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Ágrip 

Undanfarið hefur verið mikil umræða um að lesskilningshæfni nemenda í 10. bekk í 
grunnskólum landsins fari hrakandi. Það er því mikilvægt að skoða rót vandans til að leysa og 
betrumbæta þetta ástand. Verkefnið fjallar um hverjir skulu vera helstu áhersluþættir í 
íslenskukennslu í 10. bekk til að efla lesskilning nemenda.  Þrír grunnskólar á 
höfðuðborgarsvæðinu voru skoðaðir og bornar voru saman kennslubækur og 
kennsluáætlanir auk þess voru bornir saman fjöldi tíma  í íslenskukennslu.  Rýnt var í  hugtök 
og próf, þau  útskýrð nánar til að lesandinn fengi meiri innsýn í verkefnið.  Niðurstöður voru 
að áhersluþættir ættu að vera að efla lesskilning nemenda, það þarf  að efla allt sem tengist 
góðri lesskilningshæfni. Eins  þurfa skólar að nútímavæðast meira með því að notast meira 
við tölvur eða snjallsíma til þess að nálgast nemendur betur. 
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Formáli 

Lesskilningur hefur alltaf verið mér hjartans mál, því ég átti erfitt með lesskilningshæfni sem 
barn. Ég hef því mikið velt fyrir mér gegnum árin hvers vegna slæm færni í lesskilningi hafði 
áhrif á námsgetu mína í grunnskóla og í byrjun framhaldsskóla. Eftir slæmar niðurstöður úr 
PISA – rannsókninni frá árinu 2015 úr lesskilningshluta, kviknaði í mér mikill áhugi á að 
komast að því hverju þyrfti eiginlega að breyta í íslenskukennslunni til þess að efla lesskilning 
nemenda. Þar af leiðandi ákvað ég að velja mér lesskilning sem viðfangsefni. 

Lokaverkefni þetta er til B. Ed. – prófs til 10 eininga (ECTS) í grunnskólakennarafræði við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Baldur Sigurðsson sem er dósent við Kennaradeild á 
Menntavísindasviði var leiðbeinandi minn í lokaverkefninu og vil ég þakka honum kærlega 
fyrir aðstoðina jafnt sem faglegt samstarf. Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir að 
veita mér stuðning og aðstoð þegar ég  þurfti. Ég vil þakka móður minni og bróður fyrir 
aðstoðina, án ykkar hefði ég ekki getað þetta. Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni og 
vinum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 
eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 
þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 
missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 5. maí 2018 

 

María Björk Sigurpálsdóttir 
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1 Inngangur  

Læsi er einn af grunnþáttunum sex í menntun sem eru leiðarljósin í aðalnámskrá grunnskóla 
(2011, 6. ). Kennsla og þjálfun í lesskilningi byrjar strax í fyrsta bekk en minna fer um hvaða 
rækt er lögð við lesskilning á unglingastigi á síðustu árum skyldunámsins þegar PISA 
rannsóknin er lögð fyrir. Margar nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að lesskilningur 
ungmenna sé á niðurleið, sem dæmi má nefna niðurstöður úr PISA árið 2015 og veltir því fólk 
vöngum yfir ástæðu þess (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2017). Lesskilningur er 
mikilvægur hluti af allri menntun, enda er hann undirstaða allra námsgreina og því er 
nauðsynlegt  að efla hann og örva til þess að nemendur verði sem best búnir undir líf og starf 
við lok grunnskóla.  

Í lífinu sjálfu þurfum við að lesa okkur til gagns og gamans. Þó að samfélagið sé í sífelldri 
mótun eru alls staðar bókstafir, orð og textar sem við þurfum að hafa skilning á. Það er án 
efa mjög sjaldgæft að komast gegnum heilan sólarhring án þess að lesa og skilja orð 
einhverstaðar í umhverfinu. Ég átti í miklum erfiðleikum með lesskilningi sjálf, þar sem mér 
gekk illa að lesa og skilja hvað ég var að lesa í grunnskóla. Farin var sú leið að mér var kennd 
önnur aðferð en sú sem kennd var almennt í skólanum og lesheimurinn opnaðist skyndilega 
fyrir mér, ég fór að skilja hvað ég var að lesa. Að skilja það sem er lesið, er mikil 
frelsistilfinning. Ég náði góðum tökum á lestrinum og áhugi minn jókst mikið. Samt sem áður 
hafði þetta áhrif á mig og hvaða braut ég valdi í framhaldsskóla. Fjölbreytt kennsla í 
lesskilningi er afar mikilvæg og sinna þarf öllum á þeirra forsendum. Lesskilningur þarf að 
vera efst á baugi hjá kennurum í öllum námsgreinum en einkum þó í íslenskukennslu, því þar 
er grunnurinn lagður með lestri bókmennta og annarra fjölbreyttra texta. 

Íslenskukennslan er þungamiðjan í skólastarfinu og jafnt fram sú mikilvægasta til að efla 
lesskilning nemenda, þar sem þeir læra allt sem við kemur móðurmálinu. Þar ættu 
nemendur að lesa mest og þar ætti mesta áherslan að vera á að efla og rækta lesskilning. 
Enginn dregur í efa að fyrstu fjögur árin í grunnskóla er megináhersla á lestur og lesskilning, 
enda kemur það skýrt fram í námskrám, en spyrja má hvort greina megi meðvitaða og 
yfirlýsta stefnu íslenskukennara um að þeir séu að efla lesskilning þegar komið er á 
unglingastig. 

Í þessari ritgerð verður athugað hvort og hvernig áherslur á lesskilning birtast í 
íslenskukennslu á unglingastigi. Ákveðið var að afmarka rannsóknina við 10. bekk með því að 
skoða kennsluáætlanir í þremur stórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, Garðaskóla, 
Lindaskóla og Réttarholtsskóla og annað sem finna mátti um íslenskukennslu í 10. bekk á 
heimasíðum skólanna, námsbækur og stundaskrá.  
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Skoðað var sérstaklega hvaða áherslu skólarnir þrír leggja á til að efla lesskilning 
nemenda í skólanámsskrá og kennsluáætlun og reynt  að svara eftirfarandi 
rannsóknarspurningu:  Hvaða áhersla er lögð á lesskilning í skólanámskrá og 
kennsluáætlunum fyrir íslenskukennslu í 10. bekk og hvernig má skerpa á þessum áherslum? 
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2 Lesskilningur 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um lesskilning og útskýrð verða helstu hugtök sem 
honum tengjast. Orðaforði er mikilvægur til þess að ná góðum tökum á lesskilningi, því 
nauðsynlegt er að skilja hvað orðin þýða í textanum sem einstaklingur er að lesa. 
Lesskilningur þarfnast kunnáttu sem felur í sér bæði færni og læsi. Hvað sem fólk tekur sér 
fyrir hendur í lífinu er lesskilningur alltaf mikilvægur, því öll þurfum við að geta lesið okkur til 
skilnings, þar að segja ef við höfum þá færni til að geta notað augun til þess að sjá sem sumir  
hafa ekki.  

2.1 Almennt um lesskilning 
Lesskilningur er í raun yfirtitill yfir allt það sem fer fram í skólanum og það sem einstaklingur 
lærir í lífinu sjálfu. Undirstað góðs lesskilnings er að öllu jöfnu ríkur orðaforði, góð 
málfræðikunnátta, að geta lesið hratt, dregið ályktanir, sett sig í spor viðmælanda og fleira 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 20.2). Þar af leiðandi er vert að velta þeirri spurningu upp  
hvað það sé sem skiptir í raun máli sem kennt er til þess að efla þetta það sem upp var talið. 
Það má nefna dæmi um að hver grein eða fag á sér sinn eigin orðaforða. Ef lesið er í 
læknavísindum, verkfræði eða snyrtifræði gætu vel komið fram orð sem einstaklingur skilur 
ekki vegna þess að hann hefur ekki lært viðkomandi fag. Á atvinnumarkaðnum er orðið 
algengt að þjóðir eigi í samkeppni og samskiptum við hvora aðra. Ungt fólk getur vel átt sér 
framabraut í atvinnulífinu en til þess þarf menntun. Almennt má segja að menntun sé 
lykilþáttur í velgengni og að undirstaða hennar sé lesskilningur vegna þess að lestur jafnt sem 
skilningur tengist þessu öllu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011,2).  

Við erum í raun allt lífið að læra eitthvað nýtt og ný orð, þess vegna er þróun lesskilnings 
okkar í sífelldri mótun. Til að mynda þegar við hittum fólk eða horfum á eitthvað í 
sjónvarpinu erum við stöðugt að heyra ný orð sem við lærum. Samfélagið er lifandi og það er 
orðaforðinn einnig. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það þurfi að þekkja 95 – 98% af orðum í 
texta til að skilja um hvað hann fjallar (Hu, M og Nation, I. S. P., 403 – 430). Þess vegna er 
mikilvægt að velja námsefni og einnig skólaumhverfi sem eflir orðaforða nemenda. 

