
 

 

 

Frá fræðum til framkvæmda 
Kennsluáætlanir og kennsla í Byrjendalæsi 

 
 
 
 
 

Ruth Margrét Friðriksdóttir 

 
 
 
 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2017 





 
 

Frá fræðum til framkvæmda 
Kennsluáætlanir og kennsla í Byrjendalæsi 

 
 

 
 

Ruth Margrét Friðriksdóttir 
 
 

30 eininga lokaverkefni sem er hluti af 

Magister Educationis-prófi í menntunarfræði  

 

 

 

Leiðsögukennarar 

Rannveig Oddsdóttir 

Rúnar Sigþórsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, júní 

 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Frá fræðum til framkvæmda: Kennsluáætlanir og kennsla í 

Byrjendalæsi 

Stuttur titill: Frá fræðum til framkvæmda  

30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-

prófi í menntunarfræði 

 

Höfundarréttur © 2017 Ruth Margrét Friðriksdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Ruth Margrét Friðriksdóttir, 2017, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, 

hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 94 bls. 

 

Prentun: Stell 

Akureyri, júní, 2017 

 



 

Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem beindist að kennslu samkvæmt 

íslenska kennslulíkaninu Byrjendalæsi. Markmið rannsóknarinnar var að varpa 

ljósi á að hvaða marki kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex grunnskólum 

sem starfa eftir Byrjendalæsi endurspegla það sem lagt er upp með samkvæmt 

kennslulíkaninu og hvernig kennsla sömu kennara endurspeglar áætlanir 

þeirra. Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

 Hvernig samræmast kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex 

grunnskólum Byrjendalæsi? 

 Hvernig samræmist læsiskennsla sömu kennara kennsluáætlunum 

þeirra? 

 

Gögn voru fengin úr gagnasafni Rannsóknar á Byrjendalæsi. Gagnanna, sem 

hér eru til skoðunar, var aflað með tilviksrannsóknum í sex grunnskólum og 

þau samanstanda af skráningum úr vettvangsathugunum, skriflegum gögnum 

og hálfopnum einstaklingsviðtölum við kennara. Við úrvinnslu voru 

kennsluáætlanir greindar út frá greiningarlista og skráningar úr 

vettvangsathugunum bornar saman við kennsluáætlanirnar. Viðtöl við 

kennarana voru síðan nýtt til að fá heildstæðari mynd af gögnunum og svara 

spurningum sem var ósvarað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennararnir hafi missterk tök 

á að skipuleggja kennslu samkvæmt Byrjendalæsi. Það voru dæmi um kennslu 

sem er að mörgu leyti samhljóða kennslu skilvirkra læsiskennara og að sama 

skapi dæmi um ómarkvissa kennslu þar sem skipulag var ekki í samræmi við 

áherslur Byrjendalæsis og skerpa þurfti á ýmsum þáttum. Einkum var um að 

ræða hvernig námsþörfum allra var mætt í almennri kennslu, hvernig 

uppbyggjandi leiðsögn og endurgjöf var fléttað inn í kennsluna og hvernig 

lykilorð voru valin og nýtt til að leggja inn ný atriði og í framhaldinu sem 

stökkpallur fyrir frekari tæknilega vinnu. 

 

Lykilorð: Læsi, lestrarkennsla, Byrjendalæsi, kennsluáætlanir.





 

Abstract 

This thesis describes the findings from a study which focused on teaching 

according to the Icelandic Beginning Literacy model. The purpose of the study 

was to explain to which extent the lesson plans of six 2nd grade elementary 

school teachers who use Beginning Literacy reflect the model and how the 

teaching arrangements of the same teachers reflect their lesson plans. An 

attempt will be made to answer the following research questions:  

 

 How do the lesson plans of six 2nd grade elementary school teachers 

coordinate with Beginning Literacy? 

 How do the teaching arrangements of the same teachers coordinate 

with their lesson plans? 

 

Data was obtained from the database of the Beginning Literacy study. The data 

which this study focuses on was obtained by case studies in six elementary 

schools and consists of field notes from observations of teaching, written 

materials and individual interviews with classroom teachers. When processing 

the data, lesson plans were analysed based on an analytic list and field notes 

compared to the lesson plans. Individual interviews were then used to get a 

complete overview of the data and to answer questions that were yet to be 

answered. 

The findings indicate that the teachers differed in terms of their capacity to 

coordinate their lesson plans with the guidelines of Beginning Literacy. There 

were examples of teaching that was in many ways consistent with the teaching 

of effectice literacy teachers. There were, however, also examples of 

ineffective teaching where the teaching arrangements were not consistent with 

Beginning Literacy, and various parts of the lessons needed improvment. In 

particular this related to how individual learning needs of children were 

addressed in the classroom, how formative assessment and constructive 

feedback were intertwined with the teaching and how keywords were selected 

and used to introduce new points of learning, and to build a platform for further 

teaching of technical aspects of literacy.





 

Formáli 
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1. Inngangur 

Að mörgu er að huga þegar læsiskennsla er annars vegar. Fræðimenn hafa 

rökrætt fram og til baka um hvaða leiðir séu líklegastar til að skila árangri og 

ekki hefur alltaf ríkt eining þar um. Ólíkar námskenningar höfðu áhrif á 

hugmyndir um hvernig lestur á sér stað og undir áhrifum frá atferlisstefnu 

þróuðust eindaraðferðir og út frá hugmyndafræði hugsmíðahyggju komu 

heildaraðferðir fram á sjónarsviðið (Alexander og Fox, 2013, bls. 4–6; 

Tompkins, 2006, bls. 11–12; Vacca o.fl., 2009, bls. 25–28). Rannsóknir 

undanfarinna áratuga hafa síðan í auknum mæli beint sjónum að samvirkum 

kennslulíkönum sem vænlegri leið til skilvirkrar læsiskennslu þar sem lagt er 

upp með að samþætta kennslu í lestri, ritun, hlustun og tjáningu í gegnum 

merkingarbær viðfangsefni og jafnvægi er í áherslu á eindir og heild (Morrow, 

2012, bls. 20–21; Pressley o.fl., 1998, bls. 1–3). 

Byrjendalæsi er íslenskt kennslulíkan sem fellur undir samvirkar aðferðir 

en rúmur áratugur er liðinn frá því að byrjað var að þróa það í samvinnu við 

fjóra grunnskóla (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 19). Síðan þá hefur líkanið 

verið tekið upp í fjölmörgum skólum og er nú víða um land kennt undir 

formerkjum Byrjendalæsis (Eygló Björnsdóttir, María Steingrímsdóttir og 

Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2013, bls. 3). Um er að ræða samvirkt 

kennslulíkan sem skapar umgjörð um læsismenntun í 1. og 2. bekk þar sem 

fylgt er ferli í þremur þrepum og kennslan fer frá heild til eindar og aftur til 

heildar. Í fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta, í öðru þrepi er 

sundurgreinandi vinna með tæknilega þætti lestrarnáms og í því þriðja fer fram 

endurbygging texta. Markmið aðferðarinnar spanna alla þætti læsis og áhersla 

er lögð á að samþætta fjóra meginþætti málsins (tal, hlustun, lestur og ritun), 

ásamt sértækari þáttum málsins, með það að leiðarljósi að nemendur nái sem 

allra fyrst góðum árangri í læsi (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 3–6). 

Þróunarstarf við innleiðingu aðferðarinnar í skólum hefur leitt í ljós að 

aðferðin er flókin og það tekur kennara hið minnsta eitt skólaár að tileinka sér 

kennsluhætti Byrjendalæsis (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 21). Niðurstöður 

rannsóknar á viðhorfum og reynslu kennara af tveggja ára innleiðingarferli 

Byrjendalæsis bentu til að þrátt fyrir ánægju með aðferðina og innleiðingu 
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hennar séu kennarar inni á milli sem eru óöruggir með framkvæmd hennar. 

Þetta átti einkum við um þá kennara sem voru á fyrra ári innleiðingarinnar. 

Kennarar á seinna ári innleiðingarinnar voru öruggari með sig og farnir að setja 

eigið kennimark á aðferðina í kennslu. Út frá niðurstöðum velta rannsakendur 

vöngum yfir því hvort innleiðingarferlið sé nægilega langt og telja þörf á 

frekari rannsóknum til að sannreyna og dýpka þekkingu á framkvæmd 

aðferðarinnar (Eygló Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 16–19). Þar sem vitað er að 

Byrjendalæsi er umfangsmikið kennslulíkan og það tekur kennara tíma að 

tileinka sér starfshætti þess vekur það upp spurningar um hversu góðri færni 

kennarar hafa náð í að skipuleggja og kenna samkvæmt Byrjendalæsi. 

Rannsóknin sem hér er greint frá var liður í að leita svara við því. Markmið 

hennar voru að varpa ljósi á að hvaða marki kennsluáætlanir kennara í 2. bekk 

í sex skólum sem starfa eftir Byrjendalæsi endurspegla það sem lagt er upp 

með samkvæmt kennslulíkaninu og hvernig kennsla sömu kennara 

endurspeglar áætlanir þeirra. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

 Hvernig samræmast kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex 

grunnskólum Byrjendalæsi? 

 Hvernig samræmist læsiskennsla sömu kennara kennsluáætlunum 

þeirra? 

 

Rannsóknin er fyrst og fremst liður í því að dýpka þekkingu mína á 

Byrjendalæsi en niðurstöður hennar nýtast einnig í stærra samhengi, ásamt 

niðurstöðum fleiri rannsókna, til að gefa innsýn í læsiskennslu í skólum sem 

starfa samkvæmt Byrjendalæsi. Rannsóknin sem hér er greint frá fellur undir 

stærri rannsókn, Rannsókn á Byrjendalæsi, þar sem gögn voru sótt í gagnasafn 

þeirrar síðarnefndu.  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla auk inngangs og niðurlags. Að loknum 

inngangi kemur fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um hugtakið læsi, greint 

er frá þremur meginkenningum um lestrarkennslu og rannsóknum á 

árangursríkri læsiskennslu, og fjallað er um kennslulíkanið Byrjendalæsi. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, rannsóknarsniði, 

gagnaöflun og úrvinnslu. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Helstu niðurstöður eru síðan dregnar saman og ræddar í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar í sérstökum umræðukafla. 
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Loks er dregið saman hvaða lærdóm má draga af þessu verki og hugleiðingum 

um spurningar sem vöknuðu við skrifin varpað fram.
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2. Fræðileg umfjöllun 

Fræðilegri umfjöllun í ritgerðinni er skipt í þrjá hluta. Fyrst er fjallað um 

hugtakið læsi og gerð grein fyrir þeirri skilgreiningu sem stuðst er við í þessari 

ritsmíð. Í öðrum hluta er greint frá þremur meginkenningum um lestrarkennslu 

og hvað rannsóknir hafa sýnt fram á að einkenni árangursríka læsiskennslu. Í 

þriðja hluta er fjallað um íslenska kennslulíkanið Byrjendalæsi sem er 

einskonar umgjörð um læsismenntun í 1. og 2. bekk. 

2.1 Læsi 

Í gegnum tíðina hefur hugtakið læsi verið notað um þá færni að geta lesið og 

skrifað. Í þeirri merkingu hefur læsi verið álitið einstaklingsbundin færni sem 

hægt er að mæla óháð stað og stund og finna út hvort einstaklingur sé læs eða 

ólæs. Skilgreining hugtaksins hefur tekið breytingum og þróast samhliða 

breyttu samskiptamynstri, nútímatækni, kröfum frá vinnumarkaðnum og 

nýjum rannsóknum á læsi. Undir lok síðustu aldar fóru fræðimenn að telja læsi 

vera félagslegs eðlis þar sem það er samofið félagslegu umhverfi (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2005b, bls. 149 og 

151, 2008, bls. 17–18).  

Fræðimenn samtímans leggja áherslu á að læsi sé skilgreint á víðari hátt en 

áður, í takt við kröfur nútímans. Samt sem áður er erfitt að setja fram eina 

ákveðna skilgreiningu á hugtakinu þar sem læsi er háð ótal þáttum í menningu, 

hefðum og venjum stórra sem smárra málsamfélaga um víða veröld. Læsi er 

því hugtak í sífelldri þróun sem tekur breytingum samhliða nýjum kröfum og 

aðstæðum hverju sinni. Engu að síður þurfa rannsakendur á sviði læsis að hafa 

sameiginlegan skilning á hugtakinu til að hægt sé að bera saman niðurstöður 

rannsókna á milli landa (UNESCO, 2005a, bls. 17–21). Sérfræðingar á vegum 

Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) settu fram 

eftirfarandi skilgreiningu á læsi sem sameiginlegan grunn til að byggja 

læsisrannsóknir á: 
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Læsi er færnin til að bera kennsl á, skilja, túlka, skapa, miðla og vinna 

með letur og prentaðan texta í fjölbreyttu samhengi. Læsi felur í sér að 

einstaklingar þrói sífellt með sér þekkingu og færni til að vinna að 

markmiðum sínum og auka möguleika sína og færni til að vera virkir 

meðlimir í þjóðfélaginu og samfélaginu almennt (UNESCO, 2005a, bls. 

21).1 

 

Í ritum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er fjallað um læsi á sömu 

nótum og sagt að það sé félagslegt í eðli sínu og snúist „um samkomulag manna 

um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 18). Þar er lögð áhersla á að læsi snúist 

einkum um merkingarsköpun. Lestur og ritun séu vissulega grunnþættir í læsi 

en markmið læsismenntunar sé að gera nemendur færa um að beita gagnrýninni 

hugsun við að skilja, túlka og leggja eigin merkingu í það sem þeir lesa. 

Jafnframt að geta miðlað skýrt og skipulega eigin efni, hvort sem er skoðunum 

eða þekkingu til annarra, á fjölbreyttan hátt. Í læsiskennslu þurfa kennarar því 

að taka mið af öllum þeim þáttum sem efla læsi nemenda. Þeir þurfa að huga 

að samvirkni lesturs, ritunar, hlustunar og talmáls og þjálfa nemendur í öllum 

þessum þáttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 18–19 og 

97–99; Stefán Jökulsson, 2012, bls. 12–13).  

Samhliða breyttum skilgreiningum á læsi hefur eftir síðustu aldamót orðið 

nokkur breyting á því hvernig hugtökin lestur (e. reading) og læsi (e. literacy) 

eru notuð. Í daglegu tali eru hugtökin oft og tíðum notuð sem samheiti en 

samkvæmt nútíma skilgreiningum merkja þau ekki það sama. Lestur vísar til 

þeirrar tækni að umskrá bókstafi í hljóð, orð og málsgreinar. Hugtakið læsi er 

aftur á móti mun víðtækara og nær yfir færni í lestri, ritun, hlustun og tjáningu 

og, líkt og fyrr hefur verið greint frá, þá færni að geta, skilið, túlkað, skapað, 

miðlað og unnið með letur og prentaðan texta í margvíslegu samhengi 

(UNESCO, 2005a, bls. 21). Í þessari ritgerð er stuðst við framangreindar 

skilgreiningar á hugtökum og hugtakið lestur vísar því til eins undirþátta læsis. 

                                                      
1 Orðrétt tilvitnun á frummáli: Literacy is the ability to identify, understand, 

interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials 

associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in 

enabling individuals to achieve his or her goals, develop his or her knowledge and 

potential and participate fully in community and wider society (UNESCO, 2005a, bls. 

21). 
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2.2 Kenningar um lestrarkennslu 

Um árabil hafa fræðimenn ekki verið á eitt sáttir um hvernig skuli standa að 

lestrarkennslu. Mismunandi skoðanir þeirra eiga rætur að rekja til ólíkra 

námskenninga og áhrifa þeirra á hugmyndir um það hvernig lestur á sér stað 

og hvaða leiðir séu áhrifaríkastar í lestrarkennslu. Eftir miðja 20. öld þróuðust 

þrjár meginkenningar um læsi og lestrarkennslu sem byggja á ólíkum 

kenningum um lestrarferlið. Þær eru eindaraðferðir (e. bottom-up), 

heildaraðferðir (e. top-down) og samvirkar aðferðir (e. interactive) (Tompkins, 

2006, bls. 11–12; Vacca o.fl., 2009, bls. 25–28). Þessar aðferðir2 má einnig 

kalla líkön en ágætt er að hugsa sér lestrarkennslulíkan sem einskonar 

myndlíkingu sem auðveldar okkur að sjá fyrir okkur hvernig rannsóknir og 

kenningar skýra ákveðna þætti lestrarferlisins (Unrau og Alvermann, 2013, bls. 

53). Sé þessum þremur líkönum raðað á ás raðast eindaraðferðir og 

heildaraðferðir yst á hvorn enda og samvirkar aðferðir þar mitt á milli (Vacca 

o.fl., 2009, bls. 37).  

Í samantekt Alexander og Fox (2013, bls. 4–6) er greint frá því að fram yfir 

miðja síðustu öld hafi rannsóknir og kenningar um lestur þróast undir áhrifum 

frá atferlisstefnu. Fræðimenn kepptust þá við að aðgreina þá þætti sem 

lestrarferlið fæli í sér svo unnt væri að þjálfa nemendur í hverjum og einum 

þeirra í réttri röð. Heildaraðferðir eiga sér aftur á móti stoð í hugmyndafræði 

hugsmíðahyggju þar sem álitið er að hver einstaklingur sé virkur í eigin 

þekkingarsköpun. Nemendur læra með því að túlka og setja nýja þekkingu í 

samhengi við fyrri reynslu og forþekkingu (Tompkins, 2006, bls. 11–12; Vacca 

o.fl., 2009, bls. 25–27; Zakaluk, 1982/1996, án síðutals). Samkvæmt því felur 

lestur í sér gagnvirkni milli hugarstarfsemi og málsins og skilningur lesanda á 

texta byggir á þeim tengingum sem hann myndar í huganum út frá fyrri 

þekkingu. Samvirkar aðferðir byggja síðan á kenningu sem brúar bilið á milli 

eindar- og heildaraðferða (Rumelhart, 1985, bls. 722; Vacca o.fl., 2009, bls. 

26 og 28). Sú kenning felur í sér að lestur sé í senn skynjun og vitsmunalegt 

ferli og þar af leiðandi styðjist lesandi bæði við fyrri reynslu og þekkingu og 

rittáknin í textanum.  

                                                      
2 Hér er enska orðið approach þýtt sem aðferð. 
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Eindar- og heildaraðferðir við lestrarkennslu 

Eindaraðferð er elst af þeim þremur hugmyndum um lestrarkennslu sem hér 

eru til umfjöllunar. Framan af tuttugustu öld var það talið forsenda þess að börn 

væru fær um að hefja lestrarnám að þau hefðu náð svonefndum lesþroska (e. 

reading readiness). Til að ákvarða um það voru lögð fyrir stöðluð próf og 

talsmenn aðferðarinnar gáfu út sérstakt námsefni sem var ætlað til að efla leikni 

barna á leikskólaaldri í ákveðnum færniþáttum á kerfisbundinn hátt, óháð fyrri 

reynslu eða þekkingu þeirra á læsi. Með því átti að flýta fyrir því að börn næðu 

nægum þroska til að hefja lestrarnám (Morrow, 2012, bls. 14–15).  

Gough gerði tilraun til að lýsa því hvað gerist í huga lesara á einni sekúndu 

frá því að hann nemur form rittákns með sjónrænni skynjun og upplýsingaflæði 

fer stig af stigi uns lesarinn leggur merkingu í orðið. Þrátt fyrir að hann hafi 

síðar viðurkennt að líkanið gangi ekki fyllilega upp var það einskonar frumgerð 

eindarlíkana (Gough, 1972/1985a, bls. 661 og 674, 1985b, bls. 687–688; 

Vacca o.fl. 2009, bls. 26). Líkt og líkan Gough gera eindarlíkön ráð fyrir því 

að lestrarferlið gangi aðeins í eina átt frá eind til heildar, samanber mynd 2.1 

(mynd aðlöguð frá Zakaluk, 1982/1996, án síðutals). Ferlið hefst á því að 

lesandi kynnist einkennum stafa, lærir síðan ákveðna stafi og tengsl þeirra við 

hljóð, tengir stafina í atkvæði og orð sem þróast í setningar og málsgreinar og 

tengir þær að lokum í merkingarbæra heild (Vacca o.fl., 2009, bls. 25; Zakaluk, 

1982/1996, án síðutals). Rumelhart (1985, bls. 724) benti síðar á að sá 

annmarki fylgi eindaraðferð að með henni sé ekki gert ráð fyrir neinni 

gagnvirkni eða möguleika á að lesandinn leiti til baka. 
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Mynd 2.1 Eindarlíkan 

 

Þegar lestrarkennsla er skipulögð út frá eindarlíkaninu er lögð rík áhersla á að 

kenna nemendum tengsl stafa og málhljóða ásamt því að endurþekkja orð (e. 

word identification). Fleira sem einkennir lestrarkennslu samkvæmt 

eindaraðferð er til að mynda að nemendur eru látnir lesa sama textann 

margsinnis til að efla færni þeirra í endurþekkingu orða. Eins er töluvert lagt 

upp úr lestraröryggi (e. fluency) sem felur í sér að leshraði og nákvæmni séu 

góð bæði í hljóðlestri og raddlestri og því leiðréttir kennari villur í upplestri. 

Loks má nefna að algengt er að ákveðin tæknileg færni sé kennd á 

kerfisbundinn hátt í fyrirfram ákveðinni röð (Vacca o.fl., 2009, bls. 37 og 39). 

Upp úr 1960 var í auknum mæli farið að skilgreina lestur með tilliti til 

félagslegra aðstæðna og umhverfi út frá hugsmíðahyggju. Lögð var áhersla á 

að barnið væri virkur þátttakandi í lestrarnáminu og lestrarferlið byrjaði með 

fyrri reynslu og þekkingu. Heildaraðferð við lestrarkennslu kom fram á 

sjónarsviðið og fræðimenn kynntu til sögunnar líkön sem lýsa því hvernig 

lestrarferlið fer frá heild til eindar (Morrow, 2012, bls. 15; Stanovich, 1980, 

bls. 34; Tomkins, 2006, bls. 11–12). Einn þessara fræðimanna er Goodman 

(1967/1976, bls. 507–508), sem setti fram líkan sem útskýrir lestrarferlið á 

eftirfarandi hátt: Lesandi byrjar á að renna augunum yfir textann. Með fyrri 

þekkingu í farteskinu spáir hann fyrir um hvaða orð komi næst út frá rittáknum, 

vitund um setningarfræðilega uppbyggingu málsins, vísbendingum um 

samhengi efnisins og þeim aðferðum sem hann þekkir. Þá les hann áfram og 

annað hvort staðfestir forspá sína eða leitar að fleiri vísbendingum og ályktar 
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upp á nýtt hver orðin geta verið. Þegar lesandinn telur forspána ganga upp 

tengir hann merkingu við fyrri vitneskju og tileinkar sér nýja þekkingu. Sú 

þekking auðveldar lesandanum svo að spá fyrir um textann sem framundan er 

og ferlið endurtekur sig.  

Líkan Goodman gefur ágæta mynd af því hvernig þeir sem aðhyllast 

heildaraðferð í lestrarkennslu telja að lestrarferlið sé. Á mynd 2.2 má sjá 

hvernig heildaraðferð, andstætt við eindaraðferð, gerir ráð fyrir að þegar 

einstaklingur les texta sé upplýsingaflæðið frá heild til eindar (mynd aðlöguð 

frá Zakaluk, 1982/1996, án síðutals). Skilningur lesandans byggist bæði á 

þekkingu hans á málinu og merkingarbærri reynslu sem hann býr yfir. Þannig 

felur lestur í sér gagnvirkni milli hugarstarfsemi og málsins þar sem lesturinn 

byggir á færni lesanda til að velja eins fáar vísbendingar og hann getur um 

merkingu orðs sem hann les. Skilvirkur lestur felst ekki í því að umskrá hvern 

einasta bókstaf í hljóð heldur í að spá fyrir um merkingu textans út frá eigin 

reynslu og þekkingu á málinu (Goodman, 1967/1976, bls. 498 og 503–504; 

Zakaluk, 1982/1996, án síðutals). Af ofangreindu má sjá að heildaraðferð í 

lestrarkennslu byggir á hugmyndum um hugsmíðahyggju þar sem lesandinn er 

virkur þátttakandi í að skapa merkingu úr textanum (Hayes, 1991, bls. 6; 

Morrow, 2012, bls. 16–18).  

Þegar lestrarkennsla er skipulögð samkvæmt heildaraðferð þarf að hafa í 

huga að námið taki mið af nemendum og að námsaðstæður styðji við 

lestrarnámið. Samkvæmt heildaraðferð á lestrarkennsla að miðast við að málið 

lærist sem heild út frá vinnu með merkingarbæra texta sem samþætta lestur, 

ritun, hlustun og tal. Nemendur eru hvattir til að nýta samhengi í texta til að 

ráða fram úr orðum sem þeir þekkja ekki. Áhersla er lögð á það sem nemandinn 

lærir en ekki það sem kennarinn kennir. Eftir því sem þörf er á grípur kennari 

viðeigandi tækifæri (e. teachable moments) til að kenna tæknileg atriði í lestri 

þegar nemendur eru tilbúnir og móttækilegir fyrir því að læra þau (Morrow, 

2012, bls. 16–18; Vacca o.fl., 2009, bls. 37, 39 og 41–42). 
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Mynd 2.2 Heildarlíkan 

Samvirkar aðferðir 

Fræðimenn hafa vakið athygli á að hvorki eindar- né heildarlíkan geti talist 

fullnægjandi skýring á lestrarferlinu og hvorugt geti þar af leiðandi staðið eitt 

og sér sem undirstaða kennslulíkans. Samkæmt Zakaluk (1982/1996, án 

síðutals) benti Rumelhart þegar árið 1977 á þann annmarka á eindarlíkönum 

að þau ganga einungis í eina átt. Eindarlíkön gera ekki ráð fyrir að úrvinnsla 

krefjandi hugsunar hafi áhrif á eða breyti fyrri greiningu lesanda. Heildarlíkön 

hafa jafnframt verið gagnrýnd fyrir að ganga ekki fyllilega upp því sama 

hversu fær einstaklingur er í að styðjast við samhengi og fyrri þekkingu við 

lestur þá þurfi hann ávallt að einhverju leyti að styðjast við rittákn til að umskrá 

bókstafi í orð (Stanovich, 1980, bls. 63–64).  

Undir lok síðustu aldar var þriðja aðferðin við lestrarkennslu kynnt til 

sögunnar (Stanovich, 1980, bls. 35). Einn af mótendum hennar, Rumelhart 

(1985, bls. 722), setti fram kenningu sem brúar bilið á milli eindar- og 

heildaraðferða og felur í sér að lestur sé samtímis skynjun og vitsmunalegt 

ferli. Samvirk líkön gera ráð fyrir að í lestrarferlinu styðjist lesandi bæði við 

fyrri reynslu og þekkingu og rittáknin í textanum. Hann spáir fyrir um 

merkingu orða í textanum og umskráir jafnframt bókstafi í orð (Vacca o.fl., 

2009, bls. 26 og 28).  

