (Peer-Assisted Learning Strategies, eða: pör 

að læra saman). Í PALS-aðferðinni skiptist lesturinn í fjóra þætti: Börnin lesa 

hvort fyrir annað, endursegja efnið, draga saman efnisgreinar (nemendur 

segja í tíu orðum eða færri um hvað efnisgreinin er) og spá fyrir hvað kemur 

næst. Lestraraðferðir PALS tengjast þessari rannsókn af því leyti að nemendur 

eru í hóp og lesa hver fyrir annan. Hlustendur eru virkjaðir þannig að sá sem 

les fær tilfinningu fyrir því að einhvern langi til að hlusta á það sem hann er 

að lesa. Nemandinn þarf að æfa sig vel áður en hann les fyrir samnemendur 

sína og rætt verður um efnið jafn óðum. Munurinn er sá að í þessari rannsókn 

er lesturinn undir eftirliti rannsakanda sem jafnframt stýrir umræðum og 
leiðbeinir nemendum um merkingu og túlkun.  

Í þessu verkefni er ætlunin að nota vandaðan upplestur markvisst til að fá 

nemendur til að lesa af innlifun og tjá sig þannig að þeir sem hlusta á hafi 

gaman af. PALS-aðferðin hefur skilað góðum árangri (Lilja Jóhannesdóttir, 

2011) sem hefur verið rakinn til þess að samvinna nemenda beri árangur en 

hér verður hins vegar lögð áhersla á að kanna hvort vandaður upplestur undir 

leiðsögn kennara geti borið árangur. Með því að láta nokkra nemendur lesa 

hvern fyrir annan, gætu kennarinn og aðrir starfsmenn fylgst með lestri þeirra 

í stað þess að sitja yfir hverjum og einum nemenda og hlusta á hann lesa. 

Áhugavert er að rannsaka hvort það dugi til að auka lesskilning nemenda og 
áhuga þeirra á lestri.  

 Markmið og rannsóknarspurning 

Meginmarkmið og tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvaða áhrif 

æfing og þjálfun í vönduðum upplestri hefur á lesskilning, þá sérstaklega 

túlkandi og vandaðan upplestur. Í framkvæmd verkefnisins var lögð áhersla 

á að nemendur kæmu undirbúnir en það kallar á æfingu eða endurtekinn 

lestur. Með því var einnig verið að athuga hvort æfing í endurteknum lestri 

hefði þau áhrif að einstaklingur geti lesið með túlkun og að þeir sem hlusta á 
njóti þess.  

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hefur æfing 

og þjálfun í vönduðum upplestri á lesskilning? 

 Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbygging ritgerðarinnar skiptist í sex kafla, auk formála, ágrips, 

efnisyfirlits, heimildarskrá og fylgiskjala. Í fyrsta kaflanum er farið yfir 

viðfangefnið, markmið rannsóknarinnar, kveikjuna af verkefnavali og rann-

sóknin sjálf kynnt. Gerð er grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og 
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rannsóknarspurningin lögð fram. Í þessum kafla er stuttlega farið yfir 

uppbyggingu ritgerðarinnar.  

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilega umfjöllun sem tengist vönduðum 

upplestri auk þess er komið inn á þætti sem rannsóknir sýna að hafi áhrif á 

lestrarkennslu. Í þriðja kafla er farið í aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað 

er um rannsóknarsnið hennar, val á þátttakendum, hvernig staðið var að 

undirbúningi, framkvæmd og gangasöfnun, lýsing á hópaskiptingu þátt-

takenda og breytingu sem varð á rannsóknartímabilinu. Auk þess eru gerð 

skil á skráningu og úrvinnslu gagna, siðferðilegum atriðum og að lokum 

réttmæti hennar og áreiðanleika. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í kafla 

fjögur, þar sem sjá má línu- og punktarit sem útskýra niðurstöður á 

myndrænan hátt. Í fimmta kafla eru niðurstöður ræddar og settar í samhengi 

við fræðin. Lokaorð ritgerðarinnar eru í sjötta kafla, þar sem meðal annars er 

rætt um hvaða gildi niðurstöðurnar geta haft og að lokum, í kafla sjö, má 

finna skrá um þær heimildir sem stuðst var við í vinnslu verksins, auk 
fylgiskjala. 
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 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegri undirstöðu rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um hvað býr að baki lesskilnings og hvaða þættir eru mikilvægir 

í öllu lestrarnámi. Annars vegar er fjallað um lestur og uppbyggingu hans í 

grófum dráttum og hins vegar um rannsóknir sem National Reading Panel 

(2000) skoðaði sem einfalda börnum lestrarnám. Rýnt verður í rannsóknir 

sem tengjast vönduðum upplestri og hvaða vísbendingar niðurstöður þeirra 

gefa til kynna að efli lesskilning (e. reading comprehension), þegar vandaður 

upplestur á sér stað. Að lokum verður stuttlega rætt um nýlega rannsókn á 
þessu sviði.  

 Einfalda lestrarlíkanið 

Markmiðið með lestri er ekki eingöngu að bera kennsl á orðin heldur einnig 

að skilja það sem lesið er. Lestur felst í grófum dráttum í tveimur aðskildum 

aðgerðum. Annars vegar færni í að lesa úr stafatáknum og hins vegar að skilja 

þann texta sem lesinn er. Þessi tvö ferli nefnast umskráning (e. decoding) og 

málskilningur (e. language comprehension). Stuðla þarf að þjálfun beggja 

þátta til að meginmarkmið lestrarkennslunnar náist, það er að segja, les-

skilningurinn (Hoover og Gough, 1990, bls. 128). Einfalda lestrarlíkanið (The 
simple view of reading) setur þetta í samhengi. 

 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið. The Simple View of Reading (Hoover og Gough, 
1990). 
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Jafnframt telja Hoover og Gough (1990, bls. 128-129) að mikilvægt sé að huga 

vel að hljóðavitund, öryggi og lesskilningi sem eru nauðsynlegir þættir í allri 

kennslu og leggja áherslu á að tengja stafi og hljóð svo úr verði orð. 

Lesskilningur eflist jafnt og þétt og orðaforðakennsla þarf að vera markviss til 

að nemendur nái þeim markmiðum að geta lesið sér til skilnings. Þegar 

nemendur eru farnir að lesa af innlifun og með tjáningu er hægt að segja að 

þeir hafi náð þeim hæfileika að lesa af nákvæmni. Til að nemendur öðlist 

lesskilning þurfa þeir að hafa góðan orðaforða (e. vocabulary) og skilning á 

tungumálinu. Einstaklingur telst læs sem les hratt og örugglega og getur 

unnið úr rittáknum og merkingu textans sem lesinn er (Cain, 2010, bls. 214). 

Þegar einstaklingar hafa náð þessari hæfni hafa þeir tilfinningu fyrir 

viðeigandi pásum í textanum, það er að segja, við kommur og punkta. 

Jafnframt hafa þeir áttað sig á því að breyta rödd sinni þar sem við á, til að 

leggja áherslu á það sem þeir eru að lesa (Allington, 2009, bls. 3). Fyrir þann 

sem hlustar er lesturinn þá ekki vélrænn en þess í stað skemmtilegur og 

áheyrilegur. Áhugi á að lesa, þarf einnig að vera fyrir hendi því meira sem 

börn lesa eflist áhugahvötin og eftir því sem meira er lesið styrkist 

lestrarfærni þeirra til muna (McGeown, Norgate og Warhurst. (2012, bls. 
309).  

 Rannsóknir National Reading Panel 

National Reading Panel (2000) skoðaði rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

lestrarkennslu og lagði mat á hvaða þættir hefðu verið rannsakaðir nægilega 

vel til að unnt væri að fullyrða að þeir auðvelduðu börnum lestrarnámið. Þær 

rannsóknir sýna að stafa- og hljóðaþekking, öryggi/hraði og lesskilningur eru 

undirstaðan í allri lestrarkennslu og að þjálfa þurfi þessa þætti markvisst 

(National Reading Panel, 2000, bls. 2-3). Með því að æfa sérstaklega 

lesskilning þjálfast nemendur í að tengja það sem þeir lesa við eigin þekkingu 

og reynslu. National Reading Panel kynnti sjö aðferðir sem talið er að hafi 

áhrif á lesskilning nemenda og eru gagnlegastar þegar þær eru notaðar 
samhliða fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þessar aðferðir eru: 

 Skilningsvakt: Nemandinn þarf að hafa hugann við að skilja efni 
textans. 

 Samvirkt nám: Tveir eða fleiri nemendur læra lestraraðferðir saman. 

 Hugtakakort og merkingarkort: Nemendur skrá efnið á myndrænan 
hátt til að skilja það betur. 

 Spurningum svarað: Nemendur svara spurningum kennarans og fá 
viðbrögð/endurgjöf. 
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 Spurninga spurt: Nemendur spyrja sjálfa sig spurninga varðandi 
textann.  

 Sögubygging: Nemendur nota byggingu sögunnar sem leið til að muna 
innihald hennar og svara spurningum um það sem lesið var. 

 Samantekt: Nemendur tengja hugmyndir og draga ályktanir af 
textanum. 

Ekki kemur sérstaklega fram hjá National Reading Panel hópnum um áhrif af 

túlkandi upplestri. Það er í raun eðlilegt þar sem hópurinn gaf út skýrslu sína 

árið 2000 og þessir þættir voru ekki í brennidepli á þeim tíma. Eftir aldamót 

hafa fræðimenn reynt að vekja athygli á þessum þætti í lestrarnáminu, 

samanber Douglas-Cowie, og Wichmann (2002); Kuhn og Stahl (2003); 

Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker og Stahl (2004); Miller og 

Schwanenflugel (2006); Miller og Schwanenflugel (2008); Benjamin og 

Schwanenflugel (2010) og Veenendaal, Groen og Verhoeven (2014), og 

verður nú fjallað nánar um upplestur (e. reading) og tengsl hans við 
lesskilning.  

 Rannsóknir um vandaðan upplestur 

Um árabil hafa lestrarkennsluaðferðir verið rannsakaðar og tengdar lesfimi 

(e. fluency) og þjálfun (e. training). Margir fræðimenn hafa talað um að 

tjáningarkraftur (e. expressive power) sé stór þáttur í lesfimi og hafa lagt 

áherslu á setningafræði (e. syntax) tengda eðli hljómfalls (e. prosody), 

(Fountas og Pinnell, 2006, bls. 62). Þegar talað er um tjáningarkraft er átt við 

hljómfall raddarinnar, það er að segja, viðeigandi orðalag, hnig og ris 

raddarinnar, hlé á réttum stöðum og réttar áherslur. Með lesfimi er átt við 
að lesturinn sé nákvæmur, sjálfvirkur og hraður og eflist með æfingu.  

Cowie, Douglas-Cowie og Wichmann (2002) gera greinarmun á hljómfalli 

og tengja það við lesfimi og túlkun texta. Í rannsókn þeirra voru ákveðnir 

þættir hljómfalls skoðaðir sem skiptu máli varðandi tjáningarkraft og lesfimi. 

Tveir aðskildir kvarðar voru notaðir við mat lestursins, annar var fyrir 

tjáningarkraftinn eða túlkun textans og hinn fyrir lesfimi. Þegar lesið er með 

viðeigandi túlkun er það lesfimin sem stýrir tjáningarkraftinum, það er að 

segja, að það er erfitt að lesa og túlka texta vel nema að hafa náði þokkalegri 
lesfimi (Cowie, Douglas-Cowie, og Wichmann, 2002, bls. 52-53).  

Árið 2003 skoðuðu Kuhn og Stahl (2003) hvað 58 rannsóknir á 

lestrarkennsluaðferðum hefðu að segja um lesfimi og þjálfun hennar. Lesfimi 

felur í sér þrjá þætti: nákvæmni í umskráningu, sjálfvirk orðakennsl og 

hljómfall í samræmi við merkingu textans. Til að geta einbeitt sér að 
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merkingu textans þarf lesandinn að hafa náð ákveðinni sjálfvirkni (e. 

automaticity) í umskráningu og orðkennslum (Kuhn og Stahl, 2003, bls. 5).  

Ef við gefum okkur að lesskilningur sé hið endanlega markmið 

lestrarkennslunnar má spyrja sig hvaða tengsl eru þarna á milli. Lesfimi og 

lesskilningur haldast í hendur en tvær kenningar hafa verið settar fram um 

tengsl þeirra (Kuhn og Stahl, 2003, bls. 4-5). Sú fyrri leggur áherslu á mikilvægi 

sjálfvirkni fyrir lesfimina en hin síðari á mikilvægi hljómfalls. Fyrri kenningin 

útskýrir hvers vegna mikilvægt er að æfa lestur til að umskráning og 

orðakennsl verði sjálfvirk og fyrirhafnarlaus. Lesandinn geti þar með einbeitt 

sér að samhenginu og því að skilja það sem hann les. Hin síðari leggur áherslu 

á að það sé ekki nóg, því til að komast að merkingu texta sé nauðsynlegt að 

geta lesið hann með eðlilegri hrynjandi talaðs máls.  

Hljómfallið er sá hlekkur sem þarf til að tengja nákvæmni og sjálfvirkni við 

sjálfa merkinguna, það er lestur með hljómfalli (e. prosodic reading). 

Dowhower (1991, bls. 166) skilgreinir sex atriði í því sambandi: þagnir í lestri 

(e. pausal intrusions), lengd hendinga (e. length of phrases), mótun hendinga 

(e. appropriateness of phrases), lenging lokahendingar (e. final phrase 

lengthening), tónfall í lokin (e. terminal intonation contours) og áherslu (e. 

stress). Til að geta lesið með eðlilegu hljómfalli talaðs máls þarf lesandi að 

geta greint málsgreinar og setningar í liði, áttað sig á samhengi þeirra og 

merkingu. Hann er þar með fær um að tengja ritmálið eigin færni í talmáli og 

miðla merkingu textans eins og hann væri að segja hann frá eigin brjósti 

(Kuhn og Stahl, 2003, bls. 4-5).  

Ári síðar fengu Kuhn og Stahl fleiri til liðs við sig og skoðuðu hvernig lestur 

passar við þá hugsun að geta lesið með réttu hljómfalli og hvernig hægt sé að 

þróa lestrarfærni með því að lesa af innlifun (e. empathy) og tjáningu (e. 

expression). Með öðrum orðum, að lesa þannig að nemendur nái að tengja 

umskráningu orða við hljómfallið (tóninn) þegar lesið er (Schwanenflugel, 

Hamilton, Kuhn, Wisenbaker og Stahl, 2004, bls. 119). Til að ná tökum á að 

lesa með góðri tilfinningu og innlifun þarf viðkomandi að vera búinn að ná 

reiprennandi færni í umskráningu. Sjálfvirk umskráning er orðin góð þegar 

börn eru farin að lesa með viðeigandi tóntegund. Þá geta þau þróað lestur 

sinn og lesfimi sem leiðir til betri lesskilnings og öruggari lesturs með 
viðeigandi hléum á réttum stöðu (Schwanenflugel og fl., 2004, bls. 125).  

Miller og Schwanenflugel (2006) rannsökuðu þessa þætti enn frekar og 

sannfærðust um að á sama tíma þyrfti að huga að hrynjandinni, sem er 

hljómfall raddarinnar. Það þarf að hafa þekkingu á áherslum, lengd, hléum, 

brottfalli orða og setningaskipan til að geta lesið af innlifun og tjáningu með 

réttu hljómfalli. Auk þess er tilfinning fyrir þessum áherslum mikilvæg því 
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hljómfall tungumálsins auðveldar lesandanum að lesa og hefur áhrif á 

lesskilninginn um leið. Ef nemendur æfa sig í að lesa, endurtaka texta og að 

beita réttu hljómfalli við lesturinn eru vísbendingar um að lesskilningur eflist 

til muna. Góðir lesendur lesa með sjálfvirkum hætti og hafa getu til að 

einbeita sér að lesskilningnum (Miller og Schwanenflugel, 2006, bls. 851).  

