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Formáli 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar ég kynntist læsisfimmunni haustið 2018. Ég hafði 

orðið vör við dvínandi læsi nemenda í náttúrugreinum og velti fyrir mér hvort þetta væri 

aðferð sem gæti hjálpað. Því meira sem ég lærði um aðferðina og notaði í minni kennslu því 

meira taldi ég þörf á að kanna málið betur sem var til þess að ég byrjaði á þessari rannsókn. 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Ingvari Sigurgeirssyni, prófessor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og Svövu Pétursdóttur, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir 

margar góðar ábendingar og hjálp við gerð verkefnisins. Auk þess vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir umburðarlyndi og stuðning meðan á verkinu stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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, 15. janúar 2021 

 

Maríanna Sigurbjargardóttir 
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Ágrip 

Niðurstöður PISA 2018 benda til þess að læsi á náttúruvísindi hafi hrakað á síðustu árum á 

Íslandi. Niðurstöður rannsókna hér á landi sýna þó að viðhorf nemenda gagnvart 

náttúruvísindum eru jákvæð og að þeirra mati er góður stuðningur frá kennurum. Aftur á móti 

finnst þeim kennslan heldur kennarastýrð og hefðbundin. Þetta meistaraverkefni er eigindleg 

rannsókn sem fjallar um hvort og hvernig kennsluaðferðin læsisfimman (e. daily five) getur 

stuðlað að betri árangri í læsi á náttúrufræðitexta. Læsisfimman er skipulag yfir kennsluhætti 

og aðferðir í læsi, hún byggist á lýðræðislegu umhverfi, sjálfstæði nemenda og skiptist í fimm 

þætti: Sjálfstæðan lestur, félagalestur, hlustun, ritun og orðavinnu. Gerð var viðtalsrannsókn 

þar sem sjónum var beint að því hvort hún væri líkleg til að skila árangri í náttúrufræðikennslu. 

Rannsóknin er byggð á hálfopnum einstaklingsviðtölum við sex kennara; fjóra sem hafa kynnt 

sér læsisfimmuna vel og notað í kennslu sinni og tvo náttúrufræðikennara sem þekkja aðeins 

til aðferðarinnar. Þeir fyrrnefndu kenna á yngsta- og miðstigi grunnskóla og eiga það 

sameiginlegt að kenna nemendum sínum flest allar bóklegar greinar. Spurt var um viðhorf 

þeirra gagnvart aðferðinni og hvernig þeir vinna með skipulag læsisfimmunnar í kennslu. Þá 

var sjónum beint sérstaklega að náttúrufræðikennslu og hvort eða hvernig þeir nota aðferðina 

þar. Þeir síðarnefndu kenna náttúrugreinar á elsta stigi grunnskóla og annar þeirra kennir 

einnig náttúrugreinar á miðstigi. Kannað var hvaða aðferðir þeir nota til að stuðla að læsi 

nemenda á náttúrufræðitexta og hvort eða hvernig þeir gætu hugsað sér að nýta aðferðir 

læsisfimmunnar. Niðurstöður varpa ljósi á helstu kosti og galla þess að nota læsisfimmuna í 

náttúrufræðikennslu að mati þátttakenda. Allir þátttakendur voru sammála því að hægt væri 

að nota læsisfimmuna til að efla læsi nemenda í náttúrugreinum. Hins vegar töldu flestir að 

það væri ekki hægt að nota hana eingöngu og það þyrfti að aðlaga aðferðina betur að 

náttúrugreinum. 
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Abstract 

“The daily five offers many possibilities and covers so many aspects.” Ideas from six teachers 

on how to use the daily five in science teaching. 

The results from PISA 2018 indicate that science literacy s of Icelandic students has decreased 

in recent years. Research in this country shows, however, that students’ attitudes towards 

science are positive and, in their opinion, students feel they receive  good support from 

teachers. On the other hand, they find the teaching to be rather teacher-led and traditional. 

This qualitative study discusses whether and how the teaching method of the daily five can 

contribute to better results in science literacy. The daily five is a teaching method in literacy 

that is based on a democratic environment and student independence and is divided into five 

tasks: read to self, read to someone, listen to reading, work on writing and word work. This 

thesis uses semi-open interviews to investigate whether the daily five can increase literacy in 

the sciences. The interviews were done with six teachers, four who are well acquainted with 

the method and use it in their teaching and two science teachers who are familiar with the 

method but do not use it extensively. The former teach theoretical subjects at the lower and 

middle levels of primary school. They were asked about their views towards the method and 

how they use it in their teaching. Particular attention was paid to science teaching and 

whether or how they use the method there. The latter teach science at the oldest level of 

primary school and one of them also teaches science at the middle level. Their current 

methods for teaching science literacy were investigated along with whether and how the daily 

five could also be used. The results shed light on the main advantages and disadvantages of 

using the daily five in science teaching according to the participants. All participants agreed 

that the daily five could be used to enhance students’ literacy in science. However, most 

participants felt that it could not be used alone and that the method needed to be better 

adapted to science teaching.  
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1 Inngangur 

Niðurstöður PISA frá árinu 2018 sýna að læsi íslenskra nemenda á náttúruvísindi hefur hrakað 

mikið á síðustu árum, læsi á náttúrufræðitexta er verra á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum 

og nemendur standa verr í öllum undirþáttum (Menntamálastofnun, 2019, bls. 11). Margir 

fræðimenn hafa talað um að náttúrufræðitexti sé eins og annað tungumál og það sé ekki hægt 

að líkja honum við bókmenntatexta sem nemendur eru vanir að lesa (Hafþór Guðjónsson, 

2011; Wellington og Osborne, 2001). Þess vegna er vert að skoða hvaða kennsluaðferðir geta 

stuðlað að betri árangri í læsi á náttúrufræðitexta. Rannsóknir sýna að kennslubókin stýrir oft 

kennslunni í náttúrufræðikennslu og helstu kennsluaðferðir sem hafa verið notaðar síðustu ár 

eru umræður, bein kennsla og vinnubókarvinna (Allyson Macdonald, 2008, bls. 8–9; Birna 

Hugrún Bjarnadóttir o.fl., 2007; Brynja Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson, 2016; Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 117–118). 

Læsisfimman (e. the daily five) er skipulag yfir kennsluhætti og aðferðir í læsi. Hún er byggð 

á skipulagi þar sem áhersla er lögð á sjálfstæði, sjálfsaga, lýðræði og læsi nemenda (Boushey 

og Moser, 2014). Ekki er vitað til þess að rannsóknir liggi fyrir um læsisfimmuna sem 

kennsluaðferð í náttúrugreinum. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á læsisfimmunni snúa 

flestar að lestri eða sjálfstæðum vinnubrögðum. Höfundar aðferðarinnar hafa, ásamt fleirum, 

sett upp metnaðarfulla vefsíðu (The daily CAFE, 2019a) og skrifað um læsisfimmuna með 

hliðsjón af kenningum og rannsóknum. Þar er bent á ýmsar rannsóknir sem tengjast 

læsisfimmunni en hafa þarf í huga að læsisfimman hefur verið markaðssett. Af þeim sökum er 

mikilvægt að skoða framsetninguna með gagnrýnum augum og kanna fleiri heimildir. 

Höfundar hafa auk heimasíðunnar gefið út handbók um aðferðina og bjóða upp á námskeið 

víðs vegar í Evrópu og Bandaríkjunum (Boushey og Moser, 2014).  

Höfundur hefur nýtt þessa aðferð síðan haustið 2018 ásamt þremur öðrum samkennurum 

hans. Aðrir kennarar í skólanum fóru að taka eftir breytingum til hins betra og vildu vita meira. 

Nemendur skoruðu hærra á lesfimiprófi frá Menntamálstofnun, það mátti heyra saumnál 

detta í kennslustundum því allir nemendur voru uppteknir af námi sínu og nemendur sjálfir 

töluðu um hvað læsisfimman væri skemmtileg. Það varð til þess að það var ákveðið að kenna 

íslensku með aðferðum læsisfimmunnar á öllu yngsta- og miðstigi skólans, fyrsta til sjöunda 

bekk, haustið 2019. Þrettán kennarar frá skólanum fóru á námskeið hjá höfundi 

læsisfimmunnar, í Denver í Bandaríkjunum, sama haust og þar á meðal höfundur. Auk þess 

voru á námskeiðinu fimm kennarar frá öðrum skóla á Íslandi og fulltrúi frá 

Menntamálastofnun, Þorbjörg Halldórsdóttir, sem skrifaði meðal annars grein um námskeiðið 

í Skólaþræði – tímarit samtaka áhugafólks um skólaþróun (Þorbjörg Halldórsdóttir, 2019). Hún 

segir meðal annars: „Sjaldan hef ég setið námskeið stýrt af jafnmikilli fagmennsku og eldmóði. 
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Þarna er á ferðinni afburðasnjall kennari sem hefur ástríðu fyrir starfi sínu og leggur ómælda 

vinnu í að miðla þekkingu sinni og reynslu til annarra“.  

Þegar þetta er skrifað er starfandi læsisfimmuteymi innan skólans sem vinnur að því að 

þýða efni, hittast og ræða kennsluna. Í sama skóla hefur skipulag læsisfimmunnar ekki verið 

notað markvisst í náttúrugreinum en höfundur hefur notað fræðitexta inn í skipulagi 

læsisfimmunnar. Í ljósi þess að læsi nemenda á náttúrufræðitexta á Íslandi hefur farið niður á 

við síðustu ár og að íslenskir nemendur eru verst staddir af nemendum á Norðurlöndunum 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 11) er full ástæða til þess að kanna hvort skipulag yfir kennslu-

hætti og aðferðir eins og læsisfimman geti verið verkfæri til þess að efla læsi nemenda á 

náttúrufræðitexta.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á hvernig kennsluaðferðin læsisfimman 

(e. the daily five) nýtist í kennslu og hvort og hvernig hún getur nýst til að efla læsi nemenda í 

náttúrugreinum. Lögð var til grundvallar ein rannsóknarspurning og þrjár undirspurningar: 

1. Hvernig er hægt að nota læsisfimmuna í kennslu í náttúrugreinum? 

a. Hvernig er hægt að nota læsisfimmuna til að efla læsi nemenda á 

náttúrufræðitexta? 

b. Hvaða ávinningur felst í því að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum? 

c. Hvaða áskoranir felast í því að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum? 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að fyrst verður fræðilegur bakgrunnur þar sem verður 

fjallað um læsi á náttúrufræðitexta, þá verður vikið að hugtakinu læsi, hvað einkennir 

náttúrufræðitexta og hvaða aðferðir eru best til þess fallnar að efla læsi nemenda á 

náttúrufræðitexta. Í framhaldi verður rýnt í rannsóknir um kennsluhætti í náttúrugreinum og 

loks hvernig læsisfimman samræmist því sem kemur fram í hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla (2013). Næsti kafli fjallar ítarlega um læsisfimmuna þar sem vikið verður að 

rannsóknum sem snúa að aðferðinni. Til stendur að nýta það efni við kynningu á 

læsisfimmunni og við innleiðingu hennar og verður aðferðum því lýst nákvæmlega. Þar á eftir 

er kafli um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem sagt er frá gerð rannsóknarinnar, 

gagnaöflun og þátttakendum. Þá verða niðurstöður settar fram eftir þeim þemum sem komu 

í ljós við greiningu gagna og í framhaldi eru þær túlkaðar í samhengi við fyrri rannsóknir og 

fræðilega umfjöllun. Að lokum eru lokaorð og vangaveltur frá höfundi.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að læsi nemenda á náttúrufræðitexta. Fyrst þarf að átta 

sig á hvað hugtakið „læsi“ merkir í því samhengi og næst hvað gerir náttúrufræðitexta öðruvísi 

en aðra texta. Þá þarf að huga að því hvaða aðferðir eru best til þess fallnar að stuðla að læsi 

nemenda á þess konar texta og hvort kennarinn þekki efnið nógu vel til þess að kenna það.  

Hér verður fyrst fjallað um rannsóknir sem snúa að læsi á náttúrufræðitexta og þá verður 

vikið að hugtakinu læsi, hvernig náttúrufræðitexti er öðruvísi en önnur textagerð og hvaða 

kennsluaðferðir geta stuðlað að auknu læsi á náttúrufræðitexta. Í framhaldi verður rýnt í 

rannsóknir á kennsluháttum í náttúrugreinum, hvaða aðferðir eru mest notaðar og hvaða 

menntun kennarar sem kenna náttúrugreinar hafa. Loks verður fjallað um hvort og þá hvernig 

hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla (2013) samsvara áherslum læsisfimmunnar og kennslu 

náttúrugreina.  

2.1 Læsi á náttúrufræðitexta 

Hugtakið læsi hefur verið skilgreint á marga vegu í gegnum tíðina. Hin almenna merking 

orðsins er að geta lesið og skilið ritað mál. Sérfræðingar skilgreina læsi ekki aðeins sem „lestur“ 

heldur einnig „ritun“ (EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Þá hefur hugtakið 

talnalæsi jafnframt verið nýtt í tengslum við meðferð talna og að lesa úr einföldum 

útreikningum. Auk þess hefur hugtakið læsi verið notað í ýmsum skáldskap og fræðum fyrri 

tíma eða þegar fólk gat ráðið í og skilið merki í umhverfinu, til dæmis lesið í skýin (Baldur 

Sigurðsson, 2013). Í dag er líka talað um að geta verið læs á ýmsa þætti, t.d. stafrænt læsi sem 

bendir til þeirrar kunnáttu sem þarf til að tileinka sér tölvu- og nettækni (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013, bls. 19).  

Félagsfræðingar hafa notað hugtakið í nokkuð víðum skilningi og talið læsi vera forréttindi 

sem allir ættu að njóta, líka þeir fátæku. Þá getur fólk aflað sér þekkingar, aukið hagsæld sína 

og verið betur í stakk búið til að bjarga sér (Lankshear og Knobel, 2006, bls. 12). Í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013, bls. 19) er læsi einn af grunnþáttum menntunar og þar stendur: 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og 

umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. 

Lögð er áhersla á að nemendur þurfi enn að ná tökum á tiltekinni lestrar- og ritunartækni til 

að vera læsir en á sama tíma þurfa þeir að geta notað tækni í samskiptum, námi og 

merkingarsköpun. Þá þurfa nemendur að öðlast góðan lesskilning til að geta skapað merkingu 

úr þeim texta sem þeir lesa (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 19). 
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Margir fræðimenn hafa skoðað læsishugtakið og hvað felst í því að vera læs (Hoover og 

Gough,1990; Catts o.fl., 2012; Steinunn Torfadóttir, 2011) Þeir telja læsi skiptast í tvo 

meginþætti; umskráningu og málsskilning. Umskráning vísar til þeirrar tæknilegu færni að geta 

umbreytt bókstöfum og röðum bókstafa í hljóð og orð. Í einföldu máli snýst því umskráning 

um að færa ritað mál yfir í talað mál. Málskilningur snýst um skilning á rituðu og töluðu máli 

og færni í tjáningu þar sem ríkur orðaforði skiptir höfuðmáli. Auk þess byggist hann á 

málþroska og þekkingu einstaklings og færni til að draga ályktanir. Færni í lestri nær því yfir 

ýmsa þætti, reynslu af lestri, þekkingu og áhuga á lestri og lesmáli, samskiptahæfni, orðaforða, 

ályktunarhæfni og hvers kyns þekkingu á viðfangsefnum og umhverfi sem þarf til þess að geta 

tekið þátt í umræðu og lesið sér til skilnings (Hoover og Gough, 1990; Catts o.fl., 2012; 

Steinunn Torfadóttir, 2011).  

Í náttúrugreinum eiga nemendur að geta lesið náttúrufræðitexta sér til gagns, skilið 

náttúruleg og manngerð fyrirbæri og geta notað hugtök úr náttúrugreinum í daglegu lífi. Þá er 

áhersla lögð á að nemendur sé vísindalæsir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 168). Í skýrslu 

Menntamálastofnunnar (2017) um helstu niðurstöður PISA 2015 kemur fram að hugtakið 

vísindalæsi sé ein þýðing á orðinu science literacy en í skýrslunni nota þeir þýðinguna læsi á 

náttúruvísindi sem bendir til þess að nemandi geti lesið náttúrufræðitexta sér til gagns og 

túlkað hann.  

Læsi íslenskra nemenda á náttúruvísindi hefur hrakað mikið á síðustu árum samkvæmt 

niðurstöðum úr PISA 2018 (Menntamálastofnun, 2019). Þetta á við í öllum landshlutum en 

nemendur á höfuðborgarsvæðinu standa sig betur en nemendur á landsbyggðinni. Læsi á 

náttúrufræðitexta er verra á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum og árangur íslenskra nemenda 

er lakari í öllum undirþáttum, þ.e. færni í að útskýra fyrirbrigði á vísindalegan hátt, meta og 

beita vísindalegri nálgun og túlka gögn á vísindalegan máta. Þrátt fyrir þessar niðurstöður kom 

í ljós í svörum íslenskra nemenda í PISA 2015, þegar aðalrannsóknarsviðið voru náttúruvísindi, 

að viðhorf til náttúruvísinda eru jákvæð á Íslandi í samanburði við Norðurlöndin 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 29–32). Nemendur hafa trú á notagildi náttúrufræði í 

framtíðinni, trú á eigin getu og hafa ánægju af náttúruvísindum. Að mati nemenda er góður 

stuðningur frá kennurum í náttúrufræðitímum en þeim finnst kennslan vera kennarastýrð, 

frekar hefðbundin og telja að meiri endurgjöf vanti um árangur eða tilraunir. Hægt er að velta 

fyrir sér hvort vandamálið liggi í kennslunni sjálfri og hvort kennarar geti gert eitthvað betur 

til þess að efla læsi nemenda á náttúruvísindi þar sem nemendur virðast áhugasamir og 

tilbúnir til þess að læra náttúrugreinar.  

Auður Pálsdóttir (2017, bls. 39) tekur saman hvaða vísbendingar má sjá úr niðurstöðum 

PISA 2015 og segir að efla þurfi orðaforða og lesskilning nemenda í náttúrugreinum en slakur 

orðaforði leiðir til slaks lesskilnings (Steinunn Torfadóttir, 2011) og aftrar nemendum í námi. 
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Það þarf að efla orðaforða nemenda og beita lesskilningsaðferðum í náttúrugreinum. Sigríður 

Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2017, bls. 86–87) setja fram tillögur að umbótum og 

aðgerðum í sömu skýrslu og telja að það þurfi að skerpa á mikilvægum þáttum sem snúa að 

læsi í aðalnámskrá grunnskóla. Þau telja að það þurfi að leggja meiri áherslu á hljóðkerfisvitund 

og orðaforða. Hljóðkerfisvitund vísar til færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu 

tungumálsins, felur í sér getu til að brjóta upp málgreinar í orð, orð í atkvæði og atkvæði í stök 

hljóð (Menntamálastofnun, 2020a). Að nemendur vinni með náttúrufræðitexta á fjölbreyttan 

hátt til að öðlast skilning; finna, túlka og meta upplýsingar, setja sig inn í efnið og taka mið af 

ólíkum sjónarhornum. Nemendur þurfa að geta ígrundað og túlkað efnið.  

Sigríður Ólafsdóttir (2015) vann doktorsrannsókn þar sem hún bar saman hversu hratt 

orðaforði eykst og lesskilningur eflist hjá tvítyngdum nemendum, þeim sem eiga tvö 

móðurmál, og hjá jafnöldum sem eiga íslensku að móðurmáli frá fjórða til áttunda bekkjar 

grunnskóla. Helstu niðurstöður sýndu að íslenskur orðaforði var forsenda þess að nemendur 

öðluðust góðan lesskilning og var því lykill að velgengni í námi hjá báðum hópum. Þær bentu 

til þess að auka þurfi áherslu á þennan þátt í náminu, að efla orðaforða nemenda. 

Hafþór Guðjónsson (2011) talar um að þótt nemendur séu orðnir læsir á sögur og 

bókmenntir sé ekki þar með sagt að þeir séu læsir á náttúrufræðitexta. Þetta er allt önnur 

textagerð, öðruvísi orðaforði og oftar en ekki ritmál sem nemendur þekkja ekki. Hann tekur 

dæmi um fjögur atriði sem einkenna fræðitexta; það er meiri notkun nafnorða en í 

bókmenntatexta, nafnorðaklasar og samsett nafnorð koma oftar fyrir, þolmynd er oftar notuð 

heldur en germynd, sem og sérstök tákn eða formúlur (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 5). 

Hafþór leggur áherslu á að það þurfi að þjálfa nemendur markvisst í að lesa náttúrufræðitexta, 

kenna þeim einkenni hans og byrja að láta nemendur lesa slíka texta á yngsta stigi grunnskóla 

til þess að þeir verði læsir á þess konar texta þegar þeir koma upp á unglingastig.  

Wellington og Osborne (2001, bls. 1–5) fjalla um læsi á náttúrufræðitexta í bók sinni 

Language and literacy in science education og halda því fram að það sem sé erfiðast við að 

læra náttúrufræði sé að læra tungumál náttúrufræðinnar. Þeir leggja ríka áherslu á að 

náttúrufræðitexti sé ekki eins og hefðbundinn bókmenntatexti, hann innihaldi orðaforða sem 

sé nemendum oft ókunnur. Þeir leggja áherslu á hvernig nemendur og kennarar tala saman 

um náttúrufræðitexta og orðræða kennarans skipti máli, sem og hvernig hann talar um efnið 

við nemendur.  

Wellington og Osborne (2001, bls. 24–26) skipta tungumáli náttúrufræðitextans í þrjá 

flokka. Fyrsti flokkurinn eru hugtök og orð sem eiga sérstaklega við efnið eins og þrýstingur, 

kraftur og ljós. Annar flokkurinn snýr að hugtökum og orðum sem eru ekki útskýrð því það 

hefur verið fjallað um þau áður eða hugtök sem hafa tvær merkingar eins og orðin vinna, frjálst 

fall og massi. Þriðji og jafnframt síðasti flokkurinn nær yfir hugtök eða orð sem eru notuð af 
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kennurum til þess að útskýra nýju hugtökin sem nemendur eru ekki vanir að heyra. Þetta eru 

orð eins og vensl og breytur. Það er mikilvægt að kennarinn hafi þetta í huga þegar hann talar 

við nemendur og kanni hver skilningur nemenda er á efninu og hvort hann þurfi að útskýra 

fleiri orð til þess að þeir skilji betur.  

Driver o.fl. (1985) benda á að vert sé að hafa forhugmyndir nemenda í huga eða þá reynslu 

sem þeir koma með inn í kennslustofuna. Börn byrji ung að tileinka sér hugtök sem þau kynnast 

í gegnum daglega reynslu, miðla, bækur og samskipti við annað fólk. Þau eru búin að móta 

ákveðnar hugmyndir um hin ýmsu fyrirbæri og meðal annars hugtök í náttúrufræði. Þessar 

hugmyndir eru ekki alltaf réttar og nemendur jafnvel búnir að mynda aðra merkingu yfir ýmis 

hugtök sem þeir telja eðlilegar og réttar. Það geti því reynst erfitt fyrir kennarann að leiðrétta 

rangar forhugmyndir því hver nemandi túlki kennsluefnið út frá sinni reynslu og geti því lagt 

aðra merkingu í það sem verið er að kenna (Driver o.fl., 1985; Hafþór Guðjónsson, 2018).  

Hafþór Guðjónsson (2018) skrifaði grein í Skólaþræði - Tímarit samtaka áhugafólks um 

skólaþróun þar sem hann fjallar meðal annars um forhugmyndir. Þar kemur fram að ef 

forhugmyndir nemenda eru látnar óhreyfðar sé hætta á að þeir skilji ekki ný hugtök og 

upplýsingar eða að þeir læri efnið utanbókar fyrir próf en að því loknu ráði forhugmyndirnar 

utan skólans. Kennarinn þurfi að taka mið af forhugmyndum nemenda og kanna þær áður en 

kennsla hefst og vera meðvitaður um þær og vakandi fyrir því að það gæti verið einhver 

nemandi sem túlkar efnið á rangan hátt. Til þess að leiðrétta forhugmyndir þurfi sá sem lærir 

að taka þátt í athöfnum með öðrum, læra verklag og talshætti viðfangsefnisins, hvernig maður 

talar og hvað maður gerir. Hann þurfi að öðlast reynslu og móta hugsun sína upp á nýtt en ekki 

að læra hluti utanbókar fyrir próf því þá sé mikil hætta á að hann fari til baka í forhugmyndirnar 

að því loknu. Kennarinn þurfi að vera vel að sér í náttúrugreinum eða menntaður til þess að 

greina forhugmyndir nemenda, vinna með þær og átta sig á hvaða hugtök geta verið 

nemendum erfið.  

Dewey (2000) var einn áhrifamesti menntunarfræðingur og heimspekingur á fyrri hluta 20. 

aldar og hafði mikil áhrif víða um heim. Eitt þekktasta rit hans á sviði menntunarfræða er bókin 

Reynsla og menntun. Þar fjallar hann meðal annars um mikilvægi þess að kennarar byggi námið 

á fyrri reynslu nemenda. Hann fjallar um samfellu í reynslu nemenda, að skólastarf eigi að taka 

mið af reynslunni sem nemendur koma með inn í skólann til að þeir geti byggt upp reynslu 

sem mun gagnast þeim. Kennarinn getur þar með haft bein áhrif á reynslu nemenda og hvaða 

menntun þeir fá en þurfa að taka tillit til hæfileika og áforma þeirra. Dewey (2000) er oft 

kenndur við orðin „learning by doing“ sem er oft þýtt sem „að læra af reynslunni“. Þessi 

áhersla á reynsluheim nemenda rímar við kenningar Driver o.fl. (1985) um forhugmyndir og 

reynslu. Þær telja að kennarinn þurfi að taka mið af þeim hugmyndum sem nemendur koma 

með inn í kennslustofuna og veita nemendum nýja reynslu og þekkingu með því að leyfa þeim 
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að vinna sjálfir með efnið. Það getur hann til dæmis gert með verklegum æfingum, 

kvikmyndum og vettvangsathugunum.  

Það geta verið margar útfærslur á verklegri kennslu og tilgangurinn misjafn. Í þessari 

rannsókn verður notast við skilgreiningu frá SCORE (2013, bls. 3), Science Community 

Representing Education, um verklega kennslu: „nemendur fylgjast með, rannsaka og þróa 

skilning á heiminum í kringum þá, í gegnum beina, oft verklega kennslu þar sem þeir fá reynslu 

af fyrirbærum eða meðhöndla raunverulega hluti og efni“. Þeir leggja áherslu á mikilvægi 

verklegrar kennslu svo að nemendur öðlist betri skilning á náttúrugreinum. Þá er umræða í 

tengslum við verklega kennslu grundvöllur fyrir því að nemendur skilji texta náttúrugreina. 