Líkan Rumelhart er sagt gefa glögga mynd af samvirku lestrarkennslulíkani 

(Stanovich, 1980, bls. 35 og 63). Rumelhart (1985, bls. 735–749) líkir 
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lestrarferlinu við tölvukerfi sem gerir ráð fyrir gagnvirkni í úrvinnslu og eðli 

málsins samkvæmt er það fremur flókið. Zakaluk (1982/1996, án síðutals) dró 

saman og einfaldaði líkan Rumelhart og hér er stuðst við lýsingu hans. 

Samkvæmt líkaninu sem er sýnt á mynd 2.3 býr hver einstaklingur yfir 

ákveðinni þekkingu á setningafræði (e. syntactic knowledge), merkingarfræði 

(e. semantic knowledge), rithætti (e. orthographic knowledge) og orðaforða (e. 

lexical knowledge) sem hann tekur með sér í lesturinn. Þegar lesandi nemur 

rittákn fara þau í einskonar upplýsingamiðstöð (e. message board) ásamt fyrri 

þekkingu sem hann býr yfir. Í upplýsingamiðstöðinni fer fram gagnvirkt ferli 

þar sem lesandi greinir rittáknin sem hann nemur á sama tíma og hann styðst 

við fyrri þekkingu. Ferlið felur í sér að lesandi setur fram viðeigandi tilgátur 

um merkingu textans út frá þeim upplýsingum sem hann býr yfir. Tilgáturnar 

eru í sívirkri endurskoðun og lesandinn ýmist styður þær eða hafnar þeim þar 

til hann kemst að niðurstöðu sem hann telur rétta. Loks er niðurstaðan send úr 

upplýsingamiðstöðinni sem túlkun lesandans. 

 

 

 
Mynd 2.3 Samvirkt líkan 

 

Líkan Rumelhart tekur með í reikninginn gagnvirkni og samspil ólíkra þátta 

sem hvorki eindar- né heildarlíkön geta skýrt þar sem þau ganga einungis í eina 

átt (1985, bls. 722–723). Þar sem lestrarferlið er gagnvirkt er ljóst að engir tveir 

einstaklingar lesa sama texta á nákvæmlega sama hátt (Cairney, 1995, bls. 8–

9). Það veltur á því hversu flókinn texti er fyrir lesanda hversu mikið hann 

styðst við að umskrá rittákn í hljóð. Hafi hann takmarkaða fyrri þekkingu á 
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efni textans og textinn er honum framandi er líklegt að hann þurfi að umskrá 

fleiri orð en úr kunnuglegum texta. Búi lesandi yfir mikilli forþekkingu getur 

hann einbeitt sér að því að túlka og byggja upp merkingu úr textanum (Guðrún 

Einarsdóttir, 1987, bls. 15).  

Því meira sem lesandi veit um inntak textans þeim mun auðveldari er 

lesturinn fyrir hann. Sé ósamræmi á milli forþekkingar lesandans og þess sem 

texti krefst af honum eru líkur á að hann eigi í vandræðum með að skilja 

textann. Þess vegna þarf lestrarkennsla sem byggð er á samvirkum aðferðum 

að vera fjölbreytt og leggja áherslu bæði á fyrri reynslu og þekkingu nemenda 

sem og kennslu í tæknilegum þáttum (Zakaluk, 1982/1996, án síðutals). 

Lestrarkennslulíkan Rumelhart vísar þannig veginn í ákveðna átt en segir ekki 

nákvæmlega til um hvernig kennarar eigi að haga lestrarkennslu. 

Það sem einkennir kennslu þeirra sem ná góðum árangri í læsiskennslu 

rúmast vel innan samvirkra aðferða þar sem sveigjanleiki og fjölbreytni í 

aðferðum sem einkenna hana gera kennurum kleift að sníða læsisnámið að 

hverjum nemanda. Engir tveir nemendur, kennarar, skólar eða námskrár eru 

eins. Nemendur hafa ólíka námshætti, kennarar búa yfir ólíkum hæfileikum og 

margvísleg viðfangsefni krefjast mismunandi nálgunar. Samvirk aðferð í 

læsiskennslu tekur tillit til þess að leiðin til læsis markast af samspili ólíkra 

þátta; það er engin ein töfralausn fyrir alla (Spiegel, 1998, bls. 116–118).  

Morrow bendir á að samvirkar aðferðir eru ekki handahófskenndur 

samtíningur kennsluaðferða heldur hvort tveggja í senn þroskuð og ígrunduð 

nálgun að læsiskennslu. Samvirkar aðferðir fela í sér jafnvægi í áherslu á eindir 

og heild og áherslu á alla þætti læsis. Jafnframt að læsisnám sé árangursríkast 

þegar unnið er frá heild til eindar og aftur til heildar (2001, bls. 19–20, 2012, 

bls. 20). Á mynd 2.4, sem er aðlöguð frá Morrow (2012, bls. 21), má sjá dæmi 

um aðferðir og uppbyggingu samvirkra aðferða. 

 

 



14 

 
 Mynd 2.4 Dæmi um aðferðir og uppbyggingu samvirkra aðferða 
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Kennarar sem skipuleggja læsiskennslu út frá samvirkum aðferðum samþætta 

lestur, ritun, hlustun og tal í gegnum merkingarbær viðfangsefni og fræðandi 

og hugmyndaauðuga texta. Þeir veita nemendum tækifæri til að sökkva sér 

ofan í allskyns lestur og ritun, veita þeim stigskiptan stuðning (e. scaffolding) 

í lestrarnáminu og kenna ýmsar aðferðir við tæknilega hlið lesturs þegar við á 

(Vacca o.fl., 2009, bls. 38 og 46). Þeir þurfa því að vera vel að sér í 

lestrarfræðum og búa yfir leikni til að beita ólíkum aðferðum við læsiskennslu. 

Þeir þurfa einnig að þekkja nemendahópinn vel svo þeir séu færir um að velja 

viðeigandi aðferðir og laga kennsluna að hverjum og einum nemanda 

(International Reading Association, 1999, bls. 4).  

Árangursrík læsiskennsla 

Vettvangsrannsóknir og viðtöl við kennara gefa skýrari mynd af því hvað 

árangursrík læsiskennsla þarf að fela í sér. Til að mynda rannsökuðu Pressley 

o.fl. (1998, bls. 3–5) hvað einkennir framúrskarandi byrjendakennslu í læsi og 

komust að því að skilvirkasta kennslan er þegar kennarar nýta leiðir sem 

samræmast samvirkum aðferðum. Þátttakendur í rannsókninni voru 30 

kennarar 1. bekkjar í fimm ríkjum í Bandaríkjunum sem fylgst var með í 

vettvangsathugunum og tekin viðtöl við. Kennararnir voru tilnefndir til 

þátttöku af skólayfirvöldum í hverju héraði og helmingur þeirra var álitinn vera 

afburðafærir læsiskennarar. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Pressley og félaga (1998, bls. 11–20 

og 29–31) eru allnokkrir þættir sameiginlegir í kennslu afburðagóðra 

læsiskennara. Fyrir það fyrsta eru nemendur ávallt virkir þátttakendur í 

læsisnáminu. Bekkjarstjórnun er framúrskarandi og kennurunum tekst vel til 

við að samhæfa starfskrafta stuðningsfulltrúa og sérkennara. Námsumhverfið 

í kennslustofunum er styðjandi þar sem áhersla er lögð á samvinnu nemenda 

og jákvæð og uppbyggjandi samskipti. Umhverfið er auk þess læsishvetjandi 

þar sem nemendur eiga greiðan aðgang að fjölbreyttu lestrarefni, bæði góðum 

bókmenntum og hefðbundnum lestrarbókum. Kennararnir nota óspart beina 

kennslu til að kenna nemendum að umskrá bókstafi í hljóð, leiðir til að 

endurþekkja orð, lesskilningsaðferðir og tæknilega þætti og aðferðir við ritun.  

Skilvirkir læsiskennarar fylgjast náið með framvindu lestrar og ritunar 

hvers og eins nemanda og endurkenna efni og laga kennsluna að þörfum hvers 

og eins. Kennslan er ýmist í formi stuttra kennslulota eða í samhengi við lestur 

og ritun nemendanna sjálfra. Lestur gæðatexta og ritun eru daglega samofin í 
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eina heild og viðfangsefni nemenda samþætt við aðrar námsgreinar (Pressley 

o.fl., 1998, bls. 11–20). Með gæðatexta er átt við innihaldsríkan og 

merkingarbæran texta sem ekki er saminn og einfaldaður gagngert fyrir 

kennslu (De Chazal, 2014, án síðutals). Nemendur fá tækifæri til að vinna einir, 

með bekkjarfélögum og fullorðnum. Lesturinn er ýmist í formi hljóðlesturs, 

raddlesturs eða kórlesturs og ritun er kennd sem ferli sem felur í sér að 

skipuleggja ritunina, gera uppkast, umrita og loks birta hugsmíðina. 

Kennararnir gæta þess að nemendur séu með lestrarefni við hæfi og að verkefni 

séu hæfilega krefjandi og innan svæðis mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development) hvers og eins. Þeir hvetja nemendur til að sýna sjálfstæði í 

vinnubrögðum og vali á viðfangsefnum en veita þeim jafnframt stigskiptan 

stuðning til að yfirstíga hindranir. Í hnotskurn má segja að kennararnir 

skipuleggja kennsluna þannig að jafnvægi sé á milli kennsluhátta sem eru 

einkennandi fyrir eindar- og heildaraðferð (Pressley o.fl., 1998, bls. 11–20). 

Hall (2013) dró saman fjölda rannsókna á árangursríkri læsiskennslu í 

Bretlandi, Ástralíu, Nýja Sjálandi og Bandaríkjunum. Þar á meðal er rannsókn 

Pressley o.fl. en niðurstöður annarra rannsókna sem Hall fjallar um koma heim 

og saman við niðurstöður þeirrar fyrrnefndu. Hall komst að því að árangursrík 

læsiskennsla felur í sér mun viðameira samspil margra þátta heldur en er hægt 

að útskýra með einni aðferð. Þekking á og viðhorf til lestrarfræða og aðferða, 

starfsþróun og skólamenning hafa til að mynda áhrif. Samvirk aðferð er 

vissulega einkennandi fyrir læsiskennsluna en samkenni er einnig að finna í 

kennslufræði sem framúrskarandi læsiskennarar styðjast við, námskrám og 

skipulagsþáttum sem lúta beint og óbeint að kennslunni. 

Samantekt Hall (2013) varpar auk þess ljósi á nokkur einkenni afburða 

læsiskennslu sem ekki komu fram í rannsókn Pressley o.fl. (1998). Þau eru að 

viðfangsefni nemenda eru oftar en ekki merkingarbær og nemendur lesa og 

skrifa um málefni sem eru þeim hugleikin. Kennslan tekur mið af 

menningarlegum bakgrunni nemenda og kennarar koma á og viðhalda 

tengslum við foreldra og samfélagið. Afburða læsiskennarar hafa miklar 

væntingar til allra nemenda og kennsla þeirra miðar að því að allir nemendur 

nái árangri í lestri og ritun. Þeir fylgjast reglubundið með framförum nemenda 

og leggja upp úr því að veita hverjum og einum viðeigandi endurgjöf. Það sem 

meira er, framúrskarandi læsiskennarar þekkja fræðin það vel að þeir geta fært 

rök fyrir öllum ákvörðunum er varða kennsluna hvort sem er í heild sinni eða 

úrræði fyrir einstaka nemendur.  
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Við ofangreint má bæta að lesskilningsaðferðir sem hafa reynst árangursríkar 

eru til að mynda kennsla gagnvirks lesturs, notkun hugarkorta og KVL 

(National Reading Panel, 2000, bls. 4–42; Vacca o.fl., 2009, bls. 312–347). 

Gagnvirkur lestur er aðferð til að kenna nemendum að auka skilning á því sem 

þeir lesa á kerfisbundinn hátt. Gagnvirkur lestur felur í sér fjóra þætti sem eru: 

Að taka saman meginatriði texta, spyrja spurninga um efni textans til að kanna 

skilning, leita skýringa á hugtökum og orðum sem lesandi skilur ekki og spá 

fyrir um áframhaldandi innihald textans (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7). 

Gerð hugarkorta er leið til að skrá og skipuleggja nýja þekkingu og hugsanir á 

myndrænan hátt. Hugarkort geta meðal annars auðveldað nemendum að 

tileinka sér nýja þekkingu og aukið skilning þeirra á námsefninu. Jafnframt eru 

hugarkort ágæt leið til að byggja upp ramma fyrir ritun (NRP, 2000, bls. 4–

73). 

KVL (kann, vil vita, hef lært) er þriggja þrepa kennsluaðferð sem er þróuð 

til að vekja áhuga nemenda og virkja þá í upplýsingaleit þegar þeir lesa texta 

um ákveðið viðfangsefni. Fyrstu tvö þrepin fara fram áður en lestur hefst. 

Fyrsta þrepið felur í sér hugstormun þar sem nemendur velta því upp hvað þeir 

kunna um viðfangsefnið og skrá það niður í samvinnu með kennara. Í öðru 

þrepi setja nemendur fram tillögur um hvað þeir vilja vita um viðfangsefnið og 

semja spurningar sem þeir ætla að leita svara við. Í þriðja þrepi leita nemendur 

svara við spurningum sínum og fara yfir hvaða nýju þekkingu þeir hafa öðlast 

(Vacca o.fl., 2009, bls. 338–340). Auk lesskilningsaðferða kenna kennarar 

nemendum orðaforða beint og óbeint enda leiðir kennsla orðaforða til aukins 

lesskilnings (NRP, 2000, bls. 4–15 – 4–17). 

2.3 Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi er íslenskt kennslulíkan sem fellur undir samvirkar aðferðir við 

lestrarkennslu. Kennslulíkanið er einskonar umgjörð um læsismenntun í 1. og 

2. bekk en getur einnig teygt anga sína til næstu bekkjardeilda fyrir ofan. Innan 

líkansins rúmast þeir þættir sem einkenna árangursríka læsiskennslu. 

Byrjendalæsi er umfangsmikið kennslulíkan sem nær til margra þátta og 

því er nauðsynlegt að kennarar sem eru að tileinka sér starfshætti 

Byrjendalæsis fái drjúgan stuðning. Grunnskólum á Íslandi býðst að innleiða 

starfshætti Byrjendalæsis í samstarfi við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann 

á Akureyri (MSHA). Innleiðingarferli Byrjendalæsis felur í sér samning til 
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tveggja ára um starfsþróun undir handleiðslu ráðgjafa frá MSHA. Ráðgjafar 

MSHA útvega fræðsluefni um læsi og kennslufræði, og aðgang að gagnabanka 

á vefsvæði, og halda námskeið fyrir kennara og leiðtoga. Leiðtogar sjá síðar 

um leiðsögn og stuðning við kennara og samskipti við MSHA (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007, bls. 21; 2013, bls. 169, 172, 174 og 184). Haustið 2016 

höfðu um 90 grunnskólar á Íslandi innleitt eða hafið innleiðslu á Byrjendalæsi 

(Rannveig Oddsdóttir munnleg heimild, 23. september 2016). Slá þarf 

varnagla við þessar upplýsingar því ekki liggur fyrir hversu markvisst skólar 

hafa viðhaldið Byrjendalæsi eftir að formlegri innleiðingu þess lauk (Rósa 

Eggertsdóttir, 2013, bls. 179 og 185–186). 

Byrjendalæsi var mótað af Rósu Eggertsdóttur sem sótti hugmyndir einkum 

til fræðimannanna Gudschinsky, Frost, Rumelhart, Zakaluk, Solity og Leimar 

auk niðurstaðna aldamótarannsóknar National Reading Panel (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007, bls. 18; Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og 

Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 26). Við mótun kennslulíkansins var byggt á 

eftirtöldum undirstöðuþáttum: 

 
 Samþætting tals, hlustunar, lesturs og ritunar er grundvöllur árangurs í 

lestrarnámi. Vinna þarf jöfnum höndum með samband stafs og hljóðs, 

hraða og öryggi, lesskilning og textagerð. Fyrir vikið eru hljóðvitund, 

réttritun, skrift, orðaforði, bygging setninga og málfræði samþætt í 

verkefnum en ekki unnið með þau hvert í sínu lagi.  

 Mikilvægt er að tileinka sér orðaforða enda er hann undirstaða góðs 

skilnings. 

 Vel skrifaðar barnabækur eru lagðar til grundvallar kennslunni og efnið 

rætt ítarlega. Hér eru því ekki notaðar einfaldaðar kennslubækur. 

 Öll tæknileg vinna grundvallast á þeim efniviði sem felst í textanum. 

Lykilorð úr honum eru nýtt til að leggja inn alla helstu tæknilega þætti 

læsisnámsins.  

 Því meira sem nemendur fást við læsistengd verkefni, þeim mun meiri 

líkur eru á árangri.  

 Nemendur koma með misjafna þekkingu til leiks í læsisnámið. Þeir 

þurfa því bæði að geta lært saman og fengið ögrandi viðfangsefni. 

Gengið er út frá því að námsþörfum allra nemenda sé mætt í almennri 

kennslu. Séu þarfir nemenda miklar er leitast við að koma á tveggja 

kennara kerfi. 

 Gengið er út frá því að slakan árangur eða árangursleysi megi frekar 

rekja til ófullnægjandi kennslu en vanda barnsins. 

 Lögð er áhersla á stigskiptan stuðning (e. scaffolding), ekki síst með 

sýnikennslu í því skyni að nemendur læri margvísleg vinnubrögð sem 

eru líkleg til að hjálpa þeim að verða glöggir og sjálfstæðir lesendur.  

 Læsisnámið þarf að gefa möguleika á skapandi hugsun og tjáningu. 
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 Læsisnámið þarf að bjóða upp á samskipti við aðra og vera skemmtilegt, 

með virkri þátttöku nemenda, í gegnum leiki, spil og fleira. 

 Kennarar safna upplýsingum um hvernig nemendum gengur í daglegu 

starfi sínu. Í stað þess að leiðrétta strax og láta nemendur endurvinna 

verkefni leggja kennarar fyrir þá ný verkefni þar sem nemendur sem þörf 

hafa á fá ítarlega leiðsögn og tækifæri til að æfa sig þar til þeir hafa náð 

fullu valdi á verkefninu (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 171). 

 

Þegar starfað er samkvæmt Byrjendalæsi semja kennarar reglulega 

kennsluáætlanir fyrir stutt tímabil í einu. Algengt er að kennsluáætlanir nái yfir 

vikutíma en þær geta náð yfir lengri tíma ef læsiskennslan er samþætt við aðrar 

námsgreinar. Gert er ráð fyrir að læsiskennsla fari fram daglega í tveimur til 

þremur lotum og standi í hið minnsta 90 mínútur hvern dag (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007, bls. 18–19; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2010, bls. 26).  

Kennsluáætlanirnar geta verið með mismunandi formi en brýnt er að í 

hverri áætlun sé gerð grein fyrir ákveðnum þáttum. Fyrir það fyrsta þarf að 

skilgreina markmið ítarlega út frá þörfum nemenda og tilgreina 

einstaklingsmarkmið og hvernig námsaðlögun er háttað. Í öðru lagi þarf að 

tengja námsmat við markmiðin og greina frá því hverskonar námsmatsaðferðir 

skuli nýta og hver sjái um matið. Í þriðja lagi þarf að koma fram hvernig komið 

er til móts við mismunandi þarfir og ólík áhugasvið nemenda. Er þá einkum átt 

við fjölbreytni í kennsluháttum/aðferðum og hvort og þá hverskonar val 

nemendur hafa um verkefni og vinnubrögð. Í fjórða lagi þarf að koma fram 

hverskonar námsumhverfi nemendum er skapað. Síðast en ekki síst þarf hver 

kennsluáætlun að vera skipulögð í þremur þrepum þar sem unnið er með 

gæðatexta á ýmsan hátt. Í því felst að greina frá því hvernig lestri, ritun, hlustun 

og tjáningu er fléttað saman í vinnu sem fer frá heild til eindar og aftur til 

heildar líkt og samvirkar aðferðir gera ráð fyrir (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 

19; Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir 

og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2015, bls. 48–49). 

Þrepin þrjú 

Lýsing á þrepunum þremur byggir öll á eftirfarandi heimildum frá Rósu 

Eggertsdóttur (2005, bls. 7, 2006, bls. 6–7, 2007, bls. 18–19, 2009, bls. 35–40) 

og meðhöfundum hennar (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2010, bls. 26–29, 2015, bls. 

14–26 og 47–58). Þegar semja á kennsluáætlun samkvæmt Byrjendalæsi er 

mest um vert að hún nái til allra þátta læsis og spanni öll þrjú kennsluþrep 
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Byrjendalæsis. Þrepin þrjú má sjá á mynd 2.5 (aðlöguð frá Rósu Eggertsdóttur, 

2007, bls. 19).  

 

 
Mynd 2.5 Þrjú kennsluþrep Byrjendalæsis 

 

Í fyrsta þrepi er unnið út frá heild með inntak texta. Nemendur kynnast 

aldurssamsvarandi merkingarbærum gæðatexta sem getur verið saga, ævintýri, 

vísa, fræðiefni eða ákveðið þema. Framan af er textinn þyngri en flestir 

nemendur ráða við að lesa og því les kennari fyrir nemendur. Síðar, þegar 

nemendur hafa öðlast næga færni, geta þeir frumlesið texta fyrir samnemendur. 

Í þessu þrepi þjálfast nemendur í hlustun og fá tækifæri til að njóta inntaks 

texta. Þeir öðlast sameiginlega upplifun af texta sem býður upp á samræður um 

efni hans og orðaforða, óháð lestrarfærni hvers og eins. Á þessu stigi, sem og 

ávallt, þarf kennari að hafa í huga að hann er fyrirmynd ekki hvað síst þegar 

hann les textann og ræðir um hann. Hvernig kennari spáir fyrir um inntak 

textans, tengir efnið við fyrri reynslu og þekkingu og leitar nýrrar þekkingar er 

liður í að sýna og kenna nemendum vinnubrögð sem gagnast við lestur. 

Slík vinnubrögð lærast ekki á einni nóttu, kennarinn þarf að hugsa upphátt 

og veita nemendum stigskiptan stuðning við þetta ferli. Með tímanum og góðri 

kennslu verða nemendur sjálfir færir um að hugsa upphátt. Textinn er lesinn 

tvisvar til þrisvar sinnum yfir vikuna, ýmist í heild eða að hluta. Hægt er að 
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lesa textann í heild sinni í fyrstu lotu til að gefa nemendum tækifæri á að njóta 

inntaks hans og nýta annan og þriðja lestur til umræðna eða vinda sér strax í 

að ræða orð og merkingu samhliða fyrsta lestri. Lestur nemenda og markviss 

vinna með orðaforða textans heldur síðan áfram þvert á þrepin þrjú. 

Í öðru þrepi fer fram sundurgreinandi vinna þar sem unnið er með tæknilega 

þætti læsisnámsins. Miðað er við að nemendur fáist við hið minnsta fernskonar 

mismunandi verkefni út frá textanum sem lesinn var í fyrsta þrepi. Textinn og 

orðaforði hans er lagður til grundvallar þessari vinnu og úr honum er valið eitt 

lykilorð sem er sérstaklega tekið fyrir og rýnt í. Lykilorðið getur verið hvaða 

orð sem er úr textanum svo lengi sem það hentar þeim markmiðum sem unnið 

er að. Tæknivinnan getur falið í sér ótal þætti læsis, þar á meðal hljóðvitund, 

framburð, samband stafs og hljóðs, orðmyndun, skrift, réttritun, 

endurþekkingu orða, lesskilning og lestrartækni. Vinnan með tæknilega þætti 

sprettur úr lykilorðinu sem er alltaf sýnilegt uppi á töflu. Sé til dæmis markmið 

að kenna nemendum stafina Bb og Jj er valið lykilorð þar sem stafirnir tveir 

standa saman, til dæmis orðið bjartsýn, og lykilorðið nýtt við stafainnlögn. 

Eftir þörfum nemenda er einkum hægt að skipuleggja tæknilegu vinnuna á 

þrennskonar máta. Í fyrsta lagi ef kenna á ný atriði sem allir nemendur þurfa 

að ná tökum á getur kennari lagt inn ákveðið efni fyrir bekkinn og nemendur 

allir fengist við sama viðfangsefni. Í öðru lagi er hægt að skipuleggja 

vinnustöðvar þar sem fengist er við verkefni af ólíku tagi og nemendum er 

raðað í hópa eða pör og fara á milli stöðva til að leysa verkefnin. Samvinnunám 

(e. cooperative learning) er ein leið til að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda 

innan hvers bekkjar. Þá vinna nemendur í litlum hópum að sameiginlegu 

markmiði. Nemendur geta haft ólík hlutverk innan hópsins en markmiðið er 

ávallt að allir í hópnum nái að tileinka sér námsefnið (Johnson, Johnson og 

Holubec, 1994, bls. 4–5). Í gegnum samvinnunám læra nemendur meðal 

annars að vinna saman, rökstyðja skoðanir sínar og kenna hver öðrum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 69). 

Í þriðja lagi má fara þá leið að fá nemendum mismunandi viðfangsefni sem 

sniðin eru að einstaklingsþörfum. Hluti nemenda getur þannig fengið 

endurinnlögn eða aukinn stuðning til að ná tökum á ákveðnum atriðum á 

meðan þorri nemenda leysir annarskonar verkefni. Verkefni sem nemendur 

vinna að í þessu þrepi geta verið með margskonar sniði svo lengi sem þau fela 

í sér vinnu með orðaforða textans og færa nemendur nær því að ná markmiðum 

sem snúa að tæknilegum þáttum læsisnámsins. 
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Í þriðja og síðasta þrepi er aftur unnið út frá heildarnálgun líkt og í fyrsta þrepi. 

Áfram er unnið út frá sama texta en á þessu stigi fer fram enduruppbygging 

merkingar. Nemendur vinna með inntak textans, eða að minnsta kosti hluta 

hans, og ýmist semja framhald eða annað tengt textanum. Slík vinna getur 

verið í margvíslegu formi en einkum er lögð áhersla á tjáningu og/eða ritun. 

Nemendur geta til dæmis teiknað myndir, skrifað texta, farið í hlutverkaleik, 

samið leikþátt eða tónverk. Mest um vert er að sköpunarkraftur nemenda fái 

að njóta sín. Hlutverk kennara á þessu stigi er einkum að veita nemendum 

stigskiptan stuðning við að temja sér aðferðir til að efla lesskilning og nýta sér 

ramma og kort til að flokka upplýsingar, styðja við hugsun sína og skipuleggja 

ritun. Jafnframt þarf að hvetja nemendur til að nota nýlærð orð og, þegar 

nemendur hafa færni til, kenna þeim að byggja upp texta. Þegar nemendur 

vinna að enduruppbyggingu þarf kennarinn að vera ötull við að fylgjast með 

og skrá hjá sér ef nemendur þurfa aukna leiðsögn við ákveðin atriði. Í stað þess 

að trufla nemanda í miðju sköpunarferli er ákjósanlegt að skipuleggja beina 

kennslu í tilteknu atriði.  