Það hefur lengi verið vitað að leshraði og nákvæmur lestur með góðri 

tjáningu og hljómfalli sé mikilvæg forsenda lesskilnings en Miller og 

Schwanenflugel (2006, bls. 850) segja jafnframt að það séu líka tengsl á milli 

þess að lesa hratt og af nákvæmni og þess að lesa flóknar setningar með 

hljómfalli. Börnin í rannsókn þeirra sem lásu af nákvæmni með viðeigandi 

túlkun og hljómfalli, lásu með færri og styttri hléum og enduðu setningar með 

réttu hljómfalli. Merkja mátti að hjá þeim börnum sem lásu með viðeigandi 

túlkun, voru pásur stuttar innan setninga og við kommur sem leiðir til 
öruggari lesturs.  

Miller og Schwanenflugel héldu áfram tveimur árum síðar, árið 2008 og 

rannsökuðu þróun lesturs með hljómfalli (tónum, atkvæðalengd, áherslu) og 

áhrif þess á lesfimi. Hljómfall raddar var mælt, það er að segja tónhæð og 

áherslur við upplestur. Leshraði barna við lok fyrsta og annars bekkjar var 

mældur og lesskilningur við lok þriðja bekkjar. Formlegt mat var gert með því 

að mæla skilvirkni, upplestur, lesfimi og lesskilning. Niðurstöður leiddu í ljós 

að hægt var að spá fyrir um betri lesskilning síðar meir hjá þeim börnum sem 

lásu með viðeigandi hljómfalli og skýrum framburði. Til að ná góðum 

lesskilningi þurfa börn að tileinka sér viðeigandi tóntegund í lestri í upphafi 
lestrarferilsins (Miller og Schwanenflugel, 2008, bls. 336, 340 og 351). 

Árið 2010 hélt Schwanenflugel áfram að rannsaka lesskilning ásamt 

Benjamin (Benjamin og Schwanenflugel, 2010, bls. 399-401). Tilgangur 

þeirrar rannsóknar var að kanna hvað lesfimi og áhrif hljómfalls hefði á 

lesskilning við að lesa erfiða texta. Lesfimi var mæld með því að huga að tóni 

raddar, nákvæmni og hljómfalli. Það kom í ljós kom að í flestum tilvikum 

skilaði erfiðari texti betri árangri í átt að góðri lesfimi. Jafnframt töldu þær að 

hæfni barna til að lesa erfiða texta hefði forspárgildi um lesfimi og lesskilning 

síðar meir. Þeim fannst mikilvægt að gera meira af því í öllu skólastarfi að 

þjálfa börn í að lesa texta með viðeigandi tóntegund í þeim tilgangi að efla 

lesskilning flókinna texta. Þetta bendir til þess að með því að leggja áherslu á 

að lesa örlítið krefjandi texta, með viðeigandi tóntegund, þjálfi það lesskilning 

og lesfimi betur og skili sér í sjálfstæðari lestri síðar meir en þegar lesnir eru 
einfaldari textar. 

Nýleg rannsókn á þessu sviði var gerð í desember 2014 af Veenendaal, 

Groen og Verhoeven. Þau könnuðu 106 nemendur í fjórða bekk og voru 



 

20 

stöðluð próf notuð til að meta umskráningarfærni, orðaforða, 

setningarvitund og lesskilning. Meginmarkmið rannsóknar Veenendaal, 

Groen og Verhoeven, var að kanna hversu mikil áhrif lestur með viðeigandi 

tónfalli hefði á lesskilning. Lesturinn var metinn með frásögnum, verkefnum 

og lestri með viðeigandi tóntegund.  

Rannsóknin gaf vísbendingu um mikil áhrif viðeigandi tóntegundar á 

lesskilning, óháð lestrarfærni. Þegar texti er lesinn upphátt með viðeigandi 

hljómfalli hefur það verið tengt við góðan lesskilning. Aftur á móti er sá lestur 

byggður að miklu leyti á umskráningarfærni einstaklingsins. Gert er ráð fyrir 

því að þegar einstaklingur les með viðeigandi tóntegund, þurfi hann að 

tileinka sér þannig lestur. Þó svo að margir séu þeirrar skoðunar er ekki vitað 

nákvæmlega hvaða áhrif það hefur á lesskilning (Veenendaal, Groen og 

Verhoeven, 2014, bls. 551-522). Í ljós kom einnig að orðalag skiptir miklu 

máli, bæði í ræðu og riti; það er, hvernig textinn er orðaður en það er stór 

þáttur í þjálfun lesskilnings (Veenendaal og fl., 2014, bls. 532). Það er því 

mikilvægt að vanmeta ekki þennan þátt, þar sem hann skiptir afar miklu máli 
við lestur svo lesskilningur eflist og liðki um leið byggingu ritmálsins. 

 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um hvað rannsóknir á lestarkennsluaðferðum segja um 

lesfimi, lesskilning og lesþjálfun. Vaxandi samstaða er um mikilvægi þess að 

lesa með viðeigandi tóntegund í upphafi lestrarferilsins og getur það verið 

vísbending um að börn nái fyrr góðri lesfimi og lesskilningi. Eins og öllum er 

sennilega ljóst, þarf lesskilningur að vera góður til þess að hægt sé að skilja 

það sem lesið er. Þá þarf lesturinn að vera nákvæmur og sjálfvirkur til þess 

að hafa góða lesfimi en rannsóknir sýna að hún eflist með æfingu. Til að góð 

tök náist á þessum þáttum, þarf einstaklingur að hafa náð umskráningarfærni 

og geta lesið með tilfinningu og innlifun. Þá getur hann þróað lesfimi sína og 

lestur, sem leiðir til betri lesskilnings, með viðeigandi tóntegund og hléum á 
réttum stöðum. 

Rannsóknir síðustu ára sýna fram á, með mælingum, að þjálfun í upplestri 

efli lesskilning og að það sé orsakasamband á milli þjálfunar í upplestri og 

lesskilnings. Hingað til, hefur í flestum tilvikum verið lögð áhersla á að 

nemendur nái lágmarkshraða áður en farið er að þjálfa upplestur með 

hljómfalli. Þær rannsóknir sem hér hafa verið nefndar benda til að það eigi 

að byrja fyrr að kenna vandaðan, túlkandi upplestur og fræðimenn telja að 
þess háttar kennsla sé bylting í lestrarkennslu.  

Rannsóknir sýna að þjálfun lesturs með viðeigandi tóntegund skili betri 

lesskilningi. Jafnframt er talið að það þurfi að tileikna sér slíkan upplestur í 
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upphafi lestrarferilsins svo góð tök náist á þess konar lestri. Þá er talið að 

huga þurfi vel að hljómfalli raddarinnar þegar lesið er. Samt sem áður eru 

fræðimenn ekki sammála um hvað það er nákvæmlega sem hefur áhrif á 

lesskilning. Flestir eru þó sammála um mikilvægi þess að byrja fyrr að þjálfa 

nemendur í upplestri með viðeigandi tóntegund til þess að efla lesskilning 
þeirra. 
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 Rannsóknin 

Rannsóknir eru án efa mikilvægar, hvort sem er fyrir einstaklinga eða 

samfélagið sem við lifum í. Eiríkur Smári Sigurðsson (2013, bls. 31) telur að 

rannsóknir skipti máli fyrir þróun, hagvöxt og velferð. Hann bendir á að það 

þurfi að gefa rannsóknum gaum, til að þjóðarhagur nái að blómstra og 

varðveita það sem vel er gert. Í þessum kafla verður fjallað um aðferð 

rannsóknarinnar og rannsóknarsnið hennar. Farið verður yfir undirbúning, 

framkvæmd og hvernig gagnaöflun fór fram auk greiningu gagna. Í lokin 

verður farið yfir siðferðileg atriði og greint frá leyfum sem fengin voru í 
upphafi rannsóknar og stuttlega farið yfir réttmæti hennar.  

 Rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknarspurningunni í þessu verkefni var valið að vinna með 

blandaðar rannsóknaraðferðir, það er að segja, bæði eigindlega (e. 

qualitative research methods) og megindlega aðferð (e. quantitative 

research methods). Ákveðið var að greina niðurstöður rannsóknarinnar með 

megindlegri aðferð og birta með stöpla- og línuritum því það auðveldar 

lesendum að sjá niðurstöður í skýrara ljósi. Að öðru leyti var rannsóknin 

eigindleg þar sem farið var á vettvang og skoðað hvernig nemendur haga sér 

í raunverulegum aðstæðum (Lichtman, 2013, bls. 20; Sigríður Halldórsdóttir, 
2013, bls. 244; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 235-236).  

Um var að ræða íhlutunarrannsókn, (e. interventional) sem fólst í að bera 

saman tvo hópa. Annars vegar hóp sem fékk íhlutun og hins vegar 

samanburðarhóp sem ekkert inngrip fékk. Fyrir valinu varð fjórði bekkur í 

meðalstórum skóla sem samanstóð af 37 börnum í árgangi. Rannsóknin var 

ekki gerð til að alhæfa (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 

124), heldur var ætlunin að fá heildaryfirlit yfir lítinn hóp og draga ályktun um 

hugsanleg tengsl með samanburði milli hópanna. Í þessum aðstæðum er 

mikilvægt að setja sig vel inn í aðstæður og umhverfi því verið er að lýsa 

raunverulegum aðstæðum þátttakenda og kafað djúpt í þær (Lichtman, 2013, 

bls. 37). Á hinn bóginn fást ekki töluleg gögn með eigindlegum aðferðum og 

þá getur verið gott að greina þau með megindlegum aðferðum.  
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 Val á þátttakendum 

Valdir voru 37 nemendur í fjórða bekk, eða einn heill árgangur í skóla utan 

höfuðborgarsvæðisins. Valið miðaðist við að auðvelt var að ná til þeirra og 

fylgjast með þeim og að árgangurinn var hæfilega stór til að unnt var að skipta 

í tvo hópa með breidd í námsgetu. Rökstuðningur minn fyrir því að velja 
nemendur í fjórða bekk var þríþættur: 

 Samkvæmt þrepalíkandi Chall (Kuhn og Stahl, (2003, bls. 3; 
Schwanenflugel o.fl., 2004, bls. 125) eru nemendur á þessum aldri á 
fjórða stigi lesþroskans. Þeir eiga að hafa náð nægilegri sjálfvirkni í 
umskráningu og orðakennslu og því orðnir færir um að tengja lestur 
prentaðs máls við hrynjandi talaðs máls og þar með að ljá upplesnum 
texta merkingu og túlkun. 

 Framundan er stóraukinn lestur fagtexta í skólanum, eða frá og með 
fimmta bekk, sem reynir mikið á að nemendur hafi öðlast góðan 
lesskilning.  

 Í fjórða bekk eru lögð fyrir samræmd próf í íslensku sem meðal annars 
prófa lesskilning. Þessi aldursflokkur er því heppilegur að því leyti að 
nýta má gömul samræmd lesskilningspróf sem eru bæði marktæk og 
sérsniðin fyrir þennan aldur.  

 Undirbúningur 

Fyrst á döfinni var að fá leyfi hjá skólastjóra og skólaskrifstofu sveitafélagsins 

til þess að vinna rannsóknina í viðkomandi skóla (sjá fylgiskjal nr. 1). Eftir að 

viðfangefnið var að mestu ákveðið á vorönn 2015 og rannsóknarspurningin 

mótuð, var hafist handa við að skrifa rannsóknaráætlun. Við þá vinnu var 

fræðilegi kaflinn unnin ásamt því að fastmóta rannsóknarspurninguna. 

Varðandi rannsóknina sjálfa leitaði rannsakandi til leiðbeinanda verkefnisins 

til þess að ræða hvernig best væri að standa að rannsókninni.  

Ákveðið var að rannsakandinn væri á vettvangi einu sinni í viku og hlustaði 

á upplestur þátttakenda og leiðbeindi þeim um vandaðan upplestur. Eins og 

áður hefur komið fram var um íhlutunarrannsókn að ræða sem fólst í því að 

þjálfa nemendur og leiðbeina þeim við að lesa með innlifun og tjáningu 

meðan á íhlutun stóð yfir. Eftir að samþykki fékkst fyrir rannsóknar-

áætluninni, sem og tilskilin leyfi, var hafist handa við sjálfa rannsóknina í 

september 2015.  
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 Framkvæmd og gagnasöfnun 

Rannsóknin stóð yfir í tólf vikur, hún hófst í byrjun september 2015 og lauk í 

byrjun desember sama ár. Rannsakandi hitti nemendur í íhlutunarhópum 

einu sinni í viku til að hlusta á upplestur. Ein vika var tekin í frí vegna 

vetrarleyfis í skólanum. Í upphafi og í lokin voru lesskilningskannanir lagðar 

fyrir allan bekkinn, það er að segja, 37 þátttakendur. Bæði prófin voru lögð 

fyrir sama vikudag, eða á fimmtudegi, klukkan 8:30 og fengu nemendur 30 

mínútur til þess að þreyta prófin. Tvær sögur voru lagðar fyrir og voru tíu 

spurningar í hvorri sögu. Bæði prófin voru frá Námsmatsstofnun, gefin út 

2013 og 2014. Í fyrra prófinu voru sögurnar, Snoddi snjókarl og Heima-

eyjagosið. Í seinna prófinu voru sögurnar, Vængjasláttur í þakrennum og Að 

þurrka og pressa blóm (sjá fylgiskjal nr. 2 og 3). Valið var annars vegar á milli 
bókmenntatexta og hins vegar fræðitexta.  

Hugsunin á bak við að leggja fyrir tvær sögur, var annars vegar að þeir sem 

fljótir voru að lesa og svara spurningum hefðu eitthvað fyrir stafni og fengju 

annað próf til að leysa og hins vegar til þess að fá meiri dreifingu á 

stigagjöfina. Þá var ekki vitað með vissu hvað þátttakendur yrðu lengi að lesa 

sögurnar og svara spurningum. Nokkrir þátttakendur leystu fyrra verkefnið 

fljótt og fengu þá seinni söguna til að lesa, aðrir voru lengur og náðu einungis 
að leysa þá fyrri.  

Þegar farið var yfir könnunina sást vel að nokkrir þátttakendur höfðu 

giskað á svarið við nokkrum spurningum og sumir þeirra sem slakastir voru 

að lesa náðu að lesa báðar sögurnar, því var giskið nokkuð mikið. Eftir nokkrar 

vangaveltur yfir útreikningum var ákveðið að leiðrétta fyrir áhrifum af 

ágiskunum með sérstakri reiknireglu. Það var gert til að útiloka áhrif af þeim 

spurningum sem þátttakendur gætu hafa giskað á.  

Þegar þátttakendur slepptu spurningum, var það annað hvort vegna þess 

að þeir náðu ekki að klára bæði prófin innan tímamarka, eða þeir vissu ekki 

svarið. Svörin sem þátttakendur slepptu voru öll í seinni sögunni, nema hjá 

einum nemenda en sá náði ekki að klára fyrr söguna. Í útreikningum var farið 

eftir stigaskori hvers og eins þátttakanda. Niðurstöður fyrra prófsins voru 

notaðar til þess að skipta árganginum í tvo jafngilda hópa. Það var ekki hægt 

að skipta hópunum 100% jafnt vegna þess að í bekknum eru 37 nemendur. Í 

íhlutunarhópnum voru 18 nemendur og í samanburðarhópnum 19 

nemendur. Meðaltal íhlutunarhópsins var 11 stig á fyrra prófinu á móti 

samanburðarhópnum sem var með 10,42 stig. Dreifingin var svipuð svo unnt 

var að skipta hvorum hópi um sig í fjóra sambærilega getuhópa þegar 
niðurstöður voru greindar nánar. 
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Íhlutunarhópurinn fékk svo íhlutun í formi þjálfunar með vandaðan 

upplestur, framburð og túlkun en samanburðarhópurinn ekki. 

Átján nemendur voru í íhlutunarhópnum, tíu drengir og átta stúlkur. 

Íhlutunarhópnum var í upphafi skipt í þriggja nemenda hópa en það breyttist 

þegar leið á tímabilið, vegna þess að það hentaði skólastarfinu betur að hafa 

ákveðinn sveigjanleika og tilbreytingu á því hvenær nemendur lásu. Hinn 

vikulegi taktur hélt sér samt sem áður og nemendur lásu einu sinni í viku. Einn 

hópur las í einu og rannsakandinn fylgist náið með og tók hvern lestur upp á 

myndband, þannig var hægt að skoða lesturinn gaumgæfilega þegar heim var 

komið. Hver nemandi las í eina mínútu í hvert skipti. Nemendur í hverjum 

hópi lásu hverjir fyrir aðra og svo koll af kolli. Nemandi A las fyrir nemanda B 

og C, þá B fyrir A og C, og síðan C fyrir A og B.  