Skilgreining á hugtakinu lesskilningur (e. reading literacy) eins og miðað er í PISA - 
prófunum felur í sér að skilja það sem lesið er (Baldur og Sigríður, 2017). Einnig að 
lesskilningur er hæfni einstaklings til að skilja hvað hann er að lesa þó það séu mismunandi 
textategundir (e. reading´s interactive nature) og einnig að geta svarað spurningum út frá 
texta sem hann les (e. performance in solving reading). Einstaklingur á að geta dregið 
ályktanir, lagt sitt eigið mat, hugleitt og dregið skilning af mismunandi textategundum sem 
hann les,  geti tekið mið af samfélaginu hvað varðar þróun á þekkingu og breytingum. 
Heimurinn er í sífelldri mótun og ný hugtök jafnt sem orð verða til nánast daglega. 
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Lesskilningur felur í sér að geta skilið, ígrundað og nýtt sér efni til þess að vinna með (Erla 
Lind og Sveinbjörn). Það er að segja að lesandi getur farið í gegnum texta og skilið hann, 
tekið saman þekkinguna og jafnvel notað hana í öðru samhengi. Einnig að lesandi geti jafnvel 
tengt lesefnið við eigin reynslu, þekkingu eða við það sem fer fram í huga hans. Þar af 
leiðandi fer lesandi smátt og smátt að geta tengt lesturinn við líf sitt en þannig þroskar hann 
bæði skynjun og hugsun. Lesskilningur er skipt upp í fjögur atriði sem farið er í til að upplýsa 
hvað þarf að efla í lesskilningi (Baldur og Sigríður, bls. 4 - 5). Fyrsta atriðið sem er nefnt, er að 
lesandi þarf að vera duglegur að nýta sér lestur og læra hversu mikilvægt það er. 
Skólasamfélagið á að efla og hvetja til lesturs. Skólinn þarf að örva nemendur þannig að þeim 
finnist gaman að lesa og geti jafnvel talað um það við aðra nemendur. Það er nauðsynlegt að 
nemendum finnist skemmtilegt að lesa. Annað atriðið er svo að nemandi þarf að geta notað 
sér til gagns allar helstu tegundir á rituðum texta, svo sem fræðilega-, ljóð-, vísinda eða 
bókmenntatexta. Það á ekki að skipta máli hvort textarnir séu langir eða stuttir. Fjórða 
atriðið sem er nefnt, er að nemendur eigi að geta lesið í þeim tilgangi að þróa þekkingu sína 
eða getu, náð markmiðum sínum og fleira með því að lesa. 

2.2 Umskráning 
Við lestur fer fram flókið ferli sem er þjálfað alla skólagönguna en þó aðallega í yngstu stigum 
grunnskóla. Markmið með lestri er að ná að umskrá bókstafi, þannig að lesandi fái skilning á 
textanum sem hann er að lesa. Lesandi notar aðallega sína þekkingu, reynslu og skilning (Erla 
Lind, 2017). Byrjunarstigið á lestri er umskráning en vert er að útskýra það hugtak (Fjölnir 
Ásbjörnsson, 1997); nemandi fer fyrst að skynja orð sem myndir, þar á eftir fer hann að geta 
tengt og skilið stafasambönd og þegar því er lokið hefur nemandi náð umskráningu. Þar á 
eftir hefst æfing sem þjálfast smátt og smátt, það er að segja að leshraði nemenda og 
skilningur eykst með æfingunni. Á sama tíma verður umskráning ferli sem gerist ósjálfrátt og 
verður hluti af eðlilegum venjum  

2.3 Orðaforði 
Það er mikilvægt að geta bæði lesið og skilið það sem lesið er, sama hvort það er við 
menntun eða í lífinu sjálfu. Þróun lesskilnings á sér stað í raun alla ævi, vitsmuna- og 
félagsþroski hefur mikið um það að segja hvaða kunnáttu hver hefur. Orðaforði er undirstaða 
lesskilnings, því er mikilvægt að efla orðaforða nemenda vel í grunnskólum (Baldur og 
Sigríður). Út frá niðurstöðum orðaforðarannsóknar sem framkvæmd var sem liður í stærra 
rannsóknarverkefni sem kallast Mál í notkun – ritmál og talmál kom í ljós að þróun 
orðaforðans hjá hverjum og einum er langtímaferli (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2011). Þar að 
segja að orðaforðinn hjá íslenskum unglingum sé ekki nægilega góður og það þarf að virkja 
hann vel til þess að hann nái fullorðins færni í textagerð. Íslenskir unglingar eru eftir á miðað 
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við nágrannaþjóðirnar. Enn fremur leiddi rannsóknin í ljós að ritmálið sé góð leið til að örva 
orðaforðann hjá unglingum. Nemendur læra mikið á því að nota orðaforðann við textaskrif 
Þar af leiðandi er gott fyrir nemendur að vera duglegir að skrifa allar tegundir af texta til að 
örva orðaforða sinn. Kennarar þurfa því  að sýna drifkraft, vera fyrirmyndir hvað varðar lestur 
og nota ríkan orðaforða.  

Almennt má skipta orðaforða upp í tvær gerðir, kerfisorð og inntaksorð (Þórunn Blöndal, 
2005, bls. 34-35). Merking þessara hugtaka er sú að kerfisorð eru meðal annars 
samtengingar, forsetningar, flest atviksorð, fornöfn og einnig hjálparsagnir. Inntaksorð er 
andstæðan við kerfisorð það er að segja sagnir, nafnorð, lýsingarorð og háttaratviksorð. Það 
fer eftir hverjum einstaklingi hvernig og hversu mörg inntaksorð hann notar en áhugamál, 
menntun og atvinna skipa þar stóran sess. Kerfisorðin verða fyrr til í málinu og öðlast því 
flest börn þau snemma á ævinni og bætist síðan í orðaforðann smátt og smátt alveg fram á 
fullorðinsár. Nemendur í efri bekkjum grunnskóla ættu að vera komin með góðan orðaforða 
bæði af kerfisorðum og inntaksorðum, enda skiptir góður orðaforði miklu máli ef vel á að 
ganga í náminu.   

2.4 Tæknivæðingin 
Aðalnámskráin (2011, 26.2) leggur upp með að kenna eigi nemendum hvernig  skuli nota 
netið og koma fram á opinberum vettvangi sem netið er. Nemendur eru opnir fyrir 
netvæðingunni og þeim virðist ganga betur að vinna með þann miðil. Stór hluti af unglingum 
notar tæknina mjög mikið og því væri upplagt að nota þessa tækni í kennslu. Það er mikið um 
slettur og styttingar í máli unglinga, bæði í talmáli og einnig í ritmáli á netinu.                      
 Það er vel hægt að fullyrða að tæknivæðingin hefur snert alla grunnskólanemendur 
þar að segja internetið og snjallsímar í 10. bekk eru afar algeng sjón og oft á tíðum til 
vandræða. Skólasamfélagið þarf að breytast til þess að nálgast nemendur betur jafnvel með 
tæknilegum hætti. Nota það sem er neikvætt viðhorf, gera það jákvæðara með notkun þess í 
kennslu. Þar sem niðurstöður prófa eða rannsókna  eru að sýna okkur að árangur lesskilnings 
er á niðurleið, er augljóst að eitthvað er ekki lengur að virka (Baldur og Sigríður, 2017). 
Samfélagið er alltaf að færast framar í tækninni og nemendur heillast af því. Margir 
grunnskólar hafa tekið til sinna ráða og hafist handa við að nota svo kallaðar spjaldtölvur. 
Nemendum virðast líka vel við þá þróun því þá eru þeir nær sínu áhugasviði þar sem þeir 
eyða að öllu jöfnu miklum tíma fyrir framan tölvuna eða í snjallsímum   

Þróunarverkefni sem fór fram í Norðlingaskóla fjallaði um spjaldtölvur í námi og kennslu 
(Sólveig og Skúlína Hlíf, 2015, bls. 1 - 3). Verkefnið var ætlað að fylgjast með hvernig 
spjaldtölvur gætu haft áhrif  bæði á nám og kennslu í 9.  og 10. bekk. Í verkefninu voru 
spjaldtölvur notaðar í flestum fögum í skólunum með leyfi frá foreldrum. Notkun spjaldtölva 
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gerir það að verkum að auðveldara er að einstaklingsmiða kennsluna, þar sem handskrifuð 
verkefni eru aðeins ein tegund miðlunar og jafnframt sú algengasta. Niðurstöður (bls. 11- 13) 
þessara verkefnis  voru meðal annars þær að nemendur fengu meiri aðgang að kennsluefni 
og aukin ánægja var í skólanum. Samskipti urðu einnig betri, nemendur voru duglegri að læra 
og betri nýting varð á bekkjartímum. Nú eru þó nokkrir grunnskólar í Kópavogi farnir að nota 
spjaldtölvur í kennslu en þar fá nemendur afhentar spaldtölvurnar frá skólanum. 
Megináhersla skólanna með notkun spjaldtölvanna er að auka fjölbreytni í kennslu og 
einstaklingsmiða námið betur. Spjaldtölvurnar eru tengdar við tölvukerfið í skólunum, þar af 
leiðandi getur skólinn því gripið inn í og fylgst með notkun nemenda á spjaldtölvunum 
(Kópavogsbær, 2018). 

2.5 PISA – mat á lesskilningi í 10. bekk 
Alþjóðleg langtímarannsókn sem ber nafnið PISA (hér þarf að leysa upp úr skammstöfuninni í 
sviga) sem framkvæmd er í 80 löndum er ætluð til að meta skilning og þekkingu nemenda á 
því sem þeir hafa lært í náminu og hvort þau hafa náð að tileinka sér það. Árið 2000 var PISA-
rannsóknin lögð fyrir í fyrsta skipti fyrir íslensk ungmenni í 10.bekk en þá var frammistaða 
þeirra sambærileg við OECD-meðaltalið. Síðan þá hefur margt breyst og því miður til hins 
verra (Sigríður og Baldur, 2017). Vegna þess hve frammistöðuhefur farið hrakandi, hefur 
mikið verið rætt um lesskilning og hvað þarf að gera til að efla hann. Í raun er ekki vitað hvers 
vegna lesskilningi fer hnignandi hér á landi en svo er víst að yndislestur og lestraráhugi hefur 
minnkað talsvert að undanförnu (Freyja Birgisdóttir, 2016). Niðurstöður úr PISA rannsókninni 
sýna að frammistaða íslenskra nemenda frá árunum 2000 til 2015 hefur hrakað um 23 stig.  
Þetta er verulega slæm frammistaða og nemur hún um hálfu skólaári (Sigríður og Baldur, 
2017).  