Markmið 

Í hverri kennsluáætlun þarf kennari að skilgreina markmið vandlega út frá 

námsþörfum nemenda. Í Byrjendalæsi er gert ráð fyrir námi án aðgreiningar 

(e. inclusive education) þar sem þörfum allra nemenda er mætt inni í bekk. Það 

þýðir að óháð atgervi og stöðu nemenda, svo sem uppruna, menningu, 

móðurmáli, kyni, félags- og efnahagslegri stöðu eiga öll börn rétt á góðri 

menntun í sínum heimaskóla. Þau eiga rétt á að borin sé virðing fyrir ólíkum 

þörfum þeirra og hæfileikum og fá jöfn tækifæri til virkrar þátttöku í náminu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 42–43; Sapon-Shevin, 

2007, bls. 10–15). Sum markmið geta verið fyrir nemendahópinn í heild en 

jafnframt þarf að tilgreina einstaklingsmarkmið eftir því sem við á (Rósa 

Eggertsdóttir, 2009, bls. 37; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2015, bls. 48–49). 

Markmiðin þurfa að vera ítarleg. Til að mynda hvaða hugtök og orð 

nemendur eiga að læra eða hvers kyns orðaforða eigi að vinna með og auðga. 

Í leiðbeiningahefti um Byrjendalæsi frá MSHA eru dæmi um nokkrar 

kennsluáætlanir sem kennarar geta stuðst við. Þær áætlanir ná yfir eina viku og 

í þeim er fjöldi markmiða á bilinu þrjú til fimm. Markmiðin eru jafnframt 

flokkuð eftir því hvort hægt sé að meta hvort nemendur hafa náð þeim. Dæmi 
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um markmið sem ekki er hægt að meta eru að nemendur skoði og/eða kynnist 

einhverju ákveðnu. En markmið sem snúast um að nemendur æfi, þjálfist í, 

læri eða tileinki sér og geti beitt ákveðinni færni er hægt að meta (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2014, bls. 70, 74 og 85, 2015, bls. 48 og 51).  

Námsmat 

Þegar unnið er eftir Byrjendalæsi er gengið út frá því að orsök slakrar 

námsframmistöðu nemanda liggi fremur í ófullnægjandi kennslu en hjá 

barninu sjálfu. Af því leiðir að kennarar þurfa reglulega að meta stöðu 

nemenda. Höfuðáhersla er lögð á að safna upplýsingum um frammistöðu 

nemenda jafnt og þétt meðan á kennslu stendur og leggja mat á þær. Með því 

móti getur kennari brugðist strax við ef kennslan skilar ekki viðunandi árangri 

og skipulagt næstu skref fyrir nemendur sem þurfa ítarlegri kennslu og frekari 

æfingar (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18, 2009, bls. 37–38). Mikilvægt er að 

námsmatið gagnist nemendum til að ná framförum í náminu og efla 

námsvitund (e. metacognition) þeirra. Námsvitund er vitund nemandans um 

eigin færni og geta til að fylgjast með og stýra eigin hugsun í þágu eigin náms 

(Brown, 1985, bls. 501–503). Námsmat þarf því að haldast í hendur við sett 

markmið og vera vel til þess fallið að kennarar geti nýtt það til að greina 

námsþarfir og sem leiðsögn um hvernig hægt er að skipuleggja námið til að 

uppfylla þær. Námsmat með því formi sem hér er lýst nefnist leiðsagnarmat 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 14, 35 og 69; Rósa Eggertsdóttir, 2009, 

bls. 37–38). 

Kennari þarf að nota margvíslegar matsaðferðir við leiðsagnarmat til að 

safna upplýsingum um stöðu nemenda. Þær geta til dæmis verið í formi 

kannana, sjálfsmats, jafningjamats, samræðna eða mats á verkefnum nemenda. 

Niðurstöðurnar eru síðan nýttar til að ákvarða um næstu skref og gera 

nemendur meðvitaða um eigin stöðu í námi. Námsmatið ætti að vera samofið 

námsferlinu þar sem nemendur eru virkir þátttakendur í öllu ferlinu. Tilgangur 

verkefna þarf að vera skýr, nemendur þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim 

og kennarar þurfa reglulega að veita uppbyggjandi leiðsögn og gagnlega 

endurgjöf. Ekki er nóg að veita innantómt hrós eða of almennar leiðbeiningar 

þar sem slíkt nýtist ekki til framfara í náminu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 14, 31–35 og 46). Gagnleg eða lýsandi endurgjöf felur í sér að kennari 

setur orð á það sem nemendur „hafa gert vel, í hverju þeir þurfa að bæta sig og 
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hvernig þeir geta bætt sig“ (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 46). Ásamt 

leiðsagnarmati er gert ráð fyrir því að kennarar sem starfa eftir Byrjendalæsi 

leggi fyrir stöðluð skimunarpróf nokkrum sinnum yfir skólaárið (Rósa 

Eggertsdóttir, 2009, bls. 37–38).  

Námsaðlögun og áhugasvið 

Hver nemendahópur samanstendur af fjölbreyttum hópi einstaklinga sem hafa 

ólík áhugasvið, mismunandi bakgrunn, þekkingu og færni í læsi. Í 

Byrjendalæsi er gert ráð fyrir því að komið sé til móts við námsþarfir allra 

nemenda inni í bekk. Það er gert með því að skipuleggja kennsluna á þann máta 

að fjölbreytni einkenni kennsluhætti og námsleiðir nemenda ásamt því að 

bjóða upp á val um verkefni eða vinnuaðferðir. Nemendur fást þannig við 

sameiginleg viðfangsefni en með mismunandi leiðum og á námshraða sem 

hentar hverjum og einum (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18; Rósa Eggertsdóttir 

o.fl., 2015, bls. 48). 

Hluti af námsaðlögun í Byrjendalæsi er rík áhersla á að veita nemendum 

stigskiptan stuðning við læsisnámið. Wood, Bruner og Ross (1976) útfærðu 

kenningu Vygotsky um svæði hins mögulega þroska og settu fram hugtakið 

stigskiptur stuðningur. Svæði hins mögulega þroska er bilið á milli þess sem 

nemandi getur sjálfur gert stuðningslaust og þess sem hann getur áorkað með 

utanaðkomandi aðstoð fullorðins eða jafningja sem býr yfir skilningi á því sem 

fengist er við (Bodrova, Leong, Paynter og Hensen, 2003, bls. 3–4 og 6–8). 

Með stigskiptum stuðningi getur kennari aðstoðað nemanda að ná færni til að 

leysa vanda eða viðfangsefni sem áður var utan getu hans. Í byrjun veitir 

kennarinn ríkulegan stuðning sem hann smám saman dregur úr þar til 

nemandinn hefur öðlast skilning á og náð þeirri færni sem hann er að tileinka 

sér og getur beitt henni sjálfur (Wood o.fl., 1976, bls. 89–90). 

Taka þarf með í reikninginn að það getur tekið börn töluverðan tíma að 

tileinka sér nýja færni og námstækni. Því getur stigskiptur stuðningur, frá 

sýnikennslu til sjálfstæðis, þurft að ná yfir allnokkurt tímabil (Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 106). Til þess að nám fari fram er mikilvægt að 

nemandinn sé virkur þátttakandi í gegnum allt ferlið og byggi upp þekkingu og 

skilning innra með sér. Þegar nemendum er kennt í hóp þarf að gæta að því að 

einhverjir sitji ekki óvirkir og hlusti bara á meðan önnur börn svara öllum 

spurningum. Þá er hætt við því að þeir óvirku byggi ekki upp þann skilning eða 
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færni sem til er ætlast. Það þarf að varast fleiri gryfjur svo sem ranga 

tímasetningu á hvenær dregið er úr stuðningi. Sé dregið of fljótt úr 

stuðningnum, áður en nemandinn hefur öðlast nægan skilning, er hætt við því 

að hann byggi upp ófullgerðan eða rangan skilning á viðfangsefninu eða 

færninni sem stefnt er að því að ná. Ef dregið er of seint úr stuðningnum er að 

sama skapi hætt við því að nemandinn missi hvatann til að takast á við ný 

viðfangsefni (Bodrova o.fl., 2003, bls. 7 og 9).  

Námsaðstæður og umhverfi 

Í Byrjendalæsi skiptir máli hvernig námsaðstæður kennarar skapa nemendum 

sínum. Í því felst hvernig þeir skipuleggja bæði kennsluna og kennslurýmið 

(Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2015, bls. 49–50). Þar sem nám er skipulagt án 

aðgreiningar þurfa nemendur að fá tækifæri til að vinna sjálfstætt, í pörum og 

í hópum. Hópaskipting þarf að vera sveigjanleg og hópar samsettir á 

mismunandi hátt (Sapon-Shevin, 2007, bls. 196). 

Leitast þarf við að bjóða upp á athafnamiðað nám (e. active learning) þar 

sem hreyfingu og samskiptum er fléttað saman við fjölbreytt viðfangsefni 

hverju sinni (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2010, bls. 26–27). Kennarar sem 

skipuleggja athafnamiðað nám veita nemendum tækifæri til að virkja hugsun 

og áhuga á náminu í gegnum raunverulegar eða ímyndaðar aðstæður. 

Nemendur læra í gegnum leiki eða athafnir sem styðja við námið, til dæmis má 

vinna með þætti sem efla færni í læsi í gegnum tónlist eða sköpun (Stephen, 

Ellis og Martlew, 2010, bls. 316–318). Spil og leikir eru einnig tilvalin leið til 

að skapa nemendum grundvöll fyrir samskipti og félagastuðning sem er 

mikilvægur í læsisnámi (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18; 2009, bls. 38–40).  

Kennslurýmið þarf að vera örvandi. Það felur til að mynda í sér gott aðgengi 

að fjölbreyttum bókakosti og námsgögnum, sýnileg nemendaverk og orðalista 

tengda textanum sem unnið er með (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2010, bls. 27).  

Fyrri rannsóknir á Byrjendalæsi 

Það er í mörg horn að líta þegar kennsla er skipulögð samkvæmt Byrjendalæsi 

og vert að hafa í huga að háleit markmið, ítarlegt skipulag og lýsing á 

framkvæmd gulltryggja ekki að kennslan sjálf verði árangursrík. Að sama 

skapi getur áætlun verið ófullgerð en kennslan skilvirk. Þar sem Byrjendalæsi 
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er tiltölulega nýlegt kennslulíkan er ekki til að dreifa mörgum rannsóknum á 

innleiðslu og festingu þess í sessi en það er þess virði að tæpa á þeim 

niðurstöðum sem þó liggja fyrir. 

Í skýrslu um þróunarstarf í fyrstu skólunum sem innleiddu Byrjendalæsi 

kemur fram að helmingur kennara taldi sig þurfa aukinn stuðning við að ná 

tökum á einstaklingsmiðaðri kennslu og námsmati í bekkjaraðstæðum. Auk 

þess vafðist fyrir þeim skipulag samvirkrar hópavinnu og skipulag fjölbreyttrar 

verkefnavinnu. Í skýrslunni kemur fram að þessir þættir falli frekar undir 

almenna færni kennara heldur en að þeir einskorðist við kennslulíkan 

Byrjendalæsis (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 45 og 48). 

Niðurstöður úr nýlegri rannsókn á reynslu og viðhorfi kennara til 

innleiðingar á kennslulíkaninu sem unnin var upp úr svörum 415 kennara frá 

árunum 2009–2012 benda til þess að inni á milli séu kennarar sem eru óöruggir 

með aðferðina. Þar kemur fram að kennarar eru almennt ánægðir með 

starfsþróunarlíkan Byrjendalæsis og þá aðstoð sem þeir höfðu fengið en veltu 

vöngum yfir því hvað tæki við að innleiðingu lokinni. Þeir sögðu nokkuð flókið 

og tímafrekt að temja sér vinnubrögðin, sérstaklega á fyrra ári þróunar-

vinnunnar, en eftir tveggja ára innleiðingarferli töldu kennarar sig engu að 

síður hafa náð ágætis tökum á að skipuleggja kennsluna með fjölbreytni að 

leiðarljósi. Eftir því sem á leið reyndist auðveldara að semja kennsluáætlanir 

og kennararnir þurftu síður að styðja sig við áætlanir frá öðrum. Þeir sem voru 

orðnir hvað öruggastir með sig í vinnubrögðum Byrjendalæsis sögðust jafnvel 

vera með skipulagið meira í huganum og setja minna niður í formlega áætlun 

og virtust farnir að setja eigið kennimark á útfærslu kennslunnar. Einhverjir 

nefndu að þeir tilgreindu ekki alltaf námsaðlögun í kennsluáætlunum sínum en 

reyndu að mæta þörfum nemenda í kennslunni í staðinn. Engu að síður kom 

fram hjá kennurum að þeir töldu sig þurfa aukna þjálfun í að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda líkt og í skýrslunni frá fyrstu innleiðingarárunum. 

Ályktanir sem voru dregnar af þessari rannsókn voru að mögulega þyrfti að 

ætla lengri tíma í innleiðingu á kennslulíkaninu þar sem það krefst töluverðrar 

umbreytingar á starfi (Eygló Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 1, 9, 11 og 14–18). 

Frumniðurstöður Rannsóknar á Byrjendalæsi gefa til kynna sambærilegar 

niðurstöður og úr fyrrgreindum rannsóknum. Meðal niðurstaðna er að kennarar 

eru almennt ánægðir með þá starfsþróun sem innleiðsla Byrjendalæsis hefur 

haft í för með sér og telja hana hafa leitt af sér fjölbreyttari námsverkefni og 

leiðir í kennslu. Þeir séu jafnframt meðvitaðri um að semja markvissar 
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kennsluáætlanir, laga námið að ólíkum námsþörfum, nýta merkingarbæra texta 

í læsiskennslunni, auka vægi ritunar frá upphafi og gæta jafnvægis í kennslu 

meginþátta málsins. Einnig telja þeir nemendur almennt virkari, áhugasamari 

og meðvitaðri um eigið nám samanborið við nemendur sem þeir kenndu 

samkvæmt öðrum lestrarkennslulíkönum. Engu að síður gefa frum-

niðurstöðurnar til kynna að kennarar hafi missterk tök á aðferðinni, það er dýpt 

innleiðingar þeirra á aðferðinni og notkunarstig (e. level of use) er 

mismunandi. Allir kennararnir sem fylgst var með hafa náð tökum á aðferðinni 

sem slíkri og eru færir um að fylgja ákveðnum farvegi í kennslunni. En á 

meðan sumir virðast vera fastir í vanaganginum og lítið leggja á sig til að ná 

dýpri tökum á aðferðinni eru dæmi um að aðrir séu komnir lengra á veg og 

leggi sig fram við að íhuga og þróa starfshætti sína enn frekar (Rúnar 

Sigþórsson, Halldóra Haraldsdóttir og Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2014, 

bls. 11–16). 

Ennfremur benda frumniðurstöður til þess að sumir kennarar eigi í 

erfiðleikum með námsmat og hvernig þeir geti nýtt námsmatsniðurstöður til að 

greina námsþarfir nemenda og skipuleggja næstu skref í náminu út frá þeim. 

Auk þess kom í ljós að hluti kennaranna eru óöruggir með það hvernig hægt sé 

að veita nemendum stigskiptan stuðning og koma á samvinnunámi milli 

nemenda með ólíka færni. Gögnin sýna einnig að innleiðing Byrjendalæsis 

felur í sér róttækar breytingar á læsiskennslu og þörf er á að byggja upp enn 

öflugri forystu innan skólanna til að styðja kennara í þróunarstarfinu. Jafnframt 

leiða frumniðurstöðurnar í ljós vísbendingar um að tvö ár séu ekki nægur tími 

til að festa starfsþróunina í sessi og því þurfi að huga að lengd samstarfs skóla 

við MSHA (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 11–16). 

Út frá ofangreindum niðurstöðum má ráða að ýmis atriði sem varða 

innleiðslu og kennslu samkvæmt Byrjendalæsi þarfnast frekari skoðunar. Í 

næsta kafla er greint frá því hvernig þessum vísbendingum er fylgt eftir og 

rannsakað að hvaða marki kennsluáætlanir og kennsla nokkurra kennara 

endurspegla það sem lagt er upp með samkvæmt Byrjendalæsi. 

2.4 Samantekt 

Samkvæmt nútímaskilgreiningum felur hugtakið læsi í sér færni til að skilja, 

túlka, skapa, miðla og vinna með letur og prentaðan texta í margvíslegu 

samhengi. Það snýst um merkingarsköpun og er samofið félagslegu umhverfi 
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sínu. Læsi nær því ekki eingöngu yfir færni í lestri og ritun heldur einnig 

hlustun og tjáningu. Í gegnum tíðina hafa verið skiptar skoðanir meðal 

fræðimanna varðandi það hvernig lestrarkennsla skili bestum árangri. Á 

síðustu öld voru settar fram þrjár meginkenningar um læsi og lestrarkennslu 

sem byggja á ólíkum námskenningum og kenningum um lestrarferlið. Út frá 

kenningunum voru þróuð lestrarkennslulíkön sem nefnast eindaraðferðir, 

heildaraðferðir og samvirkar aðferðir.  

Rannsóknir á kennslu kennara sem ná bestum árangri í læsiskennslu hafa 

sýnt fram á að það sem einkennir kennslu þeirra rúmast vel undir hatti 

samvirkra aðferða þar sem hægt er að laga námið að hverjum nemanda. 

Samvirk líkön gera ráð fyrir að lesandi styðjist hvoru tveggja við fyrri reynslu 

og þekkingu og rittákn í textanum og að lestur sé því í senn skynjun og 

vitsmunalegt ferli. Læsiskennsla sem tekur mið af samvirkum aðferðum er 

skipulögð frá heild til eindar og aftur til heildar þar sem unnið er með skilning, 

tilgang og merkingu málsins ásamt tæknilegum þáttum jöfnum höndum.  

Byrjendalæsi er íslenskt kennslulíkan og einskonar umgjörð um 

læsismenntun í 1. og 2. bekk sem fellur undir flokk samvirkra aðferða. 

Starfshættir Byrjendalæsis hafa verið innleiddir í allmörgum skólum á Íslandi. 

Kennslulíkanið er umfangsmikið og nær til margra þátta. Í afar stuttu máli 

gengur það út á að skipuleggja læsisnám þannig að það samþætti tjáningu, 

hlustun, lestur og ritun í gegnum vinnu með gæðatexta í þremur þrepum sem 

fara frá heild til eindar og aftur til heildar. Fyrri rannsóknir á Byrjendalæsi hafa 

sýnt fram á almenna ánægju kennara með Byrjendalæsi en jafnframt að skerpa 

þurfi á ákveðnum þáttum við innleiðingu kennslulíkansins. 
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3. Rannsóknin 

Rannsóknin sem hér er greint frá fellur undir stærri rannsókn, Rannsókn á 

Byrjendalæsi, þar sem gögn voru sótt í gagnasafn þeirrar síðarnefndu. 

Rannsókn á Byrjendalæsi er viðamikil rannsókn á starfsþróun, námi og kennslu 

samkvæmt Byrjendalæsi. Vinna við þá rannsókn hófst árið 2011 og að henni 

standa fræðimenn af hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri og 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands, og einn sjálfstætt starfandi fræðimaður. 

Nokkrir meistaranemar hafa auk þess nýtt gögn úr rannsókninni í sínum 

verkefnum án þess að hafa komið að gagnaöflun. Rannsókn á Byrjendalæsi er 

skipt í tvo hluta, annar hlutinn tekur til náms og kennslu en hinn til 

starfsþróunar og innleiðingar á Byrjendalæsi (Rúnar Sigþórsson, e.d., án 

síðutals). 

Markmið þessarar rannsóknar sem hér er greint frá er að varpa ljósi á að 

hvaða marki kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex grunnskólum á Íslandi 

sem starfa eftir Byrjendalæsi endurspegla það sem lagt er upp með samkvæmt 

kennslulíkaninu og hvernig kennsla sömu kennara endurspeglar áætlanir 

þeirra. 

 

Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

 Hvernig samræmast kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex 

grunnskólum Byrjendalæsi? 

 Hvernig samræmist læsiskennsla sömu kennara kennsluáætlunum 

þeirra? 

  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsókninni. Fyrst er greint frá 

rannsóknarsniði og gagnaöflun Rannsóknar á Byrjendalæsi. Þá er fjallað um 

úrvinnslu og greiningu gagnanna sem fengin voru úr gagnasafninu. Því næst 

er umfjöllun um siðferðileg atriði og réttmæti. Loks er stutt samantekt. 

3.1 Rannsóknarsnið og gagnaöflun 

Þegar rannsaka á tiltekið viðfangsefni þarf að setja fram markmið og ákvarða 

hvernig á að nálgast það. Nálgunin helgast af tilgangi rannsóknarinnar og 

hvaða rannsóknarsnið er líklegast til að gefa skýrasta mynd af og auka skilning 
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á viðfangsefninu. Rannsóknaraðferðir geta ýmist verið eigindlegar, 

megindlegar eða blandaðar. Sé tilgangurinn að lýsa, uppgötva eða dýpka 

skilning á viðfangsefninu er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir en ef 

setja á fram tilgátu eða kenningu sem leitast er við að styðja eða fella er rétt að 

nota megindlegar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, 

bls. 393 og 398). Í eigindlegum rannsóknum er að jafnaði unnið með fámenn 

úrtök eða fá tilvik sem gefur rannsakendum færi á að rannsaka fyrirbæri niður 

í kjölinn og öðlast djúpan skilning á því (Creswell, 2012, bls. 19; Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 222; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–231).  

Þegar eigindlegar aðferðir eru notaðar er gert ráð fyrir að rannsakandi viti 

ekki fyrirfram hvaða upplýsingar hann geti mögulega fundið áður en hann aflar 

gagna. Því er ekki sett fram tilgáta fyrirfram heldur markmið og 

rannsóknarspurning sem gögnin varpa ljósi á og rök eru leidd að niðurstöðu út 

frá þeim. Samkvæmt eigindlegri aðferðafræði er ekki hægt að lýsa og skilja 

mannleg og/eða félagsleg fyrirbæri nema setja sig inn í hugarheim og 

raunverulegt umhverfi þátttakenda (Creswell, 2012, bls. 16–18; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–230 og 

232).  

Í Rannsókn á Byrjendalæsi var rannsóknarsniðið blandað. Gagna var aflað 

með megindlegum spurningalistum og tilviksrannsóknum sem falla undir 

eigindlega aðferðafræði (Rúnar Sigþórsson, e.d., án síðutals). 

Tilviksrannsóknir eru góð leið til að ná djúpum skilningi á raunverulegum 

tilvikum og aðstæðum, til dæmis þegar verið er að skoða kennslu (Creswell, 

2012, bls. 465). Gagnaöflun fór fram 2013 og 2014 með tilviksathugunum í 

sex skólum sem unnið hafa samkvæmt kennslulíkaninu (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 2014, bls. 8). Þrjár athuganir voru gerðar í skólum á suðvesturhorni 

landsins og jafn margar í skólum á Norðurlandi. Áður var búið að gera 

forrannsóknir í tveimur skólum. Aðferðafræðileg sjónarmið og praktískar 

ástæður lágu að baki vali á þeim skólum sem tilviksrannsóknirnar voru gerðar 

í. Til að ná fram breidd í skólunum sem skoðaðir voru var ákveðið að afla 

gagna í skólum á fleiri en einu landsvæði en ferðakostnaður afmarkaði svæðin 

niður í tvö. Allir skólar á hvoru svæði fyrir sig sem unnið hafa samkvæmt 

Byrjendalæsi fóru í hatt og dregnir voru út þrír skólar og þrír til vara á hvoru 

svæði (Rúnar Sigþórsson munnleg heimild, 16. mars 2015). 
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Þess ber að geta að sjálf tók ég ekki þátt í að afla þeirra gagna sem hér er rýnt 

í heldur fékk aðgang að þeim til frekari úrvinnslu.  

Skjalarýni 

Í eigindlegum rannsóknum má oft fá gagnlegar upplýsingar með því að rýna í 

skrifleg gögn sem geta ýmist verið persónuleg eða opinber skjöl. Upplýsingar 

sem fást úr skjölum af ýmsum toga geta hjálpað rannsakendum að skilja 

fyrirbærið sem er til rannsóknar þar sem textinn er að jafnaði ritaður með 

orðalagi þátttakenda sem hafa hugsað gaumgæfilega um hvað þeir skrifa 

(Creswell, 2012, bls. 223). Meðal skjala sem fengin voru í skólunum voru 

kennsluáætlanir (Baldur Sigurðsson o.fl., 2012, bls. 15). 

Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir eru gagnlegar þegar rannsaka á hvort fólk framkvæmi það 

sem það segist gera (Bell, 2005, bls. 184) og eru algeng gagnasöfnunaraðferð 

þegar afmarkaður hluti skólastarfs er til rannsóknar. Þá fylgist rannsakandi 

með á vettvangi og skráir hjá sér í rauntíma atferli, aðstæður og atburði sem 

tengjast rannsóknarefninu (Creswell, 2012, bls. 212–215). 

Við öflun gagnanna fóru tveir rannsakendur í hverja vettvangsathugun. Í 

hverjum skóla fylgdust þeir með námi og kennslu samkvæmt skipulagi 

Byrjendalæsis í 2. bekk í eina viku. Fylgst var með öllum þremur þrepum 

Byrjendalæsis, en alla jafna spanna þau eina viku miðað við að unnið sé að 

læsistengdum verkefnum í að minnsta kosti 90 mínútur á dag. Rannsakendurnir 

beindu athygli sinni að mismunandi áhersluatriðum, sem voru ákveðin 

fyrirfram, og skráðu þau niður á skema. Annar rannsakandinn fylgdist með 

kennaranum og kennslunni en hinn með fjórum nemendum. Sá sem fylgdist 

með kennaranum og kennslunni skráði niður skipulag kennslurýmis, flæði 

kennslustundarinnar og athafnir kennarans. Í því fólst að skrá hvernig 

kennaranum tókst að koma kennsluáætluninni í framkvæmd, eiga samskipti 

við nemendur um viðfangsefnin, vekja og viðhalda áhuga þeirra og laga 

læsisnámið að einstaka nemendum. Í lok hverrar kennslustundar áttu 

rannsakendur óformlegt spjall við kennarann (Baldur Sigurðsson o.fl., 2012, 

bls. 14). 
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Rannsakandinn sem beindi athygli sinni að nemendunum fylgdist með fjórum 

nemendum sem valdir höfðu verið í samráði við kennarann með það að 

markmiði að sýna þverskurð af nemendahópnum. Rannsakandinn fylgdist með 

hverjum nemanda í tvær og hálfa mínútu í senn og skráði hvar nemandinn var 

staðsettur í kennslurýminu, hvaða viðfangsefni hann fékkst við, vinnubrögð og 

hvaða gögn hann notaði. Jafnframt skráði hann samskipti nemandans, hegðun, 

áhuga, einbeitingu og annað sem hann taldi skipta máli. Eftir tvær og hálfa 

mínútu færði rannsakandinn athyglina á næsta nemanda þannig að á hverjum 

tíu mínútum skráði hann þessa þætti fyrir alla fjóra nemendurna. 