Woodley (2009, bls. 49) er á sama máli en segir á móti að verkleg kennsla geti tekið tíma og 

kennarinn þurfi að undirbúa hana vel. Markmiðin þurfi að vera skýr því nemendur geta 

upplifað allt annað en kennarinn lagði upp með ef svo er ekki, auk þess þurfi nemendur að vita 

hvað þeir eiga að gera, fyrirmælin þurfi að vera skýr svo þeir fái sem mest út úr kennslunni. 

Hafþór Guðjónsson (2011) bendir á að tungumál náttúrufræðinnar sé ekki bara eitt, heldur 

þurfi nemendur að læra tungumál ýmissa náttúrugreina; efnafræði, eðlisfræði, líffræði og 

jarðfræði. Hver grein á sér sérstakan málheim og orðaforða sem nemendur þurfa að læra. 

Hann leggur áherslu á að læsi á náttúrufræðitexta snúist ekki um að dæla þekkingu í nemendur 

heldur fyrst og fremst um merkingarsköpun. Að nemendur geti gefið orðræðu og myndum 

náttúrufræðinnar merkingu. Þetta getur reynst nemendum erfitt, sérstaklega ef þeir hafa litla 

sem enga reynslu af efninu sem fjallað er um eða eru með rangar forhugmyndir. Wellington 

og Osborne (2001) fjalla einnig um þetta og telja mikilvægt að kennarinn veiti nemendum þá 

reynslu sem þeir þurfa um efnið, bæði með samræðum og verklegum æfingum. Auk þess telja 

þeir gott að kenna náttúrugreinar í gegnum lestur, ritun og orðavinnu.  

Rivard og Straw (2000) rannsökuðu hversu áhrifaríkt það er að kenna náttúrugreinar með 

samræðum og ritun. Fjörutíu og þrír nemendur voru settir í fjóra hópa, þrír af þessum hópum 

fengu vísindaleg vandamál sem þeir þurftu að leysa þar sem notuð voru fræðileg hugtök til að 

lýsa vandanum sem sneri að vistfræði. Fyrsti hópurinn talaði um vandamálið í litlum hópum 

og skrifaði ekkert niður. Annar hópurinn skrifaði viðbrögð við hverju vandamáli niður án þess 

að tala við samnemendur. Þriðji hópurinn sameinaði þessa tvo þætti, nemendur töluðu fyrst 

saman í litlum hópum og hver nemandi skrifaði svo niður viðbrögð við hverju vandamáli. 

Hóparnir voru prófaðir á marga vegu eftir að hafa unnið verkefnið.  

Niðurstöður sýndu að samræður eru mikilvægar til að miðla og dreifa þekkingu meðal 

jafningja. Þá eru tilgátur, útskýringar og spurningar mikilvægar aðferðir í samræðum sem og 

að jafningjar móti einhverja ákveðna hugmynd um efnið saman (Rivard og Straw, 2000). Kom 

í ljós að ritun um viðfangsefni skiptir miklu máli þegar nemendur læra náttúrugreinar þar sem 

nemandi þarf að ígrunda efnið til að koma hugmyndum sínum og þekkingu í samfelldan og 
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skipulagðan texta. Samræður eru meira félagslegar og mótandi, á meðan ritun er meira 

persónuleg og ígrunduð. Niðurstöður gefa til kynna að sambland af þessu tvennu sé kostur og 

auki þekkingu nemenda í náttúrugreinum til lengri tíma. 

Vygotsky (1978) hélt því fram að tungumálið væri verkfæri hugans og taldi þessi tvö atriði, 

tungumálið og hugann, vera tvær hliðar á sama peningi. Hann var mikill talsmaður 

hugsmíðahyggju og benti á að hver einstaklingur þróaði með sér sitt eigið hugtakanet í gegnum 

ævina. Hann taldi árangursríkt nám fara fram þegar sá óreyndi og hinn reyndi töluðu saman. 

Þá væri sá óreyndi að byggja við sína eigin hugsmíð og þeir sem töluðu saman öðluðust 

sameiginlegan skilning á viðfangsefninu. Mercer og Sams (2006) eru sammála þessari 

kenningu og telja tungumálið vera verkfæri til þess að skapa þekkingu og hugsa saman. 

Jafnframt er mikilvægt að kennarinn gefi nemendum tækifæri til þess að ígrunda nám sitt og 

ræða um það sín á milli og við kennarann. Hafþór Guðjónsson (2020) hefur skrifað mikið um 

samræður og tungumál náttúrufræðinnar og telur mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess 

að hugsa saman, að tungumálið sé verkfæri í námi til að hugsa saman. Þeir deila reynslu og 

þekkingu og finna þar sameiginlegan grunn sem þeir byggja á í samræðunum. 

Ingvar Sigurgeirsson (2016, bls. 9–10) bendir á að samræður í skólum hafi fjórþætt 

markmið. Í fyrsta lagi að efla hæfni nemenda í að segja frá, útskýra og lýsa skoðunum, í öðru 

lagi að þeir öðlist þjálfun í félagslegum samskiptum, í þriðja lagi að móta góðar samræður 

viðhorf, kenna nemendum að sýna umburðarlyndi og tillitssemi og að lokum efla góðar 

samræður rökhugsun. Nemendur þjálfast markvisst í að rökstyðja, bera saman, draga ályktanir 

og meta leiðir eða lausnir. Þetta eru allt þættir sem aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 15, 16, 

22 og 36) kveður á um að nemendur eigi að læra í skólanum.  

2.2 Kennsluhættir í náttúrugreinum 

Eins og kemur fram hér að framan er margt sem felst í því að vera læs á náttúrufræðitexta og 

til eru ýmsar kennsluaðferðir sem geta stuðlað að því; umræður, ritun, verklegar æfingar, 

vettvangsheimsóknir, kvikmyndir og fleira. Á síðustu áratugum hafa ýmsar rannsóknir verið 

gerðar á kennsluháttum í náttúrugreinum. Hér verður farið yfir niðurstöður rannsókna í þeim 

efnum og hvaða kennsluaðferðir eru oftast notaðar. Auk þess verður litið til þess hvaða 

menntun og þekkingu kennarar hafa sem kenna náttúrugreinar.  

Allyson Macdonald hefur komið að mörgum rannsóknum á sviði náttúrugreina og vann 

m.a. sjálf að yfirgripsmikilli rannsókn á árunum 1991–1993. Þá var staða náttúrufræðikennslu 

á Íslandi yfir 25 ára skeið skoðuð. Markmiðið var að kanna tengsl milli raunverulegrar, 

yfirfærðar og opinberrar námskrár. Allyson Macdonald og Björg Pétursdóttir (2007) útskýra 

muninn á þessum námskrám í grein sinni „Eitt er að semja námskrá; annað að hrinda henni í 

framkvæmd“. Opinbera námskráin er eins og heitið gefur til kynna sett fram opinberlega og 
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er áætlun sem á að fylgja, hin yfirfærða námskrá er sú sem er framkvæmd og hin raunverulega 

námskrá er það nám sem fer fram eða sá námsárangur sem næst.  

Niðurstöður úr rannsókn Allyson Macdonald (1993a, 1993b, 1993c, 1993d, 1993e, 1993f) 

voru kynntar í sex stöðuskýrslum. Fyrstu fjórar fjalla hver um sig um ákveðinn þátt innan 

rannsóknarinnar, hin fimmta fjallar um leiðir sem hægt er að fara til að endurskoða námið og 

í þeirri síðustu er samantekt. Í síðustu skýrslunni kemur fram að náttúrufræði hefði í mörgum 

tilvikum ekki verið kennd samkvæmt námskrá og að það færi eftir áhuga og menntun kennara 

hversu vel náttúrugreinum var sinnt. Þessari rannsókn var fylgt eftir á árunum 2005–2007 en 

þá voru kennsluhættir í náttúrufræði kannaðir (Allyson Macdonald, 2008). Þar kemur meðal 

annars fram að margir kennarar sem kenna náttúrufræði hafa ekki menntun á því sviði. 

Kennarar áttu jafnvel sjálfir erfitt með að skilja náttúrufræðitextann og þar með ekki auðvelt 

með að kenna efnið. Þeir töldu kennslubækur stýra kennslunni að miklu leyti en voru flestir 

sammála um að vilja nota fjölbreyttari kennsluaðferðir, t.d. útinám og verklegar athuganir 

(Allyson Macdonald, 2008, bls. 8–9).  

Gerð var rannsókn á kennsluaðferðum og kennsluháttum í 20 grunnskólum á Íslandi á 

tímabilinu 2008–2013 sem nefnist Starfshættir í grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, 

bls. 11–13). Rannsóknin er ein sú viðamesta sem gerð hefur verið hér á landi. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að gefa yfirsýn yfir starfshætti í grunnskólum hér á landi með áherslu á 

einstaklingsmiðað nám. Þar var meðal annars litið til samræmis milli námskrárinnar og þess 

sem gerist inn í kennslustofu. Mikið ósamræmi kom fram á milli þess sem gerist í raun og veru 

inn í kennslustofunni og stefnumörkun stjórnvalda, sérstaklega þegar sjónum var beint að 

einstaklingsmiðuðu námi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 13; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014, bls. 154). Með stefnumörkun stjórnvalda er átt við Lög um grunnskóla (nr. 91/2008, 2. 

gr) þar sem stendur að haga eigi störfum í grunnskóla í samræmi við stöðu og þarfir nemenda 

og aðalnámskrá grunnskóla (2013) þar sem oft kemur fram að mæta eigi nemendum á þeim 

stað sem þeir eru. 

Í sömu rannsókn eru teknar saman niðurstöður rannsókna um kennsluhætti á Íslandi 

síðustu ár og þar á meðal í náttúrugreinum. Þar kemur fram að algengasta kennsluaðferðin er 

bein kennsla þar sem kennarinn leggur inn námsefnið og í framhaldi vinna nemendur verkefni 

við borðið sitt sem kennarinn fer svo yfir í lok kennslustundar. Þar kemur einnig fram að 

kennsluhættir eru með fjölbreyttari hætti á yngsta- og miðstigi, sem er fyrsti til sjöundi bekkur 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 117–118). Á yngsta- og miðstigi er textinn í 

náttúrufræðinámsefninu ekki eins flókin og á unglingastigi grunnskóla. Þá gæti verið einfaldara 

fyrir kennara sem hefur ekki sérhæft sig í náttúrugreinum að lesa úr textanum, skilja hann og 

miðla til nemenda. En það má velta fyrir sér tengslunum þarna á milli, það er að stór hluti 

kennara sem kenna náttúrugreinar er ekki með viðeigandi menntun og þar af leiðandi ekki 
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með þekkingu til þess að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir eins og verklegar athuganir, 

útinám, vettvangsathuganir og tilraunir. 

Í rannsókn Meyvants Þórólfssonar, Allyson Macdonald og Eggerts Lárussonar (2007) voru 

könnuð viðhorf fimm grunnskólakennara til náms og kennslu í náttúruvísindum. Þar kom fram 

að kennarar beittu oftar en ekki kennaramiðuðum aðferðum. Þeir töldu sig knúna til að komast 

yfir ákveðið lesefni og verkefni áður en þeir gátu snúið sér að öðrum viðfangsefnum. 

Kennsluefnið stýrði ferðinni en ekki viðfangsefnin og áhugi nemenda.  

Brynja Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson (2016) könnuðu viðhorf umsjónarkennara á 

yngsta- og miðstigi grunnskóla til kennslu náttúruvísinda í rannsókn sinni „Náttúruvísinda-

menntun á yngri stigum skyldunáms: Viðhorf umsjónarkennara á yngsta stigi og miðstigi 

grunnskóla til kennslu náttúruvísinda“. 131 kennari svaraði rafrænum spurningalista og tekin 

voru þrjú viðtöl við reynda kennara.  

Niðurstöður sýndu að umsjónarkennarar sjá oftar en ekki sjálfir um kennslu í 

náttúrugreinum, hver í sinni kennslustofu, en síður í sérútbúnum náttúrufræðistofum (Brynja 

Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson, 2016). Flestum þótti auðveldara að kenna um líffræði 

eða samfélagslega þætti heldur en eðlis- og efnafræði. Samfélagslegir þættir geta snúið að 

viðfangsefnum eins og sjálfbærni, umhverfismálum, matvælum, kynfræðslu og siðferðilegum 

þáttum sem flestir kennarar eiga auðvelt með að tengja við. Aðeins þrettán prósent af 

þátttakendum völdu náttúruvísindi sem kjörsvið í kennaranámi eða luku námi af 

náttúrufræðibraut framhaldsskóla. Jafnframt sögðust einungis sex prósent þátttakenda hafa 

aðgang að kennsluráðgjafa eða fagstjóra á sviðinu. Kennslubókin stýrði kennslunni að mestu 

leyti og helstu kennsluaðferðir voru umræður um námsefnið, bæði á milli kennara og 

nemenda og á meðal nemenda, fyrirlestur og innlögn frá kennara en svo var aðeins minna um 

hópavinnu og samvinnuaðferðir. Þá voru aðferðir eins og útikennsla, leitaraðferðir, 

vettvangsferðir og verklegar æfingar lítið notaðar. Þegar spurt var um hvaða námsgögn 

kennarar notuðu í kennslu í náttúrugreinum voru það aðallega námsbækur og námsefni af vef. 

Það sem virtist vera minnst notað af því sem spurt var um voru ýmis gögn og efni til verklegra 

æfinga og kennsluforrit.  

Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að flestir almennir kennarar séu 

á flæðiskeri staddir þegar kemur að kennslu í náttúrugreinum á yngsta og miðstigi grunnskóla 

og þurfi faglegan stuðning. Það skortir ekki vilja og áhuga kennara. Þvert á móti eru þeir 

jákvæðir gagnvart náttúrufræði og telja hana mikilvægt fag í námi nemenda.  

Í skýrslu Birnu Hugrúnar Bjarnadóttur o.fl. (2007) má sjá svipaðar niðurstöður. Þar var 

staða náttúrufræðikennslu í grunnskólum landsins skoðuð en alls tóku 119 kennarar þátt í 

rannsókninni og aðeins tuttugu og fjögur prósent þátttakenda höfðu menntað sig í einhverjum 

náttúrugreinum á sinni skólagöngu. Í ljós kom að algengasta kennsluaðferðin í náttúrufræði 
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voru umræður og fyrirlestrar og kynning kennara á viðfangsefni hvers þáttar. Kennarar höfðu 

almennt áhuga á náttúrufræði og höfðu mestan áhuga á að kenna umhverfismennt og lífvísindi 

því þeir töldu sig hafa mesta þekkingu á því sviði. Þetta er í samræmi við það sem fram kom í 

rannsókn Brynju og Meyvants (2016). Þá má velta því upp hvort kennarar hafi í gegnum tíðina 

fengið betri kennslu á þessum sviðum heldur en til dæmis í eðlis- og efnafræði. Það mætti líka 

álykta að mikil umræða um umhverfismál í fréttum og fjölmiðlum undanfarna tvo áratugi gæti 

hafa haft áhrif. Í báðum rannsóknum kom fram að búnaður og aðstæður í skólum gat verið 

betri og sá þáttur gæti aftrað kennurum í að nota meira verklega kennslu í náttúrugreinum 

(Birna Hugrún Bjarnadóttir o.fl., 2007; Brynja Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson, 2016). 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er kveðið á um að kennarar eigi að nota fjölbreytta 

kennsluhætti og nemendur eigi að fá tækifæri til þess að kynnast námsefninu frá ýmsum 

sjónarhornum. Rannsóknir í íslenskum skólum sýna, eins og sjá má hér að framan, að 

námsbækur hafi stýrandi áhrif á val á viðfangsefnum og kennsluaðferðir eru frekar 

kennaramiðaðar og einsleitar. Eitt af markmiðum þessarar rannsóknarverkefnis er að skoða 

hvort læsisfimman skapi möguleika sem unnt er að nýta til að auka læsi á náttúrufræðitexta.  

2.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

Öll börn eiga rétt á skólagöngu á Íslandi og í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 43) kemur 

fram að grunnskólar á Íslandi eigi að vera án aðgreiningar. Þá er átt við að nemendur geti sótt 

skóla í nærumhverfi sínu þar sem komið er til móts við þarfir þeirra. Þá er einnig fjallað um 

menntun án aðgreiningar sem snýr að samfelldu ferli þar sem boðið er upp á góða menntun 

fyrir alla. Þá er borin virðing fyrir mismunandi þörfum, einkennum og fjölbreytileika nemenda 

og lögð áhersla á að eyða mismunum og aðgreiningu í skólum. 

Þegar megintilgangur íslenskukennslu samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

skoðaður er ljóst að auðvelt er að aðlaga hann að læsisfimmunni. Þar er íslenskukennslu skipt 

í fjóra þætti: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Auk þess 

eru hæfniviðmið í íslensku flokkuð undir þessa þætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97–

100) en þau viðmið segja til um hvaða hæfni nemandi á að hafa við lok fjórða, sjöunda og 

tíunda bekkjar. Þetta fellur vel að fimm meginþáttum læsisfimmunnar; sjálfstæðum lestri, 

félagalestri, hlustun, orðavinnu og ritun. Lestur og ritun verður að laga að efni og tilefni, ritun 

í texta í náttúrufræði, svo sem skýrslu rannsóknar, er með allt öðrum hætti en ef um íslensku 

eða félagsfræði væri að ræða. Í aðalnámskránni er lýst sex grunnþáttum sem eiga að einkenna 

allt skólastarf; sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun, heilbrigði og velferð. Þær 

aðferðir sem fjallað er um í þessu verkefni og kenndar eru við læsisfimmuna tengjast, eins og 

nafnið bendir til fyrst og fremst læsisþættinum en einnig lýðræðishugtakinu.  
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Í kaflanum um náttúrugreinar kemur fram að áhersla er lögð á að nemendur séu 

vísindalæsir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 168 og 176). Þeir eiga að fá tækifæri til að 

byggja upp orðaforða sinn, þjálfast í að beita honum og nota hann. Nemendur eiga að geta 

lesið texta um náttúruvísindi sér til gagns, notað hugtök úr náttúrugreinum og gert sér grein 

fyrir samspili manns og náttúru. Hæfniviðmið náttúrgreina skiptast í tvennt; hæfniviðmið um 

verklag og hæfniviðmið um viðfangsefni. Það fyrrnefnda snýr að verklagi nemenda en það 

síðarnefnda meira að þeim efnisþáttum sem nemendur eiga að læra. Auk þess eru taldar upp 

margar aðferðir til að nemendur nái settum hæfniviðmiðum og lögð áhersla á fjölbreytta 

kennsluhætti, til að mynda útikennslu, upplýsingaöflun, verklegar æfingar og vettvangs-

heimsóknir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 176). Þessar kennsluaðferðir eru ekki innan 

læsisfimmunnar en mikilvægar þegar kenndar eru náttúrgreinar.  

Það getur verið erfitt fyrir kennarann að aðlaga sum hæfniviðmið um verklag að 

læsisfimmunni. Sem dæmi má nefna nokkur hæfniviðmið við lok tíunda bekkjar sem gæti verið 

erfitt að setja inn í skipulag læsisfimmunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 169–172): 

• Tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við að hanna umhverfi, 

hlut eða kerfi. 

• Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir úti og inni. 

• Beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt, við 

öflun upplýsinga innan náttúruvísinda. 

Til þess að uppfylla þessi hæfniviðmið þarf nemandi að vinna verklegar æfingar. Það eru fleiri 

hæfniviðmið sem væri betra að uppfylla með vettvangsheimsóknum, útikennslu og verklegum 

æfingum. Kennarinn þyrfti að útfæra það sjálfur, setja það inn sem eitt verkefni eða leggja inn 

efnið með skipulagi læsisfimmunnar og hafa stærra verkefni í framhaldi þar sem nemendur 

vinna verklegar æfingar, fara í útikennslu eða í vettvangsheimsóknir.  

Í aðalnámskrá eru líka hæfniviðmið um verklag sem ríma vel við skipulag læsisfimmunnar. 

Sem dæmi má nefna nokkur hæfniviðmið við lok tíunda bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 169–172): 

• Lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum 

tengt. 

• Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum. 

• Gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum. 

Kennarinn getur ekki notað skipulag læsisfimmunnar eingöngu ef hann ætlar að uppfylla 

hæfniviðmið náttúrugreina. Hann gæti samþætt náttúrugreinar og íslensku eða aðlagað 

læsisfimmuna að náttúrufræðikennslu. Nemendur geta beitt þekkingu sinni og reynslu af 

lestri, skilningi og ritun við efni náttúrufræðinnar. Það fer í raun og veru allt eftir kennaranum 

og hvað hann vill leggja áherslu á í kennslu sinni. 



22 

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og tengist öðrum námssviðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 86–87). Hún á að endurspeglast í öllu skólastarfi, 

samskiptahæfni og sjálfsvitund nemenda og stuðla að alhliða þroska þeirra. Lykilhæfnin 

skiptist í fimm undirþætti; tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði og 

samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Í aðalnámskrá er einnig 

fjallað um kennsluhætti og námsmat í lykilhæfni. Þá er lögð áhersla á að skólastarf miði að því 

að gera nemendur sjálfstæða í námi og að þeir öðlist alhliða færni í öllum undirþáttunum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 86–91).  

Gert er ráð fyrir að kennarar vinni að lykilhæfninni sérstaklega og í öllum greinum en á 

sama tíma er ekki gefin einkunn í lykilhæfni á vitnisburðarskírteini við lok grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 56). Það er hægt að velta því fyrir sér hvort allir skólar og 

kennarar leggi áherslu á að vinna að lykilhæfninni og hvernig hún er metin. Lykilhæfni og 

grunnþættir menntunar eru atriði sem eiga að endurspegla allt skólastarfið í öllum greinum 

en hæfniviðmið og matsviðmið eru þau atriði sem nemendur fá einkunn fyrir. 

Náttúrufræðikennarinn þarf að huga að öllum þessum þáttum í kennslu sinni og skipulag 

læsisfimmunnar leggur áherslu á einhverja af þessum þáttum. Hún snýr að læsi nemenda og 

að þeir séu í lýðræðislegu umhverfi, hún leggur áherslu á sjálfstæði nemenda, að þeir taki 

ábyrgð á námi sínu og geti lagt mat á eigin frammistöðu (Boushey og Moser, 2014).  
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3 Læsisfimman 

Læsisfimman er skipulag yfir kennsluhætti og aðferðir í læsi. Hún byggist á lýðræðislegu 

umhverfi þar sem nemendur velja sjálfir verkefni, hvar þeir eru og hvernig þeir vinna verkefnin. 

Þá er mikil áhersla lögð á sjálfstæði nemenda. Systurnar Joan Moser og Gail Boushey (2014) 

þróuðu þessa aðferð eftir að hafa kennt á hefðbundinn hátt til fjölda ára. Þeim fannst vanta 

skipulag utan um kennsluhætti þar sem tíminn myndi nýtast bæði nemendum og kennurum 

betur.  

Í stuttu máli er kennslustund byggð á læsisfimmunni skipulögð þannig að fyrst safnast 

nemendur saman á ákveðinn stað í stofunni, fundarstað (Boushey og Moser, 2014). Þar fer 

fram örkennslustund og í framhaldi velja nemendur verkefni sem þeir ætla að vinna að í 

lotunni en eins og nafnið gefur til kynna eru þau fimm: Sjálfstæður lestur, félagalestur, 

orðavinna, ritun og hlustun. Félagalestur hefur einnig hlotið þýðinguna paralestur og 

vinalestur hér á landi (Þorbjörg Halldórsdóttir, 2019). Hversu lengi er unnið fer eftir úthaldi 

nemenda. Í lok hverrar vinnulotu safnast þeir aftur saman á fundarstaðinn en þar fer fram 

sjálfsmat, örkennslustund og nemendur segja frá því sem þeir gerðu eða lesa upp verkefnin 

sín. Það geta verið tvær til fimm vinnulotur í hverri kennslustund og fer það eftir aldri og 

úthaldi nemenda (Boushey og Moser, 2014).  

Hér á eftir verður fyrst gerð grein fyrir undirstöðuþáttum læsisfimmunnar og síðan verður 

fjallað um hvert verkefni fyrir sig. Lýsingar byggja á bók systranna um aðferðina, The daily five: 

Fostering literacy independence in the elementary grades, (Boushey og Moser, 2014) og efni 

af vefsíðu þeirra. Einnig verður vikið að rannsóknum sem tengjast efninu.  

3.1.1 Undirstöðuþættir læsisfimmunnar 

Boushey og Moser (2014, bls. 22‒33) fjalla um sjö þætti sem þær telja að þurfi að vera 

undirstaða læsisfimmunnar. Þetta eru traust og virðing, andrúmsloftið í skólastofunni, val, 

ábyrgð, heilastarfsemi og úthald, uppbrot eins og heila- og hreyfihlé og það sem þær kalla tíu 

skref í átt að sjálfstæði. Hér verður gerð grein fyrir þessum undirstöðuþáttum og vikið að 

rannsóknum og öðru efni sem þeim tengjast.  

3.1.1.1 Traust og virðing 

Boushey og Moser (2014) leggja áherslu á að það þurfi að ríkja traust og virðing á milli kennara 

og nemenda til þess að hægt sé að nota læsisfimmuna. Nemendur þurfa að geta lesið sér til 

ánægju og unnið verkefni á meðan á vinnulotunni stendur án þess að trufla aðra eða gera 

eitthvað annað en ætlast er til af þeim. Þetta þarf að þjálfa markvisst með nemendum. Ekki er 

hægt að ætlast til að þeir kunni og geti beitt slíkum vinnubrögðum án undirbúnings (sjá nánar 

um þessa þjálfun í kafla 3.1.1.7). Þegar búið er að þjálfa nemendur er mikilvægt að þeir finni 
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traust og virðingu frá kennaranum, jafnvel þegar gengur ekki vel. Ef nemandi er ekki að vinna 

eða gera það sem ætlast er til í vinnulotunni gefur kennarinn sér það að nemandinn sé 

einfaldlega ekki kominn með þol til þess að vinna svona lengi og að hann þarfnist meiri 

þjálfunar. Þá gengur kennarinn til nemandans og fer aftur yfir hvernig á að vinna og biður hann 

jafnvel um að rifja það upp sjálfur. Því næst gengur kennarinn burt og gefur þar með til kynna 

að hann treysti nemandanum til að laga sína hegðun sjálfur þar sem hann veit hvað á að gera 

(Boushey og Moser, 2014, bls. 22‒24). 