Nemendur völdu lesefnið sjálfir og áttu að velja lítið brot til að lesa upp úr 

í eina mínútu. Textarnir sem nemendur lásu voru úr þeim bókum sem bæði 

íhlutunar- og samanburðarhópur voru að lesa í skólanum hverju sinni. 

Upplýsingar um undirbúning nemenda voru jafnóðum skráðar í gátlistann 

auk dagsetninga og á hvaða tíma dags hver þátttakandi las. Einnig voru 

skráðar valdar lestrarbækur og þyngdarstig þeirra. Þyngdarstig lesbókanna 

var skipt í þrennt. Léttasta þyngdarstigið var gult að lit, miðlungs þyngdar-

stigið var appelsínugult og þyngsta stigið var rautt að lit. Uppbygging þeirra 

var að auki skráð, það er að segja, stærð á letri, margar eða fáar myndir og 
hvort lítið eða mikið lesmál hafi verið á hverri síðu. 

Fyrirmælin fyrir hvern lestrartíma voru þau að þátttakendur þurftu að 

vera búnir að lesa vel valinn texta til þess að þeir gætu lesið fyrir áheyrendur 

af innlifun í eina mínútu og túlkað textann vel. Þegar þátttakendur komu til 

að lesa voru þeir ávallt spurðir um hvernig undirbúningurinn hefði verið. 

Svarkostir voru, mjög góður, góður, þokkalegur, slakur og mjög slakur. 

Nemendur mátu sjálfir hvernig þeim fannst þeir vera undirbúnir fyrir hvert 

skipti. Áherslan á mikilvægi þess að þátttakendur æfðu sig vel heima var 

einnig sú að einkunn var gefin fyrir hvern lestur. Farið var yfir einkunnargjöf 

lestursins með þátttakendum. Skýrt var tekið fram að sá sem hlustar á 

upplestur þurfi að skilja vel það sem lesið er til að njóta þess. Samhliða 

lestrinum var þátttakendum leiðbeint um vandaðan flutning texta. 

Miðað var við að hafa tíu mínútur með hverjum hópi í einu. Hver nemandi 

las í eina mínútu og gert var ráð fyrir tíma til að leiðbeina nemendum með 

vandaðan lestur, þannig að þeir næðu að lesa með þeim hætti sem ætlast var 

til af þeim. Aðallega var um bókmenntatexta að ræða og allar bækur voru 

valdar í samráði við kennarana. Miðað var við að íhlutunarhópurinn væri ekki 

að lesa neitt annað og meira en samanburðarhópurinn og að íhlutunin kæmi 
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í stað þeirrar lestrarkennslu sem árgangurinn í heild fékk hjá kennurum 

bekkjarins. Það er að segja að íhlutunin var ekki viðbót eða meiri lestur, 
heldur þjálfun í vönduðum túlkandi upplestri, í eina mínútu á viku. 

Myndbönd voru tekin af þátttakendum á meðan þeir lásu og samhliða 

voru skrifaðar dagbækur og vettvangsnótur, sem skráðar voru niður í tölvu 

þegar heim var komið. Allt það sem rannsakandinn sá og þurfti að muna var 

skrifað í dagbókina. Auk þess voru skrifaðar vettvangsnótur í formi gátlista 

(sjá fylgiskjal nr. 4), hann var í fjórum þáttum sem skráðir voru niður 

jafnóðum. Þeir voru:  

 Val nemenda á lesefni. Velja þeir sér skáldsögur eða fræðitexta, léttar 
eða erfiðar bækur? Framvinda eða þróun í vali á lesefni. 

 Undirbúningur nemenda fyrir upplesturinn. Hefur nemandi unnið 
heima og hversu mikið hefur hann æft sig? 

 Upplesturinn, áherslur, þagnir, hljómfall og túlkun. Eru áherslur og 
þagnir á viðeigandi stöðum? Er stoppað við punkta og kommur og er 
hljómfall í lestri í samræmi við merkingu. Hvernig komast samtöl til 
skila? 

 Framfarir milli vikna. 

Gátlistarnir voru merktir hverjum þátttakanda og var hakað við þá tölu sem 

átti við í hvert skipti sem lesið var. Þessir liðir voru teknir saman og 

heildartúlkun textans metin í lok hvers lesturs með einkunn sem var skráð í 

gátlistann, um var að ræða kvarða frá tveimur upp í tíu. Dálkur var á 

gátlistanum þar sem athugasemdir voru skráðar niður ef þurfti. Þá var 

athugað hvort merki væru um breytingar á lestri nemenda á milli vikna og 

hvort þeim hefði farið fram í túlkandi lestri. Allt var þetta fært í dagbækur auk 

vettvangsnótna og skráð. Í lokin voru öll gögnin greind í excel-skjali sem 

reiknaði út tölfræðilegar niðurstöður út frá lesskilningskönnuninni, 

upplestrinum og einkunnum fyrir hvert skipti. Niðurstöður má finna í stöpla- 

og punktariti í niðurstöðukaflanum. 

 Lýsing á lestrarhópum í hverri viku 

Í þessum kafla verður farið yfir skiptingu hópanna í hverri viku en 

fyrirkomulag þeirra breyttist á tímabilinu vegna uppbrots í skólastarfi og 

annarra orsaka. Í upphafi var nemendum skipt í sex hópa, fjórir nemendur 

voru í þremur hópum og þrír nemendur voru í tveimur hópum. Þeir fengu 

númer frá einum upp í sex og voru sömu nemendur í þeim hópum fyrstu fimm 
skiptin sem lesið var.  
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Hóparnir voru ekki alltaf teknir eftir röð, hópur eitt var því ekki alltaf 

fyrstur en það fór eftir því hvaða hóp hentaði að taka úr kennslustund hverju 

sinni. Til þess að koma í veg fyrir að sömu hópar myndu lesa á sama tíma dags 

var farin sú leið að skipta þeim þannig að hópur sex væri ekki alltaf síðastur 

að lesa. Hugsunin var sú að nemendur væru orðnir þreyttir þegar líða tæki á 
daginn og því gott að brjóta uppröðun þeirra á milli vikna.  

Fyrstu sex skiptin sátu nemendur við hringborð og lásu fyrir hvern annan 

í eina mínútu og fengu leiðsögn um viðeigandi tóntegund. Eftir það urðu 

breytingar á hópunum, kom það til út af þemadögum sem voru í skólanum 

þá vikuna. Nemendur voru þá færðir til í hópunum til að allir næðu að lesa. Í 

sumum hópunum voru fjórir sem lásu en í öðrum voru þrír og lásu nemendur 

því fyrir aðra áheyrendur en þeir höfðu áður gert.  

Eftir þessa breytingu sást að hún var til góðs, þar sem sömu nemendur 

voru ekki alltaf saman og þurftu þeir því að einbeita sér betur við lesturinn. 

Önnur breyting varð í sjöunda skiptið en þá var hópunum fækkað úr sex í 

fimm. Gekk það enn betur að mati rannsakanda, þar sem meiri tími gafst fyrir 

hvern hóp. Sumir nemendur í hópnum voru vanir að lesa saman en aðrir ekki. 
Þetta reyndi því meira á upplesturinn að mati rannsakanda.  

Eftir sjöunda skiptið var ákveðið að breyta enn frekar hópaskiptingunni og 

ekki vera með neinn sérstakan fyrirfram ákveðinn hóp. Valdir voru nemendur 

í hvert skipti og reynt var að hafa að minnsta kosti tvo nemendur saman í hóp 

sem höfðu lesið saman áður svo það væri ekki einn nýr í hópnum. Þessi 

breyting leiddi af sér að auðveldara var að velja nemendur úr tíma og fór það 

oftast eftir því hvað hentaði kennurum bekkjarins betur. Einn nemandi las 

upphátt á meðan hinir hlustuðu á og síðan skiptust þeir á að lesa fyrir hvern 
annan í hópnum sem þeir lentu í hverju sinni.  

Fram að sjöunda skiptinu höfðu nemendur setið saman við borð og lesið 

fyrir hvern annan. Því var breytt og stóðu nemendur uppréttir, aðeins frá 

borðinu, við upplesturinn og reyndi sá lestur öðruvísi á nemendur þar sem 

þeir þurftu að lesa hærra og skýrar. Breytingin gekk vel eftir og fór 
upplesturinn þannig fram það sem eftir var af rannsóknartímabilinu.  

 Siðferðileg atriði 

Mikilvægt er í allri rannsóknarvinnu að huga vel að siðferðilegum þáttum. 

Allar rannsóknir sem gerðar eru krefjast þess að ekki sé brotið á rétti neins. 

Lichtman (2013, bls. 52) segir að rannsóknir séu til góðs en ekki til skaða og 

meginreglur rannsakenda séu að skaða ekki einkalíf þátttakenda og að 

nafnleynd verði að virða sem og allar upplýsingar sem fást. Jafnframt segir 

Lichtman að upplýst samþykki þurfi að fá hjá þátttakendum áður en rannsókn 
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hefst. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal nr. 5), því næst 

á skólaskrifstofu, til skólastjóra og umsjónarkennara bekkjarins. Einnig voru 

send bréf til allra foreldra nemenda í bekknum til að fá leyfi fyrir rannsókninni 
(sjá fylgiskjal nr. 6). 

Útskýrt var að þeir þátttakendur sem myndu lenda í íhlutunarhópnum, 

yrðu teknir úr tíma einu sinni í viku til þess að lesa en einnig var tilgreint 

hvernig tilrauninni væri háttað. Þegar búið var að skipta í hópa, var annað 

bréf sent til foreldra þeirra þátttakenda sem voru í íhlutahópnum, með 

nánari útskýringum um framkvæmd rannsóknarinnar. Sigurður Kristjánsson 

(2013, bls. 85) segir að mikilvægt sé að þátttakendur viti hver tilgangur 

rannsóknarinnar sé og hvert framlag þeirra er í henni. Í ljósi þess voru 

foreldrum og þátttakendum í íhlutunarhópnum gefnar ítarlegar útskýringar 

á framkvæmd rannsóknarinnar og einnig hvers var ætlast af þeim, þannig 

voru foreldrar og nemendur vel upplýstir um tilgang rannsóknarinnar (sjá 

fylgiskjal nr. 7). 

Gengið var úr skugga um að öllum þátttakendum væri það ljóst að þeim 

væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem var í ferlinu. Í öllum rannsóknum 

er unnið með upplýsingar um þátttakendur og til að tryggja að ekki séu til 

nein gögn sem hægt er að tengja við þá, er ávallt öruggast að eyða öllum 

gögnum sem safnað hefur verið á meðan á rannsókn stendur yfir (Sigurður 

Kristjánsson, 2013, bls. 78). Öll gögn viðvíkjandi þessari rannsókn voru geymd 

á öruggum stað og þeim eytt um leið og úrvinnslu þeirra lauk. Þess var gætt 

að engar persónulegar upplýsingar kæmu fram og mikið var lagt upp úr 
trúnaði og þagnarskyldu við nemendur og kennara.  

 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar  

Í öllum rannsóknum eru réttmæti og áreiðanleiki mikilvægir þættir og á það 

bæði við um eigindlegar og megindlegar rannsóknir. Réttmæti mælir hvort 

próf mæli það sem þau eiga að gera og hvort það sé gert rétt. Áreiðanleiki 

greinir hins vegar stöðugleika niðurstöðunnar frá einni mælingu til annarrar 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 212). Í þessari 

rannsókn voru próf notuð til að skoða getu í lesskilningi fyrir og eftir íhlutun. 

Seinna prófið segir til um stöðugleika útkomunnar eftir að bæði prófin voru 

borin saman og niðurstöður þeirra bornar saman við einkunnir í upplestri. 

Rannsakandi gerði sér vel grein fyrir þeim trúverðugleika sem sýna þurfti 

þegar upplestur var metinn, því var notaður gátlisti til að greina upplesturinn 

í hvert skipti. Veikleikar rannsóknarinnar eru meðal annars að ekki er hægt 

að alhæfa eða yfirfæra niðurstöðurnar yfir á annan hóp, þar sem einungis var 

um einn árgang, í einum skóla að ræða. Erfitt reyndist að fá þátttakendur til 
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þess að æfa sig sérstaklega vel fyrir upplesturinn einu sinni í viku, þess vegna 

voru niðurstöður frekar einsleitar og ekki eins marktækar eins og lagt var upp 

með. Í þessari rannsókn var ekki tilgangurinn að alhæfa, þó svo að um 

blandaðar aðferðir væri að ræða. Niðurstöðurnar byggjast því á tveimur 

lesskilningskönnunum á 37 nemendum þar sem 18 þeirra fengu íhlutun í tólf 
vikur. 
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum hópanna. Fyrst verður 

sagt frá vali nemenda á bókum, undirbúningi hópsins fyrir upplesturinn og 

sagt frá þjálfuninni sjálfri. Þá verða túlkaðar niðurstöður einkunna íhlutunar-

hópsins og árangur þeirra milli vikna. Farið verður yfir stigamun íhlutunar-

hópsins og samanburðarhópsins milli prófa og greint verður frá samanburði 

milli hópanna. Því næst verður farið yfir einstaklingsmun innan hópanna og í 

lokin greint frá tengslum milli lesskilnings og upplestrar. Óneitanlega hafa 

allir þessir þættir áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar en til að gera grein fyrir 

þeim var nemendum hvors hóps fyrir sig skipt í fjóra hópa, eftir árangri miðað 

við fyrra lesskilningsprófið.  

  Upplestur 

4.1.1 Val nemenda á bókum 

Sömu bækur voruð í boði, bæði fyrir íhlutunarhópinn og samanburðar-

hópinn. Bókalisti var í gangi hjá árganginum og fyrirkomulag bekkjarins á 

bókum var þannig háttað að hver og einn valdi bók sem hann vildi lesa. Einnig 

var í boði að koma með bækur að heiman og að velja bók af bókasafni 
skólans. 

Íhlutunarhópnum var skipt í fjóra hópa. Í hóp eitt (getumesta), hóp tvö 

(betri miðlungshópur), hóp þrjú (slakari miðlungshópur) og hóp fjögur 

(slakir). Hér eftir verður talað um hópana sem 1, 2, 3 og 4. Tafla eitt sýnir 

hvaða þyngdarstig bóka getuhóparnir völdu helst að lesa yfir 

rannsóknartímabilið. Bækur skólans voru flokkaðar í þrjá þyngdarflokka eftir 

litum. Léttasta þyngdarstigið var gult, miðlungs þyngdarstigið var 

appelsínugult og erfiðasta þyngdarstigið var rautt (sjá fylgiskjal nr. 8). 

Bækurnar voru flokkaðar af umsjónarkennurum bekkjarins í upphafi skólaárs 

og þessar bækur völdu nemendur að lesa í upplestrinum á rannsóknar-
tímabilinu.  
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Tafla 1. Val nemenda á bókum miðað við þyngdarstig. 

Getuhópar Gulur Appelsínugulur Rauður 
Bækur 

alls 

1 11 9 12 32 

2 2 3 11 16 

3 13 8 12 33 

4 30 1 0 31 

Bækur alls 56 21 35  

 

Hópur 1 las 32 bækur og má sjá að það er frekar jafnt á milli þyngdarflokka. 

Hópur 2 las í heildina 16 bækur og voru þær flestar úr þyngsta bókaflokknum. 

Hópur 3 las 33 bækur og dreifast þær nokkuð jafnt á milli þyngdarflokka. 

Hópur 4 las 31 bók á tímabilinu og voru þær allar úr léttasta bókaflokknum 

nema ein sem var úr miðflokknum. Allir hóparnir lásu álíka margar bækur 

nema hópur 2 en sá hópur las helming á við hina. Í þeim hóp voru fjórir 

nemendur en tveir þeirra voru í fríi hluta af rannsóknartímabilinu. Annar var 
í tvær vikur og hinn í þrjár sem skýrir þennan mun á lesnum bókum. 