Það er vert að útskýra PISA - rannsóknina (e. Programme for International Student 
Asessment) eins og hún kemur fyrir í grein Sigríðar og Baldurs (2017); þetta er alþjóðleg 
langtímarannsókn sem er lögð fyrir á þriggja ára fresti fyrir nemendur sem eru 15 ára gamlir 
þar að segja sem eru  í 10. bekk hér á landi. Menntamálastofnum tekur að sér fyrir 
Menntamálaráðuneytið  að framkvæma rannsóknina. Megináhersla í PISA - rannsóknunum 
gegnum árin er á hæfni og getu á þremur sviðum, ílesskilningi (e. reading literacy), 
stærðfræðilegu læsi (e. mathematical literacy) og vísindalegu  læsi (e. scientific literacy). 
Ástæðan fyrir þessari aðferð rannsóknarinnar er til að það hægt sé að sjá samanburð á milli 
landa og tímabila. Þátttökuþjóðirnar taka allar þátt í að móta og þróa PISA - rannsóknina 
(Menntamálastofnun, 2016). Stærðfræði, lesskilningur og náttúrufræði eru taldar vera 
undirstöðugreinarnar í grunnskólum því þær eru sagðar vera mikilvægar fyrir nemendur að 
taka með sér út í lífið. Þær tengjast allar daglegum athöfnun, atvinnu og auðvitað menntun. 
PISA rannsóknin fer þannig fram að lagt er fyrir nemendur tveggja klukkustunda könnun, 
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bæði í formi krossa- og opinna spurninga. Það er ekki einungis nemendur sem taka þessa 
könnun, heldur eiga skólastjórar að svara spurningum tengdum ýmsum þáttum í 
skólastarfinu sem tekur um það bil 30 mínútur (Menntamálastofnun, 2016).  

Hæfniþrepin í PISA – rannsókninni eru sex talsins og er hvert þeirra með stigvaxandi 
hæfni í hvernig gefið er fyrir verkefnið. Fyrsta þrepið er þó skipt í tvö þrep, þannig að í raun 
eru þau sjö talsins. Hér verður farið yfir í stuttu máli hvað hvert þrep inniheldur (Baldur og 
Sigríður, 2017). 

• Sjötta þrep er æðsta hæfniþrepið. Þetta þrep inniheldur að nemandi þarf að geta 
dregið ályktanir sem eru oftast flóknar. Nemandi þarf að geta sett sig inn í textann og 
greint eða leyst frá vandamálum. Í textanum eru gjarnan ítarlegar og flóknar 
upplýsingar sem nemandi þarf að hafa skilning á. Nemandi þarf því að taka vel eftir 
smáatriðum. 

• Sjötta þrepið inniheldur í raun lokatakmark á öllum hæfniþrepunum. 
• Fimmta þrep felur í sér að nemandi geti náð tökum á skilning á efnisatriðum sem eru 

í raun falin inn í textanum og geta greint frá aðalatriðum. Nemendur þurfa geta 
ígrundað, túlkað og skilið textann fullkomlega. 

• Fjórða þrepið inniheldur að nemendur eiga að geta raðað saman efnisatriðum, það 
sem er spurt er um sem er jafnvel ekki á sama stað í textanum. Þeir þurfa að geta 
skilið um hvað textinn fjallar um í heildina.  Formið á textunum getur verið 
mismunandi og geta þeir verið flóknir. 

• Í þriðja þrepinu eiga nemendur að geta tengt saman efnisatriði, skilið 
meginhugmyndina á bakvið textann og borið saman þau atriði sem geta verið bæði 
lík og ólík. Upplýsingarnar eru oft faldnar í textanum og lesandi á að geta tengt 
saman efnisatriði. Í þessu þrepi eru ígrundunarverkefni þar sem nemandi á að geta 
túlkað smáatriði textans og tengt við sitt daglega líf eða hversdagsleikann. Annars 
eru sum efnissatriði sem krefjast ekki heildar skilning á lestrinum, heldur aðeins á 
þekkingu nemandans. 

• Annað þrepið felur í sér það að nemandi á að geta fundið efnisatriði á mismunandi 
stöðum í textanum og tengt þau saman. Nemandinn á að finna meginsamhengi um 
hvað textinn fjallar. Í verkefnunum á gjarnan að bera saman til dæmis andstæður og 
hliðstæður. Einnig á nemandi að geta tengt efnisatriðin við sína eigin 
bakgrunnsþekkingu.  

• Fyrsta þrepið – a er þannig að nemandi á að geta fundið efnisatriði sem er á áberandi 
og augljóslegum stað í textanum. Lesefnið sem nemandi les á að vera honum 
kunnuglegt. Fyrirmælinn er góð og lítið á að vefjast fyrir nemandanum. Hann á einnig 
að geta tengt textann við sinn hversdagsleika . 

• Fyrsta þrepið – b er allra fyrsta hæfnisþrepið. Nemandi á að geta fundið svör við 
spurningum sem eru á einföldum og áberandi stað í lestextanum. Það er gjarnan 
mikið um endurtekningar og getur það aðstoðað nemandann við leit að svari. 
Lestextinn er oftast efni sem nemandi hefur séð áður og vekur upp áhuga hans. 

Nemendur eru aðeins að ná fyrstu þrepunum og er það áhyggjuefni því að lesskilningur 
er mikilvægur fyrir framtíðina. Ef nemendur geta ekki lesið sér til skilnings, þá er erfitt fyrir 
þá að taka þátt í lífinu. Það er mikilvægt að geta lesið sér til gagns. Það er nauðsynlegt fyrir 
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skólayfirvöld að taka þessi sem viðvörun og ábendingu um að nú skal breyta núverandi 
aðferðum við lesskilningskennslu. 
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3 Rammi íslenskukennslunar 

Íslenskukennsla í grunnskólum þarf að vera vel skipulögð og er aðalnámskrá grunnskólanna 
gefin út með það í huga að skólinn fari eftir það sem kemur fram í henni. Það er þó misjafnt 
hvernig skólarnir túlka aðalnámskránna, hversu mikill tími fer í íslenskukennslu, hvaða 
áhersluþættir séu og hvaða kennslubækur eru notaðar. En almennt má segja að 
íslenskukennsla sé þungamiðjan við kennslu á lesskilningshæfni í grunnskólum.  

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla 
Við gerð kennsluáætlana, skal farið eftir aðalnámskrá grunnskóla en þar er að finna 
grunnþætti, hæfniviðmið og lykilhugtök sem eiga að vera megináherslur í náminu. Einnig má 
finna þar viðmiðunarstundaskrá sem er ráðlagt að fara eftir. Hver skóli mótar eða túlkar 
aðalnámskránna á sinn hátt. Íslenskukennslu er skipt í fjóra námsþætti, í fyrsta lagi er það 
talað mál, hlustun og áhorf, í öðru lagi lestur og bókmenntir,  þriðja lagi  ritun og fjórða lagi 
er það málfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 19.).  

3.1.1 Talað mál, hlustun og áhorf 

Talað mál, hlustun og áhorf á við hvernig nemandi kemur fram, talar og hlustar á aðra. Í 
aðalnámskrá (2013, 19.1.1.) er greint frá því að það er nauðsynlegt fyrir hvern og einn að 
geta tjáð sig og hlustað á aðra, hvort sem er í félagslífi, starfi eða í einkalífi.  Það skiptir miklu 
máli að hafa gott vald á tungumálinu.  Það er öllum leyfilegt að tjá skoðanir sínar í 
samfélaginu og er það því afar mikill kostur að geta tjáð sig á skilmerkilegan hátt.  Mjög miklu 
máli skiptir að nemendur þjálfist í þessu alla skólagönguna, það er í töluðu máli, hlustun og 
áhorfi.   Það er nauðsynlegt að geta hlustað á aðra og borið virðingu fyrir skoðunum annarra. 
Það skiptir líka miklu máli að geta horft og hlustað á aðra á gagnrýnin hátt. Allir eiga rétt á  
sínum skoðunum.  Nauðsynlegt að kenna nemendum strax um siðferði á netmiðlum, þar sem 
þessi netheimur er orðinn stór hluti af lífi allra, kenna þeim á notkun netsins, hvað má og  
hvað má ekki. Samkvæmt aðalnámskrá (2013)  segir að við lok 10. bekkjar skulu nemendur 
meðal annars geta talað tungumál sitt vel með áherslu á hrynjanda, tónfall og fas. Þeir þurfa 
að  geta tekið þátt í samræðum, rökræðum, tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær.  Einnig þurfa 
þeir að geta hlustað á upplýsingar í töluðu máli og nýtt sér þær upplýsingar áfram. Enn 
fremur, þurfa þeir að  geta nýtt sér fjölmiðla, svo sem sjónvörp, rafrænt efni og útvarp til að 
fá upplýsingar.  

3.1.2 Lestur og bókmenntir 

Námsþátturinn lestur og bókmenntir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, kafli 19.1.2) er stór 
námsþáttur og snertir hann öll fögin í skólanum, að sama skapi snertir hann lesskilning þar 
sem hann er undirstaðan í þessum námsþætti. Það er að segja hæfni einstaklings til að geta 
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ráðið í letur, skilið og túlkað það. Samfélagið er alltaf að breytast þó að íslenskur 
menningararfur sé bundinn við bækur, er meira um það að nemendur nú til dags lesi á öllum 
miðlum þó aðallega rafrænum. Áherslur til nemenda breytast  í takt við tíðarandann og þurfa 
þeir að geta lesið úr rituðum texta, táknmyndum, látbragði, hljóði og myndum. Nemendur 
eru gjarnan með snjallsímann sinn á lofti og fá úr honum allskonar skilaboð sem þeir þurfa að 
geta lesið úr. Markmið grunnskólans er að kenna þeim að geta fundið sér gott lesefni og valið 
úr það sem hentar þeim eftir til dæmis gæðum. Góð lestrakunnátta er undirstaða alls náms. 
Við lok 10. bekkjar grunnskóla kemur fram í aðalnámskrá (2013, 19.2) að nemendur eiga að 
geta lesið með skilningi og af öryggi, þeir eiga að geta valið úr efni til að lesa, skilið textann 
og skilið aukaatriði. Það skiptir mái  að nemendur geti túlkað texta sem þeir eru að lesa og 
hafa hæfni og getu til að lesa mismunandi textategundir. Lesskilningur er mikilvægur og hann 
birtist í öllum formum alla ævi.  