Mayer, Davis og David Schoorman (1995) skilgreina traust í grein sinni, „An integrative 

model of organizational trust“, þar sem þeir eru að skoða hvernig traust myndast á milli 

einstaklinga og hvernig það birtist. Skilgreiningin sem þeir nota er á þessa vegu:  

Traust er vilji aðila til að vera opinn og viðkvæmur fyrir aðgerðum annars aðila sem 

er byggt á væntingum um að hann muni framkvæma tiltekna aðgerð sem skiptir 

máli fyrir hinn aðilann, óháð getu til að fylgjast með eða stjórna þeim sem er treyst. 

Þegar kennarinn gengur burt eftir að hafa rætt við nemanda sem sýnir óæskilega hegðun og á 

þar með að gefa til kynna að hann treysti nemandanum til að laga hegðun sína sjálfur, þá er 

hann að gefa til kynna að hann treysti nemandanum samkvæmt þessari skilgreiningu.  

Arslan og Polat (2016) rannsökuðu hvort agaaðferðir 255 kennara hefðu áhrif á traust 

þeirra og virðingu gagnvart nemendum og öfugt. Valdar voru þrjár bekkjarstjórnunaraðferðir 

sem átti að nota til að leysa agavandamál inni í bekk. Sú fyrsta er samræðuaðferðin (e. 

relationship-listening model) en þeirri aðferð svipar til aðferða læsisfimmunnar. Hún snýst um 

að nemendur öðlist sjálfir innri hvata til þess að breyta óæskilegri hegðun í æskilega (Arslan 

og Polat, 2016, bls. 82–83). Kennarinn bendir á amboð, sem eru sýnileg í kennslustofunni, um 

æskilega hegðun, og útskýrir hvernig óæskileg hegðun hefur áhrif á kennsluna. Í framhaldi 

gefur kennarinn til kynna að hann viti að nemandinn geti breytt hegðun sinni sjálfur. Samtölin 

einkennast af virðingu, samkennd og hlýju. Önnur aðferðin er samningsaðferðin (e. 

confronting-contracting model). Þá er óæskileg hegðun leyst með samningaviðræðum. 

Nemandinn er leiddur í gegnum hvað var gert rangt og lausn fundin í sameiningu sem er ætlast 

til að nemandinn fylgi. Þriðja aðferðin snýst um reglur og afleiðingar (e. rules and 

consequences model). Þá setur kennarinn upp reglur og ef þeim er ekki fylgt fylgja því fyrir 

fram ákveðnar afleiðingar. Niðurstöður sýndu að kennarar sem notuðu samræðuaðferðina 

treystu nemendum betur en kennarar sem notuðu hinar aðferðirnar tvær (Arslan og Polat, 

2016, bls. 86–87). Meginmunurinn fólst í að það ríkti meiri samkennd og góðvild hjá kennurum 

gagnvart nemendum og meiri heiðarleiki.  

Í bekk þar sem þessir þættir eru til staðar er eflaust gott að læra og vinna. Þegar nemendur 

öðlast innri hvata til þess að hegða sér vel og vinna verkefnin sín er mikill sigur unninn. Auk 
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þess skapast ýmis tækifæri þar sem stór hluti af kennslustund getur farið í aga- og 

bekkjarstjórnun; kennarinn getur einbeitt sér betur að kennslunni sjálfri og námi nemenda. 

Samræðuaðferðin er ekki aðeins notuð í skipulagi læsisfimmunnar. Það eru eflaust margir 

kennarar sem nota þessa agaaðferð með góðum árangri.  

3.1.1.2 Andrúmsloft í skólastofunni 

Annar undirstöðuþáttur í læsisfimmunni er andrúmsloftið í skólastofunni. Mikil áhersla er lögð 

á að gott andrúmsloft sé í kennslustofunni sem einkennist af trausti og virðingu (Boushey og 

Moser, 2014, bls. 25). Mikilvægt er að allir nemendur þekki reglurnar sem þeir hafa sett og viti 

til hvers er ætlast af þeim (sjá kafla 3.1.1.7). Kennarinn fer yfir ávinninginn af því að hrósa, 

sýna virðingu og góðvild. Gott bekkjarsamfélag hefur náðst ef bekkjarheildin er sammála því 

að þessar aðferðir leiði til árangurs og samþykkir að fylgja þeim. Þannig vilja nemendur sjálfir 

að umhverfið einkennist af þeim þáttum sem búið er að ákveða og minna hverja aðra á ef 

einhver gleymir sér. Eflaust vilja flestir kennarar að andrúmsloft innan bekkjarins sé á þennan 

veg, en í læsisfimmunni er lögð áhersla á að ná þessu fram. 

3.1.1.3 Val 

Boushey og Moser (2014, bls. 25–26) telja val nemenda vera einn af lykilþáttum 

læsisfimmunnar. Nemendur velja hvaða viðfangsefni þeir fást við hverju sinni, fá oft val um 

verkefni og hvar þeir læra. Þær vitna í grein eftir Gambrell (2011, bls. 175) sem segir val gefa 

nemendum tækifæri til þess að taka ábyrgð á eigin námi. Auk þess eykur það áhuga nemenda 

þegar þeir hafa eitthvað að segja um hvernig námið fer fram. Að veita nemendum val er því 

öflug kennsluaðferð.  

Patall o.fl. (2010) skoðuðu áhrif þess að leyfa nemendum að fá val um heimavinnu, hvort 

það væri hvetjandi eða hefði einhver áhrif á frammistöðu. Alls tóku 207 nemendur þátt í 

rannsókninni, helmingurinn fékk val um heimavinnu á meðan hinir fengu allir það sama og 

ekkert val. Rannsóknin stóð í fjórar vikur og gögnin skoðuð frá mörgum sjónarhornum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur sem fengu val um heimavinnu sýndu meiri áhuga á 

náminu og sýndu betri árangur en þeir höfðu gert áður. Auk þess sýndu niðurstöður að val er 

mikilvægur þáttur í að skapa andrúmsloft í skólastofunni sem styður sjálfræði og innri 

hvatningu nemenda.   

Waterschoot o.fl. (2019) hafa einnig rannsakað tengslin á milli vals nemenda og áhuga 

þeirra á náminu og innri hvatningu. Það voru 126 nemendur sem tóku þátt, á aldrinum níu til 

tólf ára. Þeir fengu að velja um þrjú verkefni í myndmennt, helmingur hópsins fékk að halda 

sig við valið en hinir fengu það ekki og var úthlutað öðru verkefni. Þeir sem fengu að velja 

upplifðu innri hvatningu, meira sjálfræði og vildu vinna verkefnið vel en hinir upplifðu ekki 

þessa þætti. 
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Í sömu rannsókn kemur fram að það sé margt sem megi skoða betur varðandi tengslin á 

milli þess að nemendur hafi val og áhuga þeirra og innri hvatningu í námi (Waterschoot o.fl., 

2019). Patall o.fl. (2014) könnuðu hvort hæfni nemenda hefði áhrif þegar þessir þættir eru 

skoðaðir og kom í ljós að svo er. Þeir nemendur sem búa ekki yfir þeirri hæfni sem krefst til 

þess að vinna verkefnin sem eru í boði öðlast ekki meiri áhuga á námsefninu heldur þvert á 

móti. Kom í ljós að þeir nemendur sem voru með minnstu hæfnina til þess að sinna 

verkefnunum voru með minni áhuga á viðfangsefninu eftir að rannsókninni lauk og fannst valið 

yfirþyrmandi. Fleiri rannsóknir sýna að val nemenda hafi engin áhrif eða jafnvel neikvæð áhrif 

á áhuga nemenda og frammistöðu þeirra í námi (Flowerday og Schraw, 2003). En þá benda 

Patall o.fl. (2008) á að það skiptir máli hvernig valið er sett fram; verkefnin þurfa að höfða til 

nemenda, þeir þurfa að vera búnir að öðlast þá hæfni sem þarf til þess að leysa verkefnin og 

þeir þurfa að vera meðvitaðir um valið sem þeir hafa.  

Val nemenda má tengja áherslu á lýðræði í skólastarfi en í aðalnámskrá grunnskóla (2013, 

bls. 21) er lýðræði og mannréttindi einn af sex grunnþáttum menntunar. Lögð er áhersla á að 

tekið sé tillit til áhuga nemenda í öllu námi, að í lýðræði séu einstaklingar gagnrýnir og taki 

afstöðu til álitamála, taki virkan þátt í mótun samfélagsins og að nemendur læri til lýðræðis 

með því að læra um lýðræði í lýðræði. 

Menntamálastofnun gaf út hefti um grunnþætti aðalnámskrár grunnskóla og eitt af þeim 

var um lýðræði og mannréttindi. Þar er fjallað um hvernig lýðræði sem samfélagsgerð og 

stjórnskipulag eigi ekki að fullu við í skólum (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björk Sigurðardóttir, 

2012, bls. 9). Í lýðræðislegum samfélögum eru sjálfráða jafningjar sem skiptast á skoðunum og 

hafa áhrif á hvernig farið er með opinbert vald. Kennarar og nemendur eru ekki jafningjar 

innan skólans, nemendur velja sér ekki yfirmenn og óskir þeirra hafa takmarkað vægi. Að því 

sögðu kemur fram í sama hefti að mikilvægt sé að skólar starfi lýðræðislega og geri lýðræði að 

markmiði í skólastarfi. Það þurfi samt að skilgreina betur hvað felst í því. 

Wolfgang Edelstein (2010) fjallar um lýðræði nemenda í grein sinni „Lýðræði verður að 

læra!“ Þar kemur meðal annars fram hversu mikilvægt það er að skólar séu nemendum 

uppspretta lýðræðislegrar reynslu, að þeir þurfi að læra lýðræðislega samskiptahætti og 

vinnubrögð til að geta tekið þátt í lýðræðislegu samfélagi. Eins og kom fram hér að framan 

ættu nemendur að læra um lýðræði í lýðræði. Þeir ættu að geta haft áhrif á skólastarfið og 

námið sitt. Til að nemendur geti haft áhrif á námið þurfa þeir að hafa sterka rödd, allar raddir 

þurfa að hljóma og skapa þarf rými innan skólastarfsins fyrir lýðræðislega þátttöku (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 165). Því er ljóst að kennsluaðferðir og kennsluhættir hafa mikil 

áhrif á það hvort og hvernig lýðræði birtist í skólum. 

Í rannsókninni á starfsháttum grunnskóla var meðal annars skoðuð þátttaka og áhrif 

nemenda og hvort þeir væru raunverulegir þátttakendur í ákvörðunum sem varða námið 
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(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 178–179). Nemendur í sjöunda til tíunda bekk voru spurðir 

um hversu mikið þeir hefðu að segja um þætti eins og val á viðfangsefni eftir hæfileikum, getu 

eða áhuga eða hvort þeir fengju val um hvernig þeir læra eða skila verkefnum. Niðurstöður 

sýndu að nemendur höfðu lítið val um þessa þætti. Í vettvangsathugun kom í ljós að í þremur 

fjórðu kennslustundanna voru allir nemendur að gera það sama og svipaðar niðurstöður komu 

út úr viðtölum við nemendur. Það sem nemendur gátu haft áhrif á, samkvæmt viðtölum við 

kennara, var umgjörð námsins, námshraði og þyngdarstig efnis (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, 

bls. 178–179).  

Í greininni „Þróun viðhorfa grunnskólanema til lýðræðis í skólastarfi yfir fimm ára tímabil“ 

(Gunnar E. Finnbogason, Kristján K. Stefánsson og Annelise Larsen-Kaasgaard, 2017) er fjallað 

um rannsókn sem hafði það markmið að kanna hvort lýðræði væri virkt í grunnskólum á Íslandi 

að mati nemendanna sjálfra. Nemendur í sjötta til tíunda bekk úr tíu grunnskólum svöruðu 

spurningum um lýðræði, fyrst árið 2010 og svo aftur 2015. Niðurstöður sýndu að viðhorf 

nemenda til lýðræðis í grunnskólum landsins virtist hafa tekið litlum breytingum á þessum 

árum. Í ljósi þess að árið 2011 kom út ný aðalnámskrá grunnskóla sem kveður á um að lýðræði 

eigi að endurspeglast í öllu skólastarfi eru þetta athyglisverðar niðurstöður. Þá er spurning 

hvort kennsluhættir eins og læsisfimman séu aðferðir sem kennarar ættu að horfa meira til. 

3.1.1.4 Ábyrgð 

Ábyrgð er fjórði undirþáttur læsisfimmunnar. Það má segja að þessi þáttur og lýðræði vinni 

saman. Ábyrgð snýst um að nemendur upplifi að þeir beri ábyrgð á því sem þeir velja í 

læsisfimmunni, t.d. það námsumhverfi og námsefni sem hentar þeim best til að fá sem mest 

út úr náminu (Boushey og Moser, 2014, bls. 27–28). Það er ekki kennarinn sem velur efni og 

námsaðferðir heldur er nemendum kennt að velja viðeigandi lestrarefni, ritunarefni og 

námsumhverfi. Með því að láta nemendur finna að þeir beri sjálfir ábyrgð á námi sínu á þennan 

hátt aukast líkur á því að þeir öðlist meiri hvatningu, nái betri árangri og taki meiri þátt í náminu 

(Gambrell, 2011).  

3.1.1.5 Heilastarfsemi og úthald 

Boushey og Moser (2014, bls. 28–32) telja að það þurfi að þjálfa nemendur til að einbeita sér 

í lengri tíma. Þær leggja til að kennarar séu ekki með lengri innlögn en aldur og þroski nemenda 

ráði við. Þær benda á rannsóknir Kenneth Wesson og halda því fram að aldur nemenda fram 

að tíu ára aldri samsvari þeim mínútum sem þeir geta einbeitt sér. Þá ætti innlögn kennara 

ekki að vera lengri en þær mínútur, t.d. hjá átta ára nemendum á innlögn helst ekki að vera 

lengri en átta mínútur.  

Kenneth Wesson (2015) hefur rannsakað og skoðað heilastarfsemi í mörg ár og hvernig sé 

best að læra miðað við hvernig heilinn starfar. Í dag starfar hann sem fyrirlesari og ráðgjafi í 
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menntamálum sem varða þetta málefni. Í fyrirlestrinum „What should you know about the 

developing brain?“ sem hann hélt árið 2015 kemur annað fram um einbeitingu nemenda 

heldur en það sem systurnar leggja áherslu á í bók sinni. Þar segir hann að athygli barna fari 

vissulega eftir aldri en þar kemur ekki fram að aldur nemenda samsvari þeim mínútum sem 

þeir geta einbeitt sér fram að tíu ára aldri. Hann segir tveggja til þriggja ára börn geta haldið 

athygli í þrjár til fjórar mínútur, börn fjögurra til fimm ára geta haldið athygli í fimm til tíu 

mínútur og að börn sem eru komin á skólaaldur, sex til átta ára, geti haldið einbeitingu í 

fimmtán til tuttugu mínútur. Börn sem eru níu til tólf ára eigi að geta haldið einbeitingu í 

tuttugu og tvær til þrjátíu og fimm mínútur.  

Medina (2013) fjallar um heilastarfsemi og þar kemur fram að heilinn sýni ákveðið mynstur 

þegar hann hefur haldið athygli í tíu mínútur, til dæmis þegar hlustað er á kennara. Þetta 

mynstur bendi til þess að viðkomandi aðili sé að missa athyglina og þaurfi í raun að endurstilla 

sig til þess að halda athygli við efnið áfram. Þá getur kennari sem er með innlögn lengur en tíu 

mínútur verið með myndbrot, heilahlé eða þess háttar til þess að brjóta upp og þannig hjálpað 

hlustanda við að endurstilla heilann.  

Höfundar læsisfimmunnar ákváðu að hafa örkennslustundir áður en stöðvavinnan hefst og 

á milli vinnulota hjá nemendum þegar þarf. Þær eiga ekki að taka lengri tíma en tíu mínútur 

og einblína aðeins á það sem nemendur þurfa að vita til að vinna verkefni dagsins eða stutt 

upprifjun á því sem hefur verið lært síðustu daga (Bousey og Moser, 2014, bls. 29–32). Miðað 

við þær rannsóknir sem fjallað er um hér að framan getur kennarinn haft lengri innlögn en þarf 

að hafa úthald nemenda í huga, brjóta upp ef kennslan er lengri en tíu mínútur og vara sig á 

því að tala lengur en ætla má að nemendur geti haldið athygli miðað við aldur.  

3.1.1.6 Uppbrot 

Huga þarf að hreyfingu þegar tekið er tillit til þess hversu lengi nemendur geta haldið 

einbeitingu. Það er ekki hægt að ætlast til að nemandi geti setið kyrr eða verið á sínu 

námssvæði í 80–120 mínútur. Þeir þurfa að fá „heila- og hreyfihlé“. Læsisfimman getur náð 

yfir tvær til fimm vinnulotur en það fer eftir aldri og þoli nemenda til að einbeita sér (Boushey 

og Moser, 2014, bls. 32–33). Ef kennarinn telur ástæðu til getur verið gott að vera með „hreyfi- 

eða heilahlé“ eftir hverja lotu. Hægt er að fara með vísu, syngja, fara í leiki sem reyna á 

hreyfingu og þess háttar. Uppbrot í læsisfimmunni, það er að velja sér lotu og færa sig á milli 

staða, getur þó oft verið nóg. Hversu mörg eða löng hléin eru fer því eftir hópnum.  

Alyssa Weslake og Beverly J. Christian (2015) fylgdust með þriðja bekk í stærðfræðitímum 

í um það bil mánuð þar sem þær brutu kennsluna markvisst upp á hverjum degi. Þær skiptu 

hléunum í þrjá flokka; slökun og öndunaræfingar, líkamlega hreyfingu og stærðfræðileiki. Þær 

könnuðu hvers konar hlé eða uppbrot nemendur töldu áhugaverðust og hversu lengi þeir voru 
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að ná einbeitingu aftur eftir hléið. Nemendur virtust hafa minnstan áhuga á slökun og 

öndunaræfingum en voru samt sem áður aðeins tvær til fimm mínútur að ná aftur einbeitingu 

eftir slíkar æfingar. Nemendur höfðu meiri áhuga á líkamlegum æfingum en þeir voru fimm til 

sjö mínútur að ná aftur einbeitingu. Stærðfræðileikirnir voru hannaðir fyrir þennan aldurshóp 

og innihéldu ýmist hugaræfingar eða einhvers konar hreyfingu. Nemendur voru áhugasamir 

og voru aðeins eina til þrjár mínútur að ná aftur einbeitingu. Þó ekki sé hægt að yfirfæra þessar 

niðurstöður á alla þriðju bekki gefa þær hugmynd um hvers konar uppbrot gætu virkað fyrir 

nemendur. Þá sýndu niðurstöður að það er mikilvægt að kennarinn noti fjölbreytt uppbrot og 

ígrundi hvaða áhrif þau hafa á nemendur. Hvort þeir séu áhugasamir og hvort þeir nái 

einbeitingu fljótlega eftir hléið.  

Medina (2013) fjallar um hvernig hreyfing hefur góð áhrif á heilastarfsemi. Hún eykur 

súrefnisflæði inn í heilann og því fylgir betri einbeiting. Það eykur myndun taugafrumna, líftíma 

fruma og vinnur gegn skemmdum á frumum og streitu. Það getur verið gott að hafa þetta í 

huga þegar uppbrot, hlé eða önnur tilbreytinger valin. 

3.1.1.7 Tíu skref í átt að sjálfstæði 

Boushey og Moser (2014, bls. 37 – 52) settu saman tíu skref sem þær telja vera undirstöðu 

þess að nemendur verði sjálfstæðir og hægt sé að nota læsisfimmuna með árangursríkum 

hætti. Þessi skref eru einnig til þess að nemendur öðlist sjálfsaga og verði sjálfstæðir. 

Kennarinn fer í gegnum þessi tíu skref í hverju verkefni með nemendum; sjálfstæður lestur, 

félagalestur, orðavinna, ritun og hlustun. Aftast í bók systranna er nákvæm lýsing á innleiðingu 

læsisfimmunnar, sem tekur fimmtán daga, hundrað til hundrað og tuttugu mínútur á dag. Þar 

er farið nákvæmlega yfir það hvenær unnið er að skrefunum tíu með hverju verkefni (Boushey 

og Moser, 2014, bls. 169-188). 

Skref 1 – Skilgreina hvað á að kenna 

Boushey og Moser (2014, bls. 37) leggja til að búið sé til veggspjald fyrir hvert verkefni með 

nemendum: Sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun, ritun og orðavinna. Á veggspjaldinu 

koma fram markmið, hvað nemendur eiga að gera og hvað kennarinn á að gera á meðan á 

lotunni stendur. Verkefnin geta verið fjölbreytt en það sem stendur á veggspjaldinu er alltaf 

eins nema ef kennarar og nemendur ákveða að breyta því eða bæta einhverju við. Á mynd 1 

er dæmi um veggspjald af heimasíðu The daily CAFE (2019b) sem var fengin með leyfi frá 

höfundi.  
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Mynd 1. Dæmi um veggspjald í sjálfstæðum lestri. 

 

Skref 2 – Setja niður markmið og mikilvægi 

Efst á veggspjaldið er skrifað af hverju nemendur eru að læra þetta viðfangsefni. Þarna er ekki 

verið að nota viðamikil hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla heldur einföld og skýr 

markmið og ástæður. Sem dæmi má nefna að fyrir sjálfstæðan lestur eru markmiðin og 

ástæður oft að verða betri lesandi og að það sé skemmtilegt að lesa (sjá mynd 1). 

Skref 3 – Eftirsóknarverð hegðun 

Í fyrstu útgáfu The daily five fengu nemendur að koma með uppástungur um hvaða hegðun 

væri eftirsóknarverð og hugmyndir þeirra ræddar (Bousey og Moser, 2008). Það tók of langan 

tíma. Þetta leiddi til þess að eftirsóknarverð hegðun varð fyrirfram ákveðin af höfundum og 

hvert atriði er útskýrt fyrir nemendum: 

• Lesa allan tímann 

• Vera á einum stað 

• Vinna í hljóði 

• Byrja strax að vinna 

• Hunsa truflun 

• Auka úthald 

• Sýna þrautseigju 

(Boushey og Moser, 2014, bls. 38) 

Mikilvægt er að huga að því hvernig þessir þættir eru kynntir. Rannsóknir sýna að nemendur 

taka til sín það sem þeir heyra og nemendur með sértæka erfiðleika eiga það til að heyra aðeins 

það síðasta sem er sagt (Boushey og Moser, 2014, bls. 38–39). Þess vegna á ekki að útskýra 

æskilegu hegðunina með því að segja þeim hvað þeir eiga ekki að gera, heldur aðeins að segja 

þeim hvað á að gera. 
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Skref 4 – Æfa eftirsóknarverða hegðun 

Til þess að nemendur festi eftirsóknarverða hegðun betur á minnið leggja Boushey og Moser 

(2014, bls. 40–41) til að notuð sé eftirfarandi aðferð. Nokkrir nemendur eru valdir til að leika 

þessa hegðun eftir. Á meðan þeir leika fer kennarinn yfir hverja hegðun fyrir sig á veggspjaldinu 

og bendir nemendum á hana um leið og leikararnir sýna hana. Nemendur sem fylgjast með 

taka virkan þátt í umræðunni. Í lokin spyr kennarinn hvort að þeir nemendur sem eru að leika 

muni ná árangri ef þeir halda áfram að vinna eins og þeir sýndu.  

Skref 5 – Æfa óeftirsóknarverða hegðun og svo eftirsóknarverða hegðun aftur 

Nokkrir nemendur eru valdir til þess að leika óeftirsóknarverða hegðun sem ekki er að finna á 

veggspjaldinu. Boushey og Moser (2014, bls. 42) benda á að gott geti verið að velja nemendur 

sem eiga erfitt með að haga sér vel. Á meðan þeir leika er farið yfir öll atriðin aftur á 

veggspjaldinu og þá kemur í ljós að þeir sem leika eru ekki að fylgja því sem stendur. Kennarinn 

spyr í kjölfarið hvort þeir sem eru að leika muni ná árangri ef þeir halda áfram að vinna eins og 

þeir sýndu. Svarið við því verður að öllum líkindum neikvætt. Í framhaldi af þessu biður 

kennarinn nemendurna um að leika eftirsóknarverðu hegðunina eins og henni er lýst á 

veggspjaldinu. Hann fer aftur yfir öll atriðin og hvort nemendur séu að leika rétt. Að lokum 

spyr hann aftur hvort þessi hegðun sem þeir sýna núna muni leiða til árangurs (Boushey og 

Moser, 2014, bls. 42). 

Skref 6 – Raða nemendum um kennslustofuna 

Nemendur eru kallaðir upp í litlum hópum og kennarinn biður þá um að fara á fyrir fram 

ákveðna staði til að lesa (Boushey og Moser, 2014, bls. 44–45). Næsti hópur er kallaður upp 

sem fer á aðra staði og þannig koll af kolli þar til allir eru komnir á sinn stað. Þá kallar kennarinn 

aftur upp hópinn sem var fyrstur og færir hann á annan stað. Þetta er til þess að nemendur 

prófi að lesa á mismunandi stöðum í ýmsum stellingum svo þeir geti sjálfir ákveðið hvar hentar 

best fyrir þá að læra.  

Skref 7 – Æfa og byggja upp úthald 

Þegar búið er að leggja inn reglurnar á veggspjaldinu, æfa eftirsóknarverða hegðun og 

nemendur hafa fundið góðan stað til þess að lesa og læra er úthald æft. Fyrst til að byrja með 

fara nemendur á sína staði og kennarinn tekur tímann á því hversu lengi þeir eru að vinna 

(Boushey og Moser, 2014, bls. 46). Þegar nemendur sýna merki um að úthaldið sé búið, til 

dæmis með því að líta upp úr bókunum og í kringum sig er tíminn stöðvaður og skráður á 

ákveðna úthaldstöflu. Þetta geta verið allt frá einni til fimm mínútur til að byrja með, fer eftir 

aldri hópsins og nemendum. Úthaldstaflan er sýnileg og mínútum er bætt við smátt og smátt 

þar til markmiðinu er náð sem er oft fimmtán til tuttugu og fimm mínútur.  