4.1.2 Undirbúningur fyrir lestrartímana 

Í hvert skipti þegar nemendur komu í upplestrartímana voru þeir spurðir 

hvernig undirbúningurinn hefði verið. Í flestum tilvikum svöruðu nemendur 

því að undirbúningur hefði verið góður, sem í raun reyndist sá fimmtán 

mínútna lestur sem gert er ráð fyrir að nemendur lesi að jafnaði heima fyrir 

og tengdist ekki þessari rannsókn. Þeir voru því ekki að æfa sig heima fyrir 

upplesturinn sjálfan og fæstir nemendanna æfðu sig vel heima á völdum 

texta fyrir upplesturinn eins og fyrirmælin voru. Því miður áttuðu nemendur 

sig ekki á því að um var að ræða hvorn sinn lesturinn, það er að lesa heima í 

fimmtán mínútur í lesbók og svo að æfa sig sérstaklega vel á völdum texta til 
þess að lesa í eina mínútu fyrir rannsakanda og nemendur einu sinni í viku.  

4.1.3 Þjálfun upplesturs, þróun og mat 

Þjálfunin miðaðist við upplestur hvers og eins nemanda. Eftir lesturinn var 

farið yfir hvernig upplesturinn gekk, hvað var gott og hvað mátti gera betur. 

Nemendur voru fljótir að átta sig á hvernig túlka átti setningu innan 
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gæsalappa og þegar þeir sáu upphrópunarmerki í textanum. Þeir áttuðu sig 

strax á því að innan þessa merkja væri persóna sögunnar að tjá sig og breyttu 

því hljómfallinu og lögðu viðeigandi áherslu á lesturinn. Ef nemendur 

gleymdu sér var farið yfir setningarnar og lesturinn endurtekinn. Oft á tíðum 

heyrðu nemendur sjálfir að þeir túlkuðu textann ekki rétt og byrjuðu aftur á 
setningunni. 

Umræður eftir hvern lestur voru gagnlegar þar sem nemendur og 

rannsakandi ræddu um upplesturinn og fóru yfir hvað hægt væri að bæta svo 

lesturinn yrði túlkandi og áheyrilegur. Rannsakandi las viðeigandi texta með 

góðri túlkun fyrir nemendur og las þá einnig texta með sömu tóntegund en 

stoppaði ekki við punkta svo nemendur gerðu greinarmun á góðum upplestri 

og slökum. Nemendum gafst lítill tími til að endurtaka lestur sinn en þó var 

oft farið yfir einstaka setningar og þeir beðnir um að lesa þær aftur eftir 

tilsögn. Í flestum tilvikum voru þeir fljótir að tileinka sér leiðsögnina og gerðu 

betur.  

Þjálfunin gekk mjög vel og yfir höfuð tóku nemendur miklum framförum í 

túlkandi lestri þegar leið á tímabilið. Í lokin lásu um það bil tíu nemendur 

virkilega vel og áheyrilega svo gaman var að hlusta. Sumir léku persónur í 

sögunni svo vel að áheyrendur í hópnum skelltu upp úr og þá var tilganginum 

náð. Upplestur þarf að fanga athygli hlustenda til að þeir njóti hans. Í upphafi 

rannsóknartímabilsins sátu nemendur saman við borð þegar lesið var en því 

var breytt um mitt tímabilið og þá stóð sá sem las uppréttur aðeins frá 

áheyrendum. Þetta reyndist vel þar sem lesturinn reyndi á annan hátt á 

nemendur því þeir þurftu að lesa hærra, skýrar og breyta hljómfalli raddar á 
annan hátt en áður. Nemendur lásu því standandi út rannsóknartímabilið.  

Varðandi einkunn hvers nemanda miðaðist hún við hvernig upplesturinn 

var. Hugað var að framburði, hraða, áherslum, þögnum, hljómfalli og 

heildartúlkun textans. Í fyrsta skiptið var ekki um einkunnargjöf að ræða, 

rannsakandi skráði niður í dagbók hvernig nemendur lásu til að hafa viðmið 

fyrir fyrstu einkunn. Í heildina lásu nemendur í tólf skipti en skráð voru ellefu 

í gátlistann sem sagði til um frammistöðu hvers og eins. Einkunn var gefin á 
bilinu tveir til tíu.  

Í annað skiptið sem nemendur lásu, voru þeir á svipuðu róli og í vikunni 

áður. Litlar framfarir voru því eftir fyrstu vikuna hvað varðar vandaðan 

upplestur. Flestir nemendurnir voru frekar illa undirbúnir og var það 

hugsanlega vegna þess að samræmd próf voru á næsta leiti og ekki hægt að 

ætlast til að undirbúningur hafi verið mikill af þeim sökum. Þó var hægt að 

merkja örlitla breytingu á upplestri hjá tveimur nemendum sem kom fram í 
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tóntegund, þá aðallega þegar þeir túlkuðu persónu sögunnar og texta innan 

gæsalappa. Einn nemandi var veikur þessa vikuna.  

Í þriðja skiptið var komið að því að bera saman lesturinn frá því í vikunni 

áður miðað við einkunn sem gefin var þá. Samræmd próf voru á fimmtu-

deginum sem áætlaður hafði verið í upplesturinn, þess vegna las hópurinn á 

miðvikudeginum. Flestir nemendur komu óundirbúnir og ætla má að það hafi 

verið vegna samræmdu prófanna. Samt sem áður voru nokkrir nemendur 

farnir að átta sig á tóntegundinni og að breyta rödd sinni, sérstaklega þegar 

þeir lásu það sem persónan í sögunni sagði. Nokkrir nemendur stoppuðu við 

punkta og þeir sem ekki gerðu það áttuðu sig um leið og þeim var bent á það 
og gerðu hlé við punkta.  

Nemandinn sem sýndi minnsta lesskilninginn á lesskilningsprófinu var sá 

eini sem bætti sig og hækkaði í einkunn. Sá nemandi var einnig sá eini sem 

kom vel undirbúinn í tíma og hækkaði sig úr einkunn tveim í fjóra. Augljósar 

framfarir var að heyra hjá sjö nemendum, tveir þeirra sýndu framfarir í öllum 

þáttum, tveir í hljómfalli, áherslum og þögnum, einn nemandi í áherslu og 

þögnum, og tveir í hljómfalli. Þó hækkuðu þessir nemendur sig ekki í einkunn. 

Hinir nemendurnir stóðu í stað frá því vikunni áður og örfáir nemendur 

lækkuðu í einkunn. Þrátt fyrir það og þegar litið er á einkunnir var hægt að 

sjá örlitlar framfarir hjá hópnum í heild.  

Í fjórða skiptið voru fáir nemendur sem höfðu æft sig vel heima fyrir 

þennan upplestur en flestir þeirra lásu heima þessar fimmtán mínútur sem 

ætlaðar voru til lesturs. Nokkrir nemendur sögðu að foreldrar þeirra hefðu 

ekki tíma til að hlusta á þá lesa. Í kjölfarið var þeim ráðlagt að lesa sjálfir, til 

dæmis gætu þeir tekið lesturinn upp eða lesið fyrir framan spegil. Þannig 

gætu þeir æft sig sjálfir heima og tekið ábyrgð á því að æfa sig fyrir 

upplesturinn. Ávallt voru nemendur minntir á lesturinn deginum áður og 

hefðu því átt að muna að æfa sig heima og koma undirbúnir í upplesturinn. 

Þessa vikuna mátti heyra framfarir hjá nokkrum nemendum en öðrum ekki. 

Þeir nemendur sem lækkuðu í einkunn virtust ekki hafa einbeitingu til að lesa, 

meirihlutinn sýndi nokkrar framfarir eða stóðu í stað frá því vikunni áður. Þeir 

sem stóðu í stað voru sjö sterkustu nemendurnir. Tíu nemendur sýndu 

framfarir og einn stóð nánast í stað.  

Í fimmta skiptið sem lesið var stóðu flestir nemendur í stað eftir 

upplesturinn, eða tólf nemendur. Sextán nemendur lásu upphátt þessa 

vikuna, einn nemandinn var veikur og annar í leyfi. Einn nemandi sýndi litlar 

framfarir sem var væntanlega vegna þess að valin bókin var of erfið. Sá 

nemandi fór úr einkunn fjórum niður í tvo. Þrír nemendur sýndu framfarir, 

einn þeirra hækkaði úr einkunn fjórum í sex, annar úr sex í átta og enn einn 
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nemandinn úr átta í tíu. Því voru góðar framfarir hjá hópnum í heild þessa 

vikuna. 

15. október var vetrarleyfi og því ekkert lesið þá vikuna. 

Í sjötta skiptið var svolítið sundurslitin vika þar sem þemadagar voru frá 

21.– 23. október. Ekki var hægt að fá nemendur til að lesa á fimmtudeginum 

vegna þemavinnu en það fékkst leyfi hjá umsjónarkennurum bekkjarins að 

lesa á þriðjudeginum í staðinn. Vegna vetrarleyfis í vikunni áður var ekki hægt 

annað en að ná lestri þessa vikuna. Það kom á óvart hvað margir nemendur 

voru undirbúnir fyrir lesturinn þar sem þeir voru ekki vanir að lesa á þessum 

vikudegi. Þeir vissu af breytingunni deginum áður og voru beðnir sérstaklega 

um að æfa sig vel, sem skilaði góðum árangri í upplestrinum. Hann gekk vel 

og voru miklar framfarir hjá nokkrum nemendum í hópnum þar sem þrír voru 

með 10 í einkunn og flestir hækkuðu sig aðeins í einkunn. Þá mátti heyra 

framfarir í öllum þáttum hjá sex nemendum, átta stóðu í stað en þar á meðal 

var nemandinn sem fékk tíu í einkunn í vikunni áður. Þrír nemendur bættu 
sig í framburði, áherslu og þögnum.  

Í sjöunda skiptið varð breyting á. Fram að þessu höfðu nemendur setið 

við borð og lesið fyrir hvern annan. Breytingin var sú að nemendur stóðu nú 

uppréttir á meðan lesturinn átti sér stað. Var þetta gert til að nemendur læsu 

upplesturinn hátt og skýrt. Það tókst vel og var greinilega góður hvati fyrir 

nemendur til að lesa hærra og áheyrilega. Flestum nemendum fannst mun 

skemmtilegra að lesa standandi og aðeins frá áheyrendum. Sumir þeirra voru 

feimnir í fyrstu og vildu ekki vera fyrstir til að lesa en það breyttist fljótt og 

feimnin hvarf.  

Minnihluti nemenda var þokkalega undirbúinn fyrir lesturinn þessa vikuna 

og var heyranleg framför á upplestri þeirra. Nemendur lásu mun skýrar þegar 

þeir stóðu aðeins frá hinum við upplesturinn. Í hópnum voru ellefu nemendur 

sem stóðu í stað. Sá sem var með einkunn tvo vikunni áður stóð í stað. Tveir 

stóðu í stað með einkunn fjóra, þrír nemendur stóðu í stað með einkunn sex 

og tveir með einkunnina átta. Þrír nemendurnir sem voru með tíu í vikunni 

áður héldu sig við hana. Sex nemendur hækkuðu sig í einkunn, einn lækkaði 

og hinir stóðu í stað.  

Í áttunda skiptið sem lesið var, varð önnur breyting á. Ekki var um neina 

fyrirfram ákveðna hópa að ræða þessa vikuna. Hóparnir voru fimm eins og í 

vikunni áður og nemendur valdir með það í huga að lenda ekki ávallt saman í 

hópi. Feimnin var horfin sem örlaði á í vikunni áður. Nemendurnir lásu vel og 

áhugavert var að hlusta á þá beita röddinni þannig að heildartúlkun textans 

varð betri og skemmtilegri en áður. Flestir nemendurnir voru vel undirbúnir 

fyrir upplesturinn og voru ekki nema tveir nemendur sem voru illa undirbúnir. 
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Nemendur voru sennilega loksins að átta sig á því að lesturinn væri betri ef 

þeir kæmu æfðir fyrir upplestratímann.  

Tveir nemendur í þessum hópi eiga í erfiðleikum með lestur en voru alltaf 

jákvæðir og glaðir í hvert skipti sem þeir lásu. Framfarir í upplestrinum var að 

finna hjá öðrum þeirra, hinn virtist ekki ná að túlka textann á viðeigandi hátt. 

Miklar framfarir voru á raddbeitingu flestra nemenda þegar upplesturinn átti 

sér stað. Þeir sem fengu hærri einkunn fjölgaði í þessari viku. Fimmtán 

nemendur stóðu í stað með sömu einkunn og í vikunni áður. Þrír nemendur 

hækkuðu sig en engin lækkaði í einkunn þessa vikuna.  

Í níunda skiptið var sama regla höfð á og í síðustu viku, að ekki var um 

neina fyrirfram ákveðna hópa að ræða. Nemendur voru valdir í hóp miðað 

við hentugleika. Í þetta skiptið var lesið á miðvikudegi því ekki hentaði að taka 

börnin úr tíma á fimmtudeginum. Það var ekki búið að undirbúa nemendur 

fyrir þessar breytingar og var því ekki búist við miklum undirbúningi. 

Framfarir voru þó í hópnum þar sem enginn nemandi var með einkunn tvo 

þessa vikuna. Fimmtán nemendur stóðu í stað. Einn nemandi hækkaði sig úr 

einkunn átta í tíu og annar hækkaði sig úr einkunn tveimur í fjóra. Einn 

nemandi var í leyfi. Óhætt er að segja að hægt og sígandi hafa verið framfarir 

í hverri viku sem sýnir að þeir nemendur sem höfðu náð háum einkunnum 

virtust halda þeim.  

Í tíunda skiptið sem lesið var vantaði fjóra nemendur í hópinn. Þrír þeirra 

voru í leyfi erlendis og einn var veikur heima. Það voru því ekki nema fjórtán 

nemendur sem lásu og var þeim skipt í tvo hópa. Sjö nemendur lásu á 

fimmtudeginum og sjö á föstudeginum. Var þetta gert út af heimsókn 

leiðbeinanda þessarar rannsóknar. Hann kom í skólann til að hlusta á 

nemendur lesa og sjá hvernig gengi. Það var ánægjulegt að fá hann í 

heimsókn og gagnlegt að fá leiðbeiningar um næstu skref. Nemendurnir vissu 

af þessari heimsókn og voru beðnir um að æfa sig sérstaklega vel eins og svo 

oft áður. Því miður varð rannsakanda ekki að ósk sinni um góðan 

undirbúning. Einungis einn nemandi kom vel æfður fyrir upplesturinn sem 

sýndi sig í skemmtilegum og túlkandi lestri. Það var virkilega gaman að hlusta 

á þennan nemanda lesa því lesturinn var bæði fyndinn og vel túlkaður með 

réttu hljómfalli. Þarna sýndi það sig vel að mikill munur er á upplestri þegar 

nemendur æfa sig vel á textanum sem þeir ætla að lesa í þessa einu mínútu 
sem var í boði í hverri viku.  

Góðar framfarir voru í hópnum og nemendur hækkuðu í einkunn. Þó svo 

að færri hefðu verið með einkunnina tíu þá vantaði fjóra nemendur í hópinn 

en þrír þeirra voru búnir að ná tíu í einkunn. Ellefu nemendur stóðu í stað. 
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Einn nemandi hækkaði sig úr sex í átta. Tveir nemendur lækkuðu sig, annar 

úr tíu í átta og hinn úr sex í einkunn fjóra.  

Í ellefta skiptið sem lesið var urðu enn breytingar. Þennan dag var mikið 

um að vera hjá nemendum 4. bekkjar og fékkst ekki nema um það bil 

klukkutími með þeim. Nemendur unnu í Olweusarkönnun, eftir hana var 

nestistími og í framhaldinu dótadagur. Eftir töluverða ígrundun var ákveðið 

að hafa hópana þrjá með sex nemendum í tveimur hópum og fimm í einum 

hóp. Það kom ágætlega út að hafa marga nemendur í hópi því að 

leiðbeiningar rannsakanda náðu þannig til fleiri nemenda í einu, það hentaði 

vel því tíminn var knappur. Sautján nemendur lásu þessa vikuna, einn var í 
leyfi. 