3.1.3 Ritun 

Í aðalnámskrá kemur fram að námsþátturinn ritun sé einn af námsþáttunum (2013, 19.1.3) 
eins og áður hefur komið fram hér. Þar er lagt upp með að nemendur geti skrifað texta á 
margvíslegan hátt og tjáð sig skriflega á mismunandi stöðum eða umhverfi, til dæmis í starfi, 
námi, félagslífi eða einkalífi. Almennt tengist lesskilningur ritun mikið þar sem lestur og ritun 
tengjast. Í aðalnámskrá er nefnt að það eigi að kenna lestur og ritun á sama tíma frá upphafi 
skólagöngu.  Nemendur skulu læra að verða færir í að skrifa eigin texta.  Einnig er mikilvægt 
að nemendur geti gagnrýnt og endurskoðað sinn eigin texta. Samkvæmt hæfnisviðmiðum 
ættu nemendur við lok 10. bekkjar að  geta skrifað texta á mismunandi formum, geta beitt 
góðum orðaforða, ritað rétta stafsetningu, tjáð hugmyndir sínar og lesið það sem þeir skrifa 
með gagnrýnni hugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 19.2). Enn og aftur spilast hér inn í 
hversu mikilvægur lesskilningur er. 

3.1.4 Málfræði 

Fyrir námsþáttinn málfræði í aðalnámskrá (2013, 19.1.4), kemur fram að  grundvallaratriði í 
mannlegum samskiptum sé færni í notkun tungumálsins. Auk þess kemur fram, að markmið 
grunnskólanna með málfræðikennslu eigi að vera þannig að nemendur verði viðræðuhæfir 
um mál og málfar. Það er einnig mikilvægt að grípa til málfræðihugtaka öðru hvoru í 
kennslunni.  Hæfniviðmiðin við lok 10. bekkjar eru að nemendur eiga að geta beitt 
mikilvægustu málfræðihugtökum í samræðum, að þeir skilji  mikilvægi þess að hafa ríkan 
orðaforða, geti notað málshætti og fleyg orð. Að lokum kemur fram að það skiptir miklu máli 
að nemendur uppgötvi sjálfir hvað það er mikilvægt að vera sífellt að bæta mál sitt og hafa 
góða færni í móðurmálinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 19.2).  



18 

3.2 Samræmdu könnunarprófin 

Grunnskólanemendur um land allt þreyta samræmdu könnunarprófin á ári hverju og hafa 
þessi próf gegnum tíðina fengið mikið umtal. Prófin eru lögð fyrir 4.- og 7. bekk og nýlega var 
því breytt að 9. Bekkur tekur prófin nú en ekki 10. bekkur eins og áður var 
(Menntamálastofnun, 2017, annar áfangi). Mennta- og menningarmálaráðuneytið setur 
Menntamálastofnun í það hlutverk að leggja fyrir samræmdu könnunarprófin á hverju ári. Á 
heimasíðu Menntamálastofnunar kemur fram að niðurstöður úr prófunum eru lítill hluti af 
heildarnámsmati í skólunum. Nemendur taka könnunarprófin rafrænt við sömu aðstæður, 
sama dag og hafa jafn langan tíma til að taka prófin. (Menntamálastofnun, 2016). Það eru 
allir sem taka prófin nema nemendur séu með einhverja sérstakar undanþágur, hlutfall 
þeirra sem taka prófið er mjög hátt (Menntamálastofnun, 2017). Í aðalnámskránni (2011, 
9.8) eru ákveðin hæfniviðmið tilgreind, því eru allar spurningar á prófinu byggðar á þeim. 
Leikni, hæfni og kunnátta eru lykilhugtök í aðalnámskránni, þetta eru þó frekar víð hugtök, 
alls ekki afmarkað efni og því eru prófin sett upp sem reyna á öll þessi lykilhugtök. Foreldrar, 
kennarar og fræðsluyfirvöld njóta einnig góðs af þessu þar sem þau fá endurgjöf um  hvernig 
nemendur standa sig í náminu. Samræmdu könnunarprófin eru gerð til þess að meta hvernig 
nemendum hefur tekist að læra það sem aðalnámskrá hefur sett fyrir og hvernig. Með 
prófunum er hægt að fylgjast með hvar hver og einn stendur  varðandi námið miðað við aðra 
nemendur (Menntamálastofnun, 2016). Niðurstöður prófanna eru alltaf gefnar út til 
grunnskólanna, skólaráðs við grunnskóla, fræðsluyfirvalda og skólanefndar en 
niðurstöðurnar þykja almennt mjög mikilvægar (2011, 9.8). Undirbúningur er mikill fyrir þessi 
próf því skólarnir vilja standa sig sem allra best einnig nemendurnir. Á heimasíðu 
Menntamálastofunnar kemur fram að undirbúningur fyrir prófin eigi að hefjast árinu á undan 
með gerð prófáætlunar og prófverkefna (Menntamálastofnun, 2017). 

 Það hafa verið miklar umræður um samræmdu könnunarprófin alveg frá því að þau 
hófust, bæði jákvæðar og neikvæðar eins og gengur og gerist. Það hefur of heyrst að 
skólastarfið gangi aðallega út á þessi próf og allt árið fari í að undirbúa þau. Eitt er víst að 
verið er að þjálfa og kanna hæfniviðmiðin í aðalnámskránni.  Á heimasíðu 
Menntamálastofunnar er hægt að sjá sýnishorn af prófum fyrir 10.bekk frá árunum 2013, 
2014 og 2015. Þegar prófin eru skoðuð er hægt að sjá hversu mikið vægi hver hluti í 
íslenskunni fékk. Í prófinu árið 2015 voru bókmenntir og lestur með 55%, málfræði 25% og 
ritun 20%. Þetta segir okkur að mikið er lagt upp með færni nemenda við bókmenntir og 
lestur (Menntamálastofnun, 2016).  

Það má segja að lestur sé allsráðandi í þessum þremur flokkum, öll þurfum við að geta 
lesið til að getað svarað eða gert verkefni. Bókmenntir, lestur og ritun eru flokkar sem bera í 
sér færni nemenda við að skilja það sem þau lesa eða skrifa. Við ritun er nauðsynlegt að vera 
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vel að sér í málfræði og orðaforða en í lestri og í bókmenntum er nauðsynlegt að vera með 
ágætis orðaforða til að getað skorað sem hæst í þeim hluta prófsins. Því þarf kennslan og 
undirbúningur fyrir prófið að vera mikið tengt lesskilningsprófum svo nemendur skilja það 
sem þau lesa eins og það sem þau skrifa. Það þarf því að finna leiðir til þess að ná til 
nemenda til þess að auka lesskilningshæfni þeirra. 
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4 Kennsluhættir í 10. bekk 

Í næstu undirköflum verða skoðaðir þrír grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hvað þeir 
leggja áherslu á í íslenskukennslu hvað varðar lesskilningskennslu. Skólarnir eru Garðaskóli, 
Lindaskóli og Réttarholtsskóli. Þeir voru valdir af því þeir eru fjölmennir, heimasíðurnar hjá 
þeim aðgengilegar og  höfðu að geyma ítarlegri og betri upplýsingar um námið en 
heimasíður margra annarra skóla. . Upplýsingar um þessa skóla ættu því að veita upplýsingar 
um íslenskunám tiltölulegra margra nemenda í 10. bekk. Á heimasíðum skólanna voru 
skoðaðar kennsluáætlanir, námsefni og viðmiðunarstundarskrár til þess að komast að 
hvernig kennslan er skipulögð. Það er mikilvægt að skólar fylgi eftir tilsettum lögum 
aðalnámskrár. Réttarholtsskóli og Garðaskóli eru svo kallaðir safnskólar, þar sem þeir eru 
unglingaskólar og nemendur koma í þá frá nokkrum grunnskólum. Lindaskóli, ólíkt hinum 
skólunum er með öll aldurstig. Samkvæmt viðmiðunarstundaskrár aðalnámskrár (2011, 8.5) 
er gert ráð fyrir að hver nemandi í 10. bekk stundi 210 mínútur á viku í íslenskukennslu. Það 
er þó erfitt að fá nákvæma tölu á hversu margar mínútur hvert skólastig fær, þar sem 8. til 
10. bekkur fær samanlagt 630 mínútur yfir öll þrjú árin, því er talan 210 mínútur fengin með 
því að skipta 630 í þrennt. 

4.1 Kennsluáætlanir 

Samkvæmt viðmiðunarstundaskrár aðalnámskrár (2011, 8.5) er gert ráð fyrir að hver 
nemandi í 10. bekk stundi 210 mínútur á viku í íslenskukennslu. Það er þó erfitt að fá 
nákvæma tölu á hversu margar mínútur hvert skólastig fær, þar sem 8. til 10. bekkur fær 
samanlagt 630 mínútur yfir öll þrjú árin, því er talan 210 mínútur fengin með því að skipta 
630 í þrennt. 

Það er nauðsynlegt að grunnskólar velji námsefni við hæfi til þess að efla 
lesskilningshæfni nemenda. Hér verður því fjallað um hvaða námsefni grunnskólarnir þrír 
nota til að þjálfa nemendur. Skólavefurinn og Menntamálastofnun eru útgefendur allra 
kennslubókanna og eru þær stofnanir með vandaðar kennslubækur sem fara eftir 
aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013). 

4.1.1 Lindaskóli 

Á heimasíðu Lindaskóla er að finna tímafjölda hjá þremur efstu skólastigunum en hver 
kennslustund er 40 mínútur. Nemendur i  9.- og 10. bekk eru með sex kennslustundir í 
íslensku á viku, sem gera 240 mínútur á viku. Nemendur í 8. bekkur er með 7 kennslustundir 
á viku, sem gera 280 mínútur á viku (Lindaskóli Námskrár, 2017 – 2018) sem er almennt 
meira en viðmiðunarstundaskrá gerir ráð fyrir. Skólinn leggur áherslu á að unnið sé með 
fjölbreyttar kennsluaðferðir í lestri, bókmenntum, ritun, tjáningu, málfræði og stafsetningu. 
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Yfirlýst markmið skólans er að þegar nemendur ljúka við 10. bekk eigi þeir að vera 
áhugasamari um móðurmálið sitt og að gera nemendurna vel að máli farna. Lindaskóli vill að 
nemendur þjálfist í helstu málfræðihugtökum og stafsetningu auk þess að nemendur verði 
færir um að geta tjáð sig munnlega og skriflega (Kennsluáætlun Lindaskóli, 2017). Á 
heimasíðu Lindaskóla er hægt að finna lestrarstefnu skólans en þar kemur  fram að skólinn 
leggur mikla áherslu á læsi á öllum skólastigum.  Helsta ástæða þess að mikið er lagt upp 
með læsi í skólanum er sú að læsi er ein öflugasta aðferðin til að afla sér upplýsinga. Á 
bókasafni Lindaskóli, má finna fjölbreyttar bækur sem bæði styðja við lestrarnám en einnig 
bækur til yndislestrar. Til viðbótar við skólabókasafnið hafa fjölskyldur nemenda í Lindaskóla 
aðgang að Lindasafni sem er almenningsbókasafnið í hverfinu. Fjórum til fimm sinnum í viku 
eru skipulagðar lestrarstundir, 15 – 20 mínútur í senn. Lestrarstefnan á að auka hæfni 
nemenda í lestri og kemur það fram að nemendur þurfa þjálfun á öllum stigum og tegundum 
læsis, þar má nefna framsögn, hraðlestur, gagnlestur, yfirlitslestur, lestur fræðitexta og 
fleira. Nauðsynlegt sé einnig að bæta orðaforða nemenda til að auka lesskilningshæfni þeirra 
(Lestrarstefna Lindaskóla, 2017). 