Skref 8 – Ekki trufla 
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Boushey og Moser (2014, bls. 47) segja frá því þegar þær unnu fyrst eftir læsisfimmunni; 

hvernig þær gengu á milli nemenda á meðan á vinnulotunni stóð, hrósuðu þeim fyrir að gera 

vel og voru á ferðinni um stofuna allan tímann. Þegar þær þurftu að setjast niður til að gera 

eitthvað annað þá byrjuðu nemendur að standa upp, fara á klósettið, fá sér að drekka eða gera 

eitthvað annað en það sem þeir áttu að gera. Þeim varð ljóst að nemendur sýndu aðeins 

eftirsóknarverða hegðun ef þær voru sýnilegar, hvöttu þá og gengu á milli sem er ekki það 

sjálfstæði sem sóst var eftir. Eftir þessa reynslu bættu þær við skrefinu að vera ekki fyrir eða 

ekki trufla. Þá situr kennarinn á einum stað eða er að aðstoða við fyrirfram ákveðið verkefni í 

til dæmis ritun eða orðavinnu. Með þessu telja þær nemendur æfa úthald, bæði í einbeitingu 

og eftirsóknarverðri hegðun (Boushey og Moser, 2014, bls. 48–49). Þetta er mótsögn við það 

sem þær segja um að tiltaka æskilega hegðun en ekki óæskilega. Til þess hefðu þær þurft að 

orða þetta öðruvísi eða leggja þetta fram á annan hátt. Þær hefðu getað sagt: Nemendur fá 

frið til þess að læra eða kennarinn er á einum stað. 

Skref 9 – Nota hljóðlátt tákn til að safna nemendum saman á fundarstaðinn 

Boushey og Moser (2014, bls. 50) leggja til að kennarinn sýni hvenær vinnulotunni lýkur með 

því að nota hljóðlátt tákn. Þetta getur verið vinaleg tónlist, dýrahljóð eða hrista. Nemendum 

er kennt að þegar þetta hljóð heyrist gangi þeir strax frá og komi á fundarstaðinn. Þær benda 

á að gott geti verið að æfa þennan hluta til að vera viss um að allir nemendur viti nákvæmlega 

hvað eigi að gera þegar táknið kemur, hvert hlutirnir eiga að fara sem þeir eru að vinna með 

og að það eigi að ganga hljóðlega frá. 

Skref 10 – Sjálfsmat 

Þegar nemendur koma saman á fundarstað eftir hverja vinnulotu fer fram sjálfsmat (Boushey 

og Moser, 2014, bls. 50–52). Í byrjun fer kennarinn yfir reglurnar á veggspjaldinu en þegar líður 

á getur hann valið hvaða atriði hann vill meta. Nemendur lyfta einum til fjórum fingrum til að 

gefa til kynna hvernig gekk. Einn fingur þýðir að það hafi gengið illa, tveir fingur þýða að það 

þurfi að æfa sig betur, þrír að þeir séu á réttri leið og fjórir að það gangi vel. Nemendur eiga 

aðeins að sýna fingur en ekki segja upphátt hvernig gekk.  

Ef kennaranum finnst tilefni til biður hann nemendur að ræða við sessunaut og velur 

nokkra til að segja frá (Boushey og Moser, 2014, bls. 50–52), þ.e. hann notar aðferðina einn-

tveir-allir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ef einhver nemandi metur sig oft rangt finnur kennarinn 

tækifæri til að ræða við hann í einrúmi og útskýra betur hvað er átt við. En ef nemandi metur 

sig hins vegar rangt nokkrum sinnum gæti hann verið að sækjast eftir athygli og þá getur verið 

best að hunsa það því þá eiga þeir til að hætta.  

Á fundarstaðnum er nemendum einnig gefið færi á að segja frá því sem þeir gerðu í 

vinnulotunni, það geta verið orðaforðaverkefni, þeir geta sagt frá því sem þeir lásu eða lesið 
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upp ritunarverkefni (Boushey og Moser, 2014, bls. 59–60). Kennarinn metur hversu mikill tími 

fer í þetta og hvaða nemendur segja frá hverju sinni. 

3.1.2 Verkefni læsisfimmunnar 

Eins og kom fram að framan eru verkefnin fimm: Sjálfstæður lestur, félagalestur, orðavinna, 

ritun og hlustun (Boushey og Moser, 2014). Farið er í gegnum tíu skref í átt að sjálfstæði í 

hverju verkefni fyrir sig, það fyrsta er alltaf sjálfstæður lestur, næst ritun og þar á eftir 

félagalestur, orðavinna og hlustun. Undir hverju verkefni eru ákveðin grunnatriði sem 

nemendur læra þegar verkefnið er æft. Í sjálfstæðum lestri er eitt grunnatriðið t.d. að hægt sé 

að lesa bækur á þrjá vegu; lesa myndir, lesa orðin og endursegja söguna.  

Kennslustundin skiptist í örkennslustundir og vinnulotur (Boushey og Moser, 2014, bls. 

169–188). Til að byrja með eru vinnulotur nemenda stuttar, eða frá þremur til fimm mínútum, 

og snúast eingöngu um sjálfstæðan lestur. Úthald nemenda eykst svo jafnt og þétt með 

æfingunni. Kennarinn notar þá tímann til að kenna grunnatriðin úr öllum verkefnunum á 

meðan. Þótt nemendur séu aðeins búnir að ganga í gegnum skrefin tíu í sjálfstæðum lestri 

læra þeir grunnatriðin í ritun, orðavinnu, félagalestri og hlustun á milli þess sem þeir æfa 

úthald. Grunnatriðin eru ekki kennd í röð eftir viðfangsefnum heldur er eitt og eitt valið 

samkvæmt áætlun sem systurnar hafa sett upp. Kennarar geta breytt og endurskipulagt 

áætlunina með hliðsjón af bókinni The daily five (Boushey og Moser, 2014) svo hún henti sem 

best í þeirra umhverfi. Hér á eftir verður fjallað um hvert verkefni fyrir sig, hvaða grunnatriði 

þarf að kenna og hvar áherslurnar liggja. Auk þess verður vikið að rannsóknum sem tengjast 

efninu. 

3.1.2.1 Sjálfstæður lestur  

Boushey og Moser (2014, bls. 88) leggja áherslu á að kenna þurfi þrjú grunnatriði í sjálfstæðum 

lestri: Þrjár leiðir til að lesa bók, velja bækur við hæfi og velja árangursríkan stað. Áður en 

kennslan hefst læra nemendur fyrsta grunnatriðið, þrjár leiðir til að lesa bók, eins og fjallað 

var um hér að framan.  

Mikið er lagt upp úr því að nemendur kunni að velja sér bækur við hæfi. Boushey og Moser 

(2014, bls. 74) hafa þróað leið sem þær kenna við I PICK þar sem hver stafur stendur fyrir 

ákveðið atriði:  

• I, „I select að book and look it over, inside and out“, nemendur velja sér sjálfir bókina 

og skoða hana vel. Nemandinn ber ábyrgð á vali sínu og þarf að þekkja getu sína til að 

geta valið góða bók.  

• P, „Purpose: Why might I want to read it?“, nemandinn veltir fyrir sér af hverju hann 

ætlar að lesa þessa bók, hvort hún hjálpi honum að ná betri árangri í lestri.  

• I, „Interest: Does it interest me?“, nemandinn velur bók sem vekur áhuga.  
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• C, „Comprehend: Do I understand what I am reading?, nemandinn athugar hvort 

textinn sé of þungur eða léttur. 

• K, „Know: Do I know most of the words?“, nemandinn les stuttan hluta úr bókinni, eina 

blaðsíðu eða efnisgrein og athugar með því hvort hann þekki flest öll orðin. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna (Allington, 2009) þarf lesandi að lesa 99% orðanna 

sjálfvirkt til að teljast góður lesandi og eykur líkurnar á að ná lesskilningi þar sem lesandinn 

getur einbeitt sér að merkingu textans. Þetta á ekki við þá sem eru með sértæka 

lestrarerfiðleika, þegar umskráning er góð en lesskilningur slakur. Þá gæti verið gott að 

nemendur séu með mælikvarða á hversu þungur textinn er miðað við hversu mörg orð þeir 

skilja ekki. Til dæmis ef nemandi tekur upp bók sem vekur áhuga, les eina blaðsíðu og getur 

ekki lesið ákveðið mörg orð veit hann að hún er of þung. Hafa þarf í huga að málumhverfi barns 

getur verið með misjöfnum hætti, menning, annað tungumál, mál eða málfátækt í umhverfi 

barns. Þar með þarf ekki að vera vísbending um örðuleika ef það eru mörg orð sem barnið 

skilur ekki. Það er mikilvægt að nemendur velji bækur við hæfi sem hjálpar þeim að ná betri 

lesfimi. En lesfimi er þegar nemandi getur lesið fyrirhafnarlaust og sjálfvirkt 

(Menntamálastofnun, 2020b). Nemendur velja sér nokkrar bækur í lestrarkassa sem þeir taka 

með sér um stofuna svo þeir þurfi ekki að standa upp í hvert skipti sem þeir þurfa að velja sér 

nýja bók (Boushey og Moser, 2014, bls. 73–81). 

Tekin var saman staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum árið 2009 (Auður Magndís 

Leiknisdóttir o.fl., 2009). Þar kemur fram að á eldri stigum skólans sé lítil eða engin formleg 

lestrarkennsla, kennsla á umskráningu er oftast hætt. Allir skólar í þessari rannsókn sögðu að 

formlegri lestrarkennslu væri lokið áður en nemendur færu á miðstig sem er bagalegt því sumir 

nemendur hafa ekki náð tökum á umskráningu við upphaf fimmta bekkjar og sitja því eftir. Í 

rannsókninni var líka gefið til kynna að lestrarefnið sem var notað við kennslu lesturs væri að 

mestu bókmenntir, sögur og þess háttar bækur. Það var hvergi minnst á mikilvægi þess að 

nemendur kynntust fræðitextum (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009).  

Þetta er merkilegt í ljósi þess að í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 18–19) er læsi ekki 

aðeins skilgreint sem færni til þess að geta lesið tákn og bókstafi heldur einnig 

merkingarsköpun hvers og eins þegar hann les, skilningur á textanum og hvernig fólk túlkar 

textann. Nemendur ættu að kynnast fleiri textagerðum heldur en aðeins bókmenntatextum 

þegar þeir læra að lesa. Þannig þekkja þeir margar gerðir af textum og þar á meðal 

náttúrufræðitexta þegar þeir koma upp á miðstig og unglingastig.  

Allington (2014) bendir á að magn lesturs eða hversu mikið er lesið hafi áhrif á árangur í 

lestri, þ.e. lesfimi og lesskilning. Hann tekur saman rannsóknir sem sýna að það skiptir máli 

bæði fyrir nemendur með lestrarörðuleika og þá sem glíma ekki við neitt slíkt að fá tíma til 

þess að lesa. Hann segir að miðað við niðurstöður rannsóknarinnar sé einkennilegt að í 
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Bandaríkjunum sé lestrarkennslu skipt þannig að nemendur lesa í 15 mínútur á dag og hlusta 

á kennarann og vinni í verkefnabók í 75 mínútur. Auk þess bendir hann á að ungt fólk á 

aldrinum 18 til 24 lesi minna en aðrir aldurshópar og sá aldurshópur hafi aldrei lesið eins lítið 

og í dag. Þá sé enn meiri ástæða til að ýta undir meiri lestur nemenda í skólum.  

Sömu niðurstöður má sjá í skýrslunni um lestrarkennslu í grunnskólum sem nefnd var hér 

að framan (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 18). Þar kom meðal annars fram að 

nemendur á unglingastigi lásu minna en jafnaldrar þeirra áður fyrr. Kennarinn ætti því að huga 

að hversu mikið nemendur fá að lesa í skólanum. Á Íslandi hefur verið sá siður að nemendur 

frá fyrsta til sjöunda bekkjar lesi heima á virkum dögum í fimmtán til tuttugu mínútur, í sumum 

skólum tíðkast það alveg upp í tíunda bekk. Á yngsta stigi lesa nemendur oftar en ekki upphátt 

fyrir þann sem hlustar. Miðað við þær rannsóknir sem nefndar voru hér að framan ættu 

kennarar að huga að því að leyfa nemendum að lesa líka í skólanum. Þá getur kennarinn nýtt 

sér aðferðir eins og læsisfimmuna. Kennarinn gæti líka aukið lesfimi og lesskilning nemenda 

með fræðitextum og þannig aukið orðaforða og vanið nemendur á að lesa fjölbreytta texta.  

3.1.2.2 Ritun  

Til þess að nemendur geti unnið sjálfstætt þarf að skapa umhverfi og vinnureglur sem styðja 

við það. Hér hafa Boushey og Moser (2014, bls. 81–83) þróað nokkrar reglur sem nemendum 

er bent á að hafa í huga í rituninni. Þegar nemendur skrifa eiga þeir að undirstrika orðin sem 

þeir eru ekki öruggir með hvernig á að stafsetja rétt og halda svo áfram að skrifa. Auk þess eiga 

þeir að lesa textann sinn yfir og athuga hvort þeir geti notað betri eða formlegri orð í staðinn. 

Þá strika þeir yfir orðið og skrifa nýja orðið sem þeir vilja nota fyrir ofan. Þetta geta nemendur 

gert án þess að biðja um aðstoð frá kennaranum. Þegar kennarinn fer hins vegar yfir textann 

hjálpar hann nemandanum að laga orðin sem eru undirstrikuð ef þau eru röng. Það er líklegt 

að flestir kennarar kannist við að nemendur kalli „hvernig á að skrifa...?“ eða „ég veit ekki 

hvernig á að skrifa...“. Þarna er leitast við að koma í veg fyrir að nemendur þurfi athygli 

kennarans um leið og þeir lenda á orði sem þeir kunna ekki að stafsetja. Nú er íslenska mikið 

beygingamál og þetta þyrfti líka að eiga við málfræðileg atriði hér á landi. Aðferðin er miðuð 

við enskt mál og eru því ekki sömu áherslur sem eiga við í öllum tilfellum eins og í ritun. Í ensku 

er til dæmis ekki jafn flókin fallbeyging orða og í íslensku heldur er málfræðin mun einfaldari 

og áherslan því lögð á stafsetningu sem er flóknari í ensku þar sem samsvörun á milli stafa og 

hljóða er óreglulegri.  

Boushey og Moser (2014, bls. 90) ganga út frá því að nemendur haldi öllum verkefnum 

sínum til haga í möppu eða stílabók. Þetta auðveldar kennaranum að fara yfir, skoða og gefa 

einkunnir því allt námsefnið sem á að meta er á sama stað. Nemendur mega skreyta 

möppurnar og gera að sínum sem leiðir oft til þess að þeim þykir vænna um efnið. 
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Það getur verið erfitt fyrir suma nemendur að ákveða hvað þeir eiga að skrifa um ef þeir fá 

alveg frjálst val. Svarið við þessu getur verið að kennarinn kenni þeim að skrá niður hugsanir 

sínar (Boushey og Moser, 2014, bls. 91). Hann þarf að sýna þeim dæmi um hvernig hugsun er 

sett niður á blað. Ef þú ert til dæmis að hugsa um hundinn þinn getur þú skrifað það niður á 

blað og svo allt sem þér dettur í hug um hann. Systurnar vísa ekki í neinar rannsóknir þessu til 

stuðnings og það eru eflaust fleiri leiðir til þess að fá hugmyndir um það sem á að skrifa. Ef 

nemendur eiga í erfiðleikum með að finna viðfangsefni er ekki víst að þessi aðferð hjálpi þeim. 

Kennarinn gæti til dæmis verið með val um viðfangsefni fyrir nemendur ef þeir finna ekki sjálfir 

hvað þeir eiga að skrifa um. Það eru ýmis verkefni sem kennarinn getur unnið með í ritun í 

náttúrugreinum; stuttar og langar skýrslur, skilgreiningar á hugtökum, samfelldur texti um 

ákveðið fyrirbæri o.fl. 

3.1.2.3 Félagalestur 

Í læsisfimmunni er lögð áhersla á að kenna sjö grunnatriði í félagalestri (Boushey og Moser, 

2014, bls. 99). Nemendur eru tveir og tveir saman og þurfa að vera það nálægt hvor öðrum að 

olnbogar og hné geti snerst. Þeir skiptast á að lesa fyrir hvor annan. Auk þess eiga þeir að geta 

talað mjög lágt til þess að einungis þeir heyri. Félagar athuga skilning hjá hvor öðrum og ef þeir 

eru byrjendur í lestri þurfa þeir að gæta þess að sá sem les fái góðan tíma til þess að lesa orðin 

eða bjóðast til þess að hjálpa ef hann lendir í vandræðum. Ef félaginn á erfitt með að lesa 

eitthvert orð leggja þær Boushey og Moser áherslu á að honum sé ekki sagt orðið strax heldur 

sé honum leyft að reyna við það sjálfur. Eftir þrjár sekúndur má félaginn bjóðast til að hjálpa 

honum og spyr þá: „Tími eða þjálfun?“ Ef sá sem les segir tími vill hann fá ögn meiri tíma til að 

glíma við orðið sjálfur en ef hann segir þjálfun hjálpar félaginn honum með því að leiða hann 

áfram, t.d. með því að láta hann lesa orðið í pörtum eða sleppa orðinu í setningu til að átta sig 

á merkingunni.  

Eftir lesturinn á félaginn sem hlustar eða les að sýna skilning á textanum með því að draga 

hann saman (Boushey og Moser, 2014, bls. 99). Þá segir hann frá því um hvern textinn er og 

hvað gerðist í stuttu máli. Það eru nokkrar aðferðir við að lesa í félagalestri. Nemendur geta 

skipst á, lesið sömu bókina, lesið í kór o.s.frv. en aðferðin sem er notuð hverju sinni er ávallt 

fyrirfram ákveðin.  

Þegar nemendur þurfa félaga rétta þeir upp aðra höndina með munninn lokaðan (Boushey 

og Moser, 2014, bls. 100–101). Þegar þeir sjá aðra hönd uppi ganga þeir hljóðlega að hvor 

öðrum og annar spyr glaðlega hvort hinn vilji vera félaginn hans í dag. Þá svarar hinn játandi 

með bros á vör. Hér læra nemendur um virðingu þar sem kennarinn sýnir þeim að ef spurt er 

eftir félaga með leiðinlegum tón eða með skeifu í stað bross líði hinum ekki eins og hann vilji í 

rauninni lesa með honum. Hugmyndin með þessu er að árétta mikilvægi þess að sýna hvert 

öðru virðingu og að það eigi að vera gaman og lærdómsríkt að lesa með öllum.  
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Þessi aðferð við að læra lestur er ekki ný og minnir á PALS-aðferðina sem margir kennarar 

hafa nýtt sér í lestrarkennslu. En sú aðferð er líka kölluð félagalestur eða pör sem læra saman. 

Hulda Karen Daníelsdóttir átti mikinn þátt í því að kynna þessa aðferð hér á landi (Lesvefurinn, 

e.d.). Í PALS skiptast nemendur á að lesa. Annar les á meðan hinn hlustar og er í hlutverki 

þjálfara. Sá sem hlustar spyr þann sem las fyrir fram ákveðinna spurninga úr textanum 

(Lesvefurinn, e.d.). Þessi aðferð gæti átt vel við í náttúrugreinum þar sem nemendur geta 

dregið saman aðalatriðin úr texta og þannig ígrundað þekkingu sýna og komið henni í orð. Auk 

þess geta nemendur spurt hvorn annan um ný hugtök og inntak textans. 

3.1.2.4 Hlustun  

Hlustun gengur út á það að nemendur læri lestur í gegnum hlustun en þá hlusta þeir í gegnum 

eitthvert tæki og fylgjast með textanum á meðan. Grunnatriðin sem kennd eru í hlustun eru 

að ganga um tæki, hlusta og fylgja textanum og vera sanngjarn varðandi takmarkaðan aðgang 

að tækjum (Boushey og Moser, 2014, bls. 101). Kennarinn sýnir nemendum hvernig á að ganga 

um tækin, hann sækir þau, notar og skilar aftur á sinn stað. Næst fær hann nemendur til þess 

að leika þetta eftir. Nemendur eiga að lesa textann á meðan þeir hlusta, það eykur athygli 

þeirra á efninu og færni þeirra í stafsetningu.  

Lestur og lestrarerfiðleikar barna hafa verið mikið rannsakaðir og eflaust sá þáttur sem 

hefur verið mest rannsakaður í hugrænni færni ungra barna (Hulme og Snowling, 2009). Í 

rannsóknum síðustu áratugi hefur verið lögð áhersla á að skoða hugarstarfsemi barna í 

lestrarnámi. Þá hefur lestrarfærni verið skipt í fimm meginþætti: Lesfimi, orðaforða, 

umskráningu, hljóðkerfisvitund og lesskilning (Steinunn Torfadóttir, 2011). Mikilvægt er talið 

að þjálfa hlustunarskilning nemenda, það að hlusta á lesinn texta, meðfram þjálfun í 

umskráningu. En hlustunarskilningur og lesskilningur byggjast á sömu undirstöðufærninni en 

það er á málskilningi lesandans. Nemandi getur verið með slaka umskráningu en góðan 

hlustunarskilning og öfugt (Steinunn Torfadóttir, 2011). 

Hoover og Gough (1990) settu fram líkan af kenningu sinni, sem snýst um lesskilning, þar 

sem þeir segja að lestur felist í tveimur meginaðgerðum; umskráningu og málskilningi. Líkanið 

kallast „the simple view of reading“ og hefur verið þýtt á íslensku sem „einfalda lestrarlíkanið“ 

(Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 20). Umskráning er færni sem felst í að geta lesið úr skrifuðum 

texta, umbreytt bókstöfum eða rituðum orðum í setningar og töluð orð. Umskráning þarf að 

vera nákvæm til þess að nemandi skilji innihald textans mjög vel. Málskilningur svipar til 

hlustunarskilningus og felst í því að skilja tungumálið en málskilningur byggir einna helst á 

orðaforða. Lesskilningur getur ekki verið góður án ríkulegs orðaforða og takmarkanir á honum 

geta leitt til námserfiðleika. Nemendur sem eiga erfitt með umskráningu en hafa styrkleika í 

mál- og hlustunarskilningi, ásamt góðum orðaforða og málfræðivitund, eiga auðveldara með 

að vinna fram hjá veikleikum í umskráningu heldur en nemendur sem hafa líka slakan mál- og 
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hlustunarskilning. Þá þurfa báðir þessir þættir að vera í lagi til þess að ná góðum lesskilningi 

(Hoover og Gough, 1990; Steinunn Torfadóttir, 2011).  

Læsisfimman tekur á báðum þessum þáttum þar sem hún inniheldur sjálfstæðan lestur og 

félagalestur þar sem nemendur lesa og nota mest umskráningu. Hlustun er hluti 

læsisfimmunnar þar sem nemandi notast við mál- og hlustunarskilning og getur þar með aukið 

orðaforða og bætt sinn eigin málskilning. Það getur verið gott að láta nemendur hlusta á 

fræðitexta en ekki eingöngu lesa hann. Margar náttúrufræðibækur eru komnar út sem 

hljóðbækur hér á Íslandi sem kennarinn getur nýtt sér í náttúrufræðikennslu 

(Menntamálastofnun, 2016). Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 98) kveður á um að hlustun 

sé veigamikill þáttur í almennri menntun, að nemendur eigi að læra að hlusta og horfa með 

athygli og á gagnrýninn hátt.  

3.1.2.5 Orðavinna  

Grunnatriðin sem Boushey og Moser (2014, bls. 102) vilja kenna í orðavinnu eru að ganga vel 

um hluti og efni sem er notað í kennslunni, velja efni og orð til að nota og velja árangursríkan 

stað til að vinna á. Þeir hlutir sem kennarinn notar í orðavinnu eru kynntir fyrir nemendum og 

hafðir á ákveðnum stað í skólastofunni. Nemendur eiga að vita hvernig þessir hlutir eru notaðir 

og ganga frá þeim eftir notkun. Kennarinn sýnir þeim hvernig, leyfir þeim að nota alla hlutina 

og æfa hvernig gengið er frá þeim. Þetta geta verið hvítar tússtöflur, skeljar, leir, gúmmístafir, 

orð á myndum o.fl. 

Nemendur velja hvaða hluti þeir nota við verkefnið en kennarinn ákveður hvaða orð þeir 

vinna með (Boushey og Moser, 2014, bls. 102). Þeir geta unnið með orðin sem þeir strika undir 

í ritun eða algeng orð úr tungumálinu. Sé læsisfimman notuð í náttúrufræði geta nemendur 

lært hugtök úr því námsefni, t.d. ef nemendur eru að lesa um hljóð í bókinni Eðlisfræði 1 

(Undvall og Karlsson, 2016) gæti verkefnið verið á þann veg að þeir búa til hugtakakort úr 

ákveðnum undirkafla. Hugtakakort snýst um að skrá þekkingu á rökréttan og myndrænan hátt. 

Kortin fela ýmist í sér skýringarmyndir og lýsingu á tengslum efnis eða hugtaka. Þau fela oft í 

sér stuttar skilgreiningar eða myndir af orðum og hugtökum sem eru tengd saman á rökréttan 

hátt (Guðmundur Engilbertsson, 2013). Ef nemendur væru að lesa kafla 2.1, „Hvað er hljóð?“, 

gætu þeir fundið hugtök eins og hljóðbylgja, bylgjulengd, tíðni, úthljóð og innhljóð. Þeir finna 

þýðingu orðanna, ræða sín á milli og búa til hugtakakort. Þá tengja þeir saman hugtök sem 

eiga saman, útskýra með stuttum skilgreiningum og teikna myndir.  

Eins og kom fram hér að framan hefur náttúrufræðitexti að geyma annars konar málfar 

heldur en nemendur eru vanir í  bókmenntum og það eru mörg hugtök innan náttúrufræðinnar 

sem nemendur hafa aldrei heyrt áður (Hafþór Guðjónsson, 2011). Það væri hægt að nota 
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þennan vettvang til að dýpka hugtakaskilning. Hægt er að útfæra margskonar verkefni með 

því markmiði að auka orðaforða og skilning nemenda á námsefninu. 