Rannsakandinn ræddi auk þess einu sinni við þessa nemendur í vikunni sem 

hann var á vettvangi. Að því loknu báru rannsakendurnir tveir saman 

skráningar sínar fyrir kennslustundina og tengdu þær saman og við 

kennslulíkan Byrjendalæsis (Baldur Sigurðsson o.fl., 2012, bls. 14).  

Viðtöl við kennara 

Viðtöl eru ein leið til gagnasöfnunar og henta vel þegar skoða á reynslu og 

upplifun fólks í starfi. Þegar stuðst er við aðferðafræði eigindlegra viðtala 

leitast rannsakandi við að ná sem mestri innsýn í rannsóknarefnið og ná dýpt í 

umfjöllun um það í gegnum samræður um fyrirfram ákveðið umræðuefni 

(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137 og 143). Viðtölin í Rannsókn á Byrjendalæsi 

voru hálfopin einstaklingsviðtöl og voru tekin í sömu viku og 

vettvangsathugunin fór fram í hverjum skóla. Ein undantekning var á þessu 

þegar rætt var við þrjá umsjónarkennara saman sem sáu um samkennslu 

árgangs í einum skóla. Rannsakendur fóru með hliðsjónarspurningar í viðtölin 

en þegar taka á hálfopin einstaklingsviðtöl er gerður viðtalsrammi þar sem 

skráðar eru opnar spurningar auk dýpkunarspurninga sem rannsakandi styðst 

við í viðtali við viðmælanda. Með því móti fær viðmælandi færi á að ræða með 

eigin orðum um viðfangsefnið (Creswell, 2012, bls. 218; Silverman, 2013, bls. 

204). Í viðtölunum við kennara var meðal annars leitast við að fá upplýsingar 

um hugmyndir þeirra um góða kennslu til læsis og þeir beðnir um að lýsa 

læsiskennslu sinni. Þeir voru spurðir út í hvernig þeir meti námsstöðu, 

framfarir og árangur nemenda. Jafnframt voru kennararnir beðnir um að 

útskýra sinn skilning á hugmyndafræði Byrjendalæsis og fjalla um kennslu 

sína samkvæmt líkaninu. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan umbreytt í texta. 
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3.2 Úrvinnsla og greining gagna 

Til að svara rannsóknarspurningum þessarar rannsóknar voru gögn sem hér er 

unnið úr sótt í gagnasafn Rannsóknar á Byrjendalæsi. Þess hluta gagnasafnsins 

sem var rýnt í var aflað með skjalarýni, vettvangsathugunum í 2. bekk og 

viðtölum við kennara. Skjalarýni þessarar rannsóknar fólst í því að rýna í 

kennsluáætlanir sem kennarar lögðu til grundvallar læsiskennslu í skólunum 

sex meðan á vettvangsathugunum stóð. Kennsluáætlanir voru greindar út frá 

greiningarlista (sjá fylgiskjal 1) þar sem skoðað var hvernig kennarar útfærðu 

kennsluáætlanir og höguðu kennslu hvað varðar eftirfarandi þætti: Markmið, 

námsmat, námsaðlögun, námsaðstæður og umhverfi, kennsluaðferðir, þrepin 

þrjú í Byrjendalæsi og samþættingu tals, hlustunar, lesturs og ritunar. 

Því næst var rýnt í hvernig læsiskennslan samræmdist kennsluáætlunum, 

það er hvort kennararnir fylgdu þeim eftir í framkvæmd. Kennsluáætlanirnar 

voru bornar saman við frumgögn úr vettvangsathugunum. Viðtöl við 

kennarana voru síðan nýtt til að fá heildstæðari mynd af gögnunum og svara 

spurningum sem var ósvarað. Í niðurstöðukafla er greint frá hverju tilviki fyrir 

sig í sérstökum kafla þar sem byrjað er á að lýsa kennsluáætluninni og 

framkvæmdin í kennslustofunni síðan skoðuð. 

Siðferðileg atriði og réttmæti niðurstaðna 

Huga þarf að siðferðilegum atriðum og réttmæti í öllum rannsóknum. Með 

siðferðilegum atriðum er átt við þær kröfur sem rannsakendur þurfa að mæta 

til þess að rannsóknir þeirra brjóti hvorki á réttindum þátttakenda né annarra 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–80). Þar sem gögn þessarar rannsóknar 

eru sótt í gagnasafn annarrar rannsóknar eiga margar af þeim siðferðilegu 

kröfum sem gjarnan er fjallað um í tengslum við rannsóknir ekki við hér. Þeim 

skilyrðum hefur nú þegar verið fullnægt í Rannsókn á Byrjendalæsi. Allra 

tilskilinna leyfa var aflað fyrir þá rannsókn sem og upplýsts og óþvingaðs 

samþykkis þátttakenda. Meðal siðferðilegra atriða hverrar rannsóknar sem þarf 

að gæta að er persónuvernd þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81) 

en gögnin bárust mér dulkóðuð svo ég hef hvorki nöfn þátttökuskólanna né 

þeirra einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni. Til aðgreiningar eru skólarnir 

sex númeraðir og kallast hér S1, S2, S3, S4, S5 og S6. Mín siðferðilega skylda 
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gagnvart gögnunum felst því einkum í því að fara vandlega með þau og draga 

fram réttmætar niðurstöður.  

Réttmæti má skilgreina sem mælikvarða á hversu sanna og nákvæma mynd 

niðurstöður gefa (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 27). Til að fá sem 

réttmætasta niðurstöðu þarf rannsakandi að gæta að því að gott samræmi sé á 

milli rannsóknarspurningar, gagnasöfnunaraðferða og aðferða við 

gagnagreiningu. Jafnframt skiptir þekking, hæfni og nákvæmni rannsakandans 

máli fyrir gæði rannsóknar. Nauðsynlegt er að hann vandi til verks og sé 

heiðarlegur við gagnagreiningu og láti ekki eigin fyrirframgefnar hugmyndir 

eða skoðanir hafa áhrif á rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 64; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 215–222). Fleiri þættir styrkja réttmæti rannsókna, til 

dæmis gagnasöfnunarsamþætting (e. methods triangulation), sem á við þegar 

fleiri en ein aðferð eru notaðar við gangasöfnun (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 218–220). Gagnanna sem notuð eru í þessari 

rannsókn var aflað á þrennskonar máta, með skjalarýni, vettvangsathugunum 

og viðtölum og styrkir það réttmæti hennar. Til þess að rannsóknin gefi sem 

sannasta og nákvæmasta niðurstöðu af þeim tilvikum sem eru hér til skoðunar 

hafði ég ofangreinda þætti í huga við alla vinnu við þessa rannsókn og 

ígrundaði reglulega með gagnrýnum huga rannsóknarferlið í heild til að styrkja 

réttmæti rannsóknarinnar.  

Við ofangreint má bæta að áður en vinna við þessa rannsókn hófst hafði ég 

öðlast nokkra þekkingu á Byrjendalæsi í kennaranáminu. Til að undirbúa mig 

fyrir einnar annar vettvangsnám og dýpka þekkingu mína á Byrjendalæsi enn 

frekar sat ég tveggja daga Byrjendalæsisnámskeið fyrir kennara. Í vettvangs-

náminu fylgdist ég með kennslu sem og skipulagði og kenndi samkvæmt 

kennslulíkaninu. Aðra tengingu hef ég ekki við Byrjendalæsi. 

3.3 Samantekt 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn með það að markmiði að varpa ljósi á að 

hvaða marki kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex grunnskólum á Íslandi 

sem starfa eftir Byrjendalæsi endurspegla það sem lagt er upp með samkvæmt 

kennslulíkaninu og hvernig kennsla sömu kennara endurspeglar áætlanir 

þeirra. Gögn voru sótt í gagnasafn Rannsóknar á Byrjendalæsi en þeirra var 

aflað með tilviksrannsóknum í sex grunnskólum og þau samanstanda af 
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vettvangsathugunum, kennsluáætlunum og viðtölum við kennara. Við 

úrvinnslu voru kennsluáætlanir greindar út frá greiningarlista og gögn úr 

vettvangsathugunum borin saman við kennsluáætlanirnar. Persónuverndar 

þátttakenda var gætt í hvívetna og stuðlað að réttmæti niðurstaðna með 

gagnasöfnunarsamþættingu og vönduðum vinnubrögðum. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt í sex undirkafla þar sem greint er frá hverju tilviki fyrir sig í sérstökum 

kafla. Undirkaflarnir eru allir með sama sniði þar sem fyrst er fjallað um 

kennsluáætlunina og síðan rýnt í framkvæmdina í kennslustofunni. Loks er 

stutt samantekt. 

4.1 Skóli S1 

Kennsluáætlun 

Kennsluáætlunin er skýr og ítarleg. Í sérstökum dálkum er greint frá 

námsumhverfi, námsmarkmiðum, námsmati og heimavinnu. Áætlunin nær yfir 

sex kennsludaga og er samþætt við samfélagsfræði. Daglegur tími sem er 

áætlaður í læsiskennslu er frá 55 mínútum og upp í 140 mínútur og vinnan fer 

fram í einni til tveimur lotum yfir daginn alla daga vikunnar. Í lýsingu á 

námsumhverfi er fjölbreyttum læsishvetjandi gögnum lýst. 

Markmiðin sem sett eru fram eru alls 18 talsins. Sömu markmið eru fyrir 

alla og langflest eru þess eðlis að hægt er að meta hvernig nemendum gengur 

að ná þeim. Þó er eingöngu gert ráð fyrir því að meta tvö af markmiðunum. 

Námsmat er í höndum nemenda og kennara. Nemendur fylla út sjálfsmatsblað 

að vinnu lokinni og kennari nýtir ritun til að meta einstaklingsþarfir út frá 

ákveðnum atriðum. Í viðtali sagði kennarinn að það væri mikil vinna að ætla 

að meta allt sem nemendur gera og ekki hægt að gera það stöðugt. Jafnframt 

að það væri eitt að skrá það niður en annað að fylgja því eftir í framhaldinu og 

það væri ekki síður áskorun. Hann sagði einnig að það væri erfitt að ætla sér 

að gera allt sem Byrjendalæsi felur í sér án þess að það halli á aðrar 

námsgreinar. 

Í sumum verkefnum er gert ráð fyrir námsaðlögun þar sem kennari velur og 

úthlutar nemendum verkefni eftir stöðu þeirra í lestri. Jafnframt er gert ráð fyrir 
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því að kennari vinni sérstaklega með lítinn hóp nemenda að léttari verkefnum. 

Ekki er tilgreint hvort nemendur hafi val um viðfangsefni eða vinnuaðferðir. 

Þegar horft er í hvernig kennslan er skipulögð í þremur þrepum er öllum 

þáttum gerð skýr skil og vinnan fer frá heild til eindar og aftur til heildar. Gert 

er ráð fyrir því að kennari lesi fyrsta lestur textans, sem er bókin Unugata, fyrir 

nemendur eftir að búið er að spá fyrir um inntak hans og kynna höfund. Að 

loknum lestri eru umræður um efni textans. Í öðrum lestri er sagan rifjuð upp 

og lesin með þátttökulestri3 nemenda og orð og hugtök rædd eftir lesturinn. 

Lykilorð er tilgreint og hefur beina tengingu við markmið. Lykilorðið er 

samsett orð sem er bæði nýtt sem uppspretta tæknilegrar vinnu með samsett 

orð og samhljóðasamband sem felst í orðinu. Gæðatextinn er lagður til 

grundvallar svo til allri vinnu í öðru þrepi. Gert er ráð fyrir fjölbreytni í vinnu 

nemenda. Dæmi eru um að allir nemendur vinni að sama viðfangsefni, að 

nemendur vinni á stöðvum með mismunandi verkefni og að þeir vinni í hópum 

þar sem verkefni eru sniðin að þörfum þeirra. Jafnframt vinna nemendur í 

pörum og einir. 

Áður en enduruppbygging textans hefst eru söguþráður og ný orð rifjuð upp 

með nemendum og hugarkort gert í sameiningu. Nemendur vinna síðan sjálfir 

hugarkort sem nýtist þeim við ritun. Þannig er upprifjun nýrra orða og þjálfun 

í námstækni sameinuð. Þegar nemendur hafa lokið við ritunarverkefni lesa þeir 

það fyrir nokkra samnemendur og fléttast ritun, sköpun og tjáning þannig 

saman í vinnu í þriðja þrepi áætlunarinnar. Gert er ráð fyrir því að kennari 

styðjist við sýnikennslu og samræður til náms og svo virðist sem áætlað sé að 

beita stigskiptum stuðningi að einhverju leyti við gerð hugarkorta. 

Í áætluninni er greint frá því að nemendur vinni í hópum en forsendur 

skiptingar í hópa eru ekki nefndar að öðru leyti en því að í eitt skipti er svipuð 

lestrargeta rök fyrir tvískiptingu nemendahópsins og eitt sinn í paravinnu. 

Þegar nemendur eru í stöðvavinnu er ekki alveg ljóst hversu mikillar samvinnu 

er krafist. Jafnvel getur átt við að þeir vinni án beinnar samvinnu að einhverjum 

verkefnum en gera má ráð fyrir því að samábyrgð og samvinna séu forsenda 

vinnu þegar þeir spila og taka þátt í paralestri.  

Þegar á heildina er litið sést að í áætluninni haldast viðfangsefni í hendur 

við markmið og allir fjórir meginþættir málsins fá sinn sess.  

                                                      
3 Þátttökulestur er þegar kennari les upphátt og nemendur botna sumar setningar. 
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Kennsluáætlun í framkvæmd 

Kennsluáætluninni var fylgt í öllum meginatriðum. Um tíma var kennslan 

komin fram úr áætluninni hvað varðar tíma og þá voru tekin fyrir verkefni úr 

næstu lotu. Verkefnum var aðeins breytt eða þau unnin í annarri röð en til stóð 

og verkefni sem fól í sér sköpun var bætt við. Eftir að verkefni höfðu verið 

lögð fyrir hluta nemendahópsins kom í ljós að þörf væri á að stytta og einfalda 

sum verkefni og útskýra önnur betur fyrir nemendum og var kennslunni hagað 

í samræmi við það. Framkvæmdin var engu að síður öll innan ramma 

Byrjendalæsis. Námsumhverfi var læsishvetjandi og í stofunni var meðal 

annars að finna fjölbreyttan bókakost sem tengdist viðfangsefninu, spil, 

sýnileg nemendaverk, ólíkar vinnustöðvar og aðgengilegar leiðbeiningar um 

lestur. 

Í áætluninni var kennsla í Byrjendalæsi skipulögð frá 55 og upp í 140 

mínútur í einni til tveimur lotum daglega. Tímasetningar stóðust en við þrjár 

lotur bættust 5–15 mínútur og dagleg kennsla var frá því að vera 60 mínútur 

og upp í 150 mínútur.  

Nemendur unnu að öllum settum námsmarkmiðum og námsmat var með 

sama formi og gert var ráð fyrir í kennsluáætlun auk þess sem kennarinn veitti 

leiðbeinandi endurgjöf. Kennarinn vísaði reglulega í markmiðin sem unnið var 

að til að gera nemendur meðvitaða um námið. Hluti endurgjafarinnar var 

einstaklingsmiðaður fyrir nemanda sem þurfti ríkulegan stuðning við námið. Í 

kennslustundum hrósaði kennarinn nemendum og veitti þeim endurgjöf um 

hvað væri rétt og leiðbeindi hverjum og einum um hvað þyrfti að laga og hvatti 

áfram. Stundum fengu nemendur stimpil þegar þeir luku við verkefnablöð en 

stimplarnir eru hluti af SMT agakerfi skólans. Einn nemandi var beðinn um að 

laga eitt atriði í verkefni og fékk hrós og stimpil þegar lagfæringu var lokið. 

Jafnframt minnti kennarinn nemendur á að vanda sig þar sem hann ætlaði að 

fá verkefnið til að meta hversu duglegir þeir væru.  

Þegar síðasta verkefninu í kennsluáætluninni var lokið fengu nemendur 

sjálfsmatsblað þar sem þeir mátu fjögur atriði varðandi eigin frammistöðu og 

þekkingu með því að merkja við broskarla. Kennari minnti á að ekki mætti 

plata og að hver og einn yrði að merkja rétt við. 

Námsaðlögun var með svipuðu móti og greint var frá í kennsluáætlun þó að 

ekki væri hægt að greina að hópur nemenda fengi léttari verkefni. Meirihluta 

tímans var nemendum skipt upp í getuskipta hópa þar sem kennari aðstoðaði 

slakari hópinn, fór ítarlegar yfir verkefnin með meðlimum hans og útskýrði 
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með fleiri dæmum. Í einni kennslustund var nemendum skipt í lestrarpör sem 

skiptust á að lesa upphátt og spyrja út úr textanum en kennarinn las fyrir 

nemendur sem höfðu ekki forsendur til að lesa sjálfir. Nemendur unnu saman 

þegar þeir spiluðu orðabingó4 og lásu í tímatökulestri.5 Að öðru leyti unnu 

nemendur að mestu einstaklingsverkefni þar sem þeir sátu í hópum en unnu án 

beinnar samvinnu. Í kennsluáætluninni var gert ráð fyrir paravinnu í einni 

lotunni þar sem pör ynnu að mismunandi verkefnum eftir þörfum en í 

kennslustundinni unnu allir einstaklingsverkefni í staðinn og nokkrir nemendur 

sem voru lengi að skrifa fengu afslátt af kröfum og þurftu að skrifa færri 

setningar en aðrir. Þegar umræður fóru fram í heimakrók gætti kennari þess að 

laga spurningar til nemenda að færni hvers og eins. 

Nemendur sem þurftu meira aðhald en þorri hópsins fengu mesta athygli 

kennarans og stuðningsfulltrúans. Stuðningsfulltrúinn tók í nokkur skipti einn 

nemanda fram með sér út úr kennslurýminu hluta úr tíma til að vinna og þrír 

nemendur fóru í eitt skipti fram með sérkennara til að fást við samskonar 

verkefni og aðrir. Í viðtali sagði kennarinn að þetta væri fyrsti veturinn sem 

hann hefði aðgengi að sérkennara í skólanum. 

Nemendur fengu í tvígang val um viðfangsefni eða vinnuaðferðir. Annars 

vegar máttu þeir velja sér blaðsíðu til að lesa í bókinni sem unnið var með og 

hins vegar fengu þeir val um útfærslu eins verkefnis innan ákveðins ramma. 

Kennslan fór frá heild til eindar og aftur til heildar líkt og gert var ráð fyrir í 

kennsluáætluninni. Kennslan hófst á kveikju um viðfangsefnið þar sem áhugi 

nemenda var vakinn. Kennarinn las fyrsta lestur sögunnar og staldraði 

reglulega við í lestrinum og bað nemendur um að spá fyrir um framhaldið. 

Nemendur lásu því næst tveir og tveir saman blaðsíður að eigin vali og spurðu 

félaga sinn út í það sem þeir lásu. 

Við upphaf næstu lotu rifjaði kennarinn upp það sem nemendur voru búnir 

að læra og fór ítarlegar í umræður um efni bókarinnar. Kennarinn skipti hluta 

nemendahópsins í lestrarpör eftir sýnikennslu á því hvernig þeir áttu að skiptast 

á að lesa skýrt á meðan hinn hlustaði og fylgdist með í bókinni og svaraði svo 

spurningum lesarans í heilum setningum. Hinn helmingur nemendahópsins var 

eftir í heimakrók með kennara þar sem kennarinn las bókina í annað sinn fyrir 

                                                      
4 Orðabingó er bingó með orðum úr textanum. 
5 Tímatökulestur er þegar nemendur skiptast á um að lesa og taka tímann á þeim 

sem les. Ferlið er endurtekið með það fyrir augum að bæta tímann í seinna skiptið sem 

lesið er  
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hópinn og stoppaði við erfið orð og orðasambönd og virkjaði nemendur í að 

finna skýringar á orðunum með því að leiða þá að merkingu þeirra. Að þessari 

vinnu lokinni sameinaðist allur bekkurinn með kennaranum og þeir sem lásu í 

pörum fengu tækifæri á að biðja um útskýringar á erfiðum orðum sem þeir 

rákust á í lestrinum.  

Því næst hófst vinna í öðru þrepi með tæknilega þætti. Kennarinn kynnti 

lykilorðið fyrir helmingi hópsins sem hafði verið í paralestri og kom honum af 

stað í paravinnu þar sem nemendurnir fundu orð í orði,6 orð úr orði7 og orð 

með samhljóðasambandinu sem getið var í markmiðum vikunnar. Hinn 

helmingur nemendahópsins fékk ítarlegri innlögn á lykilorðinu áður en hann 

fór í lykilorðavinnu.  

Eftir lykilorðavinnu unnu nemendur að margskonar sundurgreinandi og 

samtengjandi verkefnum á stöðvum. Þeir bjuggu til krossglímu8 úr lykilorðinu, 

fundu samsett orð úr bókinni Unugötu og skrifuðu niður og teiknuðu 

orðaskugga9 sem þeir notuðu síðan til að spila veiðimann. Þeir drógu samsett 

orð úr bunka og fundu úr hvaða orðum þau voru samsett og skrifuðu niður og 

unnu einnig með samsett orð úr nærsamfélaginu í tengslum við viðfangsefnið. 

Þeir skrifuðu sóknarskrift10 með málsgreinum úr Unugötu og unnu með 

sérnöfn með því að draga myndir af persónum úr bókinni og finna nöfn þeirra 

og skrá niður. Nemendur unnu víðsvegar í kennslurýminu og hluti þessarar 

vinnu krafðist þess að þeir hreyfðu sig á milli staða til að leysa verkefnin.  

Enduruppbygging textans fól í sér ritun, sköpun og tjáningu. Áður en 

vinnan hófst rifjaði kennarinn upp og stýrði umræðum um söguþráðinn í 

bókinni með nemendum. Því næst var hann með sýnikennslu í gerð hugarkorta 

og virkjaði nemendur til að hugsa upphátt með sér í því ferli. Nemendur gerðu 

sín eigin hugarkort og kennarinn veitti sumum nemendum stigskiptan stuðning 

                                                      
6 Að finna orð í orði er að finna orð sem leynast í lykilorðinu án þess að rugla 

stöfunum í orðinu, t.d. ef lykilorðið er dyrabjalla leynast orðin dyr, bjalla og alla í því. 
7 Að finna orð úr orði er að nýta stafina úr lykilorðinu til að mynda ný orð, t.d. ef 

lykilorðið er dyrabjalla er hægt að mynda orðin bar og allra úr því. 
8 Krossglíma er þegar lykilorðið er skrifað lóðrétt á blað og við hvern staf í 

lykilorðinu er skráð lárétt orð sem inniheldur viðkomandi staf. 
9 Orðaskuggar er þegar skuggar orða eru teiknaðir á rúðustrikað blað. Hver 

bókstafur þekur á bilinu eina til þrjár rúður eftir því hvort hann nái niður fyrir eða upp 

fyrir línu. 
10 Sóknarskrift er þegar orðalisti eða texti er settur fjarri þeim stað sem nemendur 

vinna á og þeir þurfa að ganga að orðunum, lesa þau, muna eins mörg orð og þeir geta 

og skrifa niður þegar þeir koma til baka. 
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við þá vinnu. Í næstu lotu fór kennarinn aftur yfir söguþráðinn með áherslu á 

orðaforða sem nemendur áttu að tileinka sér, uppbyggingu sögunnar og 

aðalatriði. Því næst var sýnikennsla á því hvernig hugarkort nýtast við ritun 

áður en nemendur spreyttu sig sjálfir á því verkefni. Síðasta verkefni nemenda 

var að kynna ritunarverkefnið sitt á höfundastól. Kennarinn setti fjóra 

nemendur saman þar sem hver og einn sýndi mynd, las upp af hugarkortinu og 

málsgreinarnar sem hann hafði skrifað. Aðrir nemendur sem hlustuðu fengu 

tækifæri til að koma með eina ósk og hrós til þess sem kynnti sitt verkefni. 

Loks kynnti kennarinn fyrir nemendum sjálfsmatsblað sem þeir fylltu út. 

4.2 Skóli S2 

Kennsluáætlun 

Áætlunin, sem er fyrir 1. og 2. bekk, nær yfir rúmlega viku og er skilmerkilega 

fram sett. Greint er frá markmiðum, námsmati, námsaðlögun og 

kennslugögnum og örvandi námsumhverfi lýst. Kennslan er skipulögð í einni 

til tveimur lotum hvern dag þar sem heildartími fyrir vinnu samkvæmt 

áætluninni er frá 10 og upp í 100 mínútur. Markmiðin eru fjögur talsins og 

hægt er að meta hvernig nemendum gengur að ná hluta þeirra. Fremur óljóst 

er hvernig námsmati er háttað en því er lýst með tveimur orðum, „símat“ og 

„leiðsagnarmat“ og ekki greint nánar frá því.  

Nemendur hafa ekki val um vinnuaðferðir eða viðfangsefni og 

námsaðlögun er hvorki tilgreind sérstaklega í markmiðum né í tengslum við 

námsmat. En í gegnum áætlunina er afar skýrt greint frá því fyrir hverja 

kennslulotu hvernig koma á til móts við nemendur sem þurfa aukna aðstoð við 

námið. Dæmi um námsaðlögun er að textinn er lesinn sérstaklega fyrir þrjá 

nemendur. Nemendur í 2. bekk sem þurfa á endurinnlögn bókstafa að halda 

fylgja 1. bekk við vinnu með tvo samliggjandi stafi úr lykilorðinu. Nemendur 

sem ráða við það lesa sjálfir texta og finna samheiti til að vinna með á meðan 

aðrir fá úthlutað stökum orðum hjá kennara. Í paralestri lesa sumir nemendur 

hvor fyrir annan en aðrir fá stafaspjöld til að æfa sig á.  

Kennsluáætlunin spannar þrepin þrjú. Í fyrsta þrepi kynnir kennari bókina 

Sagan af undurfögru prinsessunni og hugdjarfa prinsinum hennar og að lestri 

loknum eru áætlaðar stuttar umræður um söguna og upprifjun. Annar lestur 
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bókarinnar er með sama fyrirkomulagi og áætlað að fara ítarlega í hverja opnu, 

spyrja ákveðinna spurninga og útskýra merkingu orða.  