4.1.2 Garðaskóli 

Garðaskóli  leggur mikið upp úr því að heimasíðan sé góð og að allar áætlanir séu  sýnilegar. 
Samkvæmt starfsáætlun Garðaskóla (Starfsáætlun Garðaskóla, 2017) er íslenska kennd 
þrisvar sinnum í viku í 10. bekk þar sem hver kennslustund er 60 mínútur. Þar af leiðandi 
situr hver nemandi 10. bekkjar að jafnaði um 180 mínútur á viku sem er undir þeim tíma sem 
lagt er upp með í viðmiðunarstundaskrár. Fyrir nemendur í 8.  og  9. bekk er íslenska kennd 
fjórum sinnum í viku og 60 mínútur í senn. Þar af leiðandi sitja nemendur 8. og 9. bekkjar alls 
240 mínútur vikulega sem er yfir því sem fram kemur í viðmiðunarstundaskrár . Garðaskóli 
leggur mikið upp úr því að nemendur skilji markmiðin með hverju verkefni fyrir sig og hægt 
sé að tengja þau við hæfniviðmið aðalnámskrá (2013). Garðaskóli skiptir einnig nemendum 
upp eftir getu í hópa sem fara á misjöfnum hraða yfir námsefni vetrarins. Þegar áætlun 
Garðaskóla er skoðuð virðist hún uppfylla öll hæfniviðmið aðalnámskráar (2013) í íslensku en 
almennt er mikið lagt upp úr lesskilningi, lestri og málfræði (Kennsluáætlun Garðaskóli, 
2017). 

4.1.3 Réttarholtsskóli 

Réttarholtsskóli er með ítarlega og góða kennsluáætlun fyrir íslensku en þar nefnir skólinn 
mikilvægi íslenskukennslu, þar sem að traust kunnátta í íslensku er góð fyrir 
framtíðarmenntun (Réttarholtsskóli, 2017 – 2018).  Þar kemur einnig fram að lestur er afar 
mikilvægur enda er það öflugasta tækið við að afla sér þekkingar ásamt því að lestur er alltaf 
undirstaða náms. Þeir eru með fimm kennslustundir á viku og hver kennslustund er 40 
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mínútur, sem gera 200 mínútur á viku.  Í verklaginu þá skipta þeir kennsluáætluninni í fjóra 
námsþætti líkt og í aðalnámskrá (2013, 19.2); Ritun, Lestur og bókmenntir, Málfræði og 
Talað mál, hlustun og áhorf. Þar næstu eru verkefni og kennslubækur kenndar til að uppfylla 
viðmiðin. Við yfirferð á kennsluáætlun skólans sést að skólinn vinnur samkvæmt 
aðalnámskrá. Hvað lesskilning varðar, þá er mikið lagt upp úr lestri nemenda og að þeir þurfi 
að lesa meira. Nemendur skólans þurfa því að læra allskonar hugtök og geta beitt þeim. Út 
frá áætlun skólans má sjá að mikill tími fer í lestur og lesskilning hjá nemendum. Á 
kennsluáætlunni kemur fram að skólinn leggi upp úr því að nemendur geti lesið, túlkað og 
skilið texta. Enn fremur eiga þeir að geta lesið mismunandi textategundir og geta greint 
aðalatriði frá aukaatriðum. 

4.1.4 Samanburður á grunnskólunum þremur 

Allir þrír grunnskólarnir eru með ákveðnar lestrarstefnur. Lindaskóli er með frammúrskarandi 
lestrarstefnu því farið er yfir það helsta sem við kemur læsi og lesskilningi. Lestrarstefnan 
leggur áherslu á að nemendur þjálfist við lestur, meðal annars við að lesa fræðitexta, lesa 
texta  sér til gagns á netinu, yfirlitslestur, leitarlestur og gagnvirkan lestur. Þetta allt er 
mikilvægt fyrir menntun nemenda í framtíðinni, þar sem mikið er unnið með þessar aðferðir 
og þá sérstaklega í háskólanámi. Lindaskóli vill að nemendur geti lesið hratt og haft góðan 
lesskilning á sama tíma, það þarfnast það miklar þjálfunar  (Lestrastefna Lindaskóla, 2017).      

Garðaskóli er með í verkefni til að efla læsi hjá nemendum sem nefnist Læsi til náms það 
er í raun samstarf við Háskólann á Akureyri. Þar er lögð rík áhersla á að efla lesskilning og 
orðaforða. Orðaforðakennsla á að vera fastur liður í öllum námsgreinum, fjölbreyttar 
aðferðir skulu vera notaðar sem snúa að orðaforðakennslu, lesskilningi og lestri á netinu. 
Meginmarkmiðið er einnig að auka yndislestur en lagt er upp með að hver nemandi lesi um 
það bil 20 mínútur á dag. Þar er lestrarþjálfun líkt  við íþróttaþjálfun það er að segja til að 
vera góður lesandi þarf að æfa sig líkt og einhver sem vill ná árangri  í íþróttum þarf hann að 
æfa sig vel (Læsi til náms Garðaskóli, 2014). 

Í Réttarholtsskóla er ekki mikið lagt upp úr einhverri ákveðni lestrastefnu eða átaki vegna 
lesturs samkvæmt heimasíðu skólans. Skólinn líkir lestri við íþrótt rétt eins og er gert í Læsi til 
náms sem Garðaskóli tekur einnig þátt í. Þrátt fyrir það er skólinn ekki með sambærilegt 
verkefni. Þar sem nemendur koma úr mismunandi skólum þegar þeir hefja nám í 
Réttarholtsskóla, hafa þeir mismunandi lestrarkunnáttu þegar þeir byrja í 8. bekk. Að því 
gefnu er misjafnt hvaða þjálfun hver og einn fær. Réttarholtsskóli nefnir að þeir vilja leggja 
góðan grunn fyrir komandi framhaldsnám og lestur sé undirstaða þess. Einnig er nemendum 
boðið að taka þátt í lestrar- og námstæknisnámskeiði. Markmiðið með námskeiðinu er að 
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auka leshraða, lesskilning og læra hagnýt vinnubrögð í náminu. Það er einnig minnst á að 
stöðug þjálfun sé mikilvæg (Lestraráætlun Réttarholtsskóla).  

 

Tafla 1. -  Fjöldi  mínútna í íslenskukennslu yfir öll þrjú árin, mínútu fjöldi í 10. bekk í 
hverjum skóla fyrir sig og  fjöldi  mínútna  umfram viðmiðunarstundaskrá.  

Nafn grunnskóla Meðaltal á mínútufjölda á 
viku yfir 8. – 10. bekk. 

Mínútufjöldi í       
10. Bekk. 

Of mikið samkvæmt 
aðalnámskrá (2011). 

Lindaskóli 760 mín. 240 mín. +130 mín. 

Garðaskóli 660 mín. 180 mín. +30 mín. 

Réttarholtsskóli 680 mín. 200 mín. +50 mín. 

 

Í töflu 1 má sjá samantekt yfir fjölda kennslustunda í íslensku fyrir grunnskólana þrjá sem 
farið var yfir í köflum 4.1.1-4.1.3. Þegar stundarskrár grunnskólanna eru bornar  saman við 
viðmiðunarstundskránna, sést að tímafjöldi Lindaskóla er langt umfram þann tíma sem gert 
er ráð fyrir, en skólinn er með 130 mínútur yfir viðmiðunarstundaskrá aðalnámskráar (2011). 
Hinir tveir skólarnir kenna  einnig  báðir yfir viðmiðum. Það er jákvætt að skólar kenni 
íslensku yfir áætluðum tímafjölda, þar sem kennslan er mikilvæg.  

Lindaskóli stendur upp úr hvað varðar lestrarnám og einnig að þeir leggi mestu áherslu í 
íslenskukennsluna. Þrátt fyrir það virðist kennsluáætlun þeirra innihalda mörg hugtök og 
mikið námsefni  til að læra en nemendur fá þó lengri tíma til þess að læra það. Allir þrír 
skólarnir eru með einhverjar lestrarstefnur sem er jákvætt, þar sem greinilegt er að þeir vilji 
leggja grunn af góðri lesskilningshæfni. Til þess að byggja þann grunn, þarf að efla margt 
annað svo sem orðaforða, ályktunarhæfni og málfræði. Skólarnir eru allir með aðalnámskrá 
(2011/ 2013) til hliðsjónar við gerð á kennsluáætlun og einnig eru starfsáætlanir skýrar, þar 
kemur allt það helsta fram.  

4.2 Námsbækur 
Námsbækurnar sem eru kenndar í grunnskólunum þremur koma frá tveimur 
bókaútgefendum, Skólavefnum og Menntamálastofnun en bækurnar eru samtals ellefu sem 
eru kenndar. Það er vert að útskýra þessar tvær stofnanir, Menntamálastofnun er 
stjórnsýslustofnun á sviði menntamála en Skólavefurinn er vefur sem gefur einnig út 
námsbækur (Um Menntamálastofnun, 2016). Flestir grunnskólar eru með aðgang að 
Skólavefnum, þar sem nemendur geta nálgast aukaverkefni og rafbækur (Um okkur á 
Skólavefnum, 2000). Báðar bókaútgáfurnar framleiða svipað kennsluefni,  sem þeir tengja við 
aðalnámskrá grunnskólana. Hér að neðan verður farið yfir bækurnar sem Skólavefurinn gefur 
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út og þar næst Menntamálastofnun.  Farið verður yfir hvernig bækurnar eru byggðar upp, í 
hvaða skólum þær eru kenndar og hvernig þær tengjast lesskilning.  