3.1.3 The daily CAFE  

Systurnar Gail Boushey og Joan Moser (2009) gáfu einnig út annað skipulag sem heitir The 

daily CAFE sem hefur verið endurskrifað af Gail Boushey og Allison Behne (2020). Það skipulag 

snýr að markmiðasetningu nemenda í lestri og aðferðir til þess að verða betri lesandi. CAFE 

stendur fyrir: Comprehension (lesskilningur), Accury (nákvæmni), Fluency (lesfimi) og Expand 

Vocabulary (aukinn orðaforði). Undir hverju atriði eru aðferðir sem nemendur geta valið til 

þess að ná settu markmiði. Nemendur ákveða með kennara hvað af þessum atriðum þeir þurfa 

að þjálfa sig í og velja svo aðferð til þess. Ef nemandi þarf að þjálfa betur nákvæmni getur hann 

til dæmis valið að nota aðferðina: Use beginning and ending sounds (Notaðu upphafs- og 

endahljóð). Þá vinnur nemandinn að betri nákvæmni með því að passa sig á að lesa hljóð í 

orðum sem eru framstöðu og bakstöðu. Nemendur þurfa fyrst að vinna að nákvæmni og 

lesfimi áður en þeir fara að þjálfa sig í auknum orðaforða og lesskilningi.  

Kennarinn byrjar á því að taka viðtöl við alla nemendur og ákveða með þeim markmið í 

lestri sem er eitt af þessum fjórum atriðum: Lesskilningur, nákvæmni, lesfimi og aukinn 

orðaforði (Boushey og Behne, 2020). Í framhaldi sýnir kennarinn nemendum lista (CAFE menu) 

með aðferðum sem þeir geta valið til þess að ná markmiðinu. Á meðan á læsisfimmunni 

stendur, þegar nemendur eru uppteknir í sínum verkefnum, notar kennarinn tækifærið og 

tekur nemendur í viðtöl til sín. Þá fer hann yfir markmið þeirra í lestri, hvort þeir séu búnir að 

ná því með þeirri aðferð sem þeir eru að nota eða hvort nota þurfi aðra aðferð til þess að ná 

markmiðinu. Auk þess geta nemendur skipt um markmið ef þeir eru búnir að ná því sem þeir 

hafa unnið að.  

Gail Boushey og Joan Moser (2014, bls. 121-159) hafa einnig gefið út skipulag yfir 

stærðfræðikennslu sem þær kalla Math daily 3. Þá eru verkefnin þrjú: Math by myself 

(stærðfræði og ég sjálf/ur), math writing (ritun í stærðfræði) og math with someone 

(stærðfræði með einhverjum).  

Eins og læsisfimman þá byggist The daily CAFE og Math daily 3 á ýmsum rannsóknum. 

Fjallað er ítarlega um The daily CAFE í bókinni The CAFE Book: Engaging All Students in Daily 

Literacy Assessment and Instruction (Boushey og Behne, 2020). Fjallað er um Math daily 3 í 

sömu bók og læsisfimman, The Daily 5: Fostering Literacy Independence in the Elementary 

Grades (Boushey og Moser, 2014). Ekki verður fjallað nánar um þessar aðferðir í þessari 

rannsókn enda er sjónum beint sérstaklega að læsisfimmunni og hvort hún geti gagnast í 

náttúrufræðikennslu.  
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4 Aðferðafræði, rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 

Í þessu verkefni var gerð viðtalsrannsókn sem fellur undir eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Erfitt er að skilgreina eigindlegar aðferðir þar sem þær eru svo fjölbreytilegar en þær eiga það 

sameiginlegt að rannsakandi leitast við að skilja eða lýsa tilteknum fyrirbærum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Í þessari rannsókn var sjónum beint að læsisfimmunni og hvort 

hún sé líkleg til að skila árangri í náttúrufræðikennslu. Rannsóknin var byggð á hálfopnum 

einstaklingsviðtölum við sex kennara; fjóra sem hafa kynnt sér læsisfimmuna vel og notað í 

kennslu sinni og tvo náttúrufræðikennara sem kenna náttúrugreinar. Með hálfopnum 

viðtölum er átt við að rannsakandi fylgi tilteknum viðtalsramma (sjá viðhengi 1 og 2) en 

spurningarnar geta breyst eða viðtalið tekið nýja stefnu (Lichtman, 2013). Það fer eftir því 

hvaða svör viðmælendur gefa í viðtalinu, þau geta kallað á fleiri spurningar sem vert er að 

spyrja.  

Í þessum kafla er lýst nánar hvernig staðið var að rannsókninni. Byrjað verður á að segja 

frá vali á þátttakendum, bakgrunni þeirra með tilliti til læsisfimmunnar og núverandi störfum. 

Þá verður greint frá viðtalsrömmunum og greiningu gagna og að lokum farið yfir réttmæti 

rannsóknarinnar og þann siðferðilega vanda sem tengist því að höfundur hefur mikinn áhuga 

á aðferðinni og notar í kennslu sinni. 

4.1 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum var notað tilgangsúrtak en þá eru þátttakendur valdir sem best henta 

markmiði rannsóknarinnar og hafa reynslu af því fyrirbæri sem á að rannsaka (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Leitað var að kennurum sem kynnt hafa 

læsisfimmuna fyrir öðrum kennurum og skólum. Þessar kynningar gátu verið í formi 

heimasíðu, facebook-síðu eða námskeiða. Mikilvægt var að þátttakendur væru vel að sér um 

læsisfimmuna, notuðu hana sjálfir og þekktu hana til hlítar. Höfundur fann upplýsingar um 

kennara sem uppfylltu þetta í gegnum tengslanet sitt og spurðist fyrir í skólum sem hann vissi 

að læsisfimman væri notuð. Haft var samband við fjóra kennara sem uppfylltu þessi skilyrði. 

Sendur var tölvupóstur til þeirra og féllust allir á að taka þátt í rannsókninni. Einn af þessum 

þátttakendum vinnur sem kennsluráðgjafi í dag en var með þeim fyrstu á landinu sem notaði 

aðferðir læsisfimmunnar og kenndi þá á yngsta stigi grunnskóla. Hinir þrír kenna á yngsta- og 

miðstigi og eiga það sameiginlegt að kenna nemendum sínum flestallar bóklegar greinar; 

íslensku, stærðfræði, ensku, samfélags- og náttúrugreinar.  

Spurt var um viðhorf þessara fjögurra kennara gagnvart aðferðinni og hvernig þeir unnu 

eða vinna með skipulag læsisfimmunnar í kennslu sinni (sjá viðhengi 1). Þá var sjónum beint 

sérstaklega að náttúrufræðikennslu og hvort eða hvernig þeir noti aðferðina þar. Jafnframt 
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var leitað að tveimur kennurum sem hafa sérmenntað sig í náttúrufræði og kenna 

náttúrugreinar. Höfundur hafði samband við tvo kennara sem hann þekkti til með tölvupósti 

og þeir samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Þeir kenna báðir náttúrugreinar á unglingastigi 

grunnskóla en annar þeirra kennir líka náttúrugreinar á miðstigi.  

Kannað var hvaða aðferðir þeir nota til að stuðla að læsi nemenda á náttúrufræðitexta og 

hvort eða hvernig þeir gætu hugsað sér að nýta aðferðir læsisfimmunnar (sjá viðhengi 2). 

Annar þeirra þekkti læsisfimmuna en hinn þekkti aðferðina ekki vel, en þó af afspurn. Til þess 

að viðmælandi gæti svarað spurningum sem tengdust læsisfimmunni sagði höfundur honum í 

stuttu máli frá aðferðinni, markmiðum hennar og skipulagi.  

Tafla 1 sýnir nánar frá þátttakendum sem allir hafa fengið dulnefni. Þar kemur fram hvað 

þeir eru gamlir, hversu lengi þeir hafa kennt, menntun og sérhæfing og að lokum hvaða tengsl 

þeir hafa við læsisfimmuna. Á eftir fylgir nánari umfjöllun um þátttakendur. 

Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur. Taflan sýnir aldur, kennsluferil, menntun og 
sérhæfingu og hvaða tengsl þátttakendur hafa við læsisfimmuna. 

 

4.1.1 Alma 

Alma kennir á yngsta stigi grunnskóla. Hún kynntist læsisfimmunni þegar hún var 

stuðningsfulltrúi hjá þátttakanda D fyrir tíu árum. Þá bjó hún á landsbyggðinni en er nú flutt á 

höfuðborgarsvæðið. Hún hefur notað aðferðina í tvö ár og fengið ýmsa skóla í heimsókn til sín 

til þess að fylgjast með kennslu þar sem aðferðum læsisfimmunnar var beitt. Haustið 2019 hélt 

hún auk þess námskeið, ásamt samstarfskonum sínum, um læsisfimmuna þar sem um 

hundrað kennarar mættu. 

 Aldur Kennsluferill Menntun og sérhæfing Tengsl við læsisfimmuna 

Alma 56 5 ár M.Ed. - miðstig Notar læsisfimmuna og 

hefur kynnt fyrir öðrum 

Birna 46 10 ár B.Ed. -yngri barna Notar læsisfimmuna 

Clara 50 14 ár  B.Ed. -yngri barna Notar læsisfimmuna 

Daníel 33 3 ár B.Ed. og MA 

frumkvöðlafræði og 

nýsköpun 

Hefur notað læsisfimmuna 

og kynnt fyrir öðrum 

Elsa 51 4 ár M.Ed.- náttúrugreinar Þekkti ekki læsisfimmuna 

Freyja 41 10 ár M.Ed.- náttúrugreinar Þekkir læsisfimmuna 
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4.1.2 Birna 

Birna kennir á yngsta stigi grunnskóla. Hún kynntist læsisfimmunni fyrst í gegnum Pinterest 

sem er síða á netinu sem er til þess gerð að veita lesanda hugmyndir að því efni sem hann slær 

inn í leitardálkinn. Þar rakst hún ítrekað á læsisfimmuna í einhverju spennandi samhengi og 

ákvað að kanna hana betur. Hún keypti bækurnar og las þær, horfði á Youtube kvikmyndir og 

eftir nokkrar vikur var hún búin að skrá sig í nám í Iowa University í Bandaríkjunum þar sem 

læsisfimman var kennd. Þetta voru tvær átta vikna lotur þar sem hún lærði fyrst um 

læsisfimmuna og The daily CAFE í átta vikur og svo um stærðfræðiþrennuna í átta vikur sem 

er aðferð eftir sömu höfunda. Þetta var árið 2016 og hefur Birna reynt að koma læsisfimmunni 

að í allri kennslu sinni síðan. Hún hefur tekið þátt í að innleiða hana fyrir fleiri bekki og notað 

hana í sinni eigin kennslu. Auk þess heldur hún uppi metnaðarfullri Facebook síðu þar sem hún 

setur inn ýmis verkefni og hugmyndir sem tengjast læsisfimmunni. Þar ræðir hún líka 

hugmyndafræðina á bakvið læsisfimmuna og á hvað hún leggur áherslu í kennslu sinni. Það 

eru yfir 1500 fylgjendur á síðunni þegar þetta er skrifað.  

4.1.3 Clara 

Clara kynntist læsisfimmunni í gegnum sérkennara sem var að vinna í sama skóla og hún 

haustið 2018 en hún fór á kynningu hjá honum og öðrum kennurum sem voru að nota 

læsisfimmuna á yngsta stigi. Clöru leist vel á þetta og vildi prófa sjálf, byrjaði að kenna íslensku 

með skipulagi læsisfimmunnar og færði sig yfir í náttúru- og samfélagsgreinar. Síðan þá hefur 

hún notað aðferðina sjálf í sinni kennslu. Hún hefur fengið ýmsa skóla í heimsókn til sín til þess 

að fylgjast með kennslunni. Auk þess var hún með námskeið um læsisfimmuna ásamt 

samstarfskonum sínum haustið 2019.  

4.1.4 Daníel 

Daníel kynntist læsisfimmunni árið 2011 í skólaheimsókn í Bandaríkjunum. Þar var kennari að 

nota þessa aðferð og í framhaldi kynnti Daníel sér læsisfimmuna. Fram undan hjá honum var 

kennsla annars bekkjar en hann fylgdi þeim bekk frá fyrsta til þriðja bekkjar.  

Hann byrjaði að nota þessa aðferð í sinni kennslu, þýddi efnið og tók upp myndskeið. Þá 

fór hann í nám og að því loknu tók hann að sér starf sem kennsluráðgjafi. Í því starfi kynnti 

hann til dæmis læsisfimmuna fyrir öðrum kennurum. Daníel var einn af þeim fyrstu sem notaði 

skipulag læsisfimmunnar hér á landi og margir kennarar hafa nýtt sér myndskeiðin sem hann 

bjó til um aðferðina til að koma sér af stað í læsisfimmunni. 

4.1.5 Elsa 

Elsa starfaði sem umsjónarkennari á yngsta stigi en síðustu þrjú ár hefur hún verið 

umsjónarkennari á unglingastigi þar sem hún kennir íslensku og samfélagsfræði ásamt því að 
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kenna náttúrugreinar. Elsa hafði aðeins heyrt um læsisfimmuna en þekkti hana ekki vel þegar 

viðtalið er tekið. Höfundur sagði henni frá læsisfimmunni í stuttu máli í viðtalinu.  

4.1.6 Freyja 

Síðustu fjögur ár hefur Freyja kennt náttúrufræði í sjöunda, áttunda, níunda og tíunda bekk. 

Hún þekkir læsisfimmuna og segir að nokkrir kennarar í hennar skóla noti hana í 

íslenskukennslu á yngsta stigi. Hún þekkir einn kennarann vel sem hefur sagt henni frá 

aðferðinni. 

4.2 Viðtöl og viðtalsrammar 

Þátttakendur réðu því hvar viðtalið fór fram og var það ýmist á starfstöðvum þeirra, í gegnum 

fjarfundabúnað eða á kaffihúsi. Viðtölin voru hljóðrituð á Samsung Galaxy S8 farsíma í forritinu 

Raddupptaka og hvert viðtal tók tuttugu og fimm til fimmtíu og fimm mínútur. Við gagnaöflun 

í rannsókninni er eingöngu notast við viðtöl, þau eru hálfopin og hafa þann tilgang að lýsa og 

veita skilning á þeirri reynslu sem viðmælendur hafa af læsisfimmunni. Þegar reynsluheimur 

fólks er rannsakaður er reynt að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra sjónarhóli, umræðuefnið 

er ákveðið fyrirfram og viðfangsefnið skiptir þátttakendur oft máli (Kvale og Brinkmann, 2009).  

Viðtalsrammarnir voru samdir með hliðsjón af rannsóknarspurningum. Þeim var skipt í 

þemu sem rannsakandi studdist við en svigrúm veitt til að fylgja eftir öðru efni sem kom upp. 

Eins og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 232) fjallar um í Handbók í aðferðafræði rannsókna 

þá vitum við ekki fyrirfram hvað við gætum hugsanlega fundið í eigindlegum rannsóknum. Því 

þarf að vera sveigjanleiki í viðtölum við þátttakendur þannig þeir geti sett sinn svip á efnið. 

Þannig er hægt að fara djúpt ofan í saumana á því sem er verið að rannsaka og öðlast dýpri 

skilning. Mikilvægt að rannsakandi sýni virka hlustun og hvetji viðmælanda til að tjá sig, til 

dæmis með því að kinka kolli eða gefa viðbrögð sem sýna viðmælanda að hann sé á réttri 

braut. Auk þess er nauðsynlegt að dýpka umræðuefnið með spurningum þegar það á við, til 

dæmis að biðja viðmælanda um að gefa dæmi eða segja nánar frá (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Viðtalsramminn (sjá viðhengi 1) hjá Ölmu, Birnu, Clöru og Daníel, sem þekkja læsisfimmuna til 

hlítar, skiptist í eftirfarandi þemu: 

• Viðhorf kennara gagnvart læsisfimmunni 

• Helstu kostir þess að nota læsisfimmuna að mati kennaranna 

• Helstu áskoranir eða vandamál sem tengjast notkun læsisfimmunnar 

• Hvort og hvernig hægt er að nota læsisfimmuna í kennslu í náttúrugreinum, helstu 

áskoranir og ávinningur 

Viðtalsramminn (sjá viðhengi 2) hjá Elsu og Freyju, sem eru náttúrufræðikennarar, skiptist í 

eftirfarandi þemu: 
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• Helstu kennsluaðferðir sem þeir nota til að auka læsi nemenda á náttúrufræðitexta 

• Hvaða aðferðir þeir telja bestar til þess að auka læsi nemenda á náttúrufræðitexta 

• Hvort og hvernig þeir telja læsisfimmuna geta ýtt undir læsi nemenda á 

náttúrufræðitexta, helstu áskoranir og ávinningar 

4.3 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð, skráð, lesin og kóðuð. Greining gagna hófst eftir fyrsta viðtalið. Byggt 

var á þemagreiningu Braun og Clarke (2006) sem fylgir sex stigum: 

2. Viðtöl og vettvangsnótur hljóðritaðar. 

3. Gögnin lesin vel og þau kóðuð. Farið í gegnum gögnin á kerfisbundinn hátt og 

einkenni fundin. 

4. Leitað eftir mögulegum þemum, mynstrum eða hugmyndum sem koma fram 

endurtekið. 

5. Farið í gegnum þemun. 

6. Þemun skilgreind og þeim gefin nöfn. 

7. Skýrsla skrifuð um niðurstöðurnar.  

Viðtölin voru skrifuð upp í Google Docs ritvinnsluforriti nákvæmlega eins og samskiptin voru á 

milli þátttakanda og rannsakanda. Þegar búið var að skilgreina þemun var leitast við að draga 

fram þau sem svöruðu rannsóknarspurningunum, auk þeirra sem komu á óvart eða sýndu aðra 

hlið á efninu.  

4.4 Réttmæti rannsóknarinnar 

Rannsóknarniðurstöður eru almennt taldar vera traustar eða áreiðanlegar þegar annar 

rannsakandi getur fylgt sama ferli og fengið út svipaðar niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þetta á ekki við um eigindlega rannsókn sem þessa þar sem verið 

er að lýsa einstökum tilvikum (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 216–221) fjalla um aðferðir til að uppfylla sem best réttmæti, 

það er hvort rannsóknaraðferðin sé að rannsaka það sem henni er ætlað að rannsaka. Þar er 

bent á fjóra lykilþætti til að treysta réttmæti eigindlegra rannsókna sem voru notaðir í þessari 

rannsókn; trúverðugleika, yfirfærslugildi, traustleika og staðfestanleika. Sýnt er fram á 

trúðverðugleika þegar rannsóknarniðurstöðum er lýst nógu vel til þess að þeir sem hafa sömu 

reynslu samsama sig þeim. Yfirfærslugildið snýr að því að lýsa ferlinu sem best og tekst meðal 

annars þegar þeir sem hlýða á rannsóknarniðurstöður finnst þær hafa merkingu og notagildi 

út frá eigin reynslu. Rannsóknarniðurstöður eru taldar traustar þegar annar rannsakandi getur 

fylgt ferlinu eftir og komist að svipuðum niðurstöðum en ekki niðurstöðum sem stangast á við 

niðurstöður rannsakandans ef hann er með sömu fræðasýn, aðstæður og rannsóknargögn. 
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Staðfestanleika er náð þegar notagildi, stöðugleika og sannleiksgildi er náð. Hann snýr að 

rannsóknarniðurstöðum en ekki huglægri eða hlutlægri stöðu rannsakandans. Rannsakandinn 

er í raun „mælitækið“ og færni hans og nákvæmni í rannsóknarferlinu skiptir höfuðmáli fyrir 

gæði rannsóknarinnar.  

Vegna þessa er mikilvægt að lýsa ferlinu vel og í þessari rannsókn er það gert með því að 

segja mjög vel frá þátttakendum, viðtalsrömmunum og hvernig viðtölin fóru fram, hvernig 

gögnin voru greind og að lokum hvernig unnið var úr þeim þemum sem komu fram.  

4.5 Siðferðileg atriði 

Sigurður Kristinsson (2013, bls. 81) skrifar í kafla sínum, „Siðfræði rannsókna og siðanefndir“ í 

bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna, um mikilvægi þess að gæta þurfi siðferðis og 

trúnaðar við viðmælendur og telur það vera einn veigamesti siðferðilegi þátturinn þegar tekin 

eru viðtöl. Viðmælendur trúa rannsakanda fyrir hlutum og skoðunum sem þeir vilja jafnvel 

ekki láta rekja aftur til sín. Brýnt er að fyllstu varkárni sé gætt og að rannsakandi haldi í lágmarki 

upplýsingum sem geta borið kennsl á viðmælendur. Rannsakandi þarf að fá upplýst samþykki 

frá viðmælendum og upplýsa þá um að þeir geti hætt við þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

Áður en viðtölin hófust skrifuðu þátttakendur og rannsakandi undir yfirlýsingu um trúnað og 

nafnleynd í verkefninu. Auk þess kemur fram í yfirlýsingunni að þátttakendur samþykki 

þátttöku sína og að það megi vísa í ummæli þeirra undir nafnleynd (sjá viðhengi 3). 

Þessi rannsókn er byggð á reynslu sex kennara og það er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður 

hennar á þýði allra kennara eða allra náttúrufræðikennara. Hver kennari hefur ólík viðhorf til 

læsisfimmunnar og ætla má að kennarar noti þessa nálgun með ólíkum hætti. Hins vegar gefur 

rannsóknin góða hugmynd um hvernig eða hvort læsisfimman gæti gagnast í 

náttúrufræðikennslu.  

Þá er vert að taka fram þann siðferðilega vanda að höfundur hefur mikinn áhuga á þessari 

aðferð og notar hana sjálfur í íslenskukennslu. Það gæti haft áhrif á umfjöllun þótt höfundur 

hafi leitast við að vera hlutlaus í skrifum sínum, trúr þátttakendum, nákvæmur og heiðarlegur 

og fylgi þeim fræðilegu forsendum sem hann lagði upp með í þessari rannsókn. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöður eru settar fram eftir þeim þemum sem komu í ljós við greiningu gagna en þau eru; 

skipulag í náttúrufræðikennslu, skipulag kennslu með aðferðum læsisfimmunnar, markmið 

með læsisfimmunni, sjálfstæði nemenda, frelsi kennarans og skóli án aðgreiningar, 

hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla, lykilhæfni, læsisfimman í náttúrugreinum, leiðir til 

að efla læsi á náttúrufræðitexta og hindranir. Í lokin er samantekt þar sem dregin eru saman 

aðalatriðin. 

5.1 Skipulag í náttúrufræðikennslu 

Þegar kennarar voru spurðir um læsisfimmuna og kennsluaðferðir bar skipulag kennslunnar 

alltaf á góma og í ljós kom að náttúrufræðikennararnir nota mjög fjölbreyttar kennsluaðferðir 

og skipulag í sinni kennslu.  

Þær aðferðir sem Elsa notar mest í kennslu sinni eru umræður, kvikmyndir og 

vinnubókarvinna þar sem nemendur eiga að svara spurningum upp úr texta og útskýra valin 

hugtök með eigin orðum. Inn á milli leggur hún fyrir kannanir og önnur verkefni sem nemendur 

vinna. Nemendur lesa heima fyrir tímann. Bein kennsla hjá Elsu er yfirleitt í kringum fimm til 

tíu mínútur en þá taka við umræður þar sem annað hvort allur bekkurinn ræðir saman eða 

hún skiptir nemendum niður í smærri hópa sem ræða saman. Þar á eftir vinna nemendur í 

vinnubókunum nema hún sé með einhver ákveðin verkefni á dagskrá. Verkefnin sem koma inn 

á milli eru oft hópverkefni, þar sem nemendur þurfa að leita að efni sjálfir, skrá heimildir og 

nota gagnrýna hugsun við leit á netinu. Þegar Elsa er spurð hvort það séu kennsluaðferðir sem 

hún myndi vilja nota meira af svarar hún játandi. Hún myndi vilja nota miklu meira af verklegri 

kennslu. Aðstaðan í skólanum hennar hefur þó ekki verið upp á hið besta vegna breytinga en 

hún er bjartsýn á að það rætist úr því næsta vetur.  

Freyja notar mest verklegar athuganir, beina kennslu og sjálfstæð verkefni í sinni kennslu. 

Þá á hún við verkefni sem nemendur vinna eftir að búið er að kynna námsefnið og eru þetta 

oftast spurningar upp úr texta. Hún segir að oftast séu kennslustundirnar hjá henni eins 

uppbyggðar nema þegar nemendur vinna stærri verkefni. Hún er kynningu í upphafi tímans og 

fer yfir efnið og hvað nemendur eiga að vinna í tímanum. Nemendur vinna næst í verkefnabók, 

lesa texta og svara spurningum. Spurningarnar eru fjölbreyttar og innihalda oft hugtök sem 

nemendur eiga að útskýra. Þá leggur hún áherslu á að nemendur noti sín eigin orð til þess að 

útskýra hugtökin. Þegar kafla úr bókinni eða efnisþætti er lokið leggur hún fyrir 

námsmatsverkefni sem nemendur vinna. Þetta eru oft verklegar æfingar og skýrslugerðir en 

stundum eiga nemendur að kynna sér eitthvert ákveðið efni og kynna það fyrir bekknum. 

Útfærslurnar geta verið mjög fjölbreyttar og nefnir Freyja nokkrar: Ritgerð, glærukynning, 
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kvikmyndir og veggspjald. Nemendur taka líka oftast könnun eftir hvern kafla og Freyja segist 

vera búin að breyta þeim töluvert síðustu ár þar sem ný aðalnámskrá kom út 2013 sem leggur 

ekki mikla áherslu á að nemendur kunni efnið utanbókar. Hún hefur verið með rafrænar 

kannanir, skriflegar kannanir þar sem nemendur þurfa að teikna mikið, „bókakannanir“ þar 

sem nemendur mega taka með sér bókina og „svindlkannanir“ þar sem nemendur mega koma 

með eitt A4 blað í könnunina sem er með þeirra glósum og upplýsingum sem þeir telja sig 

þurfa að hafa í könnuninni. Þegar Freyja var spurð hvaða aðferðir hún myndi vilja nota meira 

sagðist hún helst vilja fara í fleiri vettvangsferðir, útikennslu og að það mætti alltaf bæta við 

verklegum æfingum. Henni finnst hún mega vera duglegri með sýnitilraunir þar sem hún sýnir 

bekknum tilraunir um leið og hún útskýrir efnið fyrir nemendum. Auk þess nefndi hún 

umræður nemenda, að hún sé búin að lesa sér til um að þær skipti miklu máli en hún hafi 

aldrei tileinkað sér þessa aðferð. Hún hefur prófað umræður nokkrum sinnum og þá finnst 

henni nemendur feimnir og ekki tilbúnir til þess að spjalla saman um námsefnið.  

5.2 Skipulag kennslu með aðferðum læsisfimmunnar  

Þeir kennarar sem þekktu læsisfimmuna og notuðu hana lýstu skipulagi í hinum ýmsu 

kennslugreinum. Þeir voru allir sammála um að það er ekkert mál að setja aðrar 

kennsluaðferðir inn í skipulag læsisfimmunnar og það væri hægt að aðlaga skipulagið að þeim 

aðstæðum sem kennarinn er í. 