Vinna í öðru þrepi hefst á innlögn á lykilorði sem tengist öllum 

markmiðunum. Lýst er fjölbreyttri vinnu nemenda þar sem dæmi eru um að 

þeir vinni að sama viðfangsefni, vinni ólík verkefni í hringekjum, séu í 

paravinnu og fáist í hópum við verkefni sem eru sniðin að þörfum þeirra. Það 

er óljóst hversu mikillar samvinnu er krafist á hverri stöð í hringekjum. 

Mögulega geta nemendur unnið án beinnar samvinnu að sumum verkefnum en 

samvinna er líklega forsenda vinnunnar þegar nemendur spila. Skipting í hópa 

ræðst af færni nemenda og þeir sem búa yfir svipaðri færni vinna saman. 

 Þrepin þrjú skarast nokkuð þar sem gert er ráð fyrir þátttökulestri og 

kórlestri í bland við tæknilega vinnu og undirbúning fyrir enduruppbyggingu 

textans með gerð hugarkorta. Vinnan við hugarkort fer fram stig af stigi. 

Snemma í áætluninni er ráðgert að nemendur taki þátt í að safna orðum á 

flettitöflu með kennara. Í næstu lotu gera þeir hugarkort í hringekju og næstu 

tvær lotur er ritun sögu eftir hugarkortinu hluti af hringekjuvinnu. Með þessu 

móti er nemendum veittur stigskiptur stuðningur við að þjálfa námstækni 

samhliða skapandi ritun. Áætluninni lýkur í þriðja þrepi þar sem nemendur 

kynna söguna sína fyrir bekkjarfélögum. 

Að öllu samanlögðu má greina að vinna með lestur, ritun, hlustun og 

tjáningu er samþætt í áætluninni og verkefni sem nemendur fást við eru vel til 

þess fallin að hjálpa þeim að ná settum markmiðum. 

Kennsluáætlun í framkvæmd 

Kennsluáætlunin var framkvæmd svo til að öllu leyti. Undir lok vikunnar varð 

að fresta einum lið áætlunarinnar vegna veikinda kennara. Framvinda 

kennslunnar var í samræmi við áætlunina og verkefni lögð fyrir í sömu röð og 

gert var ráð fyrir. Í áætluninni var kennsla í Byrjendalæsi skipulögð frá 10 og 

upp í 100 mínútur í einni til tveimur lotum daglega. Þess ber að geta að þegar 

áætlunin var eingöngu 10 mínútur var um að ræða fyrsta lestur bókarinnar og 

vettvangsathugun var ekki í gangi. Daglegur kennslutími samkvæmt 

Byrjendalæsi var á bilinu 75 til 140 mínútur og skeikaði um 20–35 mínútur til 

eða frá áætluninni. Í heildina tók kennslan lengri tíma en gert var ráð fyrir í 

áætluninni. 
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Námsumhverfi var læsishvetjandi. Í kennslurýminu voru bækur og námsgögn 

aðgengileg, fjölbreytt aðstaða til vinnu og leiðbeiningar um gagnvirkan lestur, 

námsmarkmið vikunnar og verk nemenda sýnileg. 

Kennsla og vinna nemenda samræmdist markmiðunum fjórum sem sett 

voru. Í kennsluáætluninni var eingöngu greint frá námsmati með orðunum 

„símat“ og „leiðsagnarmat“ án frekari útskýringa. Í vettvangsathugunum sást 

að kennarar voru duglegir að hrósa nemendum fyrir dugnað og afköst en settu 

aldrei orð á það sem þeir voru að hrósa fyrir. Nemendur fengu stundum 

endurgjöf á verkefni sín þar sem tekið var tillit til stöðu þeirra og kennararnir 

hvöttu þá áfram og leiðbeindu þeim um næstu skref. Í lok vikunnar var kennari 

byrjaður að hlusta á nemendur lesa sögur sem þeir sömdu í vikunni og 

rannsakendur á vettvangi töldu mögulegt að það væri hluti af námsmati. 

Námsmat var að öðru leyti fyrirferðarlítið í kennslunni og ekki var séð að 

neinar skipulegar athuganir færu fram. Í viðtali við einn af kennurunum var 

hann spurður út í námsmat og sagði hann að þeir væru nýbyrjaðir að nota 

gátlista. Áður hefðu þeir skráð námsstöðu og framfarir nemenda hjá sér á miða 

og í kjölfarið skipulagt kennslu fyrir ákveðna nemendur í þeim þáttum sem 

þeir þurftu aukna þjálfun í eða flóknari verkefni fyrir þá sem þurftu meira 

krefjandi viðfangsefni. Jafnframt sagði kennarinn að þeir myndu oft fylgjast 

með ákveðnum atriðum í stöðvavinnu til að meta stöðu nemendanna. 

Líkt og kom fram í kennsluáætluninni höfðu nemendur hvorki val um 

vinnuaðferðir né viðfangsefni. Námsaðlögun var með því formi sem greint var 

frá í áætluninni og komið var sérstaklega til móts við þá nemendur sem þurftu 

á aukinni aðstoð að halda. Þar sem um samkennslu á milli 1. og 2. bekkjar var 

að ræða var nemendum stundum blandað á stöðvar þvert á bekkina eftir 

námsþörfum og jafnframt kom einn nemandi úr 1. bekk inn í hópavinnu með 

nemendum úr 2. bekk til að fá verkefni við hæfi. Lögð voru fyrir mismunandi 

og misþung verkefni eftir því hvað nemendur réðu við og kennararnir 

leiðbeindu og aðstoðuðu sérstaklega þá sem þurftu slíkan stuðning. Tveir 

nemendur unnu bróðurpart vikunnar á sérstakri TEAACH11-stöð inni í 

kennslurýminu þar sem verkefni voru löguð að þeirra þörfum og fengu mikla 

einstaklingsaðstoð ýmist frá stuðningsfulltrúa eða kennara.  

                                                      
11 TEACCH „er skammstöfun sem stendur fyrir Treatment and Education of 

Autistic and related Communications Handicapped Children, eða meðferð og kennsla 

barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir“ (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d., án síðutals).  
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Aðrir nemendur unnu oftast í hópum eða pörum að margvíslegum verkefnum. 

Kennarar skiptu nemendum í hópa eftir námsstöðu. Það fór eftir viðfangsefni 

hverju sinni hvort nemendur með svipaða færni eða nemendur með ólíka færni 

voru settir saman í hóp. Athafnir nemenda í fyrsta og öðru þrepi kröfðust 

samvinnu og samábyrgðar af einhverjum toga. Dæmi um slík verkefni voru 

spil, stafahjól12 og kórlestur13 þar sem nemendur þurftu að finna hæfilegan 

lestrarhraða sem hentaði öllum í hópnum og halda honum. Að jafnaði gekk 

nemendum ágætlega með verkaskiptingu þó með einhverjum undantekningum 

í paravinnu þar sem annar nemandinn var óvirkur eða komst ekki að. Þegar 

vinna nemenda var komin í þriðja þrep sátu þeir í hópum en unnu án beinnar 

samvinnu og í síðustu lotunni unnu þeir einir eða í pörum. Kennararnir voru 

ávallt tilbúnir með aukaverkefni fyrir nemendur sem luku fljótt við verkefnin 

sín og skiptu þeim jafnvel upp í nýja samstarfshópa í þeirri vinnu eftir þörfum. 

Þessara aukaverkefna var ekki getið í kennsluáætluninni en þau voru öll innan 

ramma Byrjendalæsis. 

Kennslan spannaði þrepin þrjú. Kennsla í fyrsta þrepi byrjaði áður en 

vettvangsathugun hófst en samkvæmt áætlun átti að kynna og lesa söguna fyrir 

nemendur áður en þeir fóru í helgarfrí. Þegar kom að öðrum lestri rifjaði 

kennarinn söguna upp, las og sýndi jafnóðum myndir, útskýrði orð og leiddi 

nemendur áfram við að draga ályktanir út frá sögunni. Í næstu lotu hófst 

tæknileg vinna. Kennarinn kynnti lykilorðið og tengdi það við vinnu með 

samheiti. Því næst tók við sýnikennsla, með þátttöku nemenda, á hvernig ætti 

að vinna með samheiti úr textanum og nemendur unnu síðan í pörum. Í næstu 

lotum unnu nemendur á stöðvum að ýmsum sundurgreinandi og samtengjandi 

verkefnum í bland við stærðfræðiverkefni sem tengdust ekki Byrjendalæsi. 

Læsistengdu verkefnin voru samheitajöfnuspil, að finna orð í og úr lykilorðinu, 

spila minnisspil með algengum orðum og stafahjólaspil til að æfa að greina í 

sundur bókstafi með áþekka lögun. Auk þess hljóðgreindu nemendur orð í 

gegnum leik og gerðu hugarkort sem nýttist sem grunnur að ritun í 

enduruppbyggingu. Við gerð hugarkortanna var kennaranemi á stöðinni til að 

leiðbeina við gerð þeirra og laga að getu nemenda þar sem fæstir voru öruggir 

með þessi vinnubrögð. Á einni stöð var kórlestur og um tíma var kennsla í 

öllum þrepunum í gangi í einu.  

                                                      
12 Stafahjól er einskonar spilaskífa til að æfa hljóðgreiningu tveggja bókstafa í 

gegnum leik. 
13 Kórlestur er þegar fleiri en einn nemandi lesa upphátt í kór. 
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Þegar kom að enduruppbyggingu textans nýttu nemendur fyrrgreind hugarkort 

til stuðnings í ritun ævintýra. Jafnframt kom myndmenntakennari inn í 

kennsluna og samþætti sköpun og myndlist við læsiskennsluna og nemendur 

unnu saman í hópum að því að teikna og mála persónu úr bókinni. Síðan bjuggu 

þeir til hugsanablöðrur fyrir persónuna og skrifuðu setningar í þær sem 

tengdust markmiðunum sem unnið var að. Í áætluninni var ráðgert að 

nemendur myndu kynna söguna sína en sökum veikinda kennara vannst ekki 

tími til þess á meðan vettvangsathugun stóð yfir. Þegar horft er yfir vikuna 

fengu nemendur tækifæri til þjálfunar í hlustun, lestri og ritun en aðeins vantaði 

upp á að tjáning fengi nægt vægi. Í viðtali við kennara kom fram að það sé ekki 

alltaf jöfn áhersla á alla meginþætti læsis í kennsluáætlununum hjá þeim. 

Lestur og ritun ættu fastan sess sem og hlustun en þær þyrftu að gæta þess að 

samþætta tjáninguna við kennsluna. Jafnframt sagði kennarinn að stundum 

væri meira gert úr tjáningu til dæmis í gegnum leikritagerð en í þessari áætlun 

hefðu þeir verið meðvitaðir um að þessi þáttur hefði orðið svolítið útundan.  

4.3 Skóli S3 

Kennsluáætlun 

Fremst í kennsluáætluninni eru tilgreind markmið, námsmat, heimavinna og 

lýst námsumhverfi sem er líklegt til að vera læsishvetjandi. Samkvæmt 

stundaskrá er læsiskennsla skipulögð þrjá af fimm skóladögum í vikunni. 

Kennt er í tveimur til þremur lotum yfir daginn sem eru frá 30 og upp í 90 

mínútur hver. Ekki er tilgreint hversu langur tími fer í hvern lið áætlunarinnar. 

Sjö atriði eru tiltekin undir liðnum markmið. Tvö eftirfarandi eru þó svo 

almennt orðuð að þau flokkast fremur sem leið heldur en markmið: „nemendur 

auki orðaforða sinn“ og „nemendur þjálfist í ritun“. Greint er frá því að 

námsmat skuli vera þannig að kennari meti vinnu nemenda jafnóðum og merki 

við í gátlista hvernig nemendum hefur gengið að vinna verkefnin. Ekki kemur 

fram hvað á að meta í hverju verkefni en mögulegt er að meta hvort nemendur 

hafi náð tveimur af sjö markmiðum. 

Námið er að einhverju leyti skipulagt með námsaðlögun í huga en í 

minnispunktum kennara sem fylgja áætluninni er gert ráð fyrir að kennari búi 

til einfaldari verkefni fyrir getuminni nemendur. Auk þess eru tilgreind 

aukaverkefni í stöðvavinnu sem gera ráð fyrir mismunandi vinnu nemenda eftir 
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námsstöðu þeirra. Hvergi kemur fram að nemendur hafi val um viðfangsefni 

eða vinnuaðferðir. 

Gerður er greinarmunur á vinnu í þrepunum þremur. Kennsluáætlunin er 

engu að síður sett þannig upp að kennslan flakkar á milli þrepanna þriggja á 

þann hátt að skilin milli þeirra eru óskýr. Kennslan hefst í fyrsta þrepi þegar 

markmið og efni vikunnar eru kynnt, sagan, Jói og baunagrasið, lesin og rætt 

um ákveðin orð í henni. Því næst er unnið með lykilorðið sem hefur enga beina 

tengingu við markmiðin. Þá vinna nemendur sundurgreinandi og samtengjandi 

verkefni með orð og málsgreinar úr textanum. Að því loknu er áætlað að rifja 

söguna upp með nemendum, lesa ljóðaútgáfu af sögunni um Jóa og 

baunagrasið og bera útgáfurnar saman með Venn-korti.14  

Í ofangreindri vinnu er allur bekkurinn með kennara þar sem nemendur 

ýmist hlusta, svara spurningum og/eða taka þátt í umræðum. Þegar 

fyrirkomulag kennslunnar er á þessa vegu má áætla að það gefist tækifæri fyrir 

kennara til að stýra samræðum til náms. Jafnframt fela athafnir kennara í sér 

sýnikennslu en ekki er skýrt tekið fram hvort áætlað sé að beita stigskiptum 

stuðningi. 

Þegar kemur að enduruppbyggingu eru báðar útgáfur textans rifjaðar upp 

og síðan vinna nemendur í pörum á stöðvum. Áhersla er lögð á ritun en lítill 

möguleiki er á sköpun. Verkefnin eru annars vegar að skrifa málsgreinar við 

myndir úr sögunni og hins vegar að skrifa aðalatriði sögunnar og teikna mynd. 

Þá gefst tími í aukaverkefni og til að klára vinnu sem er ólokið. Loks er gert 

ráð fyrir því að horfa á leikrit sem byggir á sögunni og fara yfir það munnlega 

hvað er líkt og ólíkt með sögunni, ljóðaútgáfunni og leikritinu.  

Hvergi kemur fram hvort og þá hvernig því er stýrt hvaða nemendur parast 

saman. Í paralestri og orðasúpuvinnu má gera ráð fyrir því að vinnan krefjist 

samábyrgðar og samvinnu nemenda en í annarri stöðvavinnu virðast nemendur 

vinna einir. Þegar á heildina er litið eru verkefni skipulögð í samræmi við 

markmið og þess gætt að nemendur fái tækifæri til að vinna með alla fjóra 

meginþætti málsins. 

                                                      
14 Venn-kort er notað við samanburð. Á því eru tvö form sem skarast og það sem 

er sameiginlegt með fyrirbærunum sem eru til skoðunar er skráð í sameiginlega 

mengið en það sem er ólíkt er skráð sitthvoru megin við. 
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Kennsluáætlun í framkvæmd 

Kennslan fylgdi kennsluáætluninni framan af vikunni en undir lokin var aðeins 

breytt út af áætlun og ekki allir þættir hennar framkvæmdir. Í megindráttum 

fylgdi kennslan Byrjendalæsislíkaninu og viðfangsefni nemenda fólu í sér 

þjálfun í fjórum meginþáttum málsins. Líkt og gert var ráð fyrir í 

kennsluáætluninni var læsiskennsla þrjá af fimm dögum kennsluvikunnar. 

Kennt var í þremur lotum þessa daga sem voru 25 til 75 mínútna langar en gert 

var ráð fyrir 30 til 90 mínútna lotum. Heildarkennslutími var þó sambærilegur 

og í kennsluáætluninni þar sem ein lota bættist aukalega við eða alls 145 til 

175 mínútur á dag þessa þrjá kennsludaga. 

Námsumhverfi var læsishvetjandi. Í rýminu voru til að mynda fjölbreytt 

námsgögn, sýnileg nemendaverk, heimakrókur, nemendaborð í þyrpingum, 

afmörkuð vinnuaðstaða fyrir nokkra nemendur og aðgengilegar bækur tengdar 

áætluninni. Nemendur unnu að fimm námsmarkmiðum af sjö sem sett voru í 

áætluninni. Þrjú af markmiðunum voru sýnileg uppi á vegg fyrir nemendur 

allan tímann og kennarinn vísaði nokkrum sinnum í þau svo nemendur væru 

meðvitaðir um hvaða þekkingu eða færni þeir væru að tileinka sér. Kennarinn 

sagði í viðtali að stundum semdu kennarar í skólanum of umfangsmiklar 

kennsluáætlanir og kæmust ekki yfir að kenna allt samkvæmt þeim. Þá færðist 

hluti af kennslunni gjarnan yfir í næstu viku eða þeir slepptu jafnvel ákveðnum 

verkefnum ef nemendur væru búnir að ná settum markmiðum.  

Námsmat var með sambærilegu formi og kom fram í áætlun þar sem gert 

var ráð fyrir því að meta vinnu nemenda jafnóðum og merkja við í gátlista. 

Kennarinn veitti munnlega endurgjöf á vinnu nemenda og hrósaði til dæmis 

fyrir fallega skrift, samvinnu og orðaval úr orðaforða sögunnar. Það kom fyrir 

að kennarinn hrósaði nemendum fyrir dugnað og vandvirkni en útskýrði ekki 

frekar við hvað hann átti. Kennarinn merkti plús eða mínus í gátlista með 

verkefnum vikunnar þegar nemendur luku við verkefni. Í viðtali sagði 

kennarinn að hann merkti við hvort nemandinn væri búinn að ljúka verkefninu 

og hversu vel honum tókst til með það. Hvorki í kennsluáætluninni né 

kennslunni var ljóst hvaða námsþætti hann var að meta í hverju verkefni en í 

viðtalinu kom fram að stundum punktaði hann hjá sér framfarir í ákveðnum 

þáttum sem viðkomandi væri að æfa sig í.  

Í kennslunni mátti greina meiri námsaðlögun en hægt var að lesa út úr 

kennsluáætluninni. Misjafnar kröfur voru gerðar til nemenda með tilliti til 

námsstöðu þeirra. Dæmi voru um einfaldari útfærslur af verkefnum og aukinn 
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stuðning frá fullorðnum við úrlausn sumra verkefna fyrir þá sem þurftu. Til 

dæmis fékk kennarinn nemanda sem átti erfitt með ritun til að segja munnlega 

frá því sem hann vildi skrifa og sporaði svo málsgreinar fyrir hann, og útfærsla 

á paralestri var mismunandi eftir færni nemenda. Kennarinn veitti sumum 

nemendum stigskiptan stuðning við verkefnavinnuna auk þess sem sum 

verkefni voru skipulögð þannig að uppsetning og framvinda þeirra veitti 

stigskiptan stuðning. Rannsakendur á vettvangi veltu því fyrir sér hvort tveir 

nemendur hefðu ráðið við meira krefjandi verkefni. Þeir áttu auðvelt með að 

leysa verkefnin sem fyrir þá voru lögð en stundum gætti áhugaleysis hjá þeim 

þegar viðfangsefni voru fyrir neðan getu þeirra. Stuðningsfulltrúi aðstoðaði 

mest einn nemanda og annar fór reglulega í námsver til sérkennara. Oftast 

fengust þeir við einfaldari útgáfu af verkefnum en dæmi voru um að þeir unnu 

verkefni sem voru ótengd áætluninni. 

Nemendur höfðu ekki val um viðfangsefni en þeir réðu í hvaða röð þeir 

unnu verkefnin sem voru skipulögð í öðru þrepi. Í áætluninni var gert ráð fyrir 

að þessi vinna væri unnin í pörum en að paralestri undanskildum kröfðust 

verkefni í þessu þrepi engrar samvinnu á milli nemenda. Vinna í þriðja þrepi 

var einnig skipulögð sem paravinna þar sem nemendur með svipaða námslega 

færni voru paraðir saman. Misjafnt var eftir nemendum hversu mikið þeir unnu 

saman og dæmi voru um að það flosnaði upp úr samvinnunni. Hjá sterkustu 

námsmönnunum var samvinnan til fyrirmyndar, þeir skiptust á hlutverkum svo 

vinna þeirra byggðist á nauðsynjatengslum þar sem hvorugur gat unnið sinn 

hlut án framlags hins. 

Líkt og gert var ráð fyrir í kennsluáætluninni flakkaði kennslan á milli 

þrepanna þriggja. Kennslan hófst í fyrsta þrepi þar sem kennarinn las Jóa og 

baunagrasið fyrir nemendur á meðan þeir skrifuðu í forskriftarbók. Á meðan 

á lestrinum stóð stoppaði kennarinn til að útskýra erfið orð, spurði nemendur 

spurninga út frá sögunni og vísaði nemanda á nýtt skriftarverkefni. Enginn 

þeirra fjögurra nemenda sem rannsakendur fylgdust sérstaklega með brást við 

spurningum kennarans út frá sögunni.  

Vinna í öðru þrepi með tæknilega þætti hófst á því að kennarinn fór í 

hengimann til að kynna lykilorðið og fékk nemendur til að koma með 

uppástungur að orði í orðinu og skráði á töfluna. Við tók stöðvavinna þar sem 

nemendur höfðu val um að fara í punktalestur,15 lesa í lestrarbók, búa til og 

                                                      
15 Punktalestur er þegar nemendur lesa málsgreinar upphátt til skiptis. 
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leysa orðasúpur,16 finna orð í lykilorðinu og draga orð og málsgreinar úr poka 

og skrifa. Enginn nemandi valdi að vinna tvö síðastnefndu verkefnin. 

Kennsla næstu lotu hófst á að kennarinn rifjaði upp söguna og orðaforða 

hennar og teiknaði hugarkort á töfluna. Hlutverk nemenda var að fylgjast með 

og meðtaka innlögn kennara og koma með uppástungur þegar kennari kallaði 

eftir þeim. Nemendur voru misvirkir að leggja til málanna en flestir virtust 

fylgjast með innlögninni. Kennarinn las svo ljóðaútgáfu af sögu vikunnar fyrir 

nemendur á meðan þeir borðuðu nesti. Í stað þess að fara næst í 

enduruppbyggingu textans líkt og gert var ráð fyrir í áætlun fóru nemendur í 

paralestur og sömu stöðvavinnu og þeir höfðu fengist við í fyrri lotu. 

Enduruppbygging textans fól í sér að nemendur röðuðu myndum úr sögunni 

í rétta röð, endursögðu bekkjarfélaga aðalatriði sögunnar og skrifuðu svo 

setningar við myndirnar. Þeir nemendur sem réðu við það skrifuðu sjálfir 

setningar, aðrir gátu skoðað dæmi um setningar uppi á töflu og kennarinn 

sporaði fyrir nokkra nemendur. Áður en þessi vinna hófst nýtti kennarinn 

nestistíma til að rifja upp markmið vikunnar, teiknaði hugarkort fyrir 

ljóðaútgáfu sögunnar á töfluna og ræddi um mismuninn á útgáfunum. Því sem 

var ólokið af kennsluáætluninni frestaði kennarinn fram í vikuna á eftir. 

4.4 Skóli S4 

Kennsluáætlun 

Kennsluáætlunin er með öðru sniði en hefðbundnar Byrjendalæsisáætlanir. 

Hún samanstendur af fjórum listum yfir markmið, vinnuaðferðir, námsmat og 

námsefni og samþættir læsisnám við samfélagsfræði og stærðfræði í gegnum 

þema um hafið. Enginn tímafjöldi er tilgreindur í áætluninni. Fjölbreyttu 

námsefni er lýst í einum listanum og það námsumhverfi sem nemendum er 

skapað virðist hvetjandi til náms. 

Alls eru sett 18 margvísleg markmið og af þeim lúta 11 beint að læsi. 

Meirihluti þeirra er þess eðlis að hægt er að meta hvernig tókst til að ná þeim. 

Námsmatsþáttum er lýst ítarlega þó ekki sé tilgreint hvenær eða hvernig matið 

fer fram. Nemendur taka þátt í sjálfsmati og jafningjamati og kennari metur 

                                                      
16 Orðasúpa er þegar ákveðin orð eru falin inni á millri stakra bókstafa og nemendur 

þurfa að finna földu orðin. 
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vinnu og framkomu nemenda ásamt því að leiðbeina þeim jafnóðum eftir 

þörfum. Þættir sem koma fram í námsmati hafa beina tengingu við markmiðin 

þó eingöngu eigi að meta hvernig gekk að ná helmingi þeirra. Þar af snúa sex 

beint að læsi. 

Í áætluninni er ekki hægt að greina að gert sé ráð fyrir námsaðlögun eða að 

námið sé skipulagt án aðgreiningar. Skipulagi kennslunnar er lítið lýst. Það 

kemur fram að nemendur vinna einstaklingsverkefni, hópverkefni og á 

stöðvum. Hvergi er greint frá athöfnum kennara. Jafnframt kemur hvergi fram 

hvernig nemendum er skipt í hópa eða hvort nemendur hafi val um 

viðfangsefni eða vinnuaðferðir. Í viðtali kom fram að kennarinn skipti 

nemendum upp í hópa á tveggja vikna fresti og misjafnt væri hvaða forsendur 

væru fyrir skiptingu í hópa. 

Kennslan er hvorki skipulögð í lotum né með þeim hætti að hægt sé greina 

hvort vinnan fari frá heild til eindar og aftur til heildar. Á meðal námsgagna 

sem eru talin upp í áætluninni eru þrjár bækur sem tengjast hafinu, Komdu og 

skoðaðu hafið, Leitin að Nemó og Nemó og hákarlinn. Engin ein þeirra er 

skilgreind sem gæðatextinn sem vinna á út frá. Í áætluninni kemur þó fram að 

nemendur hlusta á upplestur fjölbreyttra texta um viðfangsefnið og meðal 

markmiða er að auka orðaforða tengdan því. Lykilorð er sett fram og markmið 

tengjast samhljóðasambandi í því. Í lista um vinnuaðferðir sjást dæmi um 

sundurgreinandi og samtengjandi vinnu. Nemendur fást meðal annars við 

krossglímu, orðasúpu, spil og tímatökulestur með orðum tengdum þemanu. 

Auk þess er lýst vinnu sem ætla má að sé hluti af enduruppbyggingu 

viðfangsefnisins. Í listanum má sjá dæmi um verkefni sem krefjast tjáningar 

og áherslu á fjölbreytt ritunarverkefni, og áætlað er að þjálfa námstækni 

nemenda með notkun ritunarramma.  

Þegar á heildina er litið er innra samræmi í áætluninni, viðfangsefnin 

haldast í hendur við markmiðin og vinna með fjóra meginþætti málsins er til 

staðar. 