 

Tafla 1.- Yfirlit um  námsbækur sem eru  notaðar í íslenskukennslu í 10. bekk samkvæmt 
kennsluætlunum. 

Nafn námsbókar: Lindaskóli Garðaskóli Réttarholtsskóli 

„Mér er í mun“ X  X 

„Með fjaðrabliki“ X   

Gormur X   

Tungutak 3  X  

Tungufoss 3  X  

Gísla saga Súrssonar X X X 

Logar   X 

Grafarþögn X   

Útlaginn  X X 

Englar Alheimsins X X X 

 Tafla 2 sýnir yfirlit yfir námsbækur í íslensku á unglingastigi. Hér að ofan má sjá töflu 
með yfirliti nafn námsbóka og í hvaða skólum þær eru kenndar. Skólavefurinn gefur út 
bækurnar Tungufoss 3 og Tungutak 3, þær eru úr sama bókaflokki. Bækurnar eru svipað 
uppsettar en þó með mismunandi áherslum. Tungufoss 3 er kennslubók sem leggur áherslu á 
bókmenntir, ljóð, orðaforða, lesskilning og málfræði. Bókmenntatextarnir eru bæði með 
nýjum og gömlum orðaforða en einnig bundið og óbundið mál. Textarnir eru að sama skapi 
fjölbreyttir og ættu að hvetja nemendur til áframhaldandi lestrar um tiltekið efni (Baldur 
Hafstað og Ingólfur B. Kristjánsson, 2013).  

Þegar skoðuð eru verkefni bókanna þá sést að  settar eru nokkrar málfræðispurningar 
inn á milli auk þess þurfa nemendur að draga ályktanir, lesa textann ítarlega en  svör við 
sumum spurningum er einfalt að finna. Það eru einnig góðar útskýringar við orðaforða sem 
nemendur gætu átt erfitt með að skilja. Spurningar og verkefni eru öll í misjöfnum 
erfiðaleikastigum. Tungutak 3 er kennslubók í málfræði, málnotkun og stafsetningu (Baldur 
Hafstað, Ingólfur B. Kristjánsson og Sigurður Konráðsson, 2014).  

Við það að fletta bókinni er áberandi hversu mikil áhersla er lögð á lesskilning, 
ljóðagreiningu, málfræði og textagerð. Það er lagt mikið upp úr því að lesskilningstextar og 
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önnur verkefni tengist við lífið sjálft. Þar er meðal annars lesskilningsæfing þar sem 
nemendur eiga að lesa texta um hvað sé kennt í ákveðnum áföngum í framhaldsskólum, þar 
á eftir eiga nemendur að svara spurningum. Þegar nemendur geta lesið eitthvað sem er 
raunverulegt gerir það þeim auðveldara að skilja, draga ályktanir og setja sig í spor annara. 
Málfræðiverkefnin eru sett upp með ákveðnu hugtaki fyrir sig. Hvert verkefni byrjar með 
góðri lýsingu á málfræðiatriðinu sem er verið að ræða um. Nemendur fá þar tækifæri að lesa 
sér til skilnings um hvert málfræðiatriði, sem þarfnast auðvitað lesskilningskunnáttu og 
ákveðinn orðaforða. Spurningarnar í bókinni eru skemmtilega uppbyggðar þar sem nemandi 
þarf virkilega að halda einbeitingu sinni. Til að mynda er oft spurt um mismunandi og ólík 
efnisatriði í spurningum. Tungutak 3 og Tungufoss 3 eru  með svipaðan stíl og  uppbyggingu. 
Á heimasíðu Skólavefsins er hægt að finna allskonar aukaverkefni, útskýringar á hugtökum og 
hljóðbók af bókunum tveimur. Bækurnar frá Skólavefnum innihalda gjarnan húmor og leikni, 
sem ná vel til nemenda.  

Menntamálastofnun gefur út kennslubækur á sama hátt og Skólavefurinn, en stofnunin 
er með rafrænar útgáfur og hljóðbækur af flestum bókunum en oft má þar finna 
aukaverkefni. Bækurnar frá Menntamálastofnun eru með stífara sniði og formlegri en 
bækurnar frá Skólavefnum. Ein af kennslubókunum sem kennd er nefnist „Mér er í mun...“, 
hún leggur megináherslur á fróðleik um íslenska tungu, myndasögur, handrit, leikrit, 
Íslendinga- og myndasögur. Í kennslubókinni er mikið um kynningar á höfundum eða 
skáldum, og sýndar eru stiklur eða brot úr verkum þeirra (Anna Steinunn Valdimarsdóttir og 
Ingibjörg Sigtryggsdóttir, 2011). Að mati höfundar er þessi bók frekar þurr fyrir unglinga sem 
fara hrakandi í lesskilning. Spurningar sem tengjast lesskilningi eru allar mjög svipaðar af 
uppbyggingu, reyndar ættu nemendur að ná tengja vel við hæfniþrep lesskilningshluta PISA 
en spurningarnar eru þó á mismunandi hæfniþrepum.  

Báðar bækurnar eru aðeins kenndar í Garðaskóla af grunnskólunum þremur sem eru hér 
til skoðunar. Kennslubókin „Mér er í mun…“ (Anna Steinunn Valdimarsdóttir og Ingibjörg 
Sigtryggsdóttir, 2011) er kennd í bæði Lindaskóla og Réttarholtsskóla. Hún leggur miklar 
áherslur á bókmenntir. Í henni er meðal annars að finna umfjöllun um íslensk ljóðskáld, skáld 
eða bókmenntahöfunda, þættir úr Íslendingasögum og ljóð.  Aftast í bókinni má svo finna 
hugtakalista sem nemendur geta flett upp í ef þau skilja ekki um hvað er rætt í bókinni.  Auk 
þess eru orð sem er talið er að nemendur gætu átt í erfiðleikum með að skilja feitletruð í 
textanum og útskýrð.  

Framhaldið af kennslubókinni nefnist „Með fjaðrabliki…“. Kennslubókin eru á svipuðu 
formi og fyrri bókinn en í þessari bók er farið dýpra ofan í hlutina þar sem nemendur fá 
meðal annars að kynnast allskonar ljóðstílum. Spurningar við verkefnin byggjast á því að 
nemendur geti dregið ályktanir eða sett sig í spor ljóðmælanda. Einnig eru leikritarhandrit, 
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sendibréf, smásögur, brot úr sögum og fleira (Anna Steinunn Valdimarsdóttir og Ingibjörg 
Sigtryggsdóttir, 2013).  Þessi bók er mjög fjölbreytt og ætti að ná vel til nemenda, miklu 
frekar en fyrri bókin. Ef lesskilnings hæfniþrepin í PISA eru tengd við bækurnar myndi 
höfundur telja að bækurnar báðar fullnægja öllum hæfniþrepunum hvað varðar lestexta, 
verkefni og spurningar.  

Menntamálastofnum gaf út kennslubók sem nefnist Logar sem er og er hún sú þriðja í 
samskonar bókaflokki (Davíð A. Stefánsson, Sigrún Valdimarsdóttir og Ýr Þórðardóttir, 2015). 
Kennslubókin á að styrkja nemendur í að nota tungumálið sitt, í málfarsatriðum, ritun, 
bókmenntagreiningu og skapandi skrifum. Í bókinni er nemendum einnig kennt hvernig á að 
lesa í umhverfi sitt. Þessi bók fer yfir gífurlega margt og ætti hún að nálgast nemendur vel 
þar sem hún er vel sett upp, með skemmtilegum myndskreytingum. Spurningarnar eru 
einnig fjölbreyttar þar sem nemendur ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Bókin gæti 
styrkt vel nemendur til undirbúnings fyrir PISA, þar sem hún fer yfir öll helstu hæfniþrepin. 
Það er einnig kennd önnur bók sem nefnist Íslenska kennslubók í málvísi og ljóðlist eða með 
öðrum nafni Gorma. Kennslubókin fjallar um orðflokka, setningafræði, hljóðfræði, 
málnotkun og ljóðalestur (Jón Norland og Gunnlaugur V. Sævarr, 2014). Eins og með hinar 
bækurnar sem taldar voru upp, er þessi í svipuðum stíl nema hún tengist meira málfræðinni 
og einnig ljóðum. Hún ætti því að vera góður undirbúningur fyrir komandi nám eða til að 
styrkja nemendur í þessu viðfangsefni.  

Skáldsagan Englar alheimsins (Einar Már Guðmundsson, 2009) er kennd í öllum þremur 
grunnskólunum. Í þeirri bók segir frá manni sem glímir við geðsjúkdóm og nemendur geta 
líklegast tengt það við sitt daglega líf og dregið ályktanir því umræða um geðsjúkdóma er 
algeng nú til dags. Bókin reynir líka á tilfinningar og hefur að sama skapi góðan húmor. 
Grunnskólarnir ljúka oftast tímabilinu þar sem þeir lesa söguna ásamt því að horfa á 
bíómyndina. Gísla saga Súrssonar er einnig kennd og horft er á myndina Útlaginn sem byggð 
er á að sögu Gísla Súrssonar.  Allir skólarnir þrír láta nemendur svo leysa verkefni tengdar 
bókunum. 

4.3 Núverandi kennsla 
Yfirferð virðist vera virkilega hröð þar sem farið er yfir mikið af námsefni á skömmum 
tíma.Það væri í raun væri skynsamlegra að fara yfir færri verkefni og fara dýpra í þá þætti 
sem taldir eru mikilvægastir. Það getur því verið áhugavert að athuga hvað sé nauðsynlegt 
fyrir nemendur að læra og hvað það er sem ætti að fara yfir til að það nýtist nemendum sem 
allra best. Margir kvarta yfir síendurteknum utanbókarlærdómi og skilja ekki hvers vegna 
þeir séu að læra þetta allt saman. Það er virkilega mikil málfræði að öllu jöfnu, málfræði er 
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gjarnan þurr  og nemendur eiga margir erfitt með að ná tökum á henni (Hanna Óladóttir, 
2011). 