Þegar Birna byrjaði fyrst að kenna eftir skipulagi læsisfimmunnar fylgdi hún aðferðinni eins 

og henni er lýst í bókinni (Boushey og Moser, 2014) alveg frá A til Ö. Með tímanum fann hún 

sínar eigin leiðir. Hún breytti aðeins skipulagi læsisfimmunnar án þess að það kæmi niður á 

hugmyndafræðinni. Hún er með sjálfstæðan lestur og ritun alveg sér og allir nemendur fara á 

þessar stöðvar í einu. Þá lýsir hún ferlinu og segir að nemendur koma fyrst saman á fundarstað 

og þar er örkennslustund í sjö til níu mínútur. Hún einblínir á einn ákveðinn færniþátt í hverri 

viku sem er rifjaður upp í öllum tímum þá vikuna. Eftir það fara allir nemendur í sjálfstæðan 

lestur í tuttugu mínútur. Þetta gerir Birna til þess að eiga auðvelt með að hitta nemendur og 

vinna með the daily CAFE. Þá tekur hún nemendur í viðtöl, þeir setja sér markmið og hún 

hjálpar þeim að finna leiðir til þess að ná þeim. Þegar sjálfstæður lestur er búinn hittast 

nemendur aftur á fundarstað, það er örkennslustund og nemendur hafa svo val um að fara í 

orðavinnu, félagalestur eða hlustun. Kennarinn er oftast búinn að útskýra það sem á að fara 

fram í orðavinnunni en það getur til dæmis verið um málfræði, stafsetningu eða skrift. 

Nemendur koma aftur á fundarstað, þar fer fram sjálfsmat og örkennslustund þar sem útskýrt 

er það sem þeir eiga að gera í ritun. Nemendur fara allir í ritun og Birna fer á milli og minnir á 

það sem á að gera.  
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Birna leggur meiri áherslu á lestur og ritun heldur en hina þættina því hún telur grunninn 

að læsi liggja í þeim færniþáttum. Henni finnst hinar stöðvarnar frekar styðja við 

lestrarþjálfunina. Í lok hverrar vinnulotu hafa nemendur um þrennt að velja; bókakynningu þar 

sem þeir segja frá bók sem þeir lásu, upplestur úr bók eða upplestur á ritunarverki. Allt þetta 

ferli tekur um 120 mínútur og það koma oft frímínútur eða aðrar kennslustundir inn á milli. 

Birna lætur eina læsisfimmulotu ganga í eina viku, þ.e. nemendur fara í gegnum öll verkefnin 

á einni viku. Nemendur fara í sex vinnulotur sem þýðir að í síðustu lotunni geta þeir farið í í 

valið sem Birna telur vera gott, líka ef þá hefur vantað einn daginn hafa þeir tækifæri til þess 

að vinna upp. 

Clara kennir sjötta og sjöunda bekk ásamt öðrum kennara og þar eru tuttugu og þrír 

nemendur. Clara lýsir því hvernig kennslustund með skipulagi læsisfimmunnar fer fram. Áður 

en kennslan hefst kynnir hún og útskýrir efnið og verkefnin framundan, segir frá þeim 

hæfniviðmiðum sem unnið er að og kynnir verkefnin á stöðvunum. Kynningin er stutt og 

kennarinn er ekki upp við töflu með orðið meginhluta tímans heldur eru nemendur í 

aðalhlutverki þar sem þeir eru að vinna mestallan tímann.  

Í hlustun, félagalestri og sjálfstæðum lestri geta nemendur unnið alveg sjálfstætt. Hún segir 

að aðaláherslan sé á ritun og orðavinnu. Hún kallar orðavinnuna málfræðistöðina því þar fer 

fram mest öll málfræðikennslan. Í ritun hefur hún látið nemendur vinna ritunarverkefni á blaði 

í íslensku og þeir hafa búið til rafbækur í náttúru- og samfélagsgreinum. Á málfræðistöðinni er 

verið að vinna mest með málfræði og lesskilning. Nemendur vinna með sama efnið á öllum 

stöðvunum nema í sjálfstæðum lestri. Þar hafa nemendur alltaf val um hvaða bók þeir lesa. Þá 

telur hún mikilvægt að útskýra læsisfimmuna vel og fylgja öllum reglunum og rammanum sem 

er settur. En eins og með aðrar reglur í skólanum þarf að vera duglegur að minna nemendur á 

þær. 

Daníel kenndi bekknum sínum í tvö ár með læsisfimmunni í öðrum og þriðja bekk. Hann 

segir að það hafi tekið hátt í tvo mánuði að innleiða alla læsisfimmuna og að það hafi verið 

lærdómsríkt ferli bæði fyrir hann og nemendur. Hann leyfði nemendum að velja alveg í hvaða 

röð þeir tóku stöðvarnar og því gátu stundum verið margir á einni stöð en mjög fáir á annarri. 

Þá var það oft þannig að nemendur geymdu að velja það sem þeim þótti leiðinlegast eða mest 

krefjandi þar til síðast. Þetta leiddi til þess að Daníel var oft með marga nemendur á 

ritunarstöðinni í síðustu umferð. Sumir nemendur gátu samt geymt það sem þeim þótti 

skemmtilegast þar til síðast en það voru oft þeir nemendur sem ekkert vesen var á, eins og 

Daníel orðar það.  

Kennararnir nota skipulag læsisfimmunnar á mismunandi vegu þótt þeir haldi sig allir við 

hugmyndafræðina sem liggur að baki. Það er ljóst að það er hægt að aðlaga skipulag 

læsisfimmunnar að aðstæðum hverju sinni. 
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5.3 Markmið með læsifimmunni 

Kennararnir voru spurðir hvert markmið þeirra væri með læsisfimmunni, hvað nemendur eiga 

að læra með skipulagi hennar og hvað væri öðruvísi við læsisfimmuna en aðrar 

kennsluaðferðir. Þeir voru allir sammála um að nemendur lærðu meira en bara lestur og 

efnistök sem tekin voru fyrir með skipulagi læsisfimmunnar.  

Þegar Alma er spurð hvað nemendur eiga að læra í læsisfimmunni segir hún að þeir eigi 

fyrst og fremst að ná tökum á lestri og efla læsisfærni. Næst nefnir hún námsmarkmið 

aðalnámskrár og að hún búi til verkefni út frá þeim. Þá læra nemendur ýmsa málfræði, 

eitthvað úr samfélagsfræði og margt fleira. Hún tekur fram að markmiðið með læsisfimmunni 

sé lestrarþjálfun en einnig allir aðrir þættir sem falla að íslenskukennslu. Svo bætir hún við að 

nemendur efli sjálfstæði og frumkvæði. Þeim er kennt að velja sér viðfangsefni við hæfi og að 

velja verkefni sem henta þeirra styrkleikum. Ef nemendur úr þriðja bekk velja verkefni sem 

hentar fremur nemendum í öðrum bekk spyrja þær: „Er þetta verkefni að þjálfa heilann þinn 

á einhvern hátt?“. Nemendur eru duglegir að meta sig sjálfir og vita hvaða verkefni eru við 

hæfi.  

Birna telur markmið læsisfimmunnar í kennslu sinni vera framfarir nemenda, sjálfsagi og 

ábyrgð þeirra og sjálfstæði. Hún vinnur eftir The daily CAFE meðfram skipulagi læsisfimmunnar 

og lætur nemendur setja sér markmið í náminu. Þeir eru alltaf að bæta sig og vinna að sínum 

einstaklingsmarkmiðum. Í læsisfimmunni læra þeir að námið er á þeirra ábyrgð og að þeir þurfi 

að sýna sjálfsaga bæði í vali og vinnu til að ná árangri. Birna telur helstu kosti læsisfimmunnar 

vera sjálfstæði, ábyrgð og val. 

Daníel og Clara telja að helstu markmið með notkun læsisfimmunnar séu lestrarkennsla, 

að efla færni í læsi og auka sjálfstæði nemenda. Þegar Daníel er spurður um helstu kosti 

læsisfimmunnar nefnir hann val nemenda, ábyrgð þeirra á eigin námi, sjálfstæði og lítinn 

undirbúning kennara.   

Þrátt fyrir að læsisfimman sé fyrst og fremst hugsuð til að nemendur nái tökum á lestri og 

efli færni í læsi þá nefna kennarar endurtekið aðra kosti sem fylgja skipulaginu; sjálfstæði og 

val nemenda, að þeir taki ábyrgð á námi sínu, frelsi kennarans og frumkvæði. 

5.4 Sjálfstæði nemenda 

Kennararnir sem eru vel að sér um læsisfimmuna nefndu allir sjálfstæði og val nemenda í 

viðtölunum án þess að höfundur hafi spurt sérstaklega um þá þætti. Í því samhengi töluðu Elsa 

og Freyja að fyrra bragði um ósjálfstæði nemenda í náttúrufræðitímum hjá sér.  

Alma telur áherslurnar í læsisfimmunni liggja í reglunum og þeim ramma sem búið er að 

kenna nemendum. Þá segir hún að kennslustundin gangi vel fyrir sig því nemendur eru búnir 
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að tileinka sér þessar reglur og að þeir þekki og viti öll smáatriðin. Þá er hún að meina að 

nemendur viti nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim, allan tímann, á meðan læsisfimman er 

í gangi. Alma segir sjálfstæði, frumkvæði og að nemendur tileinki sér reglurnar einkenna 

læsisfimmuna vel. Hún segir að læsisfimman sé mun skilvirkari en venjuleg stöðvavinna, sé í 

raun „stöðvavinna deluxe“. Það auðveldar nemendum að vera sjálfstæðir þegar þeir vita 

nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim og hvað þeir eiga að gera. 

Þegar Birna er spurð hvað henni finnst vera öðruvísi við læsisfimmuna heldur en aðrar 

kennsluaðferðir segir hún að sjálfstæðið hafi heillað hana mest. Nemendum er kennt að vera 

sjálfstæðir og þannig getur hún sinnt einstaklingsþörfum. Hún er ekki á þönum við að slökkva 

elda hér og þar og getur einbeitt sér að vinnunni sem er að hjálpa nemendum. Þeir eru líka 

öruggari því þeir vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera og til hvers er ætlast.  

Daníel telur læsisfimmuna vera öðruvísi en aðrar kennsluaðferðir á þann hátt að nemendur 

eru sjálfstæðari, þeir hafi val og vinni að ólíkum viðfangsefnum á sama tíma. Það er ekki eins 

mikil stýring frá kennara, heldur meiri sjálfstýring þar sem nemendur vita nákvæmlega hvað 

þeir eiga að gera. Clara var sammála þessu og taldi nemendur vera sjálfstæða því þeir vissu 

hvað þeir eiga að gera öllum stundum, fylgja reglunum sem settar eru fram og fá tækifæri til 

þess að þjálfa alla þætti sem tengjast læsisfimmunni. 

Freyja var spurð hvort hún væri búin að heyra einhverja kosti varðandi læsisfimmuna og 

sagði hún að samkennarinn hennar hafi talað um að nemendur væru svo sjálfstæðir og að þeir 

fengju svo mikið val. Freyja segir að það sé að sjálfsögðu mjög heillandi en veltir fyrir sér 

hvernig nemendur eru þjálfaðir í þeirri hæfni. Hún segir að eins og staðan sé í dag séu um 

þrjátíu prósent nemenda í hennar bekkjum sjálfstæðir. Þeir koma sér af stað í vinnu, eru 

samviskusamir og duglegir í tímum og hlusta á öll fyrirmæli. Hin sjötíu prósentin þarf svolítið 

að mata á upplýsingum. Hún er kannski búin að útskýra efnið og svo eiga nemendur að vinna 

verkefni en stór hluti veit ekki hvað á að gera eða virðist ekki hafa hlustað á hana í upphafi 

tímans. Nemendur rétta upp hönd og spyrja hana spurninga sem þeir eiga að svara og ætlast 

til að hún svari þeim. Það er eins og þeir nenni einfaldlega ekki að leita sjálfir að svarinu. Freyja 

dregur aðeins til baka sjötíu prósentin og segir það jafnvel eiga við fáa bekki, að í flestum 

bekkjum séu fleiri sem eru sjálfstæðir í tímum. 

Elsa talar líka um að nemendur hafi verið óvirkir í kennslustund hjá sér og hefur reynt 

fjöldamargar aðferðir til þess ýta undir meiri virkni. Hún segir að það þurfi samt sem áður alltaf 

að ýta við sumum nemendum sem vilja bara láta mata sig upplýsingum. Hún sér möguleika í 

læsisfimmunni til að virkja nemendur og efla sjálfstæði þeirra í kennslustundum.  

Það má segja að sjálfstæði nemenda sé eitt af því sem heillar kennarana einna mest við 

skipulag læsisfimmunnar. Nemendur vita hvað þeir eiga að gera allan tímann á meðan á ferlinu 

stendur, kennarinn hefur tíma til að sinna einstaklingsþörfum því nemendur eru sjálfstæðir í 
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vinnu og ekki eins mikil stýring frá kennara, heldur er aðaláherslan á vinnu nemenda. Þetta 

virðist vera þáttur sem mætti líta betur til í náttúrufræðikennslu miðað við umræðu Elsu og 

Freyju um ósjálfstæði nemenda.  

5.5 Frelsi kennarans og skóli án aðgreiningar 

Flestir kennarar töldu skipulag læsisfimmunnar veita þeim „frelsi“ og meira svigrúm í 

kennslustundum.  

Alma talar um frelsi kennarans, að þegar læsisfimman er komin vel af stað og það er búið 

að innleiða allar reglur standi kennarinn allt í einu „verkefnalaus“. Nemendur eru sjálfstæðir í 

hlustun, félagalestri og sjálfstæðum lestri og það er búið að útskýra verkefnin vel fyrir þeim 

sem eru í orðavinnu og ritun. Þá segir hún að í skipulagi læsisfimmunnar sé auðvelt að vera 

með blönduð verkefni eða verkefni af ólíku þyngdarstigi. Margir nemendur eru með alls konar 

greiningar en hún segist ekki þurfa að senda þá út í sérkennslu því þeir vilja og geta verið með. 

Hún tekur sérstaklega fram að þau börn með einhverfu sem hún hefur verið með vilji bara vera 

í læsisfimmu og biðja um hana þegar það er los í kennslunni. Daníel og Clara eru á sama máli 

og og Clara telur undirbúninginn einnig vera minni með skipulagi læsisfimmunnar. Hún segir: 

Eina sem þú þarft að undirbúa er málfræði og ritunarstöð. Þú getur alveg verið 

búin að vinna þér í haginn, þarft ekki að gera þetta í hverri viku, getur verið búin 

að ákveða fyrir tímann. En þetta er tvímælalaust miklu meira frelsi fyrir okkur, 

miklu minni undirbúningur ef þú ert pínu skipulagður í upphafi, veist hvað þú ert 

að fara að gera. 

Frelsi kennarans og að geta sinnt einstaklingsþörfum kom upp í öllum viðtölunum, þar sem 

þátttakendur voru sammála um að geta fylgst betur með hverjum og einum nemanda. Þeir 

töldu flestir að sjálfstæði nemenda væri aðal orsökin. Alma bendir á að með þessu móti sé 

kennslustofan orðin „án aðgreiningar“ þar sem hver nemandi geti unnið eftir sinni getu.  

5.6 Áhrif þess að velja 

Þeir kennarar sem þekkja læsisfimmuna vel töluðu um hvernig val nemenda ýtti undir áhuga 

og betri frammistöðu. Elsa og Freyja eru báðar heillaðar af þeirri hugmynd að það sé mikið val 

í læsisfimmunni. Elsa leyfir nemendum oft að velja hvort þeir vinni i pörum, í hóp eða sem 

einstaklingar í verkefnum í náttúrufræðitímum en annars er ekki mikið val sem nemendur 

hafa. Elsa segist vilja hafa meira val fyrir nemendur, þá val um verkefni og hvernig þeir skila 

þeim. Freyja er á sama máli og segir að nemendur fái ekki mikið val í kennslunni hjá sér.  

Birna segir að með skipulagi læsisfimmunnar „eigi nemendur meira í vinnunni“, lesi sjálfir 

og hafi meira val. Nemendur þurfa að taka ábyrgð á námi sínu og hegðun, til dæmis þurfa 
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nemendur að vera meðvitaðir um hvers vegna þeir velji tiltekið viðfangsefni og hvort þeir séu 

að velja rétt. Kennslustundin er ekki eins stýrð af kennaranum. Það er í raun ekkert fyrirfram 

ákveðið en samt er allt svo ákveðið. Birna bætir við: 

Þessi aðferð veltur svolítið á því að sleppa tökunum, að treysta þeim að þau geti 

þetta, að þau geta borið ábyrgð á þessu, við erum búin að þjálfa þau, innleiðing 

náttúrulega fer í það að þjálfa þau til þess að takast á við svona, og ég dáðist að 

þessum krökkum í fyrsta og öðrum og hvernig þau tókust á við þetta, það gátu 

ekkert allir skrifað sögur og þetta og hitt en þau gerðu sitt besta á sínum 

forsendum, þau voru að reyna og voru áhugasöm og virk. 

Hún telur aðferðina meira nemendamiðaða heldur en kennaramiðaða, að hún sjálf eigi bara 

nokkrar mínútur af kennslustundinni en svo eru nemendur í aðalhlutverki.  

Clöru finnst nemendur áhugasamari í læsisfimmunni en þegar aðrar aðferðir eru notaðar 

og telur það vera vegna þess að þeir hafa alltaf eitthvert val. Þeir eru sjálfstæðir og taka meiri 

ábyrgð á náminu. Daníel er sammála þessu og telur valið vera lykilþátt í læsisfimmunni og 

ástæða þess að hún gengur svona vel, að nemendum þyki hún skemmtileg og séu áhugasamir. 

Kennararnir voru allir sammála um að val nemenda ýtti undir áhuga þeirra á náminu, að 

þeir hafi eitthvað um það að segja hvernig og hvar þeir læra. Þeir velja sér verkefni, hvar þeir 

sitja og jafnvel hvaða verkefni þeir vinna. 

5.7 Hæfniviðmið og lykilhæfni aðalnámskrá grunnskóla 

Þar sem læsisfimman kemur frá Bandaríkjunum og er upphaflega hugsuð fyrir enskt mál 

(Boushey og Moser, 2014) er vert að skoða hvort skipulagið eigi heima í íslensku skólakerfi. 

Kennaranir voru því spurðir hvernig þeim hefur tekist að aðlaga hæfniviðmið aðalsnámskrár 

að skipulagi læsisfimmunnar og voru allir sammála um að það væri lítið mál. 

Alma segir að þetta snúist um að skoða viðmiðin fyrst og búa svo til verkefni út frá þeim 

sem passa inn í skipulag læsisfimmunnar. Daníel, Birna og Clara eru sammála þessu og Daníel 

bætir við: 

Ef þú horfir á flokkana fjóra inni í íslensku þá ertu með ritun, klárlega passar það 

þar inn. Þú ert með lestur og bókmenntir sem einn flokk og það passar vel, talað 

mál, hlustun og áhorf. Þú ert bæði með talað mál og hlustun inn í læsisfimmunni. 

Bæði í hlustunarlestri og vinalestri ertu með hlustunina. Svo ertu með málfræðina 

eða orðavinnuna inn í hinu líka, þannig að þetta smellpassar inn. Þannig að þú 

getur klárlega sett alla þessa og fullt af markmiðum undir þetta, sko. 
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Alma segir samt sem áður að sumar leiðir henti betur til þess að uppfylla einhver hæfniviðmið 

í náttúrugreinum. Þá getur t.d. hentað betur að fara með nemendur út eða í vettvangsferð. 

Það er þó alltaf hægt að kynna efnið og fara yfir efnisþætti með skipulagi læsisfimmunnar. Auk 

þess telur hún skipulag læsisfimmunnar hjálpa vanaföstum kennurum að komast upp úr 

bókinni því það krefst þess að kennarinn sé með fjölbreytt verkefni og að nemendur vinni á 

mismunandi hátt. Daníel og Birna eru sammála þessu og segja að það sé auðvelt að samþætta 

námsgreinar í læsisfimmunni, meðal annars náttúrufræði. 

Clöru finnst lítið mál að blanda hæfniviðmiðum úr náttúru- og samfélagsfræði saman við 

íslenskuviðmiðin. Hún hefur ekki enn rekist á hæfniviðmið sem henni finnst erfitt að setja inn 

í læsisfimmuna en segir að sum viðmið séu samt mjög háfleyg og þung, hvort sem það eigi að 

vinna með þau í læsisfimmunni eða með öðrum aðferðum.  

Alma, Birna, Clara og Daníel höfðu það sama að segja um lykilhæfnina, auðvelt væri að 

koma henni að með skipulagi læsisfimmunnar. Þau nefna öll sérstaklega sjálfstæði nemenda 

og að þeir beri meiri ábyrgð á námi sínu, Daníel segir meðal annars: 

Það eru náttúrulega hlutir inn í lykilhæfni sem klárlega myndu fara þar inn, 

sjálfstæði og samvinna, ábyrgð á eigin námi og þú gætir sett inn nýtingu miðla og 

upplýsinga, leita sjálf eins og til dæmis í rituninni, að finna upplýsingar og skrifa 

um. Gæti verið um hvali eða finndu þinn eigin áhuga, gæti verið þema eða tengt 

einhverri bók. Það er alveg fullt inn í lykilhæfninni sem væri hægt að tengja.  

Clara segir að ef það væri einhver þáttur sem væri minnst komið að þá væri það tjáning. 

Nemendur hafa tækifæri til þess að lesa upp verkefnin sín úr ritun en hún segir að 

nemendurnir hjá sér séu ekkert alltaf fúsir til þess. Hún þarf að hnippa í þá og hvetja til þess 

að þeir lesi upp verkefnin sín. Orsökina má jafnvel rekja til þess að þeir eru ekki vanir að lesa 

upp verkefnin sín og kannski kemur þetta með æfingunni. Alma segir hins vegar að það sé 

auðvelt að koma að tjáningu, Birna og Daníel eru sammála henni. 

5.8 Læsisfimman í náttúrugreinum 

Kennarar voru spurðir hvernig þeir sjá fyrir sér að kenna náttúrugreinar með skipulagi 

læsisfimmunnar og þeir voru allir sammála um að það væri hægt. Freyja og Elsa kenna 

náttúrufræði og hafa ekki notað læsisfimmuna í náttúrufræðikennslu en voru spurðar um 

hugsanlega notkun hennar. Hinir kennararnir hafa reynslu af þessu. 

Freyja heyrði um læsisfimmuna frá samkennara sínum sem notar aðferðina í þriðja bekk í 

sama skóla. Hún hefur aðeins heyrt góða hluti um þetta skipulag og segist einmitt hafa velt því 

fyrir sér hvort þetta sé skipulag sem hægt er að nota í hennar eigin kennslu. Hún segir að það 

sé ekkert mál að koma öllum þeim þáttum sem þarf að kenna í náttúrugreinum inn í skipulagið. 
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Hún sér fyrir sér að í sjálfstæðum lestri myndu nemendur lesa textann og svara 

lesskilningsspurningum, í félagalestri myndi hún láta nemendur ræða saman og hún hugsar 

um það sem mikinn kost að bæta því inn í kennsluna hjá sér. Þá væri hún með texta sem 

nemendur myndu skiptast á að lesa og annað hvort myndu þeir draga efnið saman eftir 

lesturinn og segja félaganum frá eða svara spurningum sem félaginn spyr að eftir lesturinn. 

Hún sér fyrir sér að hafa þar inni umræðuspurningar, fá nemendur til þess að ígrunda efnið og 

spá í það saman.  

Hún segir orðavinnuna augljósa en þá myndu nemendur vinna með allan þann nýja 

orðaforða sem kemur upp í náttúrugreinum. Hún myndi láta þá fá fjölbreytt verkefni, útskýra 

orðin, teikna myndir, gera hugtakakort bæði á blað og í tölvu, búa til skýringarkvikmyndir og 

fleira. Í hlustun myndu nemendur fá að hlusta á námsefnið eða jafnvel horfa á kvikmyndir um 

efnið sem væri hægt að finna á netinu. Það er ýmislegt til, segir Freyja. Hún segir að þessi stöð 

myndi hjálpa nemendum með lestrarörðuleika. Þeir sem eiga erfitt með að lesa skrifaðan texta 

hafa þarna möguleika til þess að hlusta á efnið og öðlast betri skilning. Í ritun gætu nemendur 

skrifað stuttar skilgreiningar og margt fleira. Freyja segist viss um að hún fengi fjölmargar 

hugmyndir að ritunarverkefnum ef hún færi í þetta þó henni dytti lítið í hug í viðtalinu.  

Freyja telur að það sé ekki hægt að nota eingöngu skipulag læsisfimmunnar. Í því samhengi 

nefnir hún verklega þáttinn og að kennarinn þurfi að finna leið til þess að koma honum að því 

hann skiptir miklu máli í náttúrufræðikennslu. Hún sér fyrir sér að gera það á milli vinnulota, 

láta nemendur læra alla efnisþætti í læsisfimmunni en vinna verklegt að því loknu. Auk þess 

telur hún mikilvægt að kennarar fari með nemendur í útikennslu og í vettvangsferðir, það megi 

ekki alveg festa sig á læsisfimmunni ef hún er notuð. Það er svo margt annað sem þarf að 

þjálfa. Hún bætir einnig við að það séu ýmis hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla sem 

krefjast þess að nemendur vinni stærri verkefni. Hún sér fyrir sér að nýta skipulag 

læsisfimmunnar til þess að fara yfir námsefnið og nemendur vinna svo stærri verkefni í 

framhaldi. Elsa er sammála Freyju um að ekkis sé eingöngu hægt að nota skipulag 

læsisfimmunnar til að kenna náttúrugreinar. 

Alma hefur kennt náttúrufræði með skipulagi læsisfimmunnar en þá var viðfangsefnið 

fjaran tekið fyrir. Nemendur byrjuðu á því að fara í vettvangsferð í fjöruna og í framhaldi var 

námsefnið sett inn í skipulag læsisfimmunnar. Í orðavinnunni voru nemendur með myndir af 

hlutunum sem þeir fundu í fjörunni og áttu að skrifa við þær hvað væri á þeim. Í ritun skrifuðu 

nemendur um fjöruferðina og á hinum stöðvunum unnu nemendur með texta um fjöruna. Í 

sjálfstæðum lestri, vinalestri og hlustun unnu nemendur með texta um fjöru. 