Kennsluáætlun í framkvæmd 

Vettvangsathugunin stóð yfir í eina viku og þar af voru læsistengd verkefni á 

dagskrá fjóra daga af fimm. Kennt var í einni 80 til 90 mínútna lotu á dag. Líkt 

og kom fram í kennsluáætlun var læsiskennslan samþætt við samfélagsfræði 

og stærðfræði. Um var að ræða allstórt þemaverkefni um hafið sem náði yfir 
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rúmar tvær vikur. Þegar vettvangsathugunin hófst var búið að kenna eina viku 

samkvæmt áætluninni og ekki áætlað að ljúka kennslunni fyrr en um miðja 

vikuna á eftir. Í kennslurýminu var læsishvetjandi námsumhverfi sem 

samanstóð af margskonar gögnum svo sem bókum, blöðum og spilum. Veggir 

voru prýddir verkum eftir nemendur, sum þeirra voru fullgerð en önnur enn í 

vinnslu. 

Nemendur unnu að níu af ellefu læsistengdum markmiðum á vettvangs-

athugunartímanum. Í lok þriggja af fjórum kennslulotum ræddi kennarinn við 

nemendahópinn í heild um það hvernig þeim gekk að leysa úr viðfangsefnum, 

bað nemendur um að leggja mat á vinnu bekkjarins og benti á hvað hægt væri 

að læra af henni. Þegar vel gekk setti hann gullmola í glas sem umbun fyrir vel 

unnin verk. Nokkur dæmi voru um að kennarinn leiðbeindi og hrósaði 

nemendum fyrir vinnuna meðan á henni stóð. Engar beinar tilvitnanir í orðalag 

kennara var að finna í gögnum frá þessari vettvangsathugun svo ekki er alveg 

ljóst hversu ítarlega endurgjöf kennarinn veitti þegar hann hrósaði nemendum. 

Annarskonar námsmat en munnlegt mat var ekki að greina í gögnunum. 

Í viðtali sagði kennarinn að hann vildi koma til móts við alla inni í bekk og 

vildi ekki senda nemendur út til sérkennara á meðan kennsla samkvæmt 

Byrjendalæsi væri í gangi. Þeir sem þyrftu á því að halda færu til sérkennara á 

öðrum tímum. Þrátt fyrir að ekki hafi verið greint frá námsaðlögun í 

kennsluáætluninni fengu nemendur með slaka færni aukinn stuðning í 

kennslunni. Stuðningsfulltrúi fylgdi ákveðnum nemendum og dæmi var um að 

nemandi fékk einstaklingsfyrirmæli. Auk þess lagaði kennarinn 

fyrirmælaspjöld að getu nemenda og nýtti stigskiptan stuðning í kennslunni, 

bæði þegar hann útskýrði ný hugtök fyrir bekknum í heild og þegar hann 

leiðbeindi nemendum einstaklingslega. Einstök verkefni voru ekki löguð að 

ólíkum þörfum nemenda þar sem allir unnu sömu verkefni. 

Skipulag kennslunnar var með sama móti allar loturnar. Hver lota hófst á 

tíu mínútna yndislestri. Því næst fór kennarinn yfir fyrirkomulag hringekju, 

rifjaði upp og lagði inn ný atriði eftir þörfum ásamt því að tengja næstu 

verkefni við það sem nemendur höfðu fengist við áður. Í þessum innlögnum 

virkjaði kennarinn nemendur til þátttöku í umræðum um viðfangsefnið. Að 

innlögn lokinni unnu nemendur í hópum á einni stöð það sem eftir lifði 

lotunnar. Kennarinn sagðist vilja hafa kennslufyrirkomulagið í föstum 

skorðum til að mæta þörfum þeirra nemenda sem þurfa að hafa stífan ramma 

og vita alltaf hvað er næst á dagskrá. Alls unnu nemendur að læsistengdum 
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verkefnum á ellefu mismunandi stöðvum yfir vikuna. Þar af kröfðust fimm 

verkefni samvinnu nemenda. Á hinum stöðvunum sátu nemendur í hópum en 

unnu einstaklingslega. Nemendur fengu hvorki val um viðfangsefni né aðferðir 

til að leysa verkefnin. 

Verkefnin sem nemendur unnu að voru í öðru og þriðja kennsluþrepi 

Byrjendalæsis. Verkefnin voru margvísleg og tengdust öll þemanu. Nemendur 

leystu orðasúpu, fundu orð úr lykilorðinu og tóku tímann þegar þeir lásu 

orðarenninga. Þeir skrifuðu sóknarskrift og spiluðu lestrar- og samstæðuspil. Í 

síðustu lotunni æfðu nemendur námstækni í gegnum fjölbreytt ritunarverkefni. 

Þrátt fyrir að enginn einn texti væri lagður til grundvallar þessari vinnu má 

flokka hana sem enduruppbyggingu þar sem nemendur unnu áfram með 

efnivið og nýlærð orð úr fyrri verkefnum um viðfangsefnið. Nemendur æfðu 

sig í að afla upplýsinga og vinna úr þeim í pörum. Það gerðu þeir með því að 

lesa með punktalestri blaðagrein sem tengdist hafinu, ræða um textann og svara 

spurningum úr honum. Þeir gerðu Venn-kort til að bera saman fisk og annað 

dýr og efla skilning sinn á þessum fyrirbærum. Einnig skrifuðu þeir 

tvennskonar sögur tengdar hafinu, annars vegar myndasögu og hins vegar 

hefðbundna sögu með aðstoð ritunarramma. Kennarinn hafði áður verið með 

sýnikennslu í notkun Venn-korta og hvernig ritunarrammar nýtast við 

sögugerð. Hann veitti nemendum svo stigskiptan stuðning við vinnuna eftir 

þörfum. 

Í kennsluáætluninni var ekki greint frá því hvernig áætlað var að kennslan 

færi frá heild til eindar og aftur til heildar. Engu að síður mátti greina stíganda 

í kennslunni þar sem verkefni nemenda tengdust öll og voru lögð fyrir í 

rökréttri röð samkvæmt Byrjendalæsi. Á athugunartímanum fengu nemendur 

ríkuleg tækifæri til þjálfunar í lestri og ritun, og æfðu tjáningu í gegnum 

samræður og hlustun þegar kennari las fyrir þá Leitin að Nemó í nestistímum. 

Í viðtali við kennarann skein í gegn að hann er mjög meðvitaður um að 

samþætta þessa fjóra meginþætti málsins þegar hann skipuleggur kennslu. 

Hann tók einnig fram að við áætlanagerð myndi hann ávallt vinna 

kennsluáætlanir út frá markmiðum sem henta nemendahópnum hverju sinni og 

búa til ný kennslugögn eftir þörfum. Þá ítrekaði hann að þeir sem kenna 

samkvæmt Byrjendalæsi þurfi að vera meðvitaðir um að sníða kennsluna að 

hópnum. Það sé ekki nóg að taka gamlar áætlanir og nota þær aftur og aftur án 

þess að laga þær að hópnum því þá væru áætlanirnar orðnar ígildi 

kennslubókar. Hann tók líka fram að það taki tíma að tileinka sér þessi 
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vinnubrögð og það hefði mátt vera lengri tími í þróunarvinnuna með 

Byrjendalæsi áður en farið var í innleiðingu á nýjum þróunarverkefnum í 

skólanum. 

4.5 Skóli S5 

Kennsluáætlun 

Kennsluáætlunin nær yfir tvær vikur og er fyrir 1. og 2. bekk. Hún er að flestu 

leyti skýrt sett fram. Fremst í áætluninni er læsishvetjandi námsumhverfi lýst, 

markmið tilgreind og skýrt frá fyrirkomulagi námsmats og námsaðlögunar. Í 

kennsluáætluninni er ráðgert að vinna daglega með Byrjendalæsi báðar 

vikurnar en samkvæmt meðfylgjandi stundaskrá er læsiskennsla skipulögð 

fjóra af fimm kennsludögum í viku. Þá daga sem læsiskennsla er í stundaskrá 

nær hún yfir 100 til 120 mínútur og fer fram í tveimur til fjórum lotum yfir 

daginn. 

Fjögur markmið eru sett fram en námsaðlögun er ekki tilgreind sérstaklega 

í þeim. Það er ekki skýrt hvort markmiðin séu fyrir nemendur í bæði 1. og 2. 

bekk eða annan hvorn árganginn. Eingöngu er hægt að meta hvort nemendur 

hafi tileinkað sér helming markmiðanna en hin eru óljóst orðuð. Dæmi um 

óljóst markmið er að orðaforðinn sem nemendur eiga að tileinka sér er 

eftirfarandi: „árstíðir, mánuðir, lýsingar“. Jafnframt eiga nemendur að tileinka 

sér fjóra staka bókstafi, Éé, Yy, Ýý, og Tt, sem samræmist ekki Byrjendalæsi 

þar sem ávallt á að leggja inn tvo samliggjandi stafi. Ritunarmarkmið eru skýr 

og gert ráð fyrir að kennari meti eitt ritunarverkefni sérstaklega út frá þeim. 

Það kemur hvergi fram hvort meta eigi hvernig nemendum tekst að ná hinum 

markmiðunum eða hvenær námsmat á að fara fram. Gert er ráð fyrir að kennari 

noti símat og leiðsagnarmat. 

Námsaðlögun er lýst fremst í áætluninni þannig að nemendur sem eru 

komnir mislangt í lestri vinni saman. Lesskilningsverkefni eru getumiðuð og 

lykilorð eru mismunandi eftir þörfum nemenda og notuð við endurinnlögn 

stafa og stafasambanda. Í áætluninni kemur að öðru leyti ekki fram hvenær 

námsaðlögunin á sér stað. Samkvæmt áætluninni hafa nemendur hvorki val um 

viðfangsefni né vinnuaðferðir. Ólík færni í lestri er eini þátturinn sem nefndur 

er sem forsenda skiptingar í hópa.  



55 

Kennslan er skipulögð í lotum. Fyrstu tvær loturnar er unnið með inntak 

textans í heild en síðan skarast vinna með tæknilega þætti læsis og 

enduruppbyggingu textans. Kennslan hefst á að kennari kynnir bókina Gula 

sendibréfið og höfund hennar og nemendur spá fyrir um textann áður en sagan 

er lesinn fyrir hópinn. Bókin er svo lesin í annað sinn, kennari stýrir umræðum 

og staldrar við á hverri opnu og ræðir um merkingu orða. Algengasta 

fyrirkomulagið á vinnu nemenda er að hún fari fram í litlum hópum á stöðvum 

þar sem blandað er saman læsistengdum verkefnum og stærðfræði. Ómögulegt 

er að greina hvort sú vinna krefjist beinnar samvinnu nemenda, að paralestri17 

undanskildum. Nemendur vinna jafnframt einir að sumum verkefnum og 

bekkurinn er allur saman í innlögn kennara. Ekki er hægt að greina að gert sé 

ráð fyrir stigskiptum stuðningi sem hluta af kennslu.  

Gert er ráð fyrir vinnu með eitt lykilorð í hvorri viku svo ætla má að 

mismunandi lykilorð séu nýtt sem uppspretta vinnu. Sagan virðist nýtt sem 

uppistaða í meirihluta verkefna með tæknilega þætti. Verkefnin eru margvísleg 

og á tveimur vikum fást nemendur við að minnsta kosti tíu mismunandi 

verkefni í öðru þrepi. Í lok fyrri vikunnar er skipulagt verkefni þar sem 

enduruppbygging texta er í fyrirrúmi. Áhersla er á ritun og ætla má að 

nemendur geti nýtt sköpunarkraft sinn. Óljóst er hvort kennari áætli að rifja 

upp nýlærð orð með nemendum áður en þessi vinna hefst og ekki er heldur 

hægt að greina hvort þjálfun í námstækni eigi að fara fram. Seinni vikan hefst 

á vinnu með nýtt lykilorð. Áætlað er að þorri vinnu nemenda fari fram á 

stöðvum. Á stöðvunum er ýmist unnið að enduruppbyggingu textans eða 

sundurgreinandi og samtengjandi verkefnum. 

Þegar á heildina er litið sést að í viðfangsefnum nemenda er gert ráð fyrir 

vinnu með alla meginþætti málsins, lestur, ritun, hlustun og tjáningu, en þegar 

þau eru skoðuð með hliðsjón af markmiðunum kemur ósamræmi í ljós. Af 

þeim fjórum markmiðum sem sett eru fram í upphafi kennsluáætlunarinnar er 

eingöngu áætlað að vinna með helming þeirra með 2. bekk. 

Kennsluáætlun í framkvæmd 

Kennslan fylgdi ekki áætlun. Textinn var samt hinn sami í kennsluáætluninni 

og í kennslunni en margt bendir til þess að kennsluáætlunin hafi verið aðfengin 

og ekki aðlöguð nægilega áður en kennsla hófst. Í fyrsta lagi var áætlunin sett 

                                                      
17 Paralestur er þegar tveir nemendur skiptast á að lesa hvor fyrir annan. 
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upp fyrir samkennslu í 1. og 2. bekk en slík samkennsla var ekki til staðar í 

skólanum heldur eingöngu samkennsla innan árgangs. Í öðru lagi var lítil sem 

engin tenging á milli markmiða í áætluninni og viðfangsefna nemenda í 

kennslunni. Bókstafir sem tilgreindir voru í áætluninni og átti að leggja inn 

voru ekki þeir sömu og í lykilorði sem unnið var með. Samhljóðasamband sem 

nemendur unnu með var hvorki í samhengi við bókstafina í áætluninni né 

lykilorðið sem unnið var með. Í þriðja lagi fengu rannsakendur afhent skjal 

eftir að athugunartíminn hófst þar sem stöðvavinna var útskýrð. Stöðvarnar 

voru samtals ellefu og þar af aðeins fimm sem mátti með einhverju móti tengja 

við það sem kom fram í kennsluáætluninni. Því má segja að nokkuð frjálslega 

hafi verið farið með kennsluáætlunina og stöðvaverkefnin sem kennararnir 

skipulögðu stýrðu framgangi kennslunnar. Í fjórða lagi sögðu kennararnir í 

viðtali að þeir gerðu yfirleitt áætlanir til tveggja vikna en þeir væru samt ekki 

búnir að ákveða hvað yrði tekið fyrir í vikunni á eftir þótt vinna ætti áfram með 

sama texta. Það rennir stoðum undir að áætlunin sem þeir sendu frá sér hafi 

verið frá öðrum komin og ekki búið að aðlaga hana og skipuleggja kennsluna 

til fulls. Í raun var kennslan leikin af fingrum fram út frá stöðvaverkefnunum 

sem fólu í sér vinnu í öðru og þriðja þrepi Byrjendalæsislíkansins. Að því 

sögðu var kennslan í heild að mestu leyti í samræmi við Byrjendalæsi og vinna 

með fjóra meginþætti málsins var samþætt í verkefnum nemenda. 

Daglegur tími í læsiskennslu náði aldrei 90 mínútna viðmiði á 

vettvangsathugunartímanum. Samkvæmt stundaskrá var einn dag í viku engin 

læsiskennsla á dagskrá. Hina dagana var kennslan allt frá stundarfjórðungi og 

upp í tæpar 70 mínútur. Yfir vikuna var læsiskennslan alls 190 mínútur auk 

hálftíma skriftarkennslu sem tengdist ekki gæðatextanum og nemendur höfðu 

50 mínútur sem þeir gátu valið um að vera í yndislestri eða stærðfræði. 

Námsmat var ekki áberandi hluti af kennslunni. Í skriftarkennslu ótengdri 

viðfangsefnum vikunnar gekk kennari á milli og leiðbeindi um stafagerð og 

hrósaði. Mat og endurgjöf voru frekar ómarkviss þar sem ekki var samræmi á 

milli hróss og stjörnustimplagjafar. Orð sem kennarinn notaði voru til dæmis 

„frábært hjá þér“ svo það skorti upp á að endurgjöfin væri leiðbeinandi um 

hvað væri gott, hvers vegna og hvað mætti bæta. Í tvö skipti í stöðvavinnu mat 

kennari frammistöðu nemenda og veitti þeim uppbyggjandi endurgjöf við 

verkefnavinnuna. Aðspurðir um námsmat sögðu kennararnir að þeir væru 

stöðugt með námsmat í gangi þótt það væri ekki skriflegt. Þeir fylltu ekki út 

gátlista heldur söfnuðu ákveðnum verkefnum í nemendamöppur sem væru 
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metnar eftir veturinn. Einn kennarinn hafði orð á því að það vantaði svolítið 

upp á námsmatsþáttinn hjá þeim og annar staðfesti það með orðunum: „við 

höfum stundum verið með mat, svona ákveðið í verkefnum … ég held við 

séum ekki með það núna en munum ábyggilega meta ritunina“ og bætti við að 

þeir væru frekar með munnlegt leiðsagnarmat. 

Nemendur höfðu val um í hvaða röð þeir fóru á stöðvar og, innan ákveðinna 

marka, hversu lengi þeir unnu á hverri stöð. Þrjú af ellefu verkefnum kröfðust 

samvinnu en önnur verkefni réðu nemendur hvort þeir leystu einir eða í 

samstarfi við aðra. Þar sem samvinna var grundvöllur vinnu nemenda þurftu 

þeir sjálfir að finna sér samstarfsfélaga. Nemendurnir þurftu hvorki að fara á 

allar stöðvarnar né klára öll verkefni á þeim stöðvum sem þeir fóru á. Með 

þessu fyrirkomulagi sögðust kennararnir koma til móts við áhugasvið nemenda 

og ólíka lestrarfærni. Kennararnir sögðust einstaklingsmiða sum verkefni svo 

lítið bæri á, svo sem þyngd texta í sóknarskrift og veiðimannsspili. Eins hversu 

mikið nemendur þurftu að klára af orðasúpu, orði í og úr lykilorði og 1, 2 og 9 

réttritun.18 Sem sagt ólíkar kröfur eftir getu. Engu að síður var vinnu með 

lykilorðið stillt upp sem keppni við að finna sem flest orð í og úr orðinu. 

Kennararnir festu skráningarblað upp á vegg þar sem nemendur skráðu hversu 

mörg orð þeir fundu. Nokkrir nemendur voru óánægðir með þetta 

fyrirkomulag. Auk ofangreindra leiða til námsaðlögunar kom sérkennari inn í 

kennslurýmið og tók nemendur sem þurftu aukinn stuðning til sín á sér borð. 

Umsjónarkennararnir greindu frá því að þetta hefði kostað barning þar sem 

sérkennarinn vildi taka nemendur út úr bekknum til að kenna þeim, jafnvel þótt 

nemendur óskuðu sjálfir eftir því að fá að vera í almenna rýminu til að tapa 

ekki samhenginu í læsisverkefnunum. 

Þrátt fyrir að kennslan fylgdi ekki áætluninni var kennslan innan ramma 

Byrjendalæsis. Vikan hófst á því að kennari las söguna Gula sendibréfið, sýndi 

myndir og spurði nemendur spurninga í tengslum við söguna. Í næstu lotu 

kynnti kennarinn fyrirkomulag stöðvavinnu fyrir nemendahópnum og útskýrði 

verkefni hverrar stöðvar. Viðfangsefni á stöðvunum voru ýmist í öðru eða 

þriðja þrepi Byrjendalæsis. Allir nemendur áttu að byrja á sama verkefninu en 

eftir það máttu þeir velja á milli verkefna sem æfðu tæknilega þætti 

                                                      
18 1, 2 og 9 réttritun er teningaspil sem er spilað með spilaborði með tölum frá 1–

9. Nemendur kasta teningum og finna orð í textanum með samsvarandi stafafjölda og 

teningarnir sögðu til um. Þeir skrifa orðið síðan niður og loka fyrir töluna á 

spilaborðinu. 
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lestrarnámsins. Nemendur leystu orðasúpu, unnu með lykilorðið, fóru í 

flöskustút þar sem þeir léku orð á miðum, spiluðu veiðimann með setningum 

úr sögunni og lásu Gula sendibréfið í paralestri. Síðar um daginn fengu 

nemendur tíma til yndislesturs. 

Næsta dag hófst fyrsta lota dagsins á samræðum um inntak bókarinnar í 

heimakrók. Kennari endursagði söguna, spurði um atburðarás, persónur og 

nokkur orð. Á öðrum stað í kennslurýminu var annar kennari með hóp 

nemenda við upprifjun á sögunni og skráði meginatriði á hugarkort. Seinni lota 

dagsins byrjaði á innlögn um uppsetningu sendibréfa. Kennarinn var með 

sýnikennslu og virkjaði nemendur til þátttöku. Í næstu lotu tóku nemendur 

aftur upp þráðinn við stöðvavinnu frá því áður en þrjár stöðvar með 

mismunandi ritunarverkefnum sem fólu í sér enduruppbyggingu höfðu bæst 

við. Þriðja kennsludaginn var ein kennslustund tekin í stafdrátt og 

skriftarkennslu sem var ótengd textanum og að þeirri kennslu lokinni héldu 

nemendur áfram í sömu stöðvavinnu og áður. Síðar um daginn fengust 

nemendur við tæknivinnu með orðaforða í gegnum látbragðsleik. Síðasta dag 

vikunnar höfðu nemendur val um yndislestur eða stærðfræði og unnu í 

stundarfjórðung að ritunarverkefni í tölvu. Verkefnið var hluti af 

stöðvavinnunni en allir nemendur voru látnir leysa það. Þeir áttu að rita bréf 

og lesa það síðan fyrir bekkjarfélaga. 

4.6 Skóli S6 

Kennsluáætlun 

Í kennsluáætlun úr skóla S6 er gerð grein fyrir námsumhverfi, markmiðum, 

námsmati, heimavinnu og kennsluskipulagi. Enginn tími er skilgreindur í 

áætluninni en samkvæmt stundaskrá sem fylgir með fer læsiskennsla fram 

daglega í einni til tveimur lotum. Hvern dag er kennslan á bilinu 50 til 110 

mínútur. Lýst er námsumhverfi sem er líklegt til að vera læsishvetjandi.  

Fimm markmið eru tilgreind og unnt er að meta hvernig nemendum gengur 

að ná þeim öllum. Námsmati er eingöngu lýst með orðinu „símat“ og því óljóst 

hvernig því er háttað. Ekki er hægt að greina að gert sé ráð fyrir námsaðlögun 

í markmiðum, námsmati eða í vinnu nemenda. Nemendur hafa hvorki val um 

vinnuaðferðir né viðfangsefni.  
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Það kemur skýrt fram í áætluninni hvernig vinnan er skipulögð frá heild til 

eindar og aftur til heildar í fjórum lotum. Kennslan hefst á að kennari er með 

allan nemendahópinn. Fyrsti og annar lestur sögunnar Kuggur: útilega er í 

höndum kennara. Fyrst er kápan skoðuð, lesið aftan á bókina og myndir sýndar 

samhliða lestri. Á meðan á öðrum lestri stendur er rætt um ýmis orð og 

spurningum um textann varpað fram. Þá má gera ráð fyrir að kennari stýri 

samræðum til náms. 

Vinna í öðru þrepi hefst með vinnu með lykilorðið „Öndvegisfuglar“ sem 

ekki er til í íslensku máli. Engin ljós tengsl eru á milli lykilorðsins og settra 

markmiða sem meðal annars eru að þjálfa ritun og passa há- og lágstafi 

sérstaklega. Alls eru skipulögð sjö ólík verkefni sem falla undir tæknilega 

vinnu í áætluninni og fela í sér orðaforða úr sögunni. Dæmi eru um að 

nemendur vinna einir að sama viðfangsefni. Einnig er skipulögð hringekja þar 

sem nemendur vinna fjölbreytt verkefni á fimm stöðvum. Ekki er tilgreint 

hvort nemendum sé skipt í hópa við hringekjuvinnu en gera má ráð fyrir 

samvinnu þeirra á milli þegar þeir spila samstæðuspil. Í viðtali við kennarann 

kom fram að hann úthluti nemendum sæti einu sinni í mánuði og þá séu 

misjafnar forsendur fyrir því hvernig hann raðar þeim saman. Stundum setur 

hann nemendur sem eru slakir námslega með þeim sem eru sterkari námsmenn 

til þess að þeir slakari geti lært af þeim sem eiga auðveldara með námið. 

Að lokum fer fram enduruppbygging textans. Áður en nemendur hefjast 

handa er áætlað að minna á ritunarreglur sem eru hluti af markmiðum. Ekki er 

ráðgert að rifja söguna upp eða nýta neina sérstaka námstækni við 

enduruppbygginguna. Jafnframt kemur hvergi fram hvort kennari áætli að 

beita stigskiptum stuðningi á þessu stigi vinnunnar. 

Þegar á allt er litið er skipulögð vinna með alla fjóra meginþætti málsins og 

viðfangsefni eru í samræmi við sett markmið. 

Kennsluáætlun í framkvæmd 

Kennsluáætluninni var fylgt að langmestu leyti. Einum lið í áætluninni var 

sleppt, tvö verkefni unnin í annarri röð en gert var ráð fyrir og ekki náðist að 

ljúka við síðasta verkefnið. Kennarinn tók fram í viðtali að nemendur myndu 

ljúka því síðar. Kennslurýmið og gögn í því voru læsishvetjandi. Þar var meðal 

annars að finna bækur, ýmsa smáhluti, stafaspjöld, heimakrók og nemendaborð 

í þyrpingum, og verkefni nemenda voru sýnileg á veggjum. Samkvæmt 
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stundaskrá sem fylgdi með áætluninni var læsiskennsla daglega á dagskrá í 

einni til tveimur lotum sem alls voru 50 til 110 mínútur. Á 

vettvangsathugunartímanum náði kennslan ekki þessum viðmiðum og var frá 

40 og upp í 100 mínútur á dag. Alls 370 mínútur yfir vikuna. 

Nemendur unnu að fjórum af þeim fimm markmiðum sem voru sett en 

vinnu að því fimmta þeirra var frestað þar til síðar. Markmið voru sýnileg uppi 

á vegg alla vikuna. Námsmati var eingöngu lýst með orðinu „símat“ í 

áætluninni og því ekki ljóst með hvaða hætti það yrði. Í kennslunni var 

kennarinn duglegur að leiðbeina og hrósa nemendum reglulega og benti á það 

sem vel var gert. Nokkrir nemendur fengu leiðbeinandi endurgjöf á verkefni 

sín þar sem kennarinn benti á hvað væri hægt að bæta og hvatti þá áfram. Sumir 

fengu stjörnu eða límmiða fyrir vel unnið verk. Í viðtali útskýrði kennarinn 

nánar með hvaða formi námsmat er hjá honum. Hann sagðist þekkja 

nemendahópinn mjög vel þar sem hann væri að kenna þeim annað árið í röð 

og vissi hvar allir væru staddir í námi. Hann væri því ekki að merkja í eyðublöð 

í hverri einustu viku en annað veifið tæki hann stikkprufur af verkefnum til að 

meta. Síðan væri hann alltaf með opið Excel-skjal í tölvunni með markmiðum 

og nöfnum allra nemenda þar sem hann skrifaði reglulega „gengur vel“ eða 

„þarf að laga“ og ynni út frá því síðar. 