 Í vikunni áður þegar leiðbeinandi rannsóknarinnar var í heimsókn, ráð-

lagði hann nemendum að æfa sig vel fyrir upplesturinn og þá þyrfti að vanda 

valið á textanum. Því miður náði tilsögnin ekki til nemenda og mundu fæstir 

eftir því að æfa sig vel. Flestir lásu þessar 15 mínútur sem ætlast er til á 

hverjum degi en æfðu sig ekki vel fyrir þessa mínútu sem þeir ætluðu að lesa 

fyrir hópinn. Rannsakandi var farinn að missa trú á undirbúning nemenda 

heima eftir öll þessi skipti. Samt sem áður voru nemendur ávallt jákvæðir og 
sögðust ætla að æfa sig næst.  

Einkunnir dreifðust samt sem áður þannig að enn voru framfarir í 

hópnum. Lægstu einkunnum hafði flestum fækkað. Tólf nemendur stóðu í 

stað með sömu einkunn. Þrír nemendur hækkuðu sig úr átta í tíu, einn 

nemandi hækkaði sig úr fjórum í sex og einn nemandi lækkaði í einkunn úr 

fjórum niður í tvo. Fleiri nemendur voru með hærri einkunn þó svo að einn 

nemandi hafi lækkað þá höfðu hinir hækkað. Nemandinn sem var í leyfi hafði 
verið með einkunn tíu síðustu vikur. 

Í tólfta og síðasta skiptið sem lesið var lofuðu nemendur að æfa sig mjög 

vel á völdum texta. Allt kom fyrir ekki, nokkrir nemendur mundu eftir 

upplestrinum og voru því afar fáir undirbúnir. Eins og í fyrri skiptin voru þeir 

búnir að lesa þessar fimmtán mínútur heima en ekki æfa sig sérstaklega í eina 

mínútu á völdum texta sem þeir vildu lesa fyrir hópinn. Greinilegt var að 

nemendur voru ekki enn búnir að átta sig á því að þessi lestur var allt annars 

eðlis. Þó var ítrekað búið væri að segja nemendum að þessi upplestraræfing 

væri ekki í sambandi við heimalesturinn. Í flestum tilfellum töldu nemendur 

sig samt vera vel undirbúna þar sem þeir lásu heimalesturinn.  

Ástæða þess að nemendur komu illa undirbúnir í upplesturinn gæti stafað 

af því hversu mikið er að gera hjá börnum nú til dags. Þau stunda íþróttir, 

tónlist, kór og eru í hinum ýmsu verkefnum eftir skóla og oft lítill tími til að 
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sinna heimanámi nema þá helst að lesa þessar fimmtán mínútur daglega. Það 

gæti verið athyglisvert efni í aðra rannsókn en það er nú önnur saga.  

Tveir nemendur úr hópnum voru búnir að æfa sig vel heima á texta til að 

lesa fyrir hópinn í síðasta upplestrinum. Það var afar ánægjulegt að hlusta á 

þá lesa og voru þeir sammála sem komu óundirbúnir. Síðustu vikuna skiptust 

einkunnir þannig að fimmtán nemendur stóðu í stað með sömu einkunn. Einn 

nemandi hækkaði sig úr fjórum í sex og annar nemandi hækkaði úr sex í átt. 

Þegar rannsóknartímabilinu lauk voru sjö nemendur með einkunn tíu, fjórir 

með einkunn átta, fjórir með einkunn sex, einn með einkunn fjóra og einn 

með einkunn tvo. Einn nemandi sem var í leyfi hafði verið með einkunn tíu 
síðustu vikur. 

 

Mynd 2. Dreifing einkunna fyrir upplestur á rannsóknartímabilinu. 

Á mynd 2 má sjá heildaryfirlit um einkunnir og þróun þeirra á rannsóknar-

tímabilinu. Súluritin sýna fjölda nemenda og gert var ráð fyrir forföllum í 

heildarmyndinni. Full mæting var í fimm skipti, einn nemanda vantaði í fjögur 

skipti og mestu forföllin voru í tíunda skiptið. Blái liturinn neðst á súlunum 

sýnir lægstu einkunnina tvo og liturinn breytist svo eftir einkunn þegar litið 

er ofar á súlurnar. Glögglega sést hvernig lægstu tvær einkunnirnar eru 

ríkjandi í fyrstu tvö skiptin en lækka síðan hratt. Hæsta einkunn, tíu, kemur 

fyrst hjá einum í fimmta skiptið og verður smám saman algengari. Í lokin hafa 
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flestir nemendur náð hæstu einkunn og ekki nema einn sem er með þá 

lægstu. 

Reiknað var meðaltal einkunna hópsins alls í hvert skipti (sjá mynd 3). Þar 

sést hvernig meðaltal hópsins hækkar nokkuð jafnt og þétt allt tímabilið (mat 

á upplestri hefst í 2. skipti). Í fjórða og fimmta skiptið standa nemendur í stað 

og hækka sig næstu fjögur skiptin á eftir. Í tíunda skiptið má sjá örlitla lækkun 

sem er svo upp á við eftir það. Augljóst var að nemendur voru að ná betri 

árangri í vönduðum upplestri ef miðað er við hvað einkunnir gefa til kynna. 

Samanburður á hverri viku fyrir sig sýnir að nemendur hækka sig nánast í 

hverri viku, sem sýnir að þeir hafi verið að taka tilsögn um vandaðan 
upplestur sem þeir fengu í hverri viku.  

 

Mynd 3. Meðaleinkunn hópsins fyrir upplestur á rannsóknartímabilinu.  
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 Síðara lesskilningsprófið 

4.2.1 Heildarsamanburður 

Síðara lesskilningsprófið reyndist nemendunum erfiðara en það fyrra sem 

útskýrir að báðir hóparnir lækkuðu eins og glöggt má sjá á mynd 4. Íhlutunar-

hópurinn stendur nokkuð í stað á meðan greinileg lækkun er á samanburðar-

hópnum. Meðaltal íhlutunarhópsins lækkar úr 11 stigum niður í 10,69 sem er 

reyndar ekki svo mikið. Aftur á móti lækkar meðaltal samanburðarhópsins úr 

10,42 stigum niður í 7,97 stig, sem er talsverð lækkun. Töluverður munur er 

á milli hópanna þegar þeir eru bornir saman og er meðaltalið 2,72 stig. 

Meðaltalið hjá báðum hópunum var 9,33 stig eftir seinna prófið. Mynd 4 sýnir 

samanburð á báðum hópunum. Svarta línan táknar alla nemendur, bláa línan 

sýnir íhlutunarhópinn og sú rauða táknar samanburðarhópinn. 

Mynd 4. Samanburður hópanna á lesskilningsprófunum. 

Augljóslega má sjá að íhlutunarhópurinn kom mun betur út úr seinna 

lesskilningsprófinu. Í ljósi þess mætti álykta að viðbótin og þjálfunin sem 

íhlutunarhópurinn fékk, einu sinni í viku, hafi áorkað bættum lesskilningi. Ef 

niðurstöður seinna prófsins eru umreiknaðar þannig að samanburðar-

hópurinn hafi staðið í stað hefði íhlutunarhópurinn hækkað um 2,79 stig í 

13,48 stig, sem jafngildir framförum um 21%. Sú leið verður hins vegar ekki 
farin í kynningu niðurstaðna hér á eftir. 
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4.2.2 Samanburður eftir getuhópum 

Á grundvelli niðurstaðna úr fyrra lesskilningsprófinu var íhlutunarhópnum og 

samanburðarhópnum skipt eftir getu í fjóra sambærilega hópa. Í fyrsta 

hópnum (getumesta) voru fimm nemendur sem sýndu svipaða getu, í öðrum 

hópnum (betri miðlungshópur) voru fjórir, í þeim þriðja (slakari 

miðlungshópurinn) voru fimm nemendur og í þeim fjórða (slakir) voru fjórir 

nemendur úr íhlutunarhópnum og fimm í samanburðarhópnum, þar var 
einum fleiri nemandi. Eins og áður verður talað um hópana sem 1, 2, 3 og 4.  

Eftir að nemendur þreyttu seinna prófið má sjá nokkurn mun á 

getuhópunum. Þá má sjá meðaltal stiga og mismun hjá íhlutunarhópnum og 
samanburðarhópnum annars vegar og hins vegar á hópunum í heild.  

Hópur 1 

Í heildina lækkaði getumesti hópurinn örlítið. Meðaltal Íhlutunarhópsins var 

18,4 stig í fyrra prófinu en 16,7 stig í því seinna. Samanburðarhópurinn var 

með 17,6 stig í fyrra prófinu en 15,8 stig í því seinna. Íhlutunarhópurinn var 

1,7 stigum lægri í seinna prófinu og samanburðarhópurinn 1,8 stigum lægri í 
því seinna.  

Hópur 2 

Hópur 2 lækkaði örlítið líka. Meðaltal Íhlutunarhópsins var 13 stig í fyrra 

prófinu en 16,25 stig í því seinna. Samanburðarhópurinn var með 13,75 stig í 

fyrra prófinu en 8,375 stig í því seinna. Íhlutunarhópurinn var 2,75 stigum 

lægri í seinna prófinu og samanburðarhópurinn 5,375 stigum lægri í því 
seinna. 

Hópur 3 

Þegar litið er á hóp 3, var minni munur á fyrra og seinna prófinu. Meðaltal 

Íhlutunarhópsins var 8,3 stig í fyrra prófinu og 8,9 í því seinna. 

Samanburðarhópurinn var með samtals 9 stig í fyrra prófinu en 5,9 í því 

seinna. Íhlutunarhópurinn var 0,6 stigum hærri í seinna prófinu en 
samanburðarhópurinn var 3,1 stigum lægri í seinna prófinu.  

Hópur 4 

Þegar kemur að hóp 4 má sjá einna mestu hækkunina. Meðaltal 

Íhlutunarhópsins var 3,125 stig í fyrra prófinu en 5,875 í því seinna. 

Samanburðarhópurinn var með samtals 2 stig í fyrra prófinu en 1,9 í því 

seinna. Íhlutunarhópurinn var 2,75 stigum hærri í seinna prófinu og 
samanburðarhópurinn var 0,1 stigum lægri í seinna prófinu.  
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4.2.3 Samanburður á íhlutunar- og samanburðarhópnum  

Samanburðarhópnum var skipt í fjóra getuhópa á grundvelli fyrra 

lesskilningsprófsins á sama hátt og íhlutunarhópnum. Mynd 5 sýnir mun og 
meðaltal réttra svara milli fyrra og seinna prófs hjá íhlutunarhópnum. 

Mynd 5. Íhlutunarhópur – Meðaltal réttra svara milli fyrra og seinna prófs. 

Eins og sjá má á mynd 5 hafa hópar 1 og 2 lækkað aðeins miðað við fyrra 

prófið. Þó svo að myndin sýni lækkun höfðu nemendur innan hópsins tekið 

framförum en aðrir nemendur lækkað þannig að hópurinn í heild sinni lækkar 

örlítið. Hópur 1 lækkaði ögn í stigum miðað við fyrra prófið, einn nemandi úr 

þeim hópi tók miklum framförum en hinir þrír svöruðu færri spurningum rétt 

og því er hægt að smávegis lækkun milli prófa. Ef horft er á hóp 2 þá sýndi 

hann líka lækkun á milli prófa, allir nemendur svöruðu færri spurningum 

réttum í seinna prófinu og er því lækkun á milli prófa. Hópur 3 tók miklum 

framförum, þrír nemendur hækkuðu sig verulega mikið en tveir í sama hópi 

svöruðu færri spurningum á seinna prófinu. Þegar hópurinn er skoðaður má 

sjá greinilega hækkun á milli prófa. Hópur 4 hækkaði sig verulega og svaraði 

fleiri spurningum réttum í seinna prófinu en í því fyrra og tók þessi hópur 
miklum framförum eins og sjá má á mynd 5.  

Hópur 4 hækkaði mest hvað varðar stigagjöf úr prófunum og rétt svör. Þrír 

nemendur af fjórum hækkuðu mikið og einn lækkaði. Í þeim hópi er að sjá 
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góðan árangur í lesskilningi, miðað við stigin og rétt svör úr prófunum. Þá má 

afdráttarlaust sjá á mynd 5 að hópar 1 og 2 sýndu ekki hækkun í seinna 

lesskilningsprófinu en stóðu frekar í stað. Aftur á móti var töluverð hækkun 
hjá hóp 3 og 4. 

Mynd 6 sýnir fjóra hópa í samanburðarhópnum. Þá má sjá meðaltal og 

muninn á hverjum hópi fyrir sig, stigin varpa ljósi á hvað nemendur náðu að 
svara mörgum spurningum rétt í lesskilningsprófunum. 

 

Mynd 6. Samanburðarhópur – Meðaltal réttra svara milli fyrra og seinna prófs.  

Á mynd 6 má sjá að allir hóparnir svöruðu færri spurningum rétt í seinna 

prófinu en því fyrra. Þó svo að myndin sýni lækkun hjá öllum hópunum, höfðu 

nemendur innan hópsins tekið einhverjum framförum en aðrir nemendur 

lækkað það mikið að hópurinn í heild sýnir talsverða lækkun. Hópur 1 stóð 

nánast í stað. Einn nemandi tók framförum, annar stóð í stað og þrír 

nemendur svöruðu færri réttum svörum miðað við seinna prófið. Hópur 2 

svaraði talsvert færri spurningum rétt milli prófa. Einn nemandi svaraði 

fleirum spurningum rétt í seinna prófinu en hinir svöruðu færri spurningum 

rétt í því seinna.  

Hópur 3 lækkar í stigum á svipaðan hátt og hópur 2. Tveir nemendur fengu 

fleiri stig en þrír svöruðu talsvert færri spurningum rétt í seinna prófinu. 

Hópur 4 stendur í stað, innan hópsins voru þrír nemendur sem náðu að svara 

fleiri spurningum rétt í seinna prófinu en í því fyrra. Aftur á móti voru tveir 
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nemendur í hópnum sem náðu því ekki og voru með færri rétt svör í seinna 

prófinu. Samanburðarhópurinn var því að sýna mun minni árangur á seinna 

lesskilningsprófinu og var jafnframt með færri stig í seinna lesskilningsprófinu 
miðað við íhlutunarhópinn.  

4.2.4 Einstaklingsmunur innan hópanna 

Ef við greinum hvern og einn einstakling fyrir sig er hægt að sjá að innan 

hópanna var mikill einstaklingsmunur. Myndir nr. 7 og 8 sýna ein-

staklingsmun í íhlutunarhópnum og í samanburðarhópnum. Stöplaritið 

varpar ljósi á mismuninn miðað við fyrra og seinna lesskilningsprófið hjá 
báðum hópunum. 

 

Mynd 7. Hver nemandi í íhlutunarhópnum. - Mismunur á fyrra og seinna prófinu. 

Mynd 7 sýnir mismun á fyrra og seinna prófinu hjá hverjum nemanda í 

íhlutunarhópnum. Í þeim hóp hækkuðu sjö nemendur í stigum (nr. 5, 10, 11, 

12, 15, 17 og 18) en hinir ellefu nemendurnir fengu jafn mörg stig eða færri.  
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Mynd 8. Hver nemandi í samanburðarhópnum - Mismunur á fyrra og seinna 
prófinu. 

Mynd 8 sýnir mismun á fyrra og seinna prófinu hjá hverjum nemanda í 

samanburðarhópnum. Í þeim hóp hækkuðu sjö nemendur í stigum (nr. 4, 8, 

13, 14, 17, 18 og 19) en hinir tólf nemendurnir fengu jafn mörg stig eða færri. 

Þetta eru svipaðar niðurstöður og hjá íhlutunarhópnum. Einn nemandi stóð í 
stað í samanburðarhópnum.  

Þessar tvær myndir, 7 og 8, sýna hve miklar sveiflur voru í frammistöðu 

einstaklinga á prófunum. Sumir bættu árangur sinn á milli prófa en öðrum 

gekk verr en áður. Þessar sveiflur sýna að þótt íhlutunarhópurinn hafi í öllum 

getuhópum staðið sig betur en samanburðarhópurinn er erfitt að reikna 

marktækni nema með endurteknum og ítarlegri prófum en hér voru notuð.  

 Tengsl lesskilnings og upplestrar 

Lykilspurningu þessarar rannsóknar um tengsl upplestrar og lesskilnings er 

enn ósvarað. Einkunnir nemenda á lesskilningsprófunum báðum voru bornar 

saman við frammistöðu þeirra í upplestri meðan á íhlutun stóð. Eins og rakið 

er í kafla 4.1.3 hækkaði einkunn fyrir upplestur jafnt og þétt allan tímann. 