Alma var beðin um að segja frá því hvernig hún sæi fyrir sér náttúrufræðikennslu með 

skipulagi læsisfimmunnar. Hún myndi vilja setja verklegar athuganir og tilraunir inn í 

félagalestur og sýna þeim athuganir og tilraunir í tölvunni í hlustun þar sem nemendur gætu 
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bæði séð og heyrt. Unnið væri með orðaforðann í orðavinnunni og texta um efnið í 

sjálfstæðum lestri. Í ritun myndi hún láta nemendur til dæmis vinna skýrslu úr verklega 

hlutanum. Nemendur sem væru ekki búnir að fara á verklegu stöðina myndu dýpka skilning 

sinn enn frekar þegar þeir færu þangað eftir að hafa unnið skýrsluna. Kennarinn væri búinn að 

útskýra allt í örkennslustund og það efni yrði nóg til að vinna skýrslu. Hún sér fyrir sér fleiri 

ritunarverkefni sem eru ekki endilega í skýrsluformi. Alma telur ekkert mál að flétta 

náttúrufræðikennslu inn í skipulag læsisfimmunnar. 

Birna hefur kennt náttúrufræði með skipulagi læsisfimmunnar. Hún tók þá fyrir eldgos og 

notaði bókina Komdu og skoðaðu eldgos (Ragnheiður Gestsdóttir, 2015). Hún fór svolítið hratt 

yfir efnið að hennar mati og hefði viljað fara hægar og dýpra í það. Ef hún tekur það einhvern 

tíma aftur er hún ákveðin að gera það og í raun með hvaða viðfangsefni sem er í 

náttúrugreinum. Í félagalestri lásu nemendur textann til skiptis og í hlustun hlustuðu þeir á 

textann og skoðuðu rafbókina sem er einnig með fullt af hlekkjum og skemmtilegu 

viðbótarefni. Í orðavinnunni vann Birna með orðaforðann og fannst það sérstaklega 

skemmtilegt. Nemendur bjuggu til hugtakakort, skrifuðu upp hugtökin, mótuðu orðin í leir eða 

teiknuðu myndir. Í ritun voru nemendur að æfa sig að gera skýringarmyndir og skrifuðu sögu 

um einhvern sem lenti í einhvers konar neyð vegna eldgoss. Birnu fannst þetta einstaklega 

skemmtileg vinna og sér fyrir sér að gera þetta aftur. Það er til góðs að leyfa nemendum að 

vinna með sömu bókina og sama efnið stöku sinnum og þá er um að gera að nota náttúru- og 

samfélagsgreinar. Birna telur að kennslustundin hafi nýst betur heldur en ef hún hefði verið 

með beina kennslu og allir nemendur hefðu unnið hugtakakort og ritunarverkefni úr efninu – 

svona hefðbundin kennsla eins og hún kallar það. 

Birna telur að það sé einfalt að aðlaga læsisfimmuna að náttúrugreinum, nemendur fá þá 

tækifæri til þess að vinna með efnið og hugtökin á fjölbreyttan hátt. Þá segir hún að 

hugmyndafræðin á bakvið skipulag læsisfimmunnar skipti mestu máli. Í því skyni nefnir hún 

sjálfstæði nemenda, sjálfsaga, ábyrgð á náminu og valið. Birna segir að henni hafi alltaf þótt 

skrítið þegar náttúru- og samfélagsgreinar eru kenndar án þess að tengja þær við íslensku og 

læsi. Það er verið að vinna með texta, ritun, orðaforða og alla þætti sem tilheyra íslensku 

tungumáli. Hún myndi setja verklega hlutann inn sem aukastöð og ef það hentaði nemendum 

að fara í útikennslu eða í vettvangsferð þá myndi hún bæta því við. Hún telur aðrar greinar, 

sérstaklega náttúrufræði, samfélagsfræði og erlend tungumál, eiga heima í skipulagi 

læsisfimmunnar. 

Clara segir að það hafi gengið miklu betur en hún hélt að nota læsisfimmuna í 

náttúrugreinum. Hún kenndi efni úr bókinni Líf á landi (Sólrún Harðardóttir, 2017) og skipti 

köflunum niður á hverja fimmu þannig að tíminn var um það bil tuttugu til tuttugu og fimm 

mínútur á hverri stöð. Í félagalestri lásu nemendur fyrir hvern annan og sögðu frá staðreyndum 
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úr kaflanum, sögðu í stuttu máli frá því sem þeir lásu eða sá sem hlustaði spurði hinn spurninga 

úr textanum. Í orðavinnu var unnið með hugtökin á fjölbreyttan hátt og í ritun unnu nemendur 

rafbók um efnið. Clara segir að fjölmörg erfið orð og ný hugtök sem nemendur skilja ekki komi 

fyrir í náttúrufræðitextum. Því fannst henni mjög hentugt að nota læsisfimmuna þar sem 

skipulagið er þannig að nemendur vinna á fjölbreyttan hátt með textann og orðaforðann.  

Clara var ekki með verklegar æfingar en segir að það sé auðvelt að koma þeim að. Það sé 

bæði hægt að vera með eina stöð sem er verkleg, taka verklega hlutann í skorpum með allan 

bekkinn á milli þess sem unnið er með efnisþættina í læsisfimmunni eða vera með verklega 

læsisfimmu, þar sem allar stöðvarnar eru verklegar. Kennarinn þurfi í raun að skipuleggja 

verklega hlutann eftir því hvernig hinar stöðvarnar eru hannaðar með sjálfstæði nemenda að 

leiðarljósi. Ef kennarinn er til dæmis einn þurfa hinar stöðvarnar að vera þannig gerðar að 

nemendur geta verið sjálfstæðir svo að hann geti verið með nemendum á verklegu stöðinni. 

Ef verklega stöðin er einföld geta nemendur að sjálfsögðu unnið þar sjálfstætt. Clara ætlar að 

halda áfram að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum og myndi mæla með því við 

náttúrufræðikennara. 

Daníel man ekki eftir því að hafa tekið náttúrufræði sérstaklega fyrir í læsisfimmunni en 

notaði oft kennslubækur úr náttúru- og samfélagsfræði. Hann vann með orðaforðann og bjó 

til ýmis verkefni úr bókunum án þess að vera að fara djúpt í efnið. Aðaláherslan var lesturinn 

og lestrarkennslan. Ef hann væri með eldri nemendur myndi hann setja inn meiri náttúru- og 

samfélagsfræði, eins og til dæmis á miðstigi. Það væri líka hægt að setja inn kennslu erlendra 

tungumála eins og ensku og dönsku. Á þessum stað í náminu ætti lesturinn að vera kominn 

hjá flestum og hægt að einblína á efnisþættina. Þá er hægt að velja hæfniviðmið til að vinna 

með og útfæra verkefni fyrir stöðvarnar í læsisfimmunni út frá þeim. Kennarinn getur líka verið 

með fjórar eða sex stöðvar eftir því hvað hentar best hverju sinni. Nemendur lesa um efnið á 

einhvern hátt, sjálfstætt, í félagalestri eða hvort tveggja, hlusta á efni, vinna með orðaforðann 

og hugtökin í orðavinnu og vinna ritunarverkefni í ritun.  

Þegar Daníel var spurður út í verklega þáttinn og hvort hann myndi setja hann inn og 

hvernig, svaraði hann játandi og að hann myndi skipta einhverri stöð út fyrir verklegt eða bæta 

við stöð. Ef til slíkrar kennslu kæmi væri gott að hafa hámarksfjölda nemenda á stöðvunum til 

þess að vera með nóg af efnivið í verklegu athuganirnar. Þá mættu kannski í mesta lagi sex 

nemendur fara á hverja stöð. Ef það hentaði betur að fara í vettvangsferðir eða út væri einfalt 

að gera það meðfram læsisfimmunni. Daníel segir að ef hann fengi tækifæri til þess að nota 

læsisfimmuna sjálfur í kennslu aftur myndi hann hiklaust gera það. 
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5.9 Leiðir til að efla læsi á náttúrufræðitexta 

Kennarar voru spurðir hvort þeir teldu skipulag læsisfimmunnar geta ýtt undir læsi nemenda 

á náttúrufræðitexta en Alma, Birna, Clara og Daníel töldu svo vera. Freyja og Elsa sögðu frá 

þeim kennsluaðferðum sem þær telja að auki læsi nemenda á náttúrufræðitexta.   

Þegar Birna var spurð hvort henni hafi fundist skipulag læsisfimmunnar auka læsi nemenda 

á náttúrufræðitexta taldi hún ekki alveg marktækt að leggja mat á það eftir að hafa kennt eitt 

viðfangsefni með aðferðum læsisfimmunnar. Hins vegar þyrftu nemendur að vinna með 

hugtökin í orðavinnu, ræða þau eftir hverja vinnulotu og nota þau í ritun. Hún telur að 

nemendur hljóti að hafa öðlast þekkingu á efninu sem hlýtur að auka læsi þeirra á 

náttúrufræðitexta. Hún mælir með því að náttúrufræðikennarar nýti sér skipulag læsis-

fimmunnar í kennslu sinni og hugmyndafræðina sem liggur að baki. Þá finnst henni mikill 

kostur að nemendur fá alltaf tækifæri til þess að hlusta á efnið, því það eru nemendur sem 

glíma við ýmsa lestrarörðuleika og eiga erfitt með að lesa eða skilja texta þegar þeir lesa sjálfir.  

Þegar Clara var spurð hvort henni fyndist læsi nemenda á náttúrufræðitexta eflast með 

þessari aðferð var svarið jákvætt. Hún segir að nemendur muni að sjálfsögðu ekki allt en 

vinnan í félagalestrinum sé svo mikilvæg þar sem þeir ræða saman um efnið, draga efnið 

saman og spyrja spurninga.  

Þegar Daníel var spurður hvað honum fyndist um niðurstöður PISA undanfarin ár og um 

stöðu nemenda á Íslandi í náttúrugreinum benti hann á að hæfniviðmið í náttúrugreinum 

skiptist í tvennt: Viðfangsefni og verklag. PISA væri mest að skima eftir verklagsþættinum en 

lítið að athuga þekkingaratriði. Þetta væri eitthvað sem kennarar ættu að horfa meira til. Hann 

talar um að hefðbundin kennsla, þar sem kennari er í hlutverki miðlara og nemendur 

móttakenda, væri ekki að efla nemendur í verklagi innan náttúrufræðinnar. Í PISA eiga 

nemendur að geta útskýrt fyrirbæri, beitt vísindalegri nálgun og túlkað gögn á vísindalegan 

hátt. Ef kennarar vilja fá betri útkomu úr PISA þurfi að sinna þessum þáttum og það sé hægt 

að gera með aðferðum læsisfimmunnar. Mögulegt er að hafa verklegt á einhverri stöð, láta 

nemendur vinna með hugtökin og leita sér upplýsinga í orðavinnu. Í ritun geta þeir unnið 

skýrslu, unnið stutta rannsókn á einhverju efni eða skoðað gögn og túlkað. Í hlustun geta 

nemendur hlustað á hljóðvarp eða fræðsluefni og í félagalestri geta nemendur lesið einhvern 

texta saman og rætt sín á milli um hann.  

Í viðtali við Ölmu ræddum við stöðu íslenskra nemenda á náttúrufræðitexta, t.d. í ljósi þess 

að þeir stæðu sig illa í samanburði við Norðurlandaþjóðirnar. Um þetta sagði Alma meðal 

annars:  

Við erum náttúrulega fyrst og fremst í því að kenna þeim að lesa í læsisfimmunni 

en ég hugsa að ég myndi fara, ef ég færi ofar í bekki, þá myndi ég vinna rosalega 
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mikið með þetta og ég held að barn sem væri búið að ná góðum tökum á lestrinum 

og þessari vinnuaðferð, þegar það kemur upp á miðstig til dæmis, þá sé ég rosalega 

mikla möguleika í einmitt þessu, efla læsi almennt á alla texta, maður segir alveg 

við þau að þú átt að geta lesið í mynd, lesið þetta og lesið hitt og allt það en þau 

kannski átta sig ekki á því og þegar maður er með alveg grunninn, þá ertu alltaf að 

hamra á færninni. 

Alma bætir við að í læsisfimmunni þurfi nemendur að geta endursagt efnið sem þeir vinna 

með, að á mottunni fari fram mikilvæg vinna þegar kemur að læsi og ábyrgð nemenda. Þeir 

þurfa að meta sjálfan sig, endursegja efni, lesa upp efnið sitt og segja sína skoðun. Nemendur 

fá bæði hrós og gagnrýni þegar þeir lesa upp efnið sitt sem kennir þeim að taka og nýta sér 

gagnrýni. Hún viðurkennir að þegar hún kennir fyrsta til þriðja bekk sé mikil áhersla lögð á að 

kenna grunninn og oftar en ekki er eitthvað lagt til hliðar sem er því miður oft náttúrufræði og 

samfélagsfræði. Af þeim sökum verður náttúrufræðin jafnvel síðust í röðinni. Alma segist 

hiklaust mæla með að nota skipulag læsisfimmunnar við aðra kennara og líka 

náttúrufræðikennara.  

Þegar kemur að læsi nemenda á náttúrufræðitexta finnst Elsu og Freyju umræður skipta 

miklu máli. Þar koma upp vangaveltur nemenda um efnið. Þær eru sammála um að það þurfi 

samt að þjálfa nemendur í umræðum. Þeim finnst verkleg kennsla líka vera lykilatriði þegar 

kemur að læsi nemenda, hún eykur skilning þeirra til muna, efnið verður áþreifanlegt og 

nemendur öðlast reynslu af efninu. Elsa bætir einnig við ritun. Henni finnist mikilvægt að 

nemendur þurfi að koma efninu frá sér á blað. Elsa leggur áherslu á þessar þrjár 

kennsluaðferðir þegar hún hugsar um læsi nemenda; verklega kennslu, umræður og ritun. 

Freyja bætir við lesskilningsspurningum upp úr texta og stærri verkefni, þar sem nemendur 

þurfa að tileinka sér eitthvert ákveðið viðfangsefni vel. Hún telur hugsanlegt að skipulagið gæti 

ýtt betur undir læsi á náttúrufræðitexta því þá eru nemendur í aðalhlutverki. Þeir eru að vinna 

með efnið á öllum stöðvunum og fá að vinna með það á fölbreyttan hátt; hlusta, lesa og svara 

spurningum, ræða efnið, skrifa um það og ígrunda hugtök. Hún hugsar að eftir svona vinnu 

með viðfangsefnið ætti að vera auðveldara að vinna stærri og flóknari verkefni.  

5.10 Hindranir 

Kennarar voru spurðir hvaða áskoranir eða hindranir þeir gætu séð fyrir sér þegar kenna eigi 

náttúrugreinar með skipulagi læsisfimmunnar. Alma, Birna, Clara og Daníel áttu í vandræðum 

með að finna einhvern ókost en Elsa og Freyja veltu fyrir sér ýmsu sem snýr að umgjörðinni í 

kringum skipulagið. 
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Freyja telur að það geti verið flókið að nemendur læri eingöngu náttúrugreinar með 

skipulagi læsisfimmunnar. Hún segir að samkennari hennar hafi sagt henni að þetta væri svo 

mikil þjálfun, nemendur væru alveg tvo mánuði að læra að vinna eftir skipulaginu, hún veltir 

því sama fyrir sér og Elsa varðandi tímann sem náttúrugreinakennarar hafa með nemendum. 

Á móti segir hún að ef nemendur kunna aðferðina gæti náttúrufræðikennari alltaf nýtt sér 

þessar stöðvar og þannig fengið nemendur til þess að kynnast efninu á fjölbreyttan hátt en 

eins og hún skilur aðferðina snýst hún um miklu meira en bara það. Hún er ekki viss um að 

náttúrufræðikennari sem kennir nemendum tvo til fjóra tíma í viku geti náð þessari þjálfun á 

svo skömmum tíma. En eins og hún segir, þá hefur hún ekki prófað aðferðina sjálf í sinni 

kennslu en hana langar til þess og stefnir jafnvel að því. Það gæti verið að þjálfun nemenda sé 

minna mál en hún heldur. Elsa veltir þessu einnig fyrir sér og segir að það sé líklega ekki nóg 

að kenna með skipulagi læsisfimmunnar bara í náttúrugreinum. Nemendur þurfa að þjálfast 

vel í þessari aðferð og hún sér ekki fyrir sér að þeir geti mætt tvo til fjóra tíma í viku og unnið 

eftir svona stífu skipulagi.  

Elsa kennir aðeins fjörutíu mínútur í einu en henni finnst eins og það þurfi meiri tíma til að 

leyfa tveimur vinnulotum að líða því annars er kennarinn með beina kennslu í tíu mínútur og 

nemendur vinna í vinnulotunum í tuttugu mínútur en þá eru tíu mínútur eftir af tímanum sem 

hefði verið betra að nýta í eitthvað gagnlegt.  

Alma og Clara áttu erfitt með að finna ókosti við læsisfimmuna, þær segjast ekki hafa rekist 

á neitt sem þeim þykir slæmt við læsisfimmunar. Alma bendir á að hún hefur nýtt 

leiðsagnarnám og uppeldi til ábyrgðar meðfram læsisfimmunni sem gæti líka haft áhrif á að 

það gangi svona vel. En leiðsagnarnámið passar algjörlega inn í læsisfimmuna þar sem 

nemandinn á að taka ábyrgð á sínu og þarf að vita hvað hann er að læra. Clara nefnir þrisvar í 

viðtalinu að það sé erfitt þegar nemendur eru að velja sig saman sem vinna ekki vel saman á 

stöð. Hún hafi þurft að taka þá í sundur og skipta sér af valinu. 

Þegar Birna var spurð um ókosti hugsaði hún dágóða stund og sagðist eiga erfiðast með að 

halda utan um stóran hóp ef hún er ein með bekkinn. Þá getur verið erfitt að ná að vinna með 

öllum eins mikið og hún myndi vilja. Teymiskennsla hentar þá betur í læsisfimmunni og ef 

stuðningsfulltrúar eru inni í bekk þarf að kenna þeim helstu þætti svo þeir geti tekið þátt í 

kennslustundinni. Birna telur mikilvægt að allir taki þátt og séu samstíga.  

Daníel fann engan ókost við læsisfimmuna í fljótu bragði en þegar hann hugsaði sig um þá 

velti hann því fyrir sér hvort öllum kennurum myndi finnast þægilegt að nemendur væru allir 

hver í sínu efni, ekki á sama stað í viðfangsefninu og allir að vinna einstaklingslega. Hins vegar 

finnst honum að stefna ætti að einstaklingsmiðuðu námi.  
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5.11 Samantekt 

Hér verður dregið saman það helsta sem kom fram í viðtölunum. Undirkaflarnir eru fimm; 

kostir læsisfimmunnar í kennslu, læsisfimman og aðalnámskrá, læsisfimman í náttúrufræði-

kennslu, kennsluaðferðir sem gætu aukið læsi nemenda á náttúrufræðitexta og hindranir. 

5.11.1 Kostir læsisfimmunnar í kennslu 

Alma, Birna, Clara og Daníel lögðu öll áherslu á að sjálfstæði sé það sem einkennir læsis-

fimmuna allra mest. Nemendur vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera og til hvers ætlast er 

til af þeim allan tímann. Birna sagði að þá hafi kennarar tíma til að sinna einstaklingsþörfum. 

Alma taldi líka reglurnar vera mikilvægt atriði, að nemendur séu búnir að tileinka sér þær og 

hún bætti við að munurinn á læsisfimmunni og öðrum kennsluaðferðum sé að allir nemendur 

eru virkir í skipulagi læsisfimmunnar. Kennarar nái betur til allra nemenda því þeir eru 

sjálfstæðir á þremur stöðvum; í sjálfstæðum lestri, félagalestri og hlustun. Kennarinn er þar af 

leiðandi með minni hópa í orðavinnu og ritun og getur stutt betur við þá nemendur. Clara og 

Daníel voru sammála þessu og bæta við að kennarinn sé frjáls, hann hafi meiri tíma til umráða, 

geti sinnt einstaklingum og að það sé minni undirbúningsvinna. Clara og Birna töluðu um að 

nemendur séu í aðalhlutverki en ekki kennarinn, hann sé aðeins með stutta beina kennslu en 

annars eru nemendur að vinna allan tímann að verkefnum sínum. 

Alma, Clara og Daníel töluðu um hversu auðvelt það er að nýta aðrar kennsluaðferðir inn í 

læsisfimmuna. Þau voru öll sammála um að það sé auðvelt fyrir kennarann að vera með 

fjölbreytt verkefni í læsisfimmunni og það sé jákvætt að nemendur fái val um hvað þeir vilja 

gera og hvenær. Auk þess bættu Alma, Daníel, Clara og Birna við að nemendur hefðu líka val 

um verkefni. Þau myndu öll mæla með læsisfimmunni við aðra kennara og ætla að halda áfram 

að nota hana, þeir sem geta.  

Elsa og Freyja töluðu báðar um að nemendur geti verið óvirkir og ósjálfstæðir í tímum hjá 

sér. Þær segja báðar að mikill hluti nemenda vilji helst láta mata sig á upplýsingum og nenni 

ekki að hafa fyrir hlutunum sjálfir. Það sem heillaði þær báðar við læsisfimmuna er að 

nemendur verða sjálfstæðari og virkari í kennslustundum. Þær eiga báðar auðvelt með að 

ímynda sér fjölbreytt verkefni sem þær gætu notað í læsisfimmunni.  

Helstu kostir læsisfimmunnar hjá þeim kennurum sem hafa notað hana mikið eru; 

sjálfstæði nemenda, frelsi kennarans og að geta sinnt einstaklingsþörfum. Allir nemendur eru 

virkir, minni undirbúningur, auðvelt að nota aðrar kennsluaðferðir meðfram skipulaginu, val 

nemenda ýtir undir áhuga á náminu og nemendur bera meiri ábyrgð á námi sínum en með 

öðrum kennsluaðferðum. Þeir eru allir sammála um að skipulagið veiti nemendum mun meira 

en þjálfun í lestri. 
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5.11.2 Læsisfimman og aðalnámskrá 

Alma, Birna, Clara og Daníel voru sammála um að það er auðvelt að vinna að öllum 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár í íslensku með skipulagi læsisfimmunnar. Undirþættir 

íslenskunnar í aðalnámskránni; lestur og bókmenntir, talað mál, hlustun og áhorf og málfræði, 

rímuðu vel við verkefni læsisfimmunnar; ritun, orðavinnu, hlustun, sjálfstæðan lestur og 

félagalestur. Birna benti á að það væri ekkert mál að vinna með hæfniviðmið úr öllum greinum, 

það þurfi bara að ákveða hvaða hæfniviðmið skuli nota og útfæra verkefnin sem eru sett inn í 

læsisfimmuna miðað við þau. Clara sagði einfalt að blanda hæfniviðmiðum úr náttúrugreinum 

saman við íslenskuviðmiðin og nota í læsisfimmunni. Hún hefur ekki enn rekist á hæfniviðmið 

sem henni finnst erfitt að setja inn í skipulag læsisfimmunnar. Daníel sagði að það ætti að vera 

auðvelt að tengja hæfniviðmið úr öllum greinum við skipulagið. Alma var sammála en tekur 

fram að það séu aðrar kennsluaðferðir betur til þess fallnar að uppfylla sum hæfinviðmið, eins 

og til dæmis útinám og vettvangsferðir.  

Þau voru öll sammála um að skipulag læsisfimmunnar uppfylli undirþætti lykilhæfninnar 

vel; tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Þau lögðu öll helst áherslu á sjálfstæði nemenda og 

að þeir læri að taka ábyrgð á námi sínu. Alma sagði að tjáningin birtist þegar nemendur þurfa 

að ræða saman í félagalestri og þegar nemendur lesa upp ritunarverkefnin sín. Á móti sagði 

Clara að henni fyndist minnst komið að tjáningu af undirþáttum lykilhæfninnar, nemendur 

fengju tækifæri til þess að lesa upp verkefnin sín en væru ekki alltaf fúsir til þess. Birna sagði 

að með því að gefa nemendum svona mikið val tækju þeir ósjálfrátt meiri ábyrgð á námi sínu 

vegna þess að þeim hefur verið kennt að velja rétt og það sem væri best fyrir þá.  

5.11.3 Læsisfimman í náttúrufræðikennslu 

Alma, Birna, Clara og Daníel voru sammála um að það sé hægt að kenna náttúrufræði með 

skipulagi læsisfimmunnar. Þau töldu öll auðvelt að vinna með efnisþætti innan 

náttúrufræðinnar og að nemendur geti öðlast þekkingu á efninu. Alma sá mikla möguleika í 

því að nota skipulag læsisfimmunnar til að efla læsi nemenda á allar gerðir texta og þar á meðal 

náttúrufræðitexta. Sérstaklega ef nemendur þekktu aðferðina og væru öruggir þegar þeir 

koma upp á miðstig og unglingastig. Þau voru sammála um að með þessu skipulagi fengju 

nemendur tækifæri til þess að vinna með textann á fjölbreyttan hátt og þar með öðlast betri 

skilning á viðfangsefninu. Nemendur myndu lesa textann sjálfstætt lestri og vinna með nýjan 

orðaforða í orðavinnu, koma hugmyndum sínum á blað og nota hugtökin í ritun, hlusta á 

textann í hlustun og lesa með öðrum og ræða efnið í félagalestri.  

Þau voru öll sammála um að það þurfi að nota fleiri aðferðir til þess að uppfylla kröfur 

aðalnámskrár um náttúrufræðikennslu, til dæmis útikennslu, vettvangsferðir og verklega 
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kennslu. Þau ýmist sögðu að það væri hægt að hafa eina stöð sem væri verkleg kennsla eða 

hafa hana fyrir utan skipulag læsisfimmunnar. Útikennslu og vettvangsferðir mætti vel tengja 

skipulaginu. 

Freyja taldi að ekki sé hægt að nota eingöngu skipulag læsisfimmunnar heldur þurfi að 

huga að öðrum kennsluaðferðum til að uppfylla kröfur aðalnámskrár. Þá nefndi hún verklegar 

æfingar, útikennslu og vettvangsferðir. Auk þess talaði hún um hæfniviðmið sem kalla á að 

nemendur vinni í hópum og geta tekið lengri tíma að vinna að en tuttugu mínútur eins og 

vinnuloturnar í læsisfimmunni eru oft. Hún sá fyrir sér möguleika á að nýta skipulag 

læsisfimmunnar til að fara yfir námsefnið og nemendur ynnu svo stærri verkefni í framhaldi. 

Nemendur fengju tækifæri til þess að vinna með efnið á fjölbreyttan hátt og þeir sem væru 

með lestrarörðuleika gætu líka fengið að hlusta á efnið. 