Námsaðlögun var ekki mjög fyrirferðarmikil í kennslunni. Samkvæmt 

kennaranum voru nemendur í bekknum flestir áþekkir að getu. Þó fengu tveir 

nemendur léttari útfærslu af einu verkefni og samkvæmt kennaranum fer annar 

þeirra tvisvar í viku til sérkennara í hálftíma í senn þótt svo væri ekki á 

athugunartímanum. Ákveðin námsaðlögun fólst svo í því að ekki var skylda að 

klára öll verkefnin svo þeir sem fóru hægar yfir komust yfir minna. Eitt 

verkefni var útfært þannig að fyrst gerðu nemendur einfalda útgáfu af því og 

síðan aðra þyngri, í því fólst stigskiptur stuðningur. Í síðustu lotunni var 

árgangurinn allur saman og nemendum skipt upp í minni hópa þar sem þeir 

sem bjuggu yfir samskonar færni í lestri voru saman. Í þessari vinnu unnu 

nemendur verkefni sem voru miðuð að getu þeirra. Þessi vinna var ekki 

tilgreind í kennsluáætluninni en verkefni flestra hópa tengdust engu að síður 

því sem nemendur höfðu fengist við í vikunni. Slökustu nemendurnir fengu 

sértækari verkefni sem höfðu ekki beina tengingu við gæðatextann. 

Afar skýrt var hvernig kennslan fór frá heild til eindar og aftur til heildar. 

Kennslan hófst á lestri bókarinnar Kuggur: útilega þar sem kennarinnn sýndi 

myndir, útskýrði orð og hugtök og fékk hugmyndir og svör frá nemendum. 
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Hann vakti áhuga þeirra með því að spyrja þá spurninga um fyrri reynslu og 

þekkingu sem tengdist inntaki sögunnar og bað svo um álit þeirra á henni. Í 

kennsluáætluninni var gert ráð fyrir að sagan yrði lesin tvisvar, fyrst í heild 

sinni og svo staldrað við á hverri opnu. Kennarinn sameinaði þetta í einn lestur.  

Tæknileg vinna hófst á sýnikennslu með þátttöku nemenda á töflu áður en 

nemendur unnu einstaklingsverkefni um orð tengd inntaki sögunnar. Í því 

verkefni var eina valið um viðfangsefni sem nemendur fengu yfir vikuna en 

þeir máttu velja eitt orð af nokkrum til að vinna með. 

Næsta lota hófst á umræðum um valin orð úr sögunni, nemendur hjálpuðu 

kennara að finna skýringar á þeim og lásu orðin í kórlestri. Þessi vinna var ekki 

í kennsluáætlun en gera má ráð fyrir að hún komi að hluta til í staðinn fyrir 

annan lestur bókarinnar. Að þessu loknu tók aftur við stutt sýnikennsla með 

þátttöku nemenda um vinnu með lykilorðið og nemendur fundu orð í og úr 

lykilorðinu og skrifuðu í bók. Kennarinn nýtti tækifæri sem komu upp til að 

leiðbeina nemendum með stafsetningu í samræmi við markmið vikunnar og 

hvatti nemendur til samvinnu. Í næstu lotum var hringekjuvinna með fimm 

stöðvum með mismunandi viðfangsefnum. Verkefni nemenda voru að búa til 

myndasögu, teikna orðaskugga, spila samstæðuspil, vinna vinnublað með 

eintölu- og fleirtöluorðum og draga orð og skrifa málsgreinar. Öll verkefnin 

voru unnin út frá gæðatextanum og í þeim var áhersla lögð á sömu orð úr 

sögunni og nemendur höfðu unnið með í fyrri lotu. Eina verkefnið sem krafðist 

samvinnu nemenda var samstæðuspilið en annars höfðu nemendur val um að 

vinna einir eða hjálpast að. 

Áður en vinna í þriðja þrepi hófst rifjaði kennarinn upp orðaforða úr 

sögunni og fjallaði um mikilvæg atriði til að hafa í huga við ritun sögu. 

Verkefni nemenda var að semja myndasögu í tengslum við inntak sögunnar 

þar sem þeir voru sjálfir ein af sögupersónunum. Allir urðu að nota að minnsta 

kosti tvö af nýlærðum orðum í ritunina. Myndasagan sem þeir unnu í 

hringekjuvinnunni nýttist sem undirbúningur fyrir þessa vinnu. Í áætluninni 

var gert ráð fyrir því að nemendur flyttu sögurnar sínar fyrir bekkinn og að 

áheyrendur fyndu atriði til að hrósa flytjanda fyrir. Þessum lið var frestað þar 

til eftir vettvangsathugunartímann. Þegar því verður lokið hafa nemendur 

fengið tækifæri til þjálfunar í lestri, ritun, hlustun og tjáningu.  
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4.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í sex 

undirköflum sem hver fjallar um eitt tilvik og nær til kennsluáætlunar og 

framkvæmdar hennar. Í stað þess að draga saman helstu niðurstöður hér eru 

þær settar fram sem svör við rannsóknarspurningunum tveimur í upphafi næsta 

kafla. Þar eru þær settar í samhengi við fræðilegan hluta rannsóknarinnar og 

dregnar af þeim ályktanir. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 

ræddar í samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Leitast er við að 

flétta saman fyrrgreinda þætti og eigin ályktanir til að fá sem skýrasta sýn á 

hvað rannsóknin leiddi í ljós. Byrjað er á því að rifja upp 

rannsóknarspurningarnar. Í kjölfarið er greint frá helstu niðurstöðum í 

punktaformi. Því næst er frekari umfjöllun um þrjú þemu sem dregin voru út 

úr niðurstöðunum og loks er samantekt. 

5.1 Rannsóknarspurningar og samantekt 

niðurstaðna 

Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

 Hvernig samræmast kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í sex 

grunnskólum Byrjendalæsi? 

 Hvernig samræmist læsiskennsla sömu kennara kennsluáætlunum 

þeirra? 

 

Þegar helstu niðurstöður eru dregnar saman til að svara fyrri 

rannsóknarspurningunni kemur eftirfarandi í ljós: 

 

 Allir kennararnir sömdu formlega kennsluáætlun þar sem þeir tiltóku 

vinnu með fjóra meginþætti málsins; lestur, ritun, hlustun og tjáningu. 

 Fimm af sex kennsluáætlunum voru skipulagðar frá heild til eindar og 

aftur til heildar líkt og kennslulíkan Byrjendalæsis gerir ráð fyrir. 

 Undantekningarlaust voru sett markmið í kennsluáætlununum. Þau 

voru mismörg og misskýr. Fæst voru markmiðin fjögur en flest átján 

talsins. Dæmi voru um skilmerkilega orðuð markmið sem og markmið 

sem voru orðuð á svo opinn hátt að frekar var um námsleið að ræða. 

 Kennurunum gekk misvel að velja lykilorð sem hentaði vel til að 

leggja inn tæknilega þætti. 

 Námsmati hefði þurft að lýsa betur í fjórum af sex kennsluáætlunum.  
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 Í fjórum af sex kennsluáætlunum var gerð grein fyrir námsaðlögun í 

formi misþungra verkefna, aukinnar aðstoðar fyrir nemendur eftir 

þörfum, sýnikennslu eða stigskipts stuðnings. Í einni áætluninni var 

auk þess skipulagt samvinnunám. 

 Í þremur kennsluáætlunum komu forsendur skiptingar nemenda í hópa 

ekki fram en í tveimur var svipuð lestrargeta tilgreind og í einni var 

ólík færni í lestri nefnd. 

 Í engri kennsluáætlun var tilgreint hvort nemendur hefðu val um 

verkefni eða vinnuaðferðir.  

 Læsishvetjandi umhverfi var lýst í öllum kennsluáætlununum. 

 

Þegar á heildina er litið samræmast kennsluáætlanirnar sem hér eru til 

umfjöllunar ágætlega Byrjendalæsi. Í meirihluta þeirra var gerð grein fyrir 

flestum þeim atriðum sem gert er ráð fyrir samkvæmt kennslulíkaninu. Dæmi 

voru um vel útfærðar kennsluáætlanir þar sem gott sem öllum þáttum voru gerð 

skýr skil en einnig áætlanir þar sem skerpa þyrfti á nokkrum þáttum. Einkum 

námsaðlögun, námsmati og vali á lykilorði. Kennsluáætlanirnar sýna að 

kennararnir höfðu missterk tök á að skipuleggja kennslu samkvæmt 

Byrjendalæsi. 

Þegar litið er á hvernig læsiskennsla kennaranna samræmdist 

kennsluáætlunum þeirra sýna niðurstöðurnar eftirfarandi:  

 

 Flestir kennararnir fylgdu kennsluáætlunum sínum að öllu eða mestu 

leyti. Í sumum tilvikum þurftu þeir að laga kennsluna frekar að þörfum 

nemenda, leggja verkefni fyrir í annarri röð en gert var ráð fyrir í 

kennsluáætluninni og/eða fresta fyrirlögn verkefna. Einn skóli skar sig 

úr þar sem kennsluáætlun var ekki fylgt og stöðvavinna sem 

kennararnir skipulögðu stýrði framgangi kennslunnar. 

 Kennsla í öllum skólum bar merki þess að vera skipulögð samkvæmt 

Byrjendalæsi. En líkt og kennsluáætlanirnar báru með sér höfðu 

kennararnir missterk tök á að skipuleggja og kenna samkvæmt 

kennslulíkaninu. Í gögnunum má sjá dæmi um kennslu sem er að 

mörgu leyti samhljóma kennslu skilvirkra læsiskennara og að sama 

skapi dæmi um ómarkvissa kennslu og/eða að skipulagi væri 

ábótavant. 
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 Í tveimur skólum unnu nemendur að öllum settum markmiðum, í 

þremur að flestum og í einum skóla ekki að neinu. 

 Allur gangur var á því hvernig kennurunum gekk að nýta gæðatextann 

og lykilorð sem stökkpall fyrir vinnu með tæknilega þætti. 

 Annmarkar voru á námsmati sem hluta af kennslu í rúmlega helmingi 

skólanna. Nokkuð vantaði upp á að endurgjöf sumra kennara væri 

nógu lýsandi til að gagnast nemendum til framfara. 

 Námsaðlögun gæti verið betur útfærð í meirihluta skólanna. Þó mátti 

einnig sjá dæmi um afar vel útfærða námsaðlögun. 

 Í kennslu voru dæmi í tveimur skólum um að nemendur fengu val 

innan ákveðins ramma við vinnu á verkefnum. Í tveimur skólum réðu 

nemendur í hvaða röð þeir unnu verkefni og eins hvort þeir unnu einir 

eða með samnemendum. Í tveimur skólum höfðu nemendur ekkert val. 

Lítið var því komið til móts við áhugasvið nemenda. 

 Fá dæmi voru um að komið væri til móts við nemendur sem réðu við 

meira krefjandi verkefni.  

 Algengast var að kennararnir skiptu nemendum í hópa þar sem 

nemendur sem voru staddir á svipuðum stað í náminu unnu saman. 

Tveir kennarar sögðu misjafnar forsendur vera fyrir skiptingu í hópa 

og í einum skóla þurftu nemendur sjálfir að finna sér samstarfsfélaga.  

 Samvinnunám var sjaldan nýtt til námsaðlögunar. Eitt dæmi var um að 

nemendur með ólíka færni unnu saman. 

 Vettvangsathuganir staðfestu lýsingar á læsishvetjandi umhverfi sem 

var lýst í öllum kennsluáætlunum. 

 Í helmingi skólanna var ekki læsiskennsla á hverjum degi. Þegar 

heildartími til læsiskennslu yfir vikutímabil var tekinn saman í 

hverjum skóla og deilt í fjölda daga ná þrír skólar ekki 90 mínútna 

meðaltali. Í þeim vantaði 90–180 mínútur upp á að lágmarksviðmiðum 

um tíma til læsiskennslu samkvæmt Byrjendalæsi væri náð. 

 

Til að draga saman í stuttu máli svar við síðari rannsóknarspurningunni má 

segja að einu tilviki undanskyldu hafi kennararnir fylgt kennsluáætlunum 

sínum eftir að öllu eða mestu leyti. Líkt og kennsluáætlanirnar gáfu til kynna 

var mest þörf á að styrkja þrjá þætti í kennslunni. Það er með hvaða móti 

kennarar geta lagað námið að þörfum allra nemenda, fléttað námsmati inn í 

kennsluna og veitt nemendum gagnlega endurgjöf og nýtt gæðatexta og 
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lykilorð betur sem undirstöðu vinnu nemenda með tæknilega þætti 

læsisnámsins. 

Hafa ber í huga að erfitt er að gera þær kröfur til kennara að allar 

kennsluáætlanir sem þeir senda frá sér séu fullkomnar og mögulega voru 

kennararnir með þætti í huganum sem þeir skráðu ekki í áætlunina. Það sást til 

dæmis að sumum atriðum voru gerð ítarlegri skil í kennslunni heldur en 

áætlunin gaf til kynna og einnig var því stundum öfugt farið þar sem 

kennsluáætluninni var ekki fylgt. Af þessum sökum er hér farin sú leið að flétta 

saman umfjöllum um kennsluáætlanirnar og framkvæmd þeirra svo unnt sé að 

veita sem besta innsýn í hvernig kennurunum tókst að framfylgja því sem lagt 

er upp með í Byrjendalæsi. Hér á eftir verða þessi svör við rannsóknar-

spurningunum rædd nánar í eftirfarandi þemum: 1) skipulag kennslunnar 

samkvæmt kennsluþrepunum þremur, 2) markmið og námsmat og 3) 

námsaðstæður og námsaðlögun. 

5.2 Skipulag kennslunnar samkvæmt 

kennsluþrepunum þremur 

Líkt og fram hefur komið þarf kennsla sem byggð er á samvirkum aðferðum 

að vera fjölbreytt og fela í sér jafnvægi í kennslu lesturs, ritunar, hlustunar og 

tjáningar (Morrow, 2012, bls. 20; Vacca o.fl, 2009, bls. 38 og 46; Zakaluk, 

1982/1996, án síðutals). Samræmi milli þessara þátta þarf að endurspeglast í 

ítarlegum kennsluáætlunum kennara sem starfa samkvæmt Byrjendalæsi sem 

og öðrum samvirkum aðferðum þar sem þeir gera grein fyrir markmiðum, 

námsmati, námsaðlögun, námsumhverfi og hvernig vinna með fjóra 

meginþætti málsins fer frá heild til eindar og aftur til heildar (Morrow, 2001, 

bls. 19–20, 2012, bls. 20–21; Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 19; Vacca o.fl., 

2009, bls. 38 og 46). Við fyrstu sýn virðast allar kennsluáætlanirnar gera 

þessum þáttum góð skil en þegar rýnt er í hvern og einn þeirra kemur í ljós að 

skerpa má á ákveðnum þáttum.  

Þegar rýnt er í hvernig kennararnir skipulögðu kennsluna í 

kennsluþrepunum þremur sést að í fimm af sex kennsluáætlunum er afmarkað 

og útskýrt hvernig vinna fer fram innan hvers þreps. Í tveimur þeirra skarast 

vinna með tæknilega þætti læsisnámsins og enduruppbygging. Sjötta 

kennsluáætlunin sker sig úr þar sem hún er ekki skipulögð í þrepum en engu 

að síður sést á kennslufyrirkomulaginu og verkefnunum að Byrjendalæsi gefur 
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tóninn fyrir skipulag kennslunnar. Ekki er gerð krafa um að allar 

kennsluáætlanir samkvæmt Byrjendalæsi séu með sama sniði en það þarf að 

koma fram hvernig kennslan er skipulögð í þremur þrepum (Rósa Eggertsdóttir 

o.fl., 2015, bls. 48). Þrátt fyrir að vinna á öðru og þriðja þrepi Byrjendalæsis 

skarist í sumum áætlunum virðast kennararnir meðvitaðir um að skipuleggja 

kennsluna í samræmi við samvirkar aðferðir þar sem farið er frá heild til eindar 

og aftur til heildar. 

Þegar skipulag og kennsla í hverju þrepi fyrir sig er skoðuð sést að 

kennararnir hafa missterk tök á að skipuleggja og útfæra til hlítar námstækifæri 

sem hvert þrep býður upp á. Í fyrsta þrepi er gert ráð fyrir því að nemendur fái 

tækifæri til að hlusta á gæðatexta þar sem kennari er fyrirmynd í upplestri og 

kennir nemendum gagnleg vinnubrögð við lestur (Rósa Eggertsdóttir, 2006, 

bls. 6–7, 2007, bls. 19, 2009, bls. 36–37). Af öllum áætlununum má ráða að 

kennararnir gera sér grein fyrir mikilvægi þess að bjóða nemendum upp á 

sameiginlega upplifun af inntaki texta og leggja áherslu á orðaforða hans. Í 

kennslunni sást engu að síður að kennararnir hafa misjafnlega góð tök á að nýta 

textann til að vekja áhuga nemenda og tengja hann við fyrri reynslu og 

forþekkingu þeirra líkt og gert er ráð fyrir í samvirkum aðferðum (Rumelhart, 

1985, bls. 722; Vacca o.fl., 2009, bls. 26 og 28; Zakaluk, 1982/1996, án 

síðutals). 

Það var sameiginlegt hjá þeim kennurum sem tókst best til með lestur 

gæðatextans að þeir höfðu nemendur nálægt sér við lesturinn. Þeir spáðu fyrir 

um efni sögunnar, kynntu höfundinn, spurðu spurninga og ræddu við 

nemendur um inntak og orð bæði samhliða og eftir lesturinn. Einum 

kennaranum tókst þar að auki að vekja áhuga nemendanna á sögunni með því 

að tengja lesturinn við fyrri reynslu og þekkingu þeirra. Í einum skóla virtist 

kennarinn ekki nógu meðvitaður um hversu þýðingarmikill þáttur það er í 

læsiskennslu að skapa nemendum sameiginlega upplifun af texta (Hall, 2013; 

Pressley o.fl., 1998, bls. 11–20; Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 39; Zakaluk, 

1982/1996, án síðutals). Á meðan hann las söguna fyrir nemendur sátu þeir við 

borðin sín og skrifuðu í forskriftarbækur sem höfðu enga tengingu við 

kennsluna og þeir nemendur sem fylgst var sérstaklega með svöruðu aldrei 

spurningum kennarans eða brugðust við lestrinum á annan hátt. Þetta 

fyrirkomulag verður að teljast fremur ólíklegt til að nýtast nemendum til að 

læra vinnubrögð sem gagnast við lestur líkt og kennsla í fyrsta þrepi á að gera. 
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Í öllum kennsluáætlununum kemur fram að gæðatexti eða þema sé nýtt sem 

undirstaða í verkefnavinnu nemenda. Það reyndist líka raunin í kennslunni. 

Allir kennararnir buðu upp á hið minnsta fjögur mismunandi verkefni þar sem 

nemendur æfðu tæknilega þætti líkt og gert er ráð fyrir í Byrjendalæsi (Rósa 

Eggertsdóttir, 2015, bls. 47). Efniviður verkefna nemenda kom úr orðaforða 

textans, að frátalinni skriftarkennslu í tveimur skólum þar sem efni ótengt 

áætluninni var nýtt, en í Byrjendalæsi er gert ráð fyrir að öll læsiskennsla, þar 

með talin skrift, sé samþætt við viðfangsefni hverju sinni (Rósa Eggertsdóttir, 

2013, bls. 171). 

Sömu kennarar og skipulögðu þessa skriftarkennslu völdu óhentug lykilorð. 

Í öðrum skólanum hafði lykilorðið enga beina tengingu við markmiðin. Í 

hinum skólanum var ekkert samhengi á milli bókstafa sem nemendur áttu að 

tileinka sér samkvæmt kennsluáætluninni, lykilorðsins og samhljóðasambands 

sem nemendur unnu með í kennslunni. Auk þess samræmist ekki Byrjendalæsi 

að leggja inn staka bókstafi líkt og gert er ráð fyrir í áætluninni heldur á alltaf 

að nýta tvo stafi sem eru samliggjandi í orði (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 

40). Draga má þá ályktun að þessir kennarar séu ekki búnir að ná nægilega 

góðum tökum á að skipuleggja tæknilega vinnu út frá gæðatextanum hverju 

sinni. Í einum skóla til viðbótar var lykilorðið ekki eingöngu ótengt 

markmiðum heldur einnig illa til þess fallið að færa nemendur nær því að ná 

einu markmiðanna, sem var að æfa ritun há- og lágstafa, en lykilorðið er hvorki 

til í íslensku máli né samræmist ritreglum um há- og lágstafi og því erfitt að 

rökstyðja hvenær skal rita stóran eða lítinn staf.  

Í þremur áætlunum tengdist lykilorðið settum markmiðum en í raun sáust 

eingöngu tvö dæmi þar sem lykilorðið var raunverulega nýtt til að leggja inn 

ný atriði og í framhaldinu sem stökkpallur fyrir frekari vinnu. Í öðru tilvikinu 

var um að ræða samsett orð sem í var algengt samhljóðasamband. Markmið 

kennslunnar voru meðal annars að nemendur tileinkuðu sér þetta 

samhljóðasamband, þjálfuðust í ritun mishárra bókstafa og lærðu að þekkja 

hugtakið samsett orð og finna þau í texta. Lykilorðið var nýtt til að leggja inn 

þessi atriði og kom endurtekið fyrir í verkefnum nemenda. Þeir byrjuðu til 

dæmis á að finna samsett orð úr fyrri og seinni hluta lykilorðsins áður en þeir 

fengust við fjölbreytt verkefni um samsett orð, svo sem að draga samsett orð 

úr bunka, taka þau í sundur og skrifa niður og leita að samsettum orðum í 

textanum sem unnið var með og búa til orðaskugga úr þeim til að spila með.  
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Í helmingi tilvika var lykilorðið eingöngu nýtt til einfaldra verkefna á borð við 

að finna orð í og úr orðinu og getur því allt eins hafa verið valið af handahófi. 

Sé litið til rannsóknar Eyglóar Björnsdóttur o.fl. (2013, bls. 14–15 og 18) á 

innleiðingu á kennslulíkaninu fer þetta saman við niðurstöður þeirra þar sem 

kemur fram að inni á milli eru kennarar sem eru óöruggir með aðferðina og því 

má velta því fyrir sér hvort sumir kennarar þurfi frekari handleiðslu frá leiðtoga 

eða, líkt og Eygló og félagar benda á, mögulega lengri tíma í innleiðingu á 

kennslulíkaninu. Rúnar Sigþórsson og félagar (2014, bls. 16) komust að sömu 

niðurstöðu og segja vísbendingar um að tvö ár séu ekki nægur tími fyrir svo 

umfangsmikla starfsþróun sem innleiðing Byrjendalæsis felur í sér. 

Kennsluáætlarnirnar og kennsla í skólunum sex eiga það sammerkt að 

megináhersla var á ritun í verkefnum sem miða að enduruppbyggingu textans. 

Misjafnt var hversu frjálsar hendur nemendur fengu við þessa vinnu þar sem 

sum verkefni voru frekar stýrð á meðan önnur voru betur til þess fallin að bjóða 

upp á að sköpunarkraftur nemenda fengi notið sín líkt og áhersla á að vera lögð 

á (Pressley o.fl., 1998, bls. 11–20; Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 19; Stephen 

o.fl., 2010, bls. 316–318). Í einu tilviki var verkefni nemenda eingöngu að raða 

myndum úr sögunni, endursegja söguna og skrifa setningar við myndirnar. Það 

telst seint til enduruppbyggingar þar sem ekkert er vikið út frá upphaflega 

texanum. 

Í þriðja þrepi er hlutverk kennara einkum að kenna nemendum með 

stigskiptum stuðningi lesskilningsaðferðir og leiðir til að koma skipulagi á 

hugsanir sínar, og að skipuleggja ritun ásamt því að hvetja til notkunar orða úr 

textanum (Rósa Eggertsdóttir, 2015, bls. 50; Wood o.fl., 1976, bls. 89–90). 

Þrátt fyrir að það hafi ekki alltaf komið fram í áætlununum rifjuðu allir 

kennararnir upp söguna og orðaforða hennar með einhverju móti áður en 

enduruppbyggingin hófst. Þó hvöttu eingöngu tveir kennarar nemendur 

markvisst til að nýta nýlærðu orðin í verkefnin sín. Annar fór þá leið að setja 

þá kröfu að nemendur urðu að nota að minnsta kosti tvö þeirra í rituninni. Með 

því fyrirkomulagi má ætla að möguleiki skapist á að kanna hvort nemendur 

hafi náð merkingu orðanna og geti notað þau í réttu samhengi, en líkt og kemur 

fram í niðurstöðum NRP (2000, bls. 4–15 – 4–17) og Pressley og félaga (1998, 

bls. 31) er mikilvægt að kenna nemendum orðaforða beint eða óbeint til að 

auka lesskilning þeirra. 

Önnur leið til að efla lesskilning nemenda er að kenna þeim að nota 

hugarkort sem leið til að skrá hugsanir og nýja þekkingu en einnig sem ramma 
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til að byggja upp ritun (NRP, 2000, bls. 4–73; Vacca o.fl., 2009, bls. 326–335). 

Samkvæmt rannsóknum á einkennum framúrskarandi læsiskennslu kenna 

færir læsiskennarar ritun ávallt sem ferli sem hefst á að skipuleggja ritunina 

(Hall, 2013; Pressley o.fl., 1998, bls. 11–20). Í fjórum af sex kennsluáætlunum 

var tilgreind einhverskonar vinna með hugarkort eða ritunarramma. Því var 

fylgt eftir í kennslunni en með mismunandi hætti.  

Í tveimur tilvikum veittu kennarar nemendum greinilega stigskiptan 

stuðning við þetta ferli þar sem þeir voru fyrst með sýnikennslu áður en 

nemendur spreyttu sig á eigin hugarkortum og kennararnir aðstoðuðu 

nemendur eftir þörfum. Í þriðja tilvikinu var kennari eingöngu með 

sýnikennslu í gerð hugarkorta en nemendur gerðu ekki hugarkort sjálfir. Í 

fjórða tilvikinu unnu nemendur hugarkort í stöðvavinnu án þess að sýnikennsla 

hefði farið fram. Í því síðastnefnda sást að nemendur voru óöruggir með þessi 

vinnubrögð og mikil þörf var á að leiðbeina þeim og laga verkefnið að getu 

þeirra. Það bendir til þess að æskilegt hefði verið að vera með sýnikennslu áður 

en nemendur hófust handa. 