Reiknuð var meðaleinkunn í upplestri á öllu tímabilinu fyrir hvern nemanda 

og hún borin saman við frammistöðu í lesskilningsprófunum. Punktaritin á 
myndum 9 og 10 sýna þessi tengsl. 
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Mynd 9. Meðaleinkunn í upplestri miðað við fyrra lesskilningsprófið. 

Mynd 9 sýnir samhengi á milli meðaleinkunnar í lestri (x-ás) og fyrra 

lesskilningsprófsins (y-ás). Á punktaritinu sést að talsverð fylgni er þar á milli, 

punktarnir eru nálægt miðlínunni. Þetta samband kemur ekki á óvart. Öllum 

heimildum ber saman um að góður lesskilningur er forsenda góðrar lesfimi.  

 

 

Mynd 10. Meðaleinkunn í upplestri miðað við seinna lesskilningsprófið. 

Mynd 10 sýnir meðaleinkunn hvers nemanda í upplestri í samanburði við 

síðara lesskilningsprófið. Punktarnir eru dreifðari og lengra frá miðlínunni en 

á mynd 9. Frammistaða íhlutunarhópsins í upplestri hefur því ekki styrkt 

sambandið við lesskilning eins og hann mælist í seinna lesskilningsprófinu. 
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 Umræður og samantekt 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif æfing og þjálfun í 

vönduðum upplestri hefur á lesskilning, þá sérstaklega túlkandi lestur eða 

vandaður upplestur. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar 

í samhengi við fræðin og ræddar með það fyrir augum að svara rannsóknar-

spurningunni: Hvaða áhrif hefur æfing og þjálfun í vönduðum upplestri á 

lesskilning? Til að niðurstöður verði skýrari verður umræðukaflanum skipt í 

fimm meginþemu: Valdar lesbækur, undirbúningur fyrir lestrartímana, 

upplestur og þjálfun hans, samanburður á milli hópanna og 
lesskilningsprófin.  

 Valdar lesbækur 

Í hópi 1 voru nemendur sem höfðu besta lesskilninginn og hefðu þar af 

leiðandi getað valið sér eingöngu bækur úr þyngsta flokknum en eins og fram 

hefur komið þá völdu nemendur sjálfir bækur sem raðað var í flokka eftir 

þyngdarstigi. Þá hefðu þeir þurft að ígrunda innihald textans betur sem hefði 

hugsanlega þjálfað þá betur í lesskilningi. Benjamin og Schwanenflugel (2010) 

telja mikilvægt að leggja áherslu á lestur svolítið meira krefjandi texta með 

viðeigandi hljómfalli til þess að þjálfa annars vegar lesfimi og hins vegar 
lesskilning. Það getur gefið forspárgildi um lesfimi og lesskilning síðar meir. 

Skráningar sýndu að hópur 1 valdi ekki nógu krefjandi bækur en í heildina 

las hópurinn 32 bækur. Val hópsins á léttum bókum gæti verið ein skýring af 

mörgum um ástæður þess að hann stóð að mestu í stað í lesskilningi en flestir 

nemendurnir í hópi 1, lásu mestan part bókanna úr léttasta eða 

miðflokknum. Það gerðu þrír nemendur en einn nemandinn las allar 

bækurnar úr þyngsta flokknum og einn las einungis léttasta bókaflokkinn, 

nema í blálokin þá las hann eina úr þyngsta flokknum. Miðað við getu hópsins 
las hann aðallega bækur sem reyndu ekki mikið á vandaðan upplestur.  

Nemandinn sem var með öll svörin rétt í fyrra lesskilningsprófinu, valdi 

allar bækurnar úr léttasta bókaflokknum nema þá síðustu en þá varð hann 

við beiðni rannsakanda um að velja þyngra lesefni. Sá sem valdi allar 

bækurnar úr þyngsta flokknum var eini nemandinn sem tók miklum 

framförum. Það rímar við það sem Benjamin og Schwanenflugel (2010) segja 

um að árangursríkt sé að lesa örlítið krefjandi texta og gæti þyngri texti hafa 

skilað þessum nemanda betri árangri. Þrátt fyrir að fræðin sýni fram á 
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mikilvægi þess að leggja áherslu á lestur krefjandi texta til að bæta 

lestrarfærni (Benjamin og Schwanenflugel, 2010) sýndi það sig ekki hjá hópi 

2. Hann las samtals 16 bækur, sem flestar voru úr þyngsta flokknum eða 

ellefu bækur. Tveir nemendur völdu eingöngu úr þeim þyngsta en hinir völdu 

úr öllum flokkum. Hópur 2 skoraði ekki hærra í seinna lesskilningsprófinu 

þrátt fyrir að hafa valið sér þyngri bækur. Í þessum hópi fóru tveir nemendur 

í frí, annar í tvær vikur og hinn í þrjár. Það getur hugsanlega hafa haft áhrif á 

niðurstöður hópsins, annar þeirra var í fríi síðustu þrjár vikur 

rannsóknartímabilsins og kom beint í prófið. Hann hefði hugsanlega náð betri 
árangri hefði hann fengið íhlutunina þessar vikur.  

Góðar framfarir voru sýnilegar hjá hópi 3 en hann las í heildina 33 bækur 

og tólf þeirra voru í þyngsta flokknum. Einn nemandi valdi sér allar bækurnar 

úr þyngsta flokknum, einn allar úr þeim léttasta en hinir völdu lestrarefni úr 

öllum flokkunum. Nemendurnir sem sýndu góðan árangur í lesskilningi, lásu 

krefjandi bækur eða byrjuðu að lesa léttari og völdu erfiðari bækur þegar líða 

tók á tímabilið og er árangur þeirra í takt við áður nefnd fræði um krefjandi 

lesefni. Í þessum hópi kom fram að áhugi skiptir líka máli varðandi árangur 

en McGeown, Norgate og Warhurst (2012) segja mikilvægt að virkja áhuga-

hvöt til að góður árangur náist í lestri. Tveir nemendur sýndu ekki mikinn 

áhuga sem sást í seinna lesskilningsprófinu miðað við það fyrra. Þetta kom 

rannsakanda ekki á óvart því breytingar á tjáningu og túlkun textans voru 

litlar allt tímabilið. Annar þeirra var áhugalaus og kom oftast lítið æfður í 

tíma. Áhugaleysið gæti hafa orðið til þess að honum fór ekki mikið fram í 

lesskilningi. Þrátt fyrir litlar framfarir hjá þessum tveimur úr hópnum voru 

miklar framfarir hjá hinum og líkur á að þjálfunin í upplestri og val á bókum 
hafi leitt af sér betri lesskilning.  

Hópur 4 sýndi miklar framfarir í lesskilningi en þar voru nemendur með 

minnstu lestrarfærnina. Hópurinn valdi aðallega bækur úr léttasta flokknum. 

Sérvaldar bækur voru fyrir tvo nemendur sem voru í sérkennslu. 

Schwanenflugel o.fl. (2004), telja að umskráning þurfi að vera orðin góð til að 

hægt sé að lesa texta af vandvirkni og með góðri tjáningu. Þá fyrst náist vald 

á lestri með viðeigandi hljómfalli sem stuðlar að betri lesskilningi. Besti 

árangurinn náðist hjá þessum hópi en nemendur sýndu mjög miklar framfarir 
í lesskilningi og í raun besti árangurinn ef miðað er við getumeiri hópana. 

Sérkennsla gæti hafa haft einhver áhrif þar á en tveir nemendanna fengu 

sérstakan stuðning í lestri samhliða upplestrinum. Eins gæti virk áhugahvöt 

hafa leitt til betri árangurs (McGeown, Norgate og Warhurst, 2012) en 

nemendurnir tveir sýndu afar mikinn áhuga á lestrinum og annar þeirra æfði 

sig vel heima fyrir. Samt sem áður voru þessir nemendur ekki að hækka sig 
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mikið í einkunn í upplestinum sjálfum. Skýringuna má eflaust finna í 

umskráningunni, þar sem hún er ekki orðin nógu góð. Hoover og Gough 

(1990) segja að huga þurfi að umskráningu samhliða málskilningi og stuðla 

þurfi að þjálfun beggja þátta til að meginmarkmið lestrarkennslu náist. Það 

þarf að ná færni til að breyta bókstöfum í hljóð og tengja þau við orðin til að 
skilja samhengi textans.  

 Undirbúningur heima fyrir 

Það var ætlast til þess að nemendur æfðu sig vel heima fyrir hvern 

upplestrartíma. Í flestum tilvikum töldu nemendur íhlutunarhópsins að 

undibúningurinn hafi verið góður en hann var það í rauninni ekki. Svo virðist 

sem samanburðarhópur og íhlutunarhópur hafi æft sig heima á 

sambærilegan hátt. Þeir lásu oftast heima í þær 15 mínútur sem ætlast var til 

af umsjónarkennara en æfðu sig ekki sérstaklega fyrir upplesturinn. Það er 

því óhætt að segja að flestir úr íhlutunarhópnum komu ekki nógu vel 

undirbúnir fyrir lestur texta með góðri túlkun og innlifun. Í flestum tilvikum 
voru nemendur heldur ekki búnir að velja textann sem þeir ætluðu að lesa.  

Þar sem stór þáttur íhlutuninnar var þessi undirbúningur, hafði það 

vissulega áhrif að nemendur undirbjuggu sig ekki og breytti það forsendum 

rannsóknarinnar. Ef íhlutunar- og samanburðarhóparnir hafa undirbúið sig 

svipað er íhlutunin í rauninni takmörkuð við þann stutta tíma sem nemendur 

lásu vikulega á vettvangi rannsóknartímabilsins. Fyrirfram var gert ráð fyrir 

að undirbúningur heima, endurtekinn upplestur og æfing, yrðu áhrifaþættir 

til að efla lesskilning og það hefði án efa gengið eftir því þessi stutti tími sem 

nemendur fengu með rannsakanda varð til þess að íhlutunarhópurinn náði 

21% betri árangri en samanburðarhópurinn á síðara prófinu.  

Þegar niðurstöður voru ljósar kom það á óvart að hópar 1 og 2 stóðu 

nánast í stað í seinna lesskilningsprófinu en hópar 3 og 4 sýndu mikinn 

árangur. Eins og Kuhn og Stahl (2003) segja er æfingin mikilvæg fyrir lestur 

og leiðir til þess að umskráning verður fyrirhafnalaus og sjálfvirk. Þá getur 

lesandinn einbeitt sé að samhengi, réttri túlkun og hljómfalli. Upplestur af 

þessu tagi, virðist hafa haft góð áhrif á hópa 3 og 4 og sú spurning vaknaði, 

hvort hópar 1 og 2 hafi ekkert æft sig heima. Þegar betur var að gáð var það 

ekki raunin og um svipaðan undirbúning var að ræða bæði hjá íhlutunar-

hópnum og samanburðarhópnum. Mestar framfarir í lesskilningi áttu sér stað 

í hópum 3 og 4 en þeir höfðu ekki náð eins góðri lestrarfærni og hinir hóparnir 

tveir sem voru komnir vel á veg í lestrarfærni og höfðu góðan lesskilning 

þegar rannsóknin hófst. Nokkrir nemendur í hópum 1 og 2 svöruðu flestum 
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spurningum réttum á fyrra lesskilningsprófinu og höfðu því minni möguleika 

á að bæta árangur sinn miðað við hópa 3 og 4 á seinna prófinu.  

Þó að hópar 3 og 4 hafi sýnt miklar framfarir, var enn mikið bil á milli 

hópanna. Hópar 1 og 2 náðu mun fleiri stigum í seinni lesskilningsprófinu og 

eru því sterkari á velli hvað lesskilning varðar. Flestir í þeim hópi lásu flókna 

texta af nákvæmni, með góðri tjáningu og túlkunin var góð. Þeir lásu textann 

með stuttum pásum innan setninga og við kommur, en Miller og 

Schwanenflugel (2006) tala einmitt um að það leiði til öruggari lesturs og 

nákvæmni í túlkun textans.  

Góð æfing í lestri og endurtekning er nauðsynleg til að efla lesskilning. 

Miller og Schwanenflugel (2006) segja það að æfa sig, endurtaka textann og 

einbeita sér í réttu hljómfalli skili sér í betri lesskilningi. Í sama streng taka 

Fountas og Pinnell (2006) það er að segja að lesfimi og nákvæmni eflist með 

æfingu og þar af leiðandi eflist lesskilningurinn. Vafalaust hefur æfingaleysi 

nemenda haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þeir nemendur sem æfðu 

sig vel heima og komu undirbúnir í upplesturinn sýndu árangur í lesskilningi. 

Það kemur bersýnilega fram á seinna lesskilningsprófinu. 

 Þjálfun upplesturs, þróun og mat 

Nemendur voru fljótir að tileinka sér þjálfunina og í flestum tilfellum nýttu 

þeir sér hana. Douglas-Cowie og Wichmann (2002) segja að einstaklingur 

þurfi af vera búinn að ná góðri lesfimi svo hann geti breytt hljómfalli raddar 

þegar við á. Þegar lesið er með góðri túlkun er það lesfimin sem stýrir 

tjáningarkraftinum. Það má segja að nemendur hafi verið búnir að ná góðri 

lesfimi því tíu nemendur lásu mjög vel í lok tímabilsins og gaman var að hlusta 

á upplesturinn. Þeir túlkuðu persónur vel og náðu að breyta hljómfalli raddar 

í samanburði við textann. Í upphafi sátu nemendur saman við borð og lásu 

en því fyrirkomulagi var breytt þegar tímabilið var hálfnað, þá stóðu 

nemendur uppréttir, aðeins frá áheyrendum. Þetta reyndist vel því lesturinn 

reyndi á annan hátt á nemendur og þeir þurftu að lesa hærra, skýrar og 

breyta hljómfalli raddar á annan hátt en áður. Nemendur lásu því standandi 
út rannsóknartímabilið og hefur það án efa stuðlað að betri upplestri. 

Benjamin og Schwanenflugel (2010) segja að leggja þurfi áherslu á þjálfun 

lesturs með viðeigandi hljómfalli og áherslum og vilja meina að krefjandi texti 

efli lesskilning betur en léttari. Sjö nemendur af átján fengu tíu í einkunn við 

lok rannsóknar, þeir lásu afar vel, með viðeigandi hljómfalli, stoppuðu við 

punkta og túlkun textans var góð. Það má því ætla að nemendurnir sem 

hækku sig í einkunn allt rannsóknartímabilið hafi tekið tilsögn í þjálfuninni og 
hún skilað þeim góðum árangri. 
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Miller og Schwanenflugel (2006) komust að þeirri niðurstöðu að 

einstaklingur þarf að hafa tilfinningu fyrir lestri með réttum áherslum því það 

auðveldi honum lesskilning. Hópur 1 hafði tilfinningu fyrir áherslum í 

textanum og las virkilega vel, stoppuðu við punkta og lásu af innlifun með 

réttu hljómfalli og góðri tjáningu. Allir nemendur í hópnum hækkuðu sig í 

einkunn og fjórir náðu tíu og héldu sig þar. Þegar kom að seinna 

lesskilningsprófinu skilaðu þessar einkunnir sér hins vegar ekki í bættri 

frammistöðu. Það má því velta vöngum yfir því hvort hópurinn sem las 

reiprennandi og með góðri túlkun í lok rannsóknar stóð nánast í stað. Það 

gæti til dæmis falist í þyngra prófi og að hópurinn hafi haft góðan lesskilning 

fyrir og því kannski ekki hægt að ætlast til að þeim færi mikið fram umfram 

það. Þá drógst meðaleinkunn hópsins nokkuð niður vegna eins nemanda sem 

fékk lága einkunn nánast allt tímabilið og einbeiting hans orðin mjög slök 

undir lok rannsóknarinnar.  