4.4 Málfræði, lestur og bókmennir 
Málfræði og lestur og bókmenntir eru tveir af námsþáttunum fjórum sem að mati höfundar 
tengjast sem mest við að efla lesskilningshæfni.  Málfræðikennsla er stór hluti af 
íslenskukennslunni og eru nemendur jafnt sem kennarar með ákveðnar skoðanir á þeirri 
kennslu. Í aðalnámskrá  (2013) er greint frá því að megin markmið með málfræðikennslu sé 
til dæmis að gera nemendur að betri málnotendum, gera þá áhugasama um sitt eigið 
tungumál, vera vel að sér í málrækt jafnt sem stafsetningu og einnig að gera þá klára í máli 
og málfari. Málfræðikennslan hefur fengið gagnrýni fyrir að leggja of mikla áherslu á 
beygingafræði og orðflokkagreiningu. Það hefur verið gerð sú krafa að kenna alltaf 
málfræðihugtök við raunverulega texta en núgildandi kennslubækur eru ekki að vinna með 
það (Hanna Óladóttir, 2017). Nemendur myndu líklegast læra meiri í málfræði ef þeir væru 
að vinna með raunverulegan texta, sem þeir gætu jafnvel tengt meira við sig sjálfa eða við 
lífið sjálft. Einnig er líklegra að nemendur læri meira af því að lesa sem þeir hafa áhuga á og 
geta tengt það við hugtökin. 

Eitt af hæfnviðmiðum í aðalnámskrá er að gera nemendur að betri málnotendum. Það er 
hægt að lesa ýmislegt út úr því og hvað eigi að vera áherslupunktur í íslenskukennslunni til að 
uppfylla það hæfniviðmið. Í doktorsrannsókn hjá Hönnu Óladóttur (2017) kemur fram að 
kennarar lesa misjafnt í hvað sé að gera nemendur að betri málnotendum. Sumir leggja mikla 
áherslu á rétt og rangt mál, þar að segja ,mér langar eða mig langar, ég hlakka til eða mér 
hlakkar til“.  Virðist sem sumir kennarar leggja ekki nægilega kennslu í málfræði. Einnig getur 
þetta verið öfugt það er að segja að aðrir leggi þá ofuráherslu á málfræði og litlar áherslu á 
málfarsvillur. Það er einnig algengt að kennara lesi misjafnt í orðið málfræðikennsla enda er 
það ekki alveg skiljanlegt hvort aðalnámskrá sé að tala um að kenna betra talmál og 
orðaforða, eða kenna þeim undirstöðu tungumálsins sem er oftast málfræði. Aðalsnámskrá 
grunnskóla þarf því að útskýra betur hvort sé mikilvægara og fara betur í það sem skal kenna, 
svo að allir grunnskólar kenni það sama. 

Í íslenskukennslu má sjá samkvæmt kennsluáætlunum sem voru skoðaðar í grunnskól-
unum þremur að oftast lögð mikil áhersla á málfræði, þar að segja orðflokkagreiningu, 
beygingarfræði, hljóðkerfisvitund og öll þessi endalausu hugtök sem til eru. Stóra spurningin 
er sú hvað það er sem nemendur fá mest út úr þegar þeir ljúka við 10. bekk og hvað það er 
sem þeir munu nota daglega. Áhersluþættirnir í íslenskukennslu þurfa að vera á eitthvað sem 
nemendur geta tekið með sér út í lífið. Lesskilningur er stór hluti af lífinu eins og áður hefur 
komið fram, því nemendur þurfa alltaf að berjast við að skilja allskonar texta daglega alla sína 
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ævi. Því ætti kennslan að miða við að gera nemendur sem færasta í lesskilningi. Önnur stór 
spurning er hvað í íslenskukennslunni gerir nemendur góða í lesskilningi. Til þess að 
nemendur geti skilið heila setningu þurfa þeir að geta skilið nafnorðin, sem dæmi má nefna í 
setningunni, Ég sá gullfallega stúlku á dansleiknum. Ef nemandi þekkir orðin ég, gull, falleg , 
dans, leiknum þá getur hann skilið alla setninguna eða innihald hennar. Ef nemandi skilur 
ekki sagnorðið sá þá veit hann ekki í hvaða tíð setningin er, eða hvað var það sem gerðist. 
Setning á borð við, hann fer heim, ef nemandi þekkir aðeins persónufornafnið hann og 
nafnorðið heim, getur hann líklegast skilið innihaldið.  Þessi dæmi gefa til kynna að öll orð 
eru mikilvæg ef nemandi ætlar að skilja allt. 

Í lokin má nefna uppflettibókina Málfinnur en hana er ekki að finna á kennsluáætlunum, 
bókin er lítil handbók fyrir nemendur til að fletta upp í þegar þeir skilja ekki eitthvað 
málfræðiatriði. Þessi bók fer yfir flest öll ef ekki öll málfræðihugtök sem kennd eru í 10. bekk 
og er markmið hennar að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum (Svanhildur Kr. 
Sverrisdóttir, 2003). Bókin er með sniðugt fyrirkomulag og er það skoðun höfundar þessarar 
ritgerðar að mikilvægt sé fyrir nemendur að þeir geti flett upp hugtaki sem þeir skilja ekki. 
Kennslan ætti að vera þannig að kennari hefur stutta innlögn um málfræðihugtakið, lætur þá 
gera stutt verkefni og síðan í framtíðinni eiga nemendur að geta notað uppflettibækur á borð 
við Málfinn eða jafnvel netið til þess að fá skilning ef hann gleymist. Það er ekki hægt að 
leggja of mikla áherslu á láta nemendur læra allt utanbókar. Það ætti frekar að finna allt sem 
gæti hjálpað þeim að örva lesskilning þeirra.  

Málfræðihugtökin sem skipta mestu máli til að efla lesskilning eru að mati höfundar 
fallorð, sagnorð og hljóðbreytingar. Í fallorðunum eru flestir undirflokkarnir mikilvægir þó 
aðallega nafnorðin og lýsingarorð.  Í sagnorðunum eru undirflokkarnir þeirra persónu og tala 
sá mikilvægasti.  Hljóðbreytingar eru mikilvægar, þá geta nemendur fundið út hvað orð þýða 
með skyldleika þeirra hljóðbreytingalega séð. Önnur málfræðihugtök sem ekki voru upptalin 
hér eru einnig mjög mikilvæg. Orðmyndun og setningafræði er einnig góð æfing til þess að fá 
nemendur til að skilja hvernig málfræðin og setningar virka. Að lokum er hægt að segja að 
málfræðikennslan er öll mikilvæg og öll málfræðihugtök, en þó er hægt að ofgera öllu og er 
það slæmt ef svo gerist, því ætti aðeins að fara í þau mikilvægustu.  

Bókmennir þurfa vera fjölbreyttar, skemmtilegar, áhugaverðar og einnig aðgengilegar til 
þess að nemendur nálgist þær. Nemendur þurfa að lesa meira, það er augljóst. Það er lítið 
gagn í því að lesa endalaust og skilja ekkert, því ættu kennarar að vera duglegir að leggja fyrir 
nemendur spurningar og annað úr bókmenntunum. Það þarf einnig að kenna mismunandi 
lestur til að hann nýtist sem best fyrir nemendur í áframhaldandi námi. Lestur og bókmennir 
eru flokkar sem í raun tengjast öllum námsþáttunum. Það þarf að vera læs til að geta lesið 
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málfræði, en málfræði er nauðsynleg til að bæta málnotkun. Góður orðaforði er undirstaða 
góðs lesskilnings.  
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5 Efling lesskilnings í íslenskukennslu 

Þegar nemendur eru að ljúka við grunnskólann er margt sem þau hafa lært, ef litið er til baka 
á tíu ára grunnskólagöngu. Það sem vegur þyngst er líklegast að þau getað tekið þátt í 
samfélaginu og lesið sér til gagns og gamans sem er eitt af þeim atriðum sem aðalnámskrá 
grunnskóla (2011) tilgreinir. Ísland þarfnast þess að næsta kynslóð verði vel menntuð og fær 
um að taka við landinu okkar.  Því er stór spurning og mikil vangavelta um hvort það sé 
nauðsynlegt að kenna nemendum allt þetta sem kennt er nú í grunnskólum til að gera 
nemendur færa til að taka við framtíðinni með opnum örmum. Í þessum kafla er fjallað um 
hvernig skuli efla íslenskukennsluna í 10. bekk. 

5.1 Kennsla 

Ríkur orðaforði er góð undirstaða fyrir lesskilning (Baldur og Sigríður, 2017). Enginn 
lesskilningur á sér stað ef nemandi hefur engan orðaforða, því er nauðsynlegt að byggja upp 
orðaforða nemenda (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 39). Það þarf auðvitað að vera 
áhugi til staðar hjá nemendum, því erfitt er að læra ef enginn áhugi á sér stað. Því þarf að 
efla áhuga þeirra að sama skapi en það er hægt með örvandi jafnt sem skapandi umhverfi, 
kennsluefni og verkefni. 