Líkt og Walpole og McKenna (2007, bls. 106) benda á getur það tekið 

nemendur dágóðan tíma að tileinka sér nýja færni og námstækni og því þarf 

stigskiptur stuðningur að ná yfir nokkurn tíma. Þar sem eingöngu var fylgst 

með á vettvangi í viku er erfitt að segja til um hvar í ferlinu kennararnir voru 

staddir. Mögulega voru þeir búnir að leggja inn áður hvernig vinna á með 

hugarkort, en það getur verið vandasamt að finna rétta tímann til að draga úr 

stuðningi (Bodrova o.fl., 2003, bls. 7 og 9) svo ætla má að annað hvort hafi 

verið dregið of snemma úr stuðningi í síðasta tilvikinu eða að sýnikennsla hafi 

hreinlega ekki farið fram. 

Eins og kom fram í upphafi kaflans þarf að vera skýrt hvernig lestur, ritun, 

hlustun og tjáning eru samþætt í gegnum þrepin þrjú. Af kennsluáætlununum 

má ráða að kennararnir gerðu allir ráð fyrir vinnu með þessa fjóra meginþætti 

en þegar gögn frá vettvangsathugununum eru skoðuð kemur í ljós að í fjórum 

skólum var hluta af áætluninni frestað fram í vikuna á eftir. Í þessum fjórum 

tilvikum var alltaf tjáning einn partur af því sem slegið var á frest. Í viðtali við 

einn kennara kom fram að kennararnir í teyminu væru meðvitaðir um að þeir 

þyrftu að passa sérstaklega að halda tjáningunni inni í áætlununum og 

kennslunni. Það má því velta því fyrir sér hvort þessum þætti sé nægilega sinnt 

og nemendur fái raunverulega tækifæri til tjáningar eða hvort önnur 

viðfangsefni taki við. 
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5.3 Markmið og námsmat 

Undantekningarlaust eru sett markmið í kennsluáætlununum. Þau eru mismörg 

og misskýr. Fæst eru markmiðin fjögur en flest átján talsins. Þar sem markmið 

þurfa að vera ítarleg og hafa skýra tengingu við námsmat (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 69; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2015, bls. 48) verður að 

teljast óraunhæft að ætla að vinna að átján markmiðum og meta hvort þeim sé 

náð á svo skömmum tíma. Enda er í annari áætluninni sem er með átján 

markmið eingöngu áætlað að meta tvö þeirra. Í kennsluáætlunum í 

leiðbeiningarheftum um Byrjendalæsi frá MSHA eru sett þrjú til fimm 

markmið fyrir hverja viku (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2014, bls. 70, 74 og 85, 

2015, bls. 48 og 51), sem má ætla að sé raunhæfur fjöldi.  

Allur gangur er á því hvernig markmiðin eru orðuð. Sumir kennarar virðast 

meðvitaðir um að orða þau á ítarlegan hátt, til dæmis er markmið í einni áætlun 

að „þjálfa ritun og passa há- og lágstafi sérstaklega.“ Ætla má að hægt sé að 

meta hvernig nemendum tekst til við það og leiðbeina þeim eftir þörfum. Aftur 

á móti eru öll markmið í annarri kennsluáætlun orðuð á svo almennan hátt að 

ekki er ljóst hvað nákvæmlega felst í þeim og í raun er frekar um leiðir að 

markmiðum að ræða heldur en markmið í sjálfu sér. Eitt markmiðanna er til 

dæmis að „nemendur þjálfist í ritun.“ Það gefur augaleið að erfitt er að 

skipuleggja markvissa kennslu og meta hvernig nemendum gengur að ná 

markmiðum þegar þau eru orðuð á svona opinn hátt en skýr þráður þarf að vera 

á milli markmiða og námsmats. Enda kom á daginn að í kennslunni var 

námsmatið ómarkvisst og óljóst hvað kennarinn var í raun að meta þegar hann 

skráði plús eða mínus í gátlista til að halda skrá yfir það hvort nemendur hefðu 

lokið verkefnum og hversu vel tókst til við úrlausnina. Að sama skapi voru 

dæmi um að kennarinn hrósaði nemendum ómarkvisst. Að vísu voru dæmi um 

að kennarinn veitti nemendum munnlega endurgjöf þar sem hann sagði hvað 

þeir væru að gera vel en þá skorti upp á að hann leiðbeindi þeim frekar með 

framhaldið. 

Námsmatið getur verið fjölbreytt svo lengi sem það er samofið námsferlinu 

og miðar að því að styrkja námsvitund og framfarir nemenda. Kennarar þurfa 

því að gera ráð fyrir því að veita nemendum gagnlega endurgjöf til leiðsagnar 

um næstu skref (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 35 og 69; Rósa 

Eggertsdóttir, 2007, bls. 18, 2009, bls. 37–38). Úr kennsluáætlununum má lesa 

að kennararnir virðast meðvitaðir um mikilvægi þess að námsmat fari fram 
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samhliða kennslu og vinnu nemenda en í fimm af sex áætlunum er gert ráð 

fyrir símati og/eða leiðsagnarmati án þess að því sé lýst nánar. Jafnframt er í 

tveimur kennsluáætlunum tekið fram að nemendur taka þátt í námsmati með 

sjálfsmati auk þess sem jafningjamat er einnig tilgreint í annarri þeirra. Þátttaka 

nemenda í námsmati getur verið hluti af leiðsagnarmati sem lögð er áhersla á í 

Byrjendalæsi.  

Lýsingin á ómarkvissu námsmati hér að ofan var ekki einsdæmi. Fleiri 

kennarar veittu nemendum ekki nógu ítarlega endurgjöf meðan á kennslu stóð 

til þess að hún gagnaðist þeim til leiðsagnar um næstu skref og hvar þeir gætu 

gert betur. Í einum skóla lýstu kennararnir námsmati sem var meira í líkingu 

við lokamat heldur en leiðbeinandi námsmat (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 35). Kennararnir í þeim skóla voru að vísu meðvitaðir um að 

námsmatsþættinum væri ábótavant hjá þeim, en ekki kom fram í viðtalinu við 

þá hvernig þeir hyggjast bæta úr því. 

Vissulega voru dæmi um að kennarar í einhverjum skólum gerðu vel og 

sögðust skrá hjá sér námsstöðu nemenda og skipuleggja kennslu út frá þörfum 

þeirra. Námsmat í einum skóla var þó áberandi betra en í öðrum. Viðkomandi 

kennari gerði nemendur meðvitaða um námið með því að vísa reglulega í 

markmið og veitti þeim gagnlega endurgjöf með því að setja orð á hvað þeir 

gerðu rétt, hvers vegna og hvað þeir gætu bætt. Auk þess skiluðu nemendur til 

hans einu verkefni til mats, mátu sjálfir eigin frammistöðu og tóku þátt í 

jafningjamati. Þetta og fleira í kennslu þessa kennara er samhljóma kennslu 

skilvirkra læsiskennara en í samantekt Hall (2013) er einmitt bent á að eitt 

samkenni í árangursríkri læsiskennslu sé að kennarar fylgjast reglubundið með 

framförum nemenda og leggja upp úr að veita hverjum og einum lýsandi 

endurgjöf. 

Erfitt er að segja til um að hvaða marki kennararnir nýta niðurstöður 

námsmats til að ákvarða um næstu skref í námi nemenda sinna út frá gögnum 

sem aflað er á einni viku. Engu að síður benda niðurstöður þessarar rannsóknar 

til þess að að minnsta kosti helmingur kennaranna þurfi aukinn stuðning til að 

ná betri tökum á námsmati í bekkjaraðstæðum svo kennslan verði sem 

árangursríkust. 
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5.4 Námsaðstæður og námsaðlögun 

Þegar læsiskennsla er byggð á samvirkum aðferðum þurfa bæði kennslan og 

námsaðstæður sem nemendum eru skapaðar að taka mið af því að leiðin til 

læsis mótast af samspili margra þátta (Hall, 2013; Morrow, 2001, bls. 19–20; 

Spiegel, 1998, bls. 116–118). Byrjendalæsi er engin undantekning þar á og 

námsaðstæður þurfa að vera ákjósanlegar þar sem boðið er upp á örvandi 

námsumhverfi, athafnamiðað nám, fjölbreytni í hópaskiptingu, tækifæri til 

félagastuðnings og samskipta í gegnum samvinnu (Rósa Eggertsdóttir o.fl, 

2010, bls. 26–27, 2015, bls. 49–50).  

Kennsluáætlanirnar eiga það allar sameiginlegt að í þeim er læsishvetjandi 

kennslurými lýst og gert ráð fyrir stöðvavinnu með fjölbreyttum verkefnum. 

Það reyndist einnig raunin í kennslunni; námsumhverfið var örvandi og 

nemendur fengust vissulega við margvísleg verkefni. Allur gangur var á því í 

áætlununum hversu mörg verkefni voru skipulögð með samvinnu nemenda í 

huga. Í hverri áætlunun var þó hið minnsta eitt verkefni sem gerði kröfur um 

raunverulega samvinnu nemenda, svo sem spil eða paralestur. Með 

samvinnunámi er átt við að fjölbreyttum þörfum nemenda er mætt með vinnu 

í litlum hópum sem vinna að sameiginlegu markmiði þar sem nemendur æfast 

meðal annars í að rökstyðja skoðanir sínar og kenna hver öðrum í gegnum 

samvinnuna (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 69; Johnson o.fl., 1994, bls. 

4–5). Þessu var framfylgt í öllum skólunum og nemendur fengu tækifæri til 

samskipta við bekkjarfélaga í gegnum fyrrgreind verkefni. Nokkuð algengt 

fyrirkomulag var að nemendur sátu í hópum en unnu án beinnar samvinnu. Í 

tveimur skólum var fyrirkomulag verkefna þó þannig að um eða yfir helmingur 

þeirra krafðist samvinnu nemenda. Því má ætla að í þeim skólum hafi 

nemendur fengið ríkulegri tækifæri til félagastuðnings. 

Þegar rýnt er í hvernig kennararnir skiptu nemendum upp í hópa kemur í 

ljós að algengasta forsendan fyrir hópaskiptingu var að þeir sem voru staddir á 

svipuðum stað í náminu voru settir saman í hópa en sú var raunin í fjórum 

tilvikum. Það er einkum athyglisvert í ljósi þess að í Byrjendalæsi er gert ráð 

fyrir að nám sé skipulagt án aðgreiningar sem þýðir að fjölbreytni og 

sveigjanleiki þarf að einkenna hópaskiptingu (Sapon-Shevin, 2007, bls. 196). 

Tveir kennarar sögðu þó misjafnar forsendur vera fyrir því hvernig þeir röðuðu 

nemendum saman. Í einum skóla var greinilegt að hópaskipting var sveigjanleg 

og fór það eftir viðfangsefnum hvort nemendur með sambærilega eða ólíka 
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færni unnu saman og kennararnir hikuðu ekki við að skipta nemendum upp í 

nýja hópa eftir þörfum. Fyrirkomulag hluta kennslunnar í þeim skóla komst 

einna næst því að vera eiginlegt samvinnunám. 

Samvinnunám er ein leið til námsaðlögunar en þegar læsiskennsla er 

skipulögð samkvæmt Byrjendalæsi þarf að greina frá hvernig námsaðlögun er 

háttað (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2015, bls. 48). Námsaðlögun getur verið með 

ýmsu móti og falist í fjölbreyttum kennsluháttum, aðlöguðum verkefnum, vali 

um verkefni eða leiðir til úrlausna og síðast en ekki síst stigskiptum stuðningi 

(Pressley o.fl., 1998, bls. 17–19; Wood o.fl., 1976, bls. 89–90). Mikil áhersla 

er lögð á hið síðastnefnda og að allir fái námstækifæri við hæfi í almennri 

kennslu (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18). 

Athygli vekur að í engri af kennsluáætlununum sex er tilgreint að nemendur 

hafi einhverskonar val um vinnuaðferðir eða verkefni. Þar sem nemendur búa 

yfir ólíkri færni og hafa mismunandi bakgrunn og áhugasvið fellur val undir 

hluta af námsaðlögun í Byrjendalæsi (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18). Í 

kennslunni voru samt nokkur dæmi um að nemendur hefðu val en það var 

einkum á milli þess í hvaða röð þeir vildu vinna verkefni eða hvort þeir unnu 

þau einir eða í samstarfi við aðra. Af því má ráða að lítið var komið til móts 

við áhugasvið nemenda þar sem þeir fengu litlu sem engu ráðið um 

viðfangsefni sín. Kennarar í öðrum skólanum sem bauð nemendum upp á val 

um í hvaða röð þeir unnu verkefnin vildu þó meina að með því móti kæmu þeir 

til móts við áhugasvið þeirra. Jafnframt sögðust þeir einstaklingsmiða sum 

verkefni með því að gera mismunandi kröfur til nemenda um hversu mikið þeir 

kláruðu af þeim og tóku sem dæmi vinnu með að finna orð í lykilorðinu. Engu 

að síður stilltu þeir þessu verkefni upp sem keppni á milli nemenda í að finna 

sem flest orð og settu skráningarblað upp á vegg. Því má í raun segja að þeir 

hafi verið komnir í einskonar andstöðu við nám án aðgreiningar. 

Sé vikið aftur að kennsluáætlununum skera tvær þeirra sig úr af þeim sökum 

að í þeim er hvergi greint frá námsaðlögun, hvorki aðlöguðum verkefnum né 

áætlun um að beita stigskiptum stuðningi. Í báðum tilvikum reyndist 

námsaðlögun þó vera til staðar í kennslunni. Í hinum fjórum áætlununum er 

gerð grein fyrir misþungum verkefnum og/eða að nemendur sem þess þurfa fái 

sérstaka aðstoð frá kennara. Jafnframt má lesa úr þremur þeirra að kennslan 

feli í sér sýnikennslu eða stigskiptan stuðning og í þeirri fjórðu er gert ráð fyrir 

að nemendur sem eru komnir mislangt á veg í læsisnáminu vinni saman. Það 

verður að teljast jákvætt að í kennslu í öllum skólunum sáust einhver dæmi um 
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að kennarar notuðu sýnikennslu eða beittu stigskiptum stuðningi við kennslu 

þó svo að í einhverjum tilvikum hefðu kennararnir getað nýtt fleiri tækifæri til 

þess. 

Hvergi var greint frá því í kennsluáætlunum að nemendur myndu fara út úr 

almennri kennslu til sérkennara en sú var þó raunin í helmingi skólanna. Það 

er athyglisvert í ljósi þess að í skýrslu um þróunarstarf á upphafsárum 

Byrjendalæsis og rannsókn á viðhorfum og reynslu kennara af innleiðingu 

kennslulíkansins kemur fram að hjá sumum kennurum gætir nokkurs óöryggis 

með það hvernig hægt sé að koma til móts við alla nemendur inni í bekk (Eygló 

Björnsdóttir o.fl., 2013, bls. 14–16; Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 45 og 48). 

Auðveldlega mætti draga þá ályktun að kennararnir sendi nemendur þá til 

sérkennara í stað þess að leita lausna á því hvernig hægt sé að mæta þörfum 

þeirra í almennri kennslu. Það er þó ekki alltaf svo einfalt því kennarar í einum 

skóla greindu frá því að þeir hefðu mætt andstöðu frá sérkennara þegar þeir 

báðu hann um stuðning við nemendur inni í kennslurýminu. Sérkennarinn vildi 

frekar taka nemendur fram til sín en lendingin var að hann kom inn í kennslu 

og tók nemendur til sín á sér borð. Þetta fyrirkomulag þar sem nemendur fara 

fram í sérkennslu er ekki í anda Byrjendalæsis þar sem gert er ráð fyrir því að 

námsþörfum allra sé mætt í almennri kennslu eða komið sé á tveggja kennara 

kerfi til að koma til móts við þarfir nemenda (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 

171). 

Í einum skólanum er gott dæmi um hvernig hefur verið brugðist við 

sértækum þörfum nemenda og komið á samkennslu tveggja kennara ásamt 

stuðningsfulltrúa með 1. og 2. bekk. Með því skapast einnig tækifæri til að 

blanda nemendum í hópa þvert á bekkina og bjóða öllum upp á verkefni við 

hæfi. Í þessum skóla var eina skýra dæmið um að komið væri til móts við 

nemendur sem réðu við meira krefjandi verkefni en þorri hópsins. Heilt yfir 

skólana virðist það hins vegar oft gleymast eða verða undir að bjóða þeim 

nemendum sem hafa forsendur til þess að takast á við flóknari verkefni við 

hæfi.
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6. Niðurlag 

Í þessari rannsókn var rýnt í gögn úr Rannsókn á Byrjendalæsi með það að 

markmiði að varpa ljósi á að hvaða marki kennsluáætlanir kennara í 2. bekk í 

sex skólum sem starfa eftir Byrjendalæsi endurspegla það sem lagt er upp með 

samkvæmt kennslulíkaninu og hvernig kennsla sömu kennara endurspeglar 

áætlanir þeirra. Þrátt fyrir að hér hafi verið vandað til verks og gætt að samræmi 

milli rannsóknarspurninga, gagnasöfnunaraðferða og gagnagreiningar til að fá 

sem réttmætastar niðurstöður þarf að gæta þess að draga ekki víðtækari 

ályktanir út frá þeim en efni standa til. Niðurstöður þessarar rannsóknar veita 

ákveðna innsýn inn í það hvernig kennsluáætlanir og kennsla kennara í sex 

skólum endurspegla Byrjendalæsi en setja þarf þann varnagla að ekki er hægt 

að gefa sér að sömu niðurstöður fengjust úr rannsóknum á öðrum skólum eða 

þess vegna á öðrum tíma hjá sömu kennurum. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman koma í ljós 

vísbendingar um að kennararnir hafi misjafnlega sterk tök á að skipuleggja 

kennslu samkvæmt Byrjendalæsi. Þeir skiluðu allir inn kennsluáætlunum sem 

við fyrstu sýn virtust gera öllum nauðsynlegum atriðum ágætis skil en þegar 

kafað var dýpra ofan í hvert þeirra kom í ljós að hjá sumum kennurunum mætti 

skerpa á ákveðnum þáttum til að auka líkur á að kennslan skili sem mestum 

árangri. Þrír þættir voru þar mest áberandi. Í fyrsta lagi hvernig hægt sé að 

mæta námsþörfum allra í almennri kennslu. Hvort sem er þeim sem eru með 

sértækar þarfir eða þeim sem hafa forsendur til að takast á við meira krefjandi 

verkefni en þorri hópsins. Í öðru lagi hvernig hægt sé að samtvinna námsmat 

við námsferlið þannig að uppbyggjandi leiðsögn og gagnleg endurgjöf fléttist 

inn í kennsluna. Í þriðja lagi hvernig megi nýta gæðatexta og lykilorð betur 

sem undirstöðu allra sundurgreinandi og samtengjandi verkefna.  

Niðurstöðurnar sýndu þó einnig tilvik þar sem kennslan var í meginatriðum 

samhljóða kennslu skilvirkra læsiskennara og kennararnir gerðu þessum 

þremur þáttum sem og öðrum góð skil bæði í áætlunum sínum og kennslu. 

Allir kennararnir voru búnir að tileinka sér að skipuleggja læsiskennsluna frá 

heild til eindar og aftur til heildar í samræmi við samvirkar aðferðir og 

Byrjendalæsi. Í öllum kennsluáætlununum voru lestur, ritun, hlustun og tal 
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fléttuð inn í viðfangsefni nemenda og kennararnir skipulögðu hið minnsta 

fjögur mismunandi verkefni í öðru þrepi kennslulíkansins. Í öllum tilvikum 

buðu kennararnir nemendum sínum upp á einhver tækifæri til samvinnu og 

námsaðlögun í einhverju formi var til staðar hjá öllum sem og sýnikennsla eða 

stigskiptur stuðningur. 

Að öllu samanlögðu sýna niðurstöðurnar að kennsla í skólunum bar þess 

merki að vera skipulögð samkvæmt Byrjendalæsi enda þótt kennararnir hefðu 

missterk tök á aðferðinni. Niðurstöðurnar renna því styrkari stoðum undir 

frumniðurstöður Rannsóknar á Byrjendalæsi þar sem vísbendingar voru um að 

dýpt innleiðingar kennara á aðferðinni og hversu langt þeir eru komnir í að 

tileinka sér aðferðina væri mismunandi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 11–

16). Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að það eru sannarlega dæmi 

um að kennarar hafi náð verulega góðum tökum á kennslu samkvæmt 

Byrjendalæsi og nú er því þörf á að finna leiðir til að koma öllum á þann stað. 

Það er vitað að Byrjendalæsi er umfangsmikið kennslulíkan og kennarar 

þurfa drjúgan stuðning við innleiðslu til að tileinka sér þá starfshætti sem það 

krefst. En betur má ef duga skal því af ofangreindu má draga þá ályktun að 

þörf sé á lengri og þéttari stuðningi við hluta kennara sem taka þátt í 

þróunarstarfinu. Stuðningurinn gæti til dæmis falist í lengra samstarfi skóla við 

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, aukinni eftirfylgni við að 

leiðtogar fái tíma til og sinni hlutverki sínu eða koma á félagastuðningi milli 

kennara. Félagastuðningur gæti skilað sér í auknum gæðum í læsiskennslunni 

enda eru dæmi um styrkleika í kennslu í öllum tilvikunum sem hér voru til 

skoðunar. Eins og Spiegel (1998, bls. 116–118) bendir svo réttilega á eru engir 

tveir kennarar, skólar eða námskrár eins og því er sjálfsagt að nýta ólíka 

hæfileika hvers og eins og veita kennurum tækifæri til að nýta styrkleika sína 

og leggja til málanna á jafningjagrundvelli.  

Mögulega þarf einnig að endurskoða hversu ítarlega er fjallað um námsmat 

og námsaðlögun og hvernig hægt er að veita nemendum stigskiptan stuðning í 

læsisnáminu á Byrjendalæsisnámskeiðum sem haldin eru fyrir kennara og 

leiðtoga. En í skýrslu um þróunarstarf í fyrstu skólunum sem innleiddu 

Byrjendalæsi kom fram að helmingur kennara taldi sig þurfa aukinn stuðning 

í þessum þáttum (Rósa Eggertsdóttir, 2006, bls. 45 og 48) og svo virðist enn 

raunin. Hafa ber í huga að þessa þætti má einnig flokka undir almenna færni 

kennara og síður en svo víst að þeir einskorðist við kennslu samkvæmt 
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Byrjendalæsi. Hugsanlega er því þörf á að skoða frekar hvernig staðið er að 

kennslu þessara þátta í kennaranámi.
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Fylgiskjal 1 Greiningarlisti fyrir Byrjendalæsiskennsluáætlanir 

 

Markmið, 

námsmat og 

námsaðlögun 

Skýr/t Óljós/t 

Engin / 

ekki 

tilgreint 

Athugasemdir 

Markmið      

Markmið sem 

fela í sér að 

nemendur 

kynnist og skoði 

   

Markmið sem 

fela í sér að 

nemendur æfi, 

þjálfist í 

   

Markmið sem 

fela í sér að 

nemendur læri, 

tileinki sér, geti 

beitt, noti 

   

Lýsing á 

námsmati 

   

Námsmat tengt 

markmiðum 

   

Hver sér um 

námsmat 

   

Námsaðlögun 

tilgreind í 

markmiðum 

   

Nám skipulagt 

án aðgreiningar 

   

Nemendur hafa 

val um 

viðfangsefni 

   

Nemendur hafa 

val um 

vinnuaðferðir 
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Hvetjandi 

námsumhverfi 

lýst 

   

Viðfangsefni eru 

í samræmi við 

markmið 

   

 

 

 

Er skipulagi læsiskennslu 

og/eða athöfnum kennara 

eða nemenda lýst á 

eftirfarandi hátt: 

Já Nei Athugasemdir 

Allir nemendur vinna að sama 

viðfangsefni 

   

Nemendur vinna á stöðvum 

þar sem verkefni eru 

mismunandi 

  

Nemendur vinna í hópum þar 

sem verkefni eru sniðin að 

þörfum þeirra 

  

Nemendur sitja í hópum, 

vinna án beinnar samvinnu 

  

Samvinnunám, samábyrgð og 

samvinna er forsenda vinnu 

nemenda 

  

Nemendur vinna í pörum   

Nemendur vinna einir   

Sýnikennsla í lestri eða ritun   

Samræður til náms   

Stigskiptur stuðningur   

Annað, hvað?   
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Er áætluð vinna með 

eftirtalda þætti: 
Já Nei Athugasemdir 

Lestur (samband stafs og 

hljóðs, lestraröryggi, 

lesskilningur, endurþekking 

orða, orðaforði) 

   

Ritun (réttritun, stafagerð, 

skrift) 

  

Hlustun   

Tjáning (orðaforði, 

endursögn) 

  

 

 

 

Þrepin þrjú Skýr/t Óljós/t 

Engin / 

ekki 

tilgreint 

Athugasemdir 

Þrep 1  

Gæðatexti lesinn fyrir 

nemendur / nemendur sem 

búa yfir góðri lestrarfærni 

frumlesa hver fyrir annan 

   

Umræður um inntak 

gæðatextans 

   

Gæðatextinn lesinn 

tvisvar eða oftar að hluta 

eða í heild 

   

Þrep 2 

Gæðatextinn lagður til 

grundvallar vinnu með 

tæknilega þætti 

   

Lykilorð nýtt sem 

uppspretta vinnu 

   

Fyrir stafainnlögn eru 

valdir tveir stafir sem 

standa saman í lykilorði 
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Fjögur eða fleiri 

mismunandi verkefni sem 

fela í sér tæknilega vinnu 

skipulögð 

   

Þrep 3  

Áhersla lögð á verkefni 

sem krefjast tjáningar 

    

Áhersla lögð á 

ritunarverkefni 

    

Verkefni bjóða upp á að 

sköpunarkraftur nemenda 

fái að njóta sín 

    

Áætlað að rifja upp ný orð 

og/eða hvetja nemendur til 

að nýta nýlærð orð við 

enduruppbyggingu 

gæðatextans 

    

Áætlað að þjálfa 

námstækni (t.d. 

ritunarrammar, hugarkort, 

gagnvirkur lestur) 

    

 

 

 

Hversu langur tími er 

áætlaður daglega í 

Byrjendalæsi: 

Mínútur 
Lotur – 

fjöldi 
Athugasemdir 

Dagur 1    

Dagur 2   

Dagur 3   

Dagur 4   

Dagur 5   
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Eru eftirfarandi atriði nefnd 

sem forsendur skiptingar í 

hópa: 

Já Nei Athugasemdir 

Verkefni    

Áhugasvið   

Kyn   

Félagstengsl   

Samskonar færni   

Ólík færni   

Handahóf    

Nemendur velja sig saman    

Annað, hvað?    

 

 

Er umfjöllun um eftirfarandi 

þætti í námsmati: 
Já Nei Athugasemdir 

Lýsandi endurgjöf    

Sjálfsmat   

Jafningjamat   

Frammistöðumat   

Próf   

Samræður   

Skipulegar athuganir kennara   

Könnun á 

áhuga/þátttöku/virkni 

  

Annað, hvað?   

 

 