Í hópi 2 hækkuðu þrír nemendur af fjórum sig jafnt og þétt, náðu einkunn 

tíu og héldu sig þar. Tveir stóðu nánast í stað í lesskilningi þegar tekið er mið 

af lesskilningsprófunum en upplesturinn gekk mjög vel. Þeir voru þó í fríi 

síðustu tvær og þrjár vikur rannsóknartímabilsins og má kannski ætla að lítil 

sem engin þjálfun hafi átt sér stað á þeim tíma en eins og Benjamin og 

Schwanenflugel (2010) segja þarf að leggja áherslu á þjálfun. Tveir nemendur 

úr þessum hópi svöruðu færri spurningum réttum í seinna prófinu en í því 

fyrra. Annar þeirra náði tíu í einkunn í upplestinum í lok tímabilsins og hélt 

sig þar. Þessi nemandi bjó yfir góðum orðaforða. Hinn náði átta í einkunn 

síðustu vikurnar, kom yfirleitt lítið æfður í tíma en las samt ágætlega. Honum 

gekk ekki vel í seinna prófinu en það gæti stafað af dagsforminu og slökum 

orðaforða. Cain (2010) telur öflugan orðaforða þurfa að vera til staðar til að 

nemendur nái að auðga lessskilning sinn. Þá má velta fyrir sér hvort slakur 

orðaforði gæti hafa haft áhrif á þá nemendur sem svöruðu færri réttum 
svörum í seinna prófinu.  

Þegar frammistaða hóps 3 er skoðuð má sjá að þrír nemendur sýndu 

góðan árangur á meðan tveimur virtist ekki gagnast þjálfunin nógu vel. Einn 

nemandi náði einkunn tíu í lok tímabilsins en hinir fengu einkunn sex og átta. 

Þrír náðu verulega góðum framförum miðað við seinna lesskilningsprófið. 

Þeir voru áhugasamir og oftast vel æfðir fyrir upplesturinn. Það var afar 

gaman að hlusta á þá lesa, þar sem þeir túlkuðu texta vel, tóku tilsögn og lásu 

samkvæmt henni. Kuhn og Stahl (2003) halda því fram að til að geta túlkað 

og lesið texta vel, þurfi hæfni til að greina málsgreinar og setningar í liði og 

samtímis átta sig á merkingu þeirra og samhengi. Þá sé hægt að tengja færni 

í talmál og hafa tök á því að lesa texta frá eigin brjósti. Það gerðu þessir 

nemendur ákaflega vel og unun var að hlusta á. Þegar þeir lásu var 
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eftirtektavert að þeir stoppuðu við punkta og kommur eins og góður lesari 

gerir. Jafnframt túlkuðu þeir texta sem var innan gæsalappa á skemmtilegan 

hátt, breyttu hljómfalli eftir því sem við átti og enduðu setningar með réttu 

hljómfalli. Niðurstöður rannsóknar Veenendaal og fl. (2014) sýndu að þegar 

texti er lesinn með viðeigandi hljómfalli efli það lesskilning. Rannsóknir sýna 

einnig að þegar lestur ungra barna er þjálfaður er mikilvægt að huga vel að 

túlkandi lestri til að elfa lesskilning og liðka byggingu ritmáls. Þetta er líka í 

takt við niðurstöður NRP (2000) en þar kom fram að stafa- og hljóðaþekking, 

öryggi og lesskilningur séu undirstaða í allri lestrarkennslu og mikilvægt að 
þjálfa markvisst þessa þætti.  

Sennilega má fullyrða að æfing og tilsögn hafi leitt til betri lesturs hjá 

þessum nemendum, því eins og niðurstöður rannsóknar Miller og 

Schwanenflugel (2006) sýna, þarf einstaklingur að hafa tilfinningu fyrir 

áherslum, hléum, brottfalli orða og setningaskipan til þess að ná að lesa með 

góðri túlkun og réttu hljómfalli. Auk þess sýndi rannsókn þeirra að tengsl 

væru á milli þess að lesa flóknar setningar og að lesa hratt og af nákvæmi. 

Það er mat rannsakanda að íhlutunin hafi haft sérstaklega góð áhrif á þessa 

þrjá nemendur í hópi 3 og má með sanni segja að þjálfun á vönduðum 

upplestri hafi áhrif ef nemendur fá þjálfun í þess háttar upplestri. Miller og 

Schwanenflugel (2008) telja að börn sem fá þjálfun í að lesa með viðeigandi 

hljómfalli lesi með skýrari framburði og betri lesskilningi síðar meir. 

Umskráning þarf einnig að vera nægilega góð til að hægt sé að lesa texta 

reiprennandi með viðeigandi hljómfalli og öruggum lestri (Schwanenflugel og 

fl., 2004). Tveir nemendur virðast ekki hafa nýtt sér þjálfuna sem skildi en 

annar þeirra hefur ekki góða lestrarfærni. Meðaleinkunn hans var frekar lág 

í upplestrinum en hann sýndi þó áhuga og reyndi eins og hann gat. Hann þarf 

aðstoð við að efla umskráningu því hann hökti mikið við löng orð. Samkvæmt 

þrepalíkandi Chall (Kuhn og Stahl, 2003) þarf, auk umskráningarfærninnar, 

góður orðaforði einnig að vera til staðar svo hægt sé að lesa texta af innlifun. 

Vænta má að þeir nemendur sem ekki voru komnir með þessa færni, þurfi á 

frekari aðstoð að halda, til að þjálfa þessa þætti. Hjá hinum nemandanum var 

áhugaleysi áberandi og hann reyndi lítið að leggja sig fram við lesturinn. 

McGown og fl., (2012) segja að nemendur þurfi að hafa áhuga á að lesa og 

telja að með auknum lestri eflist færnin. Sennilega hefur það verið 

áhugaleysið sem gerði það að verkum að árangur hans var ekki nógu góður 
og er það í takt við fræðin, því hann hafði góða hæfni til að lesa og túlka texta. 

Hópur 4 náði góðum framförum og allir hækkuðu jafnt og þétt í einkunn. 

Einum nemanda fór mikið fram í upplestri en það sýndi sig ekki í seinna 

lesskilningsprófinu því þar skoraði hann mjög lágt. Hann gat ekki lesið texta 
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reiprennandi enda vantaði upp á umskráningarfærni og orðaforðinn var 

slakur. Eins og fram hefur komið þarf umskráning að vera orðin góð til að 

einstaklingur geti lesið texta, túlkað og skilið (Schwanenflugel og fl., 2004). 

Samkvæmt Allington (2009) hefur einstaklingur náð vissri lestrarfærni þegar 

hann les af tilfinningu, stoppar við kommur og punkta og breytir rödd sinni í 

lestri. Ef tekið er mið af niðurstöðum lesskilningsprófanna hækkaði einn 

nemandi sig mjög mikið í seinna lesskilningsprófinu. Í upplestrinum stoppaði 

hann við punkta og stundum túlkaði hann persónur í textanum vel en oftast 

las hann þó með sama hljómfalli og túlkun því ekki eins góð fyrir vikið. Þá má 

segja að hann búi yfir lestrarfærni til að lesa með viðeigandi hljómfalli en 

hann lagði sig ekki nógu mikið fram.  

Það kom á óvart að tveir nemendur í þessum hópi hækkuðu sig í seinna 

lesskilningsprófinu því einkunnir þeirra í túlkandi upplestri voru lágar. Þeir 

áttu í lestrarerfiðleikum og voru í sérkennslu á rannsóknartímabilinu. Báðir 

áttu erfitt með umskráningu en það var sérstaklega áberandi þegar um lengri 

orð var að ræða því þá höktu þeir við lesturinn. Til að einstaklingur nái að 

einbeita sér að merkingu texta þarf hann að hafa náð góðri sjálfvirkni í 

umskráningu (Schwanenflugel og fl., 2004). Sérkennslan hefur eflaust haft 

einhver áhrif á árangur þeirra en þess má þó geta að í samanburðarhópnum 

voru einnig tveir nemendur sem fengu sérkennslu en þeim fór ekki fram í 

lesskilningi.  

 Samanburður á íhlutunar- og samanburðarhópnum á 
lesskilningsprófum  

Þegar hóparnir voru bornir saman var um greinilegan mun að ræða en miðað 

við stigaskor þeirra er bersýnilegur árangur hjá íhlutunarhópnum. Í þeim hóp 

hækkuðu flestir nemendur sig í seinna prófinu en eins og fram hefur komið 

var um einstaklingsmun að ræða í tveimur getumestu hópunum og því standa 

þeir nánast í stað. Í tveimur getuminni íhlutunarhópunum var greinileg 

tenging um góðan árangur þar sem flestir nemendur hækkuðu talsvert í 

stigum miðað við seinna prófið og er sennilega hægt að tengja þann árangur 
við þjálfunina sem hópurinn fékk.  

Samanburðarhópurinn fékk færri stig í öllum getuhópum í seinna prófinu. 

Líkt og í íhlutunarhópnum var um mikinn einstaklingsmun að ræða innan 

hópanna. Þá má ætla, miðað við skorið hjá samanburðarhópnum, að 

íhlutunin hafi borið árangur og að þjálfun í vönduðum upplestri sé góð viðbót 

við lesturinn. Þó er ekki hægt að fullyrða það með einu prófi þar sem 

dagsformið getur hafa haft áhrif. Mikill sveifla var í frammistöðu einstaklinga 
og því er erfitt að reikna marktækni nema með fleiri og nákvæmari prófum.  
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 Lesskilningpróf 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterkt til kynna að um samhengi sé að 

ræða á milli upplesturs og lesskilnings. Þegar betur er að gáð er hægt að sjá 

talsverða fylgni á milli meðaleinkunnar í lestri og niðurstaðna í fyrra 

lesskilningsprófinu. Eftir íhlutun og seinna lesskilningsprófið virðist vera 

minni fylgni á milli meðaleinkunna og niðurstaðna. Þetta voru samræmd 

próf, annað frá árinu 2013 og hitt frá 2014. Þá hefði mátt ganga út frá því að 

um svipuð próf væri að ræða, hvað varðar þyngd, en annað kom í ljós. 

Samræmd próf eru ekki stöðluð sem gæti skýrt að prófin voru misþung milli 

ára. Aðrir þættir höfðu án efa áhrif á niðurstöðurnar, til að mynda voru jólin 

í nánd og gera má ráð fyrir því að nemendur hafi verið annars hugar í 

desembermánuði. Auk jólanna voru ýmis uppbrot í skólastarfinu sem gætu 
hafa haft áhrif á einbeitingu nemenda í seinna prófinu.  

Bæði prófin byggðust á tveimur sögum. Í fyrra prófinu var önnur þeirra 

um snjókarl sem var við það að bráðna og hin var um Heimaeyjagosið. Í 

seinna prófinu var önnur sagan um strák sem smíðaði dúfnabúr og seinni 

sagan um hvernig pressa ætti blóm. Í báðum tilfellum var um bókmennta- og 

fræðitexta að ræða. Fræðitextinn um blómin var þungur og reyndist 

nemendum frekar erfiður. Það sýndi sig í röngum svörum eða jafnvel í giski. 

Eftir á að hyggja hefði verið betra að leggja fyrir léttari sögu en miðað við að 
valin voru samræmd próf var gengið út frá því að um jafnvægi væri að ræða.  

Þegar fyrra prófið var tekið náðu nokkrir nemendur ekki að ljúka báðum 

sögunum en náðu því í seinna prófinu. Þegar það var tekið náðu allir nema 

einn nemandi að klára bæði prófin. Ef til vill hafa nemendur verið öruggari 

þegar líða tók á skólaárið og náðu því að klára báðar sögurnar, hugsanlega 

voru þeir kærulausari og giskuðu á fleiri spurningar. Í raun er ekkert eitt svar 

rétt við þessum hugleiðingum en álíta má að öryggi í lestrinum hafi verið 

meira þegar líða tók á veturinn auk þess að nemendur voru orðnir vanari því 

að þreyta próf þar sem þeir tóku samræmd próf um miðbik íhlutunar.  

 Samantekt 

Rannsóknarspurningin var: Hvaða áhrif hefur æfing og þjálfun í vönduðum 

upplestri á lesskilning? Í ljósi niðurstaðna bendir allt til þess að þjálfunin sem 

íhlutunarhópurinn fékk vikulega hafi almennt skilað sér í betri lesskilningi. 

Rannsóknin leiddi í ljós að þegar nemendur völdu sér krefjandi bækur sem 

hæfðu lestrargetu þeirra hafði það meiri áhrif. Þegar litið er til baka, hefði ef 

til vill verið gott fyrir rannsakanda að hvetja nemendur sem völdu sér oftast 

léttar bækur að velja meira krefjandi bækur en það hefði hugsanlega skilað 
sér með enn betri árangri þeirra.  
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Það var lagt upp með að nemendur undirbyggju sig heima en það gekk 

ekki eftir og hefur án efa haft áhrif á niðurstöðurnar þar sem æfingin heima 

var stór þáttur rannsóknarinnar. Þegar nemendur voru spurðir um undir-

búninginn svöruðu þeir oftast að hann væri góður en áttu þá við þessar 15 

mínútur sem ætlaðar voru í heimalestur og tengdust þessari rannsókn ekki. 

Þeir æfðu sig ekki sérstaklega vel fyrir upplestur valins texta eins og þeir voru 

beðnir um að gera. Áhugavert væri að vita hvernig niðurstöður hefðu orðið 

ef góður undirbúningur og æfing heima fyrir hefði skilað sér eins og lagt var 

upp með. Eins og allir vita skapar æfingin meistarann og því líklegt að aukin 
æfing skili betri lestrarfærni. 

Varðandi áhugahvötina þá skiptir hún miklu máli og rannsóknir hafa sýnt 

að áhugi þarf að vera til staðar til að árangur náist í lestrarfærni. Tveir 

nemendur sýndu lítinn áhuga á lestrinum sem sást annars vegar á 

niðurstöðum prófanna og hins vegar í upplestrinum sjálfum. Kennarar þurfa 

því að leggja sig fram um að kveikja þennan áhuga og viðhalda honum með 

skemmtilegum og áhugaverðum bókum svo nemendur hafi gagn og gaman 

af. Tilsögnin skilaði góðum árangri og flestir nýttu sér hana við upplesturinn. 

Nemendur voru fljótir að átta sig á hvaða áhrif hljómfall raddar hefur á lestur 

þegar tjáningarkrafturinn er notaður í túlkun og persónur lifnuðu við. Það 

skilaði einnig bættum árangri þegar nemendur stóðu uppréttir við lesturinn 

og náðu að nýta tjáningarkraft raddarinnar til að ná betur til áheyrenda. 

Flestir nemendur sýndu góðar framfarir í upplestrinum og einkum þeir 

sem höfðu fyrir góðan lesskilning og lestrarfærni. Það sýndi sig í háum 

einkunnum. Jafnframt voru nemendur með litla lestrarfærni sem tóku 

miklum framförum í túlkandi lestri. Svo voru enn aðrir sem áttu í erfiðleikum 

með umskráningu og fengu lága einkunn en bættu sig jafnvel í lesskilningi 
miðað við prófin. 

Framfarir hjá getumeiri hópunum voru minni en hjá þeim getuminni enda 

þurfti síðarnefndi hópurinn ekki mikið inngrip til að ná framförum, þar sem 

lesskilningur þeirra var mun minni í upphafi. Hópur 1 stóð að mestu leyti í 

stað en einn nemandi sýndi þó mikla hækkun á seinna prófinu og var með öll 

svörin rétt. Hópur 2 stóð einnig mestmegnis í stað en einn nemandi var með 

færri svör rétt í seinna prófinu en í því fyrra. Aftur á móti sýndi hópur 3 afar 

mikinn árangur og má velta því fyrir sér hvort mikill áhugi og æfing heima 
fyrir hafi haft þar áhrif. Hópur 4 sýndi einnig góðan árangur milli prófa. 

Þegar á heildina er litið virðist þjálfun í vönduðum upplestri og tilsögn hafa 

haft jákvæð áhrif á lesskilning nemenda þrátt fyrir að sérstök viðbótaæfing 

heima fyrir hafi ekki skilað sér. Þó má gera ráð fyrir að önnur þjálfun hafi haft 

áhrif og má þar nefna hefðbundinn lestur heima og í skóla og daglegan 
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tuttugu mínútna læsistíma í frjálslestri. Þegar hóparnir voru bornir saman við 

lok seinna lesskilningsprófsins skoraði íhlutunarhópurinn hærra en saman-

burðarhópurinn sem styður enn frekar þá niðurstöðu að þjálfun í túlkandi 
upplestri auki lesskilning.  