5.11.4 Kennsluaðferðir sem gætu aukið læsi nemenda á náttúrufræðitexta 

Elsa og Freyja töldu umræður og verkleg kennsla vera aðferðir sem auka einna mest læsi 

nemenda á náttúrufræðitexta. Einnig að nemendur vinni með texta og Elsa nefndi ritun í því 

samhengi og Freyja lesskilningsspurningar og stærri verkefni þar sem nemendur þurfa að kafa 

djúpt í efnið. Þær tala báðar um að það auki læsi nemenda þegar þeir svara spurningum upp 

úr texta og þær lögðu báðar áherslu á að þeir útskýri líka hugtök og noti sín eigin orð.  

Birna og Daníel töldu að nemendur hlytu að öðlast betri þekkingu á efninu og eflast í læsi 

á náttúrufræðitexta þegar það er unnið með efnið á svona fjölbreyttan hátt eins og 

læsisfimmunni. Clara og Alma voru á sama máli og bættu við að umræðurnar sem fari fram í 

félagalestrinum skipti miklu máli, ásamt því starfi sem fer fram á mottunni. Þar þurfa 

nemendur að endursegja efni, lesa upp efnið sitt, segja sína skoðun og meta sjálfan sig. Það 

má ætla að þessi vinna sé síður mikilvæg en vinnuloturnar sjálfar. 

Þátttakendur sögðust ýmist vera með verklegar æfingar sem eina stöð innan 

læsisfimmunnar eða fyrir eða eftir vinnulotur. Þeir lögðu allir til að farið yrði í vettvangsferðir 

og útikennslu meðfram læsisfimmunni. Þá sögðu flestir að þeir myndu leggja inn og kenna 

viðfangsefnið í læsisfimmunni og vinna stærri verkefni eða fara í útikennslu eða vettvangs-

heimsóknir eftir að hafa lært um efnið. Það voru allir þátttakendur sammála um að með því 

að setja námsefni úr náttúrugreinum inn í skipulag læsisfimmunnar þá muni læsi nemenda á 

náttúrufræði aukast.   

5.11.5 Hindranir  

Þeir þátttakendur sem þekkja læsisfimmuna vel, Alma, Birna, Clara og Daníel, eiga það 

sameiginlegt að kenna allar bóklegar greinar og kenna á yngsta- og miðstigi. Þeir eiga auðvelt 

með að ráðstafa kennslustundunum sínum og raða þeim eins og þeir vilja. Elsa talaði um að 

hún væri efins um að þetta skipulag myndi henta fyrir fjörutíu mínútna kennslustundir. Þá 
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færu um það bil tíu mínútur í beina kennslu, nemendur vinna í tuttugu mínútur og kennarinn 

stæði eftir með tíu mínútur af kennslustundinni sem nýttust ekki vel.  

Freyja velti því fyrir sér hvort það væri hægt að innleiða læsisfimmuna eingöngu í 

náttúrugreinum hjá einum kennara sem er með tvær til fjórar kennslustundir á viku til umráða. 

Þar sem faggreinakennarar í náttúrugreinum kenna oft á unglingastigi og nemendur því orðnir 

nokkuð þroskaðir er líklegt að það taki mun styttri tíma að innleiða læsisfimmuna. Freyja talaði 

um að þetta væri eflaust ekki ómögulegt en það færi tími og vinna í það. Elsa velti sömu hlutum 

fyrir sér og bætti við að hún væri efins um að nemendur gætu fylgt svo stífu skipulagi aðeins í 

náttúrugreinum. Hins vegar var hún áhugasöm um aðferðina og vildi kynna sér hana frekar.  

Alma, Birna, Clara og Daníel áttu í erfiðleikum með að finna ókosti. Birna nefndi að gæti 

verið erfitt að halda utan um stóran hóp ef kennarinn er einn með bekkinn. Daníel velti fyrir 

sér hvort einhverjum kennurum gæti þótt erfitt að nemendur væru að vinna að mismunandi 

verkefnum á mismunandi tímum. 
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6 Umræður  

Þessi rannsókn er leið rannsakanda til að varpa ljósi á hvernig unnið er með læsisfimmuna og 

hvort hún komi að notum í kennslu náttúrugreina. Mikilvægt er að rannsaka notkun 

læsisfimmunnar í kennslu náttúrugreina til að fá betra yfirlit um árangur, kosti og galla. Í 

þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum: Hvernig er hægt að nota 

læsisfimmuna í kennslu í náttúrugreinum? Hvernig er hægt að nota læsisfimmuna til að efla 

læsi á náttúrufræðitexta? Hvaða ávinningur felst í því að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum? 

Hvaða áskoranir felast í því að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum? Horft verður til þeirra 

rannsókna og fræðilegrar umfjöllunar sem tengjast niðurstöðum. Sjónum verður sérstaklega 

beint að læsi nemenda á náttúrufræðitexta og hvort skipulag læsisfimmunnar geti stuðlað að 

því.  

6.1 Hvernig er hægt að nota læsisfimmuna í kennslu í náttúrugreinum? 

Þátttakendur voru allir sammála um að hægt er að aðlaga kennslu í náttúrugreinum að 

skipulagi læsisfimmunnar. Þeir komu með ýmsar hugmyndir að útfærslum og verður fjallað 

um þær hér í þessari röð; sjálfstæður lestur, félagalestur, orðavinna, ritun og hlustun. Þá 

verður vikið að kennsluaðferðum sem ekki tilheyra læsisfimmunni, sem aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kveður um að séu mikilvægar í náttúrufræðikennslu. 

Allir þátttakendur lögðu áherslu á að í sjálfstæðum lestri læsu nemendur um það 

viðfangsefni sem væri verið að vinna með. Rannsóknir hafa sýnt að magn lesturs getur haft 

áhrif á lesfimi og lesskilning nemenda (Allington, 2014). Auk þess sýna rannsóknir að ungt fólk 

les mun minna en áður og því enn mikilvægara að stuðla að meiri lestri í skólum (Auður 

Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009). Með sjálfstæðum lestri gefur kennarinn nemendum tíma og 

tækifæri til þess að lesa um viðfangsefnið í skólanum.  

Þeir þátttakendur sem hafa notað aðferðina mikið láta nemendur spyrja hvort annað eftir 

að hafa lesið í félagalestri. Sumir nota spurningar úr PALS-aðferðinni (Lesvefurinn, e.d.) á 

meðan aðrir láta nemendur líka draga efnið saman eftir lestur. Sumir þátttakendur sáu 

jafnframt fyrir sér að nota þennan vettvang fyrir umræður í náttúrufræðikennslu; láta 

nemendur fá umræðupunkta og spurningar til að ræða eftir lesturinn. Rannsóknir sýna einmitt 

að umræður eru mikilvægar til að dreifa og miðla þekkingu meðal jafningja í náttúrufræði 

(Rivart og Straw, 2000).  

Í orðavinnu sáu allir þátttakendur fyrir sér að hægt væri að vinna með þau fjölmörgu 

hugtök sem nemendur fá að kynnast í náttúrugreinum. Þeir nefndu aðferðir eins og stuttar 

skilgreiningar og hugtakakort (Guðmundur Engilbertsson, 2013). Þessi vinna er nauðsynleg í 

ljósi þess að náttúrufræðitexti inniheldur orðaforða sem nemendur oft þekkja ekki og talinn 
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vera annað tungumál (Wellington og Osborne, 2001; Hafþór Guðjónsson, 2011). Rannsóknir 

hafa sýnt að góður orðaforði er forsenda þess að nemendur geti lesið sér til skilnings og er því 

lykilatriði í velgengni í námi nemenda (Auður Pálsdóttir, 2017, bls. 39; Sigríður Ólafsdóttir, 

2015; Steinunn Torfadóttir, 2011). Þá þarf að leggja meiri áherslu á orðaforða og 

hljóðkerfisvitund og að nemendur fái tækifæri til þess að vinna með náttúrufræðitexta á 

fjölbreyttan hátt þar sem þeir þurfa að ígrunda og túlka efnið (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2017, bls. 86-87). Einnig þarf að hafa í huga að nemendur fái að kynna sér ýmislegt 

sem tengist náttúrunni, af sjálfsdáðum og njóti þess að skoða fyrirbæri og ræða þau, móta sér 

skoðun. 

Þegar þátttakendur fjölluðu um hlustun og hvað nemendur myndu gera þar, þá voru allir 

ánægðir með að nemendur fengju tækifæri til þess að hlusta á námsefnið, auk þess að geta 

horft á kvikmynd og efni sem tengist því. Það er mikill kostur fyrir nemendur með 

lestrarörðuleika sem snúa að umskráningu að fá tækifæri til þess að hlusta líka á námsefnið. 

Hlustunarskilningur felst í því að skilja tungumálið og byggir einna helst á orðaforða (Hoover 

og Gough, 1990; Steinunn Torfadóttir, 2011). Því er tilvalið fyrir kennarann að leyfa nemendum 

að hlusta eða horfa á myndefni til þess að auka skilning á efninu. Auk þess kveður aðalnámskrá 

grunnskóla (2013, bls. 98) á um að nemendur eigi að fá tækifæri til þess að efla 

hlustunarskilning.  

Auðvelt er að útfæra og aðlaga ritun að náttúrufræði. Nemendur geta fengið ákveðið 

viðfangsefni sem þeir eiga að fjalla um eins og til dæmis eldgos eða ljós. Auk þess er hægt að 

kenna þeim að skrifa ýmsar textagerðir eins og skýrslu, hugtakakort og skapandi skrif, til 

dæmis að setja sig í spor blóðkorns og lýsa leiðinni sinni í gegnum blóðrásarkerfið í fyrstu 

persónu. Möguleikarnir eru margir en gæta þarf þess að nemendur hafi eitthvert val eins og 

áhersla er lögð á þegar kennsla er skipulögð í anda læsisfimmunnar (Bousey og Moser, 2014). 

Eins og niðurstöður Rivard og Straw (2000) sýndu þá er ritun stór þáttur í námi nemenda í 

náttúrugreinum. Þeir þurfa að ígrunda efnið og koma hugmyndum sínum í skipulagðan og 

samfelldan texta.  

Það er ljóst að verklegi þátturinn og samræður milli nemenda skipta máli í kennslu í 

náttúrugreinum. Að nemendur öðlist reynslu af viðfangsefninu með því að ræða um og vinna 

með það (Dewey, 2000; Hafþór Guðjónsson, 2011; Rivard og Straw, 2000). Auk þess stendur í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 175-176) að kennarar eigi að nota fjölbreytta kennsluhætti 

og að nemendur eigi að kynnast efninu frá mörgum sjónarhornum. Þeir eiga að kynnast 

nærumhverfi sínu og vera í lifandi tengslum við samfélagið – fara til dæmis í vettvangsferðir. 

Til þess að hægt sé að nota læsisfimmuna í kennslu náttúrugreina þyrfti að koma þessum 

þáttum að á einhvern hátt.  
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6.2 Hvernig er hægt að nota læsisfimmuna til að efla læsi á 
náttúrufræðitexta? 

Þátttakendur voru allir sammála um að hægt sé að nota læsisfimmuna til að auka læsi 

nemenda á náttúrufræðitexta. Læsisfimman gæti verið skipulag þar sem settur er rammi utan 

um námsefnið og lögð meiri áhersla á læsi og skilning nemenda. Skipulagið býður upp á að 

nemendur vinni á fjölbreyttan hátt með náttúrufræðitextann og eykur því líkurnar á að þeir 

skilji hann sem eflir læsi þeirra.  

Þar sem niðurstöður PISA síðustu ár hafa sýnt að nemendum á Íslandi hafi hrakað mikið á 

síðustu árum í læsi á náttúruvísindi (Menntamálastofnun, 2019, bls. 11) er vert að skoða 

kennsluaðferðir eins og læsisfimmuna sem kallar á að nemendur vinni á fjölbreyttan hátt með 

náttúrufræðitextann. Þeir fá tækifæri til þess að lesa textann í skólanum, velta honum fyrir sér 

með samnemendum, hlusta á hann og annað efni og að lokum vinna með hann í orðavinnu 

eða ritun (Boushey og Moser, 2014).  

Eins og Daníel benti glögglega á þá þarf hins vegar að skoða hvað PISA er að mæla. 

Nemendur eiga að geta útskýrt fyrirbæri, beitt vísindalegri nálgun og túlkað gögn á 

vísindalegan hátt (Menntamálastofnun, 2019). Þar sem rannsóknir sýna að algengasta 

kennsluaðferðin á Íslandi er bein kennsla og aðrar kennarastýrðar aðferðir og 

einstaklingskennsla þar sem nemendur vinna í verkefnabókum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014), þar sem kennarinn er í hlutverki miðlara og nemendur móttakenda, þá er hægt að velta 

því fyrir sér hvort sé verið að stuðla að þeim þáttum sem PISA mælir. Hvort það sé í raun verið 

að nota fjölbreytta kennsluhætti til þess að veita nemendum tækifæri til þess að sjá efnið frá 

mörgum sjónarhornum og efla þar með læsi þeirra. Rannsóknir sýndu einnig að kennslubókin 

stýrði oft kennslunni og að kennarar töldu sig knúna til að komast yfir ákveðið lesefni á 

ákveðnum tíma (Brynja Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson, 2016; Meyvant Þórólfsson o.fl., 

2007). Þá er spurning hvort aðferðir eins og læsisfimman hjálpi kennurum að komast upp úr 

bókinni og finna fjölbreytt verkefni. Einnig má velta fyrir sér hvort menntun kennara skipti 

þarna máli, að kennarar sem eru ekki með menntun á náttúrufræðisviði eigi erfiðara með að 

hugsa út fyrir bókina. 

Áhugavert er að sjá hversu lágt hlutfall kennara sem kenna náttúrugreinar eru búnir að 

mennta sig í námsgreininni (Birna Hugrún Bjarnadóttir o.fl., 2007; Brynja Stefánsdóttir og 

Meyvant Þórólfsson, 2016). Þegar horft er til þess hversu flókinn orðaforðinn getur verið og 

að nemendur séu í raun að læra nýtt tungumál (Hafþór Guðjónsson, 2011; Wellington og 

Osborne, 2001) er vert að velta því fyrir sér hvort kennari sem er ekki vel að sér í efninu nái að 

gera efninu góð skil. Vert væri að skoða nánar hvort kennarar sem eru ómenntaðir í greininni 

séu í raun að fara rétt með hugtökin sem tengjast náttúrufræði sérstaklega og skilji efnið 

nægilega vel sjálfir. Ef kennarinn þekkir efnið ekki nógu vel sjálfur þá gæti hann farið rangt 
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með það og þar með ýtt undir ranghugmyndir nemenda eða búið þær til í stað þess að leiðrétta 

þær og leiða nemendur á rétta braut (Driver o.fl., 1985; Hafþór Guðjónsson, 2018). Þá gæti 

verið gott að nemendur fái einmitt tækifæri til þess að vinna á fjölbreyttan hátt með 

náttúrufræðitextann svo þeir fá tækifæri til þess að skilja hann á marga vegu, líkt og í 

læsisfimmunni. 

Freyja og Elsa sáu báðar fyrir sér að tvinna umræður inni í félagalestur þar sem nemendur 

þurfa að spyrja hver annan spurninga úr textanum, draga efnið saman og jafnvel að tala saman 

um fyrirfram ákveðna umræðupunkta. Fræðimenn eru sammála um að notað sé annars konar 

tungumál í náttúrugreinum sem nemendur þurfa að ná tökum á til að öðlast skilning á efninu 

(Hafþór Guðjónsson, 2011, 2020; Rivard og Straw, 2000; Wellington og Osborne, 2001).Það 

sama á við um allar greinar, þær eiga sér sinn sértæka orðaforða.  

6.3 Hvaða ávinningur felst í því að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum? 

Helsti ávinningurinn er að nemendur gætu öðlast betra læsi á náttúrufræðitexta með skipulagi 

læsisfimmunnar. Þeir fá tækifæri til þess að vinna á fjölbreyttan hátt með textann og auka þar 

með orðaforða sinn, sem er grundvöllurinn fyrir því að öðlast góðan lesskilning (Auður 

Pálsdóttir, 2017, bls. 39; Hoover og Gough, 1990; Sigríður Ólafsdóttir, 2015 ). Þeir fá vettvang 

til þess að ræða efnið sín á milli, ígrunda það saman og öðlast sameiginlegan skilning í 

félagalestri, en umræður eru taldar vera einn af lykilþáttunum til þess að öðlast læsi á 

náttúrufræðitexta (Hafþór Guðjónsson, 2020; Wellington og Osborne, 2001).  

En þátttakendur nefndu aðra kosti við að nota læsisfimmuna og má helst nefna sjálfstæði 

nemenda. Þeir höfðu allir orð á því að sjálfstæði nemenda væri sá þáttur sem einkennir 

læsisfimmuna einna mest. Nemendur þjálfa marga þætti; hvernig þeir hegða sér, hvar þeir 

eiga að vera, hvernig þeir ganga frá og að fylgja reglunum sem eru settar upp. Þeir vita alltaf 

hvað þeir eiga að gera og til hvers er ætlast til af þeim (Boushey og Moser, 2014). Einn af 

undirþáttum lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla (2013, bls. 86) er sjálfstæði og samvinna. 

Kennarar ættu að stuðla að sjálfstæði nemenda í námi og með skipulagi læsisfimmunnar er 

auðvelt að vinna að því. Þátttakendur nefndu einnig annan undirþátt lykilhæfninnar sem þeir 

telja læsisfimmuna stuðla að en það er að nemendur taki ábyrgð á námi sínu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 86). Í læsisfimmunni er nemendum kennt að velja verkefni og lesefni 

við hæfi og taka þar með ábyrgð á því hvort þeir séu með viðeigandi námsefni. Þátttakendur 

töluðu allir um að valið sem nemendur fá í læsisfimmunni sé gott og stuðli að ábyrgð á námi. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 21) leggur áherslu á lýðræði í skólastarfi og það eigi að 

taka tillit til áhuga nemenda í öllu námi. Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt að nemendur hafa lítið 

val á viðfangsefnum eftir getu eða áhuga, hvernig þeir læra eða skila verkefnum (Gunnar E. 

Finnbogason o.fl., 2017; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 178-179). Rannsóknir sýna að þegar 
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nemendur fá val í náminu þá eykst áhugi þeirra og þeir sýna betri frammistöðu (Patall o.fl., 

2010; Waterschoot o.fl., 2019). Einn af lykilþáttum læsisfimmunnar er að nemendur hafi mikið 

val og er það eflaust sá þáttur sem lætur skipulagið ganga jafn vel og raun ber vitni. En hafa 

þarf í huga hvernig val nemendum er gefið og hvort þeir séu með færni til þess að sinna þeim 

verkefnum sem eru í boði og að valið höfði til þeirra (Patall o.fl., 2008; Patall o.fl., 2014). Það 

er áhugavert að aðferð eins og læsisfimman, sem er með fastan ramma og nákvæmt skipulag, 

veiti rúm fyrir sjálfstæði og val nemenda. 

Í læsisfimmunni er lögð áhersla á að nemendur vinni allan tímann á stöðvunum og að 

úthald þeirra sé þjálfað (Boushey og Moser, 2014). Þátttakendur sem þekkja vel til 

læsisfimmunnar tala um að námið snúi meira að nemendum og þeim verkefnum sem þeir eru 

að fást við heldur en að kennarinn sé að miðla efninu til þeirra. Nemendur eru virkir og 

sjálfstæðir í kennslustund sem gefur kennaranum svigrúm til þess að sinna þeim sem mest 

þurfa á því að halda. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 43) segir að öll börn eigi rétt á að 

sækja skóla þar sem komið er til móts við þarfir þeirra. Í læsisfimmunni getur kennarinn sinnt 

einstaklingsþörfum og nemendur með sértæka námsörðuleika eða sérþarfir geta unnið 

verkefni sín á stöðvunum og þannig fengið að vera inn í kennslustofu með bekknum.  

6.4 Hvaða áskoranir felast í því að nota læsisfimmuna í náttúrugreinum? 

Eins og komið hefur fram er helsta áskorunin að koma þremur kennsluaðferðum að í 

læsisfimmunni sem aðalnámskrá grunnskóla (2013) kveður á um að eigi að nota í 

náttúrugreinum. Þessar aðferðir eru verkleg kennsla, útinám og vettvangsnám en skipulag 

læsisfimmunnar er ekki hannað með þær í huga. Aðferðirnar snúa allar að því að nemendur 

öðlist reynslu af viðfangsefninu og þátttakendur voru sammála um það væri lítið mál að koma 

þessum aðferðum að í skipulaginu eða í kringum það. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina lagt 

áherslu á að nemendur fái að vinna sjálfir með efnið í náttúrugreinum, upplifa það og skoða, 

þannig öðlast þeir reynslu og betri skilning (Dewey, 2000; Hafþór Guðjónsson, 2011; SCORE, 

2013; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017).  

Skipulag læsisfimmunnar er ekki höggvið í stein og kennarinn þarf ekki að fylgja því 

nákvæmlega eftir bókinni. Birna breytti til dæmis skipulaginu sínu án þess að það kæmi niður 

á hugmyndafræðinni. Náttúrufræðikennarar sem kenna fjörutíu mínútur í senn, tvisvar til 

fjórum sinnum í viku, geta aðlagað aðferðina að sinni kennslu og þeim tímaramma sem þeir 

hafa. Undirstöðuþættirnir sem systurnar, Boushey og Moser (2014), leggja upp með; traust og 

virðing, andrúmsloftið í skólastofunni, val, ábyrgð, einbeiting, hugsun og úthald, uppbrot eins 

og heila- og hreyfihlé og það sem þær kalla tíu skref í átt að sjálfstæði, stuðla allir að bættri 

kennslu hvort sem læsisfimman er notuð eða ekki. Eflaust eru margir kennarar að vinna að 

þessum þáttum í kennslu sinni án þess að kannast við læsisfimmuna.   
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7 Lokaorð 

Dvínandi læsi nemenda á náttúruvísindi (Menntamálastofnun, 2019) er mikið áhyggjuefni og 

vert að skoða hvað sé hægt að gera til þess að bæta það. í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

mikil áhersla lögð á læsi nemenda og að þeir séu vísindalæsir í náttúrugreinum, það má því 

velta fyrir sér hvernig stendur á því að nemendum á Íslandi gengur ekki betur en raun ber vitni 

í alþjóðlegum samanburði. Gæti verið að Ísland sé að dragast aftur úr og að við séum ekki að 

uppfæra kennsluhætti í takt við kröfur nútímasamfélags? Það eru eflaust margir færir 

kennarar að vinna að góðum verkum í náttúrugreinum en miðað við árangur okkar er vert að 

íhuga hvort þeir séu nógu margir. Þegar algengasta kennsluaðferðin er enn bein kennsla frá 

kennara og vinnubókarvinna nemenda í framhaldi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014; Birna 

Hugrún Bjarnadóttir o.fl., 2007; Brynja Stefánsdóttir og Meyvant Þórólfsson, 2016) má velta 

því fyrir sér hversu mikið hefur í raun breyst á síðustu áratugum í kennslu. Höfundur man eftir 

því að þessar kennsluaðferðir voru ríkjandi þegar hann gekk í grunnskóla, síðast árið 2005. 

Heimurinn í dag er hraður, það er auðvelt að finna margvíslega þekkingu á netinu og 

áherslurnar því allt aðrar þegar kemur að hvers konar hæfni nemendur þurfa að búa yfir við 

lok grunnskóla. Nemendur þurfa að geta unnið með öðrum, verið sjálfstæðir, ábyrgðarfullir og 

með gagnrýna hugsun en þetta eru allt atriði sem eru talin vera lykilhæfni í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) og nemendur eiga að vinna að alla skólagönguna. Auk þess þurfa nemendur 

að vera læsir, kunna að nýta, greina og meta fjölbreytta texta og upplýsingar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Þar sem höfundur hefur töluverða reynslu af læsisfimmunni þá var hann með fyrir fram 

gefnar hugmyndir um viðfangsefni þessarar rannsóknar. Hann grunaði að hægt væri að nýta 

skipulag læsisfimmunnar til þess að efla læsi nemenda á náttúrufræðitexta sem reyndist rétt. 

Hins vegar kom í ljós að það er margt sem kennarinn þarf að hafa í huga ef hann ætlar að nota 

aðferðina. Má nefna verklegu æfingarnar og hvernig hann ætlar að útfæra þær. Mikilvægt er 

að þær séu vel skipulagðar og að kennarinn sjái til þess að gagnleg umræða fari fram á meðan 

þær eru framkvæmdar. Kennarinn þarf að geta fylgst vel með og hjálpa nemendum að ræða 

um viðfangsefnið og nota hugtökin rétt vegna þess að þeir eru oft með ákveðnar forhugmyndir 

sem geta verið rangar (Driver o.fl., 1985; Hafþór Guðjónsson, 2018; Woodley, 2009, bls. 49).  

Annað sem vakti athygli var þegar einn kennaranna fór að ræða um viðfangsefnin sem PISA 

mælir í náttúrugreinum; að nemendur geti útskýrt fyrirbæri, beitt vísindalegri nálgun og túlkað 

gögn á vísindalegan hátt. Má íhuga hvort náttúrufræðikennarar hugsi um þetta þegar þeir 

skipuleggja kennslu sína, hvort þeir séu búnir að kynna sér innihald PISA og hvað er ætlast til 

af nemendum þar. Kennurum ber ekki skylda að kenna samkvæmt PISA heldur aðalnámskrá 

grunnskóla (2013, bls. 169-175) en þar eru ýmis hæfniviðmið sem stuðla að þessum þremur 
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þáttum sem PISA leggur áherslu á. Þá má velta fyrir sér hversu vel kennarar eru að vinna að 

þessum hæfniviðmiðum með nemendum. Það væri áhugavert að rannsaka þetta og taka með 

inn í reikninginn að margir kennarar sem kenna náttúrugreinar eru ekki menntaðir í greininni. 

Hægt væri að athuga hvort það sé einhver munur á kennslu þeirra sem eru sérmenntaðir í 

náttúrugreinum og þeirra sem eru það ekki, en það er líklega efni í aðra rannsókn.  

Svarið við rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í þessari rannsókn: Hvernig er 

hægt að nota læsisfimmuna í kennslu í náttúrugreinum?, er að hægt er að nota læsisfimmuna 

í kennslu í náttúrugreinum á marga vegu. Það er undir kennaranum komið hvernig hann 

aðlagar verkefnin að viðfangsefninu og sínum aðstæðum. Með því að nota fimm þætti 

læsisfimmunnar