Þar sem tæknivæðingin er mikil í nútíma samfélagi, þá þarf að tengja þá þróun við 
kennsluna. Nemendur eru líklegir til að hanga aðeins fyrir framan tölvu- eða snjallsímaskjái 
en ekki við bækur, en það má samt ekki gleyma að þeir eru að lesa eitthvað þar. Þó svo að 
lestur bókmennta hafi minnkað þá eru nemendur alltaf eða lesa eitthvað á netinu. Það þarf 
því að tengja yndislestur við lestur á internetinu. Það gæti verið frábær hugmynd að leyfa 
nemendum að velja sér eitthvað lesefni á netinu, kenna þeim að finna út hvort efnið sé gott 
eða slæmt og láta þá vinna verkefni úr frá því. Internetið  er uppfullt af upplýsingum og 
verður þáttur í lífi okkar í framtíðinni. Þess vegna ætti einn af áhersluþáttunum í 
íslenskukennslu að vera að nota tæknina til að nálagst nemendur í kennslu. Spjaldtölvurnar 
eru sniðugar við kennslu og einnig væri hægt að nota snjallsíma. Með því að nota 
snjallsímana væri hægt að beina nemendum á rétta braut hvað varðar málfar þeirra. Það 
væri möguleiki á að nota samfélagsmiðlana til að gera lesskilnings æfingarnar með færslum 
sem eiga sér stað en einnig með smáskilaboðum. Það væri einnig hægt að þjálfa þá til að 
finna sér efni á netinu til yndislesturs. Hægt er að gera margvíslegar lesskilningsæfingar með 
tækninni en netið er frábær efniviður því allt er til þar og  getur því verið skapandi efniviður 
til að læra lesskilning og orðaforða, því er mikilvægt að nýta sér tækniþróunina sem 
unglingar virðast líka vel við. 
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5.2 Umhverfið 

Kennslustofur eru vinnustofur eða vinnusvæði fyrir bæði nemendur og kennara. Það þarf að 
vera vel skipulagt, því umhverfið skiptir miklu máli. Umhverfið hjá nemendum þarf að vera 
örvandi á þann hátt að þeir séu líklegri til að fara að lesa sér til gagns og gamans. Mikilvægt 
er að skipuleggja kennslustofuna þannig að nemendur fái innblástur og hvatningu. Gott 
kennsluumhverfi og aðgengi á bókum er góður farvegur til að fá nemendur til þess að lesa. 
(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 109). Kennari eða umsjónarmaður 
kennslustofunnar þarf að vera duglegur að koma með nýjar skáldsögur inn í bekkinn og hafa 
kynningu á þeim. Nemendur eiga að líta á lestur sem sjálfsagan hlut, eða mikilvægan part af 
lífinu, eitt af því sem þeir ættu að gera daglega allt sitt líf. Á veggjum stofunnar væri hægt að 
hafa umfjöllun um skáldsögur, ljóð og eitthvað sem tengist lestri. Hægt væri að gera slíkt hið 
sama með orðaforðann, hafa á veggjum orð sem eru áhugaverð eða frumleg. Það væri 
sniðugt verkefni fyrir nemendur að ákveða eitt orð sem væri svo kallað þemaorð dagsins og 
láta nemendur vinna verkefni út frá orðinu.  

5.3 Lesskilningskunnáttan 
Nemendur þurfa vera duglegir að lesa til að efla lesskilningskunnáttu sína. Grunnskólarnir 
þrír sem voru til skoðunar nefndu mikilvægi yndislestrar og að fá nemendur til þess að lesa 
sér til gagns og gamans. Yndislestur þarf að vera einn af áhersluþáttunum í íslenskukennslu. 
Þó má ekki gleyma að nemendur verða ekki færir í lesskilningi, aðeins með því að lesa mikið. 
Það þarf að beita fjölbreyttum aðferðum fyrir nemendur við lesskilningskennslu eða 
íslenskukennslu almennt þar sem nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir. Sumir 
nemendur þurfa meiri hvatningu og fjölbreyttari lesefni, skólinn þarf að reyna að koma móts 
við þarfir allra nemenda. Nemendur þurfa að læra að nýta bakgrunnsþekkingu sína, 
námsvitund, orðaforða, læra að draga ályktanir, efla málskilning (Bergljót Vilhelmína 
Jónsdóttir, 2010, bls. 113). Þetta eru allt undirstöðuatriði fyrir lesskilning. 

Það væri sniðugt að byrja kenna nemendum strax í leikskóla að draga ályktanir, þó svo 
að þeir kunni ekki að lesa. Það er auðvitað algengt að lesnar séu bækur fyrir börn sem geta 
ekki lesið sjálf, einkum leikskólabörn  og væri þá hægt að þjálfa ályktunarhæfni þeirra strax, 
með því að spyrja þau um það sem lesið er. Síðan þegar líður á árin fara nemendur að 
tileinka sér ályktunarhæfni í lestri. Þetta varðar einnig orðaforða, námsvitund og 
málsskilning. Það verður að hafa góðan grunn í þessu öllu til þess að öðlast góðan og 
framúrskarandi málskilning. Áhersluþættir í íslenskukennslunni ættu því að vera að beita 
fjölbreyttum aðferðum til að efla lesskilning nemenda.  
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5.4 Unglingar og orðaforði 

Mikilvægt er að  nemendur fái skilning á hvers vegna orðaforði er nauðsynlegur fyrir 
framtíðina sem og nútíðina. Þegar kennarar fræðir nemendur um ný orð þurfa þeir að láta 
nemendur nota orðið í verkefni og öðru til þess að það festist í huga þeirra.  Þegar nemendur 
læra um bókmenntir, rekast þau gjarnan á orð sem eru mjög gömul. Í þeim tilfellum er því  
kjörið tækifæri fyrir kennara að útskýra hvað orðið merkir og  láta síðan nemendur nota 
orðið í verkefni. Orðaforðinn er lifandi afl og er sívaxandi. Þegar nemandi fer út í lífið og velur  
sér  starfsvettvang, framabraut og/eða menntun þá er líklegt að einstaklingur lærir mikið af 
nýjum orðum í kringum það. Vettvangur íslenskukennslunnar er meðal annars til að kenna 
nemendum helstu orðin sem tengjast íslenskunni, orðatiltæki, málshætti, gamlan orðaforða 
og fleira. Þó að þessi kennsla eigi sér almennt stað í grunnskóla þá er mismunandi hvað hver 
nemandi tekur með sér út í lífið.  

Unglingar hafa einnig þróað með sér þá menningu að senda á milli sín sjálfur (e. selfie) 
eða myndir af umhverfinu sem þeir taka með myndavélum á snjall tækjum sínum. Unglingar 
nota svo svipbrigði á myndunum  eða umhverfið sem þeir eru staddir í til að tjá sig um 
eitthvað málefni eða það sem liggur þeim á hjarta. Viðtakandi þarf að geta lesið þessar 
myndir þó það séu ekki neinir bókstafir að sjá. Það er algengt að sjá tjátákn (e. emoji) 
víðsvegar á samfélagsmiðlum, þar tjá unglingar málefni með þessum táknum sem eru oftast 
nær broskallar, hlutir, matur eða algeng merki. Það er stór spurning hvort að þetta sé ný 
tegund af lestri eða læsi hjá næstu kynslóð, í stað orðaforða vera svipbrigði, broskallar, 
tjátákn og umhverfi. Tæknin er alltaf að þróast og það sem er í dag þarf ekki endilega að vera 
á morgun (Luke Stark, kate Crawford, 2015).  

 

 



33 

6 Lokaorð 

Við gerð á þessari ritgerð kom margt í ljós, þar á meðal að skólar byggja námsefnið í íslensku 
að miklu leyti á þeim atriðum sem lagt er upp með í aðalnámskránni. Túlkun skólanna er 
samt sem áður misjöfn, sem er kannski ekki alltaf hið besta mál vegna þess að þá fá 
nemendur ekki samskonar kennslu en aftur á móti getur það líka verið til góðs.  Kennarar 
þurfa að  fá að kenna eins og þeir telja réttast og þeir þurfa að hafa  sjálfstæði við kennsluna 
þó svo að þeir haldi sig við kennsluáætlun.  Að hafa góða kennara sem nær vel til nemenda 
með sínum aðferðum er gulls ígildi, því allir nemendur  þurfa að þeyta sömu prófin eins og 
PISA og samræmdu könnunarprófin. Skólasamfélagið er mikið að velta fyrir sér hvernig skal 
ná til nemenda og hvernig skal virkja lesskilning. Þar má segja að það sé vitundarvakning í 
samfélaginu, sem er mjög jákvæð fyrir þróun lesskilnings enda verður eitthvað að fara að 
gera til þess að efla lesskilning ungmenna sem hefur hrakað mikið á undaförnum árum.    

Varðandi minni orðaforða unglingar nú til dags þá gæti það verið að þó svo að þeir séu 
alltaf að lesa eitthvað á netinu sem er gott en það er samt vitað að unglingar lesa mikið á 
ensku, eins horfa þeir mikið á bíómyndir með ensku tali  sem  eru án íslensk texta sem gerir 
þá aftur á móti góða ensku á kostnað íslenskunnar. Það má þó ekki gleyma að þó að 
unglingar lesi margar bækur, þarf ekki endilega að svo vera að hann hafi góðan skilning á því 
sem hann les. Það ætti því að setja áhersluna á að kenna nemendum að lesa sér til skilnings, 
en ekki að keppast við að lesa sem allra hraðast.  

Að mati höfundar er mikilvægara að geta lesið sér til skilnings en að geta lesið hratt, þó 
það sé líka mikill kostur. Einnig er nauðsynlegt að mati höfundar að kenna allar tegundir 
læsis, því þessar aðferðir munu fylgja nemendum alla tíð, hvort sem þeir fara í áframhaldandi 
nám við lok grunnskóla eða ekki. Hvað varðar málfræðikennslu kom höfundi mikið á óvart 
hversu mikil áhersla er lögð á utanbókarlærdóm og minna um hvernig eigi í raun að nota 
þessi hugtök. Það væri í raun sniðugra að kenna nemendum hvernig þessi tiltekin hugtök 
virka og þar næst hvernig skal nota uppflettirit eða sjálft netið, til að fletta upp hugtökum þar 
sem algengt er að fólk nú til dags fari á netið í leit að svörum. Netið tengist nemendum mikið 
og því verður að athuga þó að nemendur virðast lesa minna af bókum, þá eru þeir að lesa í 
snjalltækjunum. Nemendur eru þess vegna líkleglegri til þess að lesa sér til skemmtunar á 
netinu en að opna bók. Tæknivæðingin er ekki endilega neikvæð þróunn, það þarf aðeins að 
aðlaga tæknina að skólakerfinu. 

Þessi ritgerð fékk höfund til að hugsa um hvað er margt að gerast hjá nemendum í dag 
og hvað kennslan virðist vera frekar gamaldags og færa þurfi hana nær nútímanum.  Þegar 
höfundur, sem er tilvonandi kennari, byrjar sinn kennsluferill þá mun hann leggja sig mig 
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fram við að gera námsefnið nútímalegra með því tengja það við nútímatæknina og nálgast 
þannig nemendur og þeirra heima.   
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