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman og rannsóknar-

spurningunni svarað má segja að æfing og þjálfun í vönduðum upplestri efli 

lesskilning. Auk þess sýna niðurstöður að þjálfunin leiðir einnig til bættrar 

lesfimi. Þessi rannsókn er því í takt við niðurstöður annarra rannsókna um 

upplestur með viðeigandi hljómfalli en þær segja að þannig lestur gefi góða 

raun við að bæta lesskilning. Miðað við þessar niðurstöður þarf að leggja 

meiri áherslu á vandaðan upplestur í öllu skólastarfi og þjálfa nemendur í að 

tileinka sér túlkandi upplestur strax í upphafi lestrarferilsins.  
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 Lokaorð 

Lestrarkennsla er vandasamt verk og einn þýðingarmesti þáttur í námi hvers 

barns. Því er afar mikilvægt fyrir kennara að hafa góða þekkingu á lykilþáttum 

í lestri hjá ungum börnum. Á þann hátt getur kennarinn haft mikil áhrif á 

lífsgæði nemenda sinna. Þetta eru mikilvægir þættir í námsferlinu sem verða 

að takast vel svo nemandinn geti þróað þá og nýtt í áframhaldandi námi. Líta 

verður á læsi í víðum skilningi og ættu allir að hafa það hugfast að sá sem er 

læs hefur góð tök á lestri, hlustun, skrift og töluðu máli. Þannig nýtist 

lesturinn til gagns og ánægju. Þessir þættir eru allir mikilvægir og hafa án efa 
áhrif hver á annan. 

Áhrifavaldar eru því margir þegar lestrarfærni og lesskilningur er þjálfaður 

en í þessari rannsókn voru mikilvægustu áhrifaþættirnir, bækurnar sem 

nemendur völdu sér að lesa, undirbúningur fyrir upplesturinn og þjálfun 

hans. Jafnframt var mikilvægt að hafa samanburðarhóp sem var jafngildur 

íhlutunarhópnum í lestrarfærni og lesskilningi. Þá var einnig áhrifaþáttur að 

lesskilningsprófin voru misþung þar sem samræmd próf eru ekki stöðluð. 

Í ljósi niðurstaða og jákvæðra vísbendinga rannsóknarinnar, um að þjálfun 

í upplestri hafi góð áhrif á lesskilning, þurfa kennarar að vera meðvitaðir um 

mikilvægi þess að kveikja áhuga nemenda á lestri og viðhalda honum, ekki 

síst hjá þeim nemendum sem eru áhugalitlir. Það er mikilvægt að leggja meiri 

áherslu en gert er í dag á þjálfun vandaðs upplesturs og byrja sem fyrst á 

þeirri þjálfun. Rannsóknir á vönduðum upplestri hafa gefið þetta til kynna og 

þessi rannsókn leiddi sömu niðurstöður í ljós. Þjálfun í vönduðum upplestri 
eflir lestrarfærni og lesskilning.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort vandaður upplestur hafi 

áhrif á lesskilning og bendir allt til þess að svo sé. Þó um sé að ræða litla 

rannsóknin sem ekki er hægt að yfirfæra á annan hóp, gefur hún vísbendingu 

um að hægt sé að efla lesskilning með þjálfun í vönduðum upplestri. Þessi 

rannsókn var lærdómsrík og jók eigin þekkingu á læsi. Hún fullvissaði 

rannsakanda um hvað lestur og lesskilningur er mikilvægur í öllu námi. Einnig 

kom í ljós að ekki þarf alltaf að lesa fyrir kennarann eins og svo oft er gert, 

heldur geta nemendur lesið hver fyrir annan og þjálfað sig í vönduðum 

upplestri, lesskilningi og hlustun. PALS lestraraðferðin hefur sýnt að það gefur 

góða raun (Lilja Jóhannesdóttir, 2011).  

Í PALS aðferðinni lesa pör saman og það mætti gera meira af því að 

nemendur lesi fyrir hvern annan í stað þess að lesa alltaf fyrir kennarann og 

hann kvittar fyrir. Áhugavert væri að gera aðra sambærilega rannsókn með 

færri nemendum, með það fyrir augum að æfing og þjálfun færi fram með 
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rannsakanda án þess að leggja áherslu á undirbúning heima fyrir. Nemendur 

geta þá lesið yfir textann einu sinni til tvisvar sinnum með leiðsögn með það 
að markmiði að undirbúa sig fyrir upplesturinn. 

Eftir á að hyggja hefði átt að leggja meiri áherslu á undirbúning nemenda 

fyrir upplesturinn. Vikulegur tími rannsakanda með hverjum hópi var 

knappur og ekki hefði verið mögulegt að framkvæma undirbúning samhliða. 

Kannski hefði mátt virkja foreldra betur með meira upplýsingaflæði en þeir 

fengu tvö bréf frá rannsakanda þar sem fram kom að börnin þyrftu að æfa 

sig heima. Eins voru nemendur minntir á það í skólanum að það væri 

mikilvægt að æfa sig fyrir upplestrartímana og að það væri viðbót við 15 

mínútna heimalesturinn. Líklega væri árangursríkara að hafa minni 

íhlutunarhóp og rýmri tíma á rannsóknarvettvangi. Þá gæfist betra tækifæri 

til að leiðbeina nemendum og æfa þá áður en upplesturinn færi fram innan 

hópsins. Þá má líka velta því fyrir sér hvort að PALS aðferðin væri gagnleg og 

myndi nýtast til undirbúnings á skólatíma. 

Lestrarkennsluhættir eru fjölbreyttir en túlkandi lestur gæti verið góð 

viðbót og aukið samvinnu milli nemenda þar sem gert er ráð fyrir hlustendum 

jafnt sem upplesurum. Reynsla rannsakanda sýnir að það næst góður árangur 

í lesskilningi og lesfimi þegar nemendur eru þjálfaðir í túlkandi upplestri. 

Kennarar þurfa einnig að hafa góðan skilning á mikilvægi aðlögunar við allra 
hæfi ásamt því að leyfa sér að fara út fyrir rammann og prófa nýjar leiðir.  

Miðað við jákvæðar niðurstöður rannsóknarinnar og niðurstöður fyrri 

rannsókna á þessu sviði væri tilvalið að gera stærri rannsókn hér á Íslandi, til 

þess að geta fullyrt að þessir þættir skipti máli í lestrarnáminu. Í ljósi þess að 

lestrarátak er í öllum grunnskólum landsins væri vert að skoða þessa þætti 

betur og í framhaldinu að þjálfa unga nemendur í vönduðum upplestri. Eins 

og fram hefur komið var þessari rannsókn ekki ætlað að alhæfa eða yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á annan hóp. Um var að ræða einn árgang í einum skóla. 

Engu að síður gefa niðurstöðurnar vísbendingu um að vandaður upplestur 

efli lesskilning og er það í takt við aðrar rannsóknir sem hafa skoðað þessa 
þætti.  
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Fylgiskjal 1. 
Bréf til skólastjórnenda 

 

Sauðárkrókur 14. apríl 2015 

Góðan daginn  

Ég sendi ykkur þennan póst til að biðja um leyfi fyrir rannsókn sem er hluti af 

námi mínu í kennslufræðum við Háskóla Íslands. Þetta verkefni er metið til 

30 eininga og er lokaverkefni mitt í Háskóla Íslands. Ég er að ljúka fyrra árinu 

í meistarasnáminu og er nánast búin að vinna rannsóknaráætlunina. 

Leiðbeinandi minn er Baldur Sigurðsson dósent við HÍ.  

Markmið verkefnisins er að athuga hvaða áhrif æfing og þjálfun í 

vönduðum upplestri hefur á lesskilning. Um er að ræða vettvangsrannsókn 

þar sem rannsakandi rýnir í lestraraðferð nemenda. Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni myndi ég gjarnan vilja fá leyfi til að gera rannsókn á 

því hvernig nemendur túlka lestur sinn til að auka lesskilning. Ég hef mikinn 

áhuga á að byrja rannsóknina í byrjun september 2015 og mun hún standa 

fram í lok nóvember sama ár. Áætlað er að vinna með einn árgang. Ég hef 

hugsað mér að vinna með nemendum í fjórða bekk (sem eru núna í þriðja 

bekk), þar sem ég get nýtt samræmd lesskilningspróf til að leggja fyrir í 

upphafi fyrir allan bekkinn. Í framhaldinu verður bekknum skipt í tvo hópa 

þannig að jafnvægi sé milli þeirra í getu. Helmingur nemenda í bekknum fær 

inngrip til að vinna með vandaðan upplestur, framburð og túlkun en 

samanburðarhópurinn ekki. Hópnum sem fær inngrip er síðan skipt í smærri 

hópa með þremur til fjórum nemendum.  

Rannsakandinn telur að hann þurfi tíu til tuttugu mínútur fyrir hvern hóp 

vegna þess að í einhverjum tilfellum þarf að endurtaka og æfa lesturinn oftar 

en einu sinni. Í lokin verður lagt samskonar próf til að meta árangur hjá 

báðum hópunum 

 

Bestu kveðjur, 

Sigurlaug Sævarsdóttir 
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Fylgiskjal 2. 
Fyrri lesskilningspróf  

Snoddi snjókarl próf 1 
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Bíddu skipstjóri – próf 2 
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Fylgiskjal 3. 
Seinni lesskilningspróf 

Vængjasláttur í þakrennu, próf 3 
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Að þurrka og pressa blóm, próf 4 
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Fylgiskjal 4. 
Gátlisti 

 

Gátlisti 
  

Nafn:_________________________________ Dagur_________ 

 

Tími:  Skipti _________ 

Kvarði: 2–4–6–8–10 (2: Slakt – 4: Í lagi – 6: Þokkalegt – 8: Gott – 10: Prýðilegt 

Valdar 

bækur  

Undir-

búningur  

Framburður 

2—4—6—8—10 2—4—6—8—10 

Hraði 

MS—S—G—H—MH MS—S—G—H—MH 

Áherslur og 

þagnir 2—4—6—8—10 2—4—6—8—10 

Hljómfall 

2—4—6—8—10 2—4—6—8—10 

Túlkun 

(heildaráhrif) 2—4—6—8—10 2—4—6—8—10 

Framfarir og 

aðrar 

athuga- 

semdir 

 

 

 

 

Einkunn: 2—4—6—8—10 

 

 

 

 

Einkunn: 2—4—6—8—10 
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Fylgiskjal 5. 
Staðfesting á tilkynningu rannsóknar til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 6. 
Bréf til foreldra/forsjáraðila nemenda í 4. bekk haustið 

2015 

 

Kæru foreldrar/forsjáraðiliar 

Með þessu bréfi bið ég ykkur um leyfi til þess að fá að taka barnið ykkar úr 

kennslustund, einu sinni í viku, um það bil 10 til 15 mínútur í senn, til að hlusta 

á upplestur þess og leiðbeina því um vandaðan upplestur og framsögn. 

Börnin verða tekin út þrjú saman og þessi tilsögn nær til um það bil helmings 

árgangsins. Hér er ekki um neina sérkennslu að ræða, heldur eru valin til 
þessa verkefnis börn á ýmsum stigum í lestri og lesskilningi.  

Frá hausti 2014 hef ég undirrituð verið í meistaranámi í menntun ungra 

barna í grunnskóla og hyggst ljúka námi mínu við HÍ vorið 2016. Ég hef lagt 

áherslu á að mennta mig í læsi og hef ég sérstaklega áhuga á lesskilningi 

nemenda. Ég er að vinna að rannsóknaráætlun minni og byrja ég rannsóknina 

haustið 2015. Meistararitgerð mín er rannsókn á lesskilningi og er markmið 

rannsóknarinnar að athuga hvaða áhrif æfing og þjálfun í vönduðum 

upplestri hefur á lesskilning. Áætlað er að vinna með einn árgang þar sem, 

helmingur nemenda fær íhlutun til að vinna með vandaðan upplestur, 

framburð og túlkun, en hinn ekki. Jafnframt því að nemendur lesi fyrir aðra 

nemendur og æfi sig þar með í upplestri til að lesa af innlifun, munu þeir sem 

hlusta þurfa að skilja vel það sem verið er að lesa og læra að njóta þess. Í 

upphafi verður lesskilningspróf lagt fyrir bekkinn og honum skipt þannig að 

jafnvægi sé milli hópa í getu. Í lokin myndi samskonar próf verða lagt til að 

meta árangur hjá báðum hópum. 

Öllum gögnum verður eytt þegar unnið hefur verið úr þeim. Úrvinnslan á 

gögnum verður þannig háttað að ekki er hægt að rekja upplýsingar til 

einstakra nemenda og verður rannsóknin tilkynnt hjá persónuvernd. 

Foreldrar nemenda sem lenda í tilraunahópnum munu fá nánari upplýsingar 

um framgang rannsóknarinnar þegar nær dregur. Ég bið ykkur kæru 

foreldrar/forsjáraðilar að láta undirritaðan vita með netpósti á sis120@hi.is 

eða láta skólaritara vita hvort barnið fái leyfi til að taka þátt í rannsókninni. 

Einnig er hægt að senda barnið með undirskrift foreldra til umsjónakennara. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Sigurlaug Sævarsdóttir 

mailto:sis120@hi.is
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Fylgiskjal 7. 
Bréf til foreldra barna í íhlutunarhópnum 

 

Kæru foreldrar/forsjáraðiliar 

Þeir foreldrar sem fá þetta blað í hendur eiga börn sem eru í lestrarhópnum 

hjá undirritaðri. Ég þakka ykkur innilega fyrir að fá leyfi til þess að vinna að 
rannsókn minni með börnum ykkar.  

Börnin eru 18 og mynda sex þriggja manna hópa. Á hverjum fimmtudegi 

fram til mánaðamóta nóvember og desember, mun ég fá einn hóp í einu, í 

um það bil 10 til 15 mínútur í senn. Þau verða tekin út úr kennslustund, mun 

ég hlusta á upplestur þeirra og leiðbeina þeim um vandaðan upplestur og 

framsögn. Áætlað er að hvert barn lesi í eina mínútu. Eftir lesturinn ræðum 

við saman um hvað textinn fjallar og ígrundum efnið. Textarnir sem lesnir 

verða eru úr heimalestrarbókum og ég væri mjög þakklát ef börnin ykkar 

læsu vel yfir texta hverrar viku og kæmu vel æfð í tímann til mín. Þegar börnin 

lesa textann fyrir hópinn, munu þau sem hlusta á þurfa að skilja vel það sem 
verið er að lesa og læra að njóta þess. 

Ef eitthvað er óljóst er hægt að senda á mig póst á netfangið sis120@hi.is 
eða að hringja í mig í síma 848-6685. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Sigurlaug Sævarsdóttir 

 

 

 

  

mailto:sis120@hi.is
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Fylgiskjal 8. 
Flokkun á lestrarbókum  

 Gulur Appelsínugulur 
(Rauðgulur?) 

Rauður 

Stórir stafir 

Myndir á hverri 
síðu 

Til sjós og lands 

Það var skræpa 

Nauðlendingin 

  

Meðalstórir stafir 

Lítill texti 

Mikið af myndum 

Sprelligosar   

Meðalstórir stafir 

Þónokkur texti 

Nokkuð af myndum 

Einn í óbyggðum Róbinsó Krúsó ?  

Meðalstórir stafir 

Töluverður texti 

Myndir á sumum 
síðum 

Óli og Geiri 

Láki Máni og mont-
rassinn (þunn bók) 

Spennandi sjóferð Skipsbrotið (?) 

Á smyglaraslóðum 
(?) 

Meðalstórir stafir 

Mikill texti 

Litlar myndir 

Kóngulær Hundakofi í Paradís 

Ég er kölluð Lilla 

Kóngar í ríki sínu 

Undir regnboganum 

Refurinn frábæri ? 

Litlir stafir 

Mikill texti 

Nokkuð af myndum 

 Kötturinn sein-
heppni 

Litin að haferninum 

Danski draugurinn 

Ævintýri í Ingólfs-
fjalli 

Vélmenni í grasinu 

Hundakúnstir 

Kóngar í ríki sínu og 
krumminn á skjá-
num 

Kóngar í ríki sínu og 
prinsessan Petra 

Litlir stafir 

Mikill texti 

Örfáar myndir 

  Grútur og Gribba 

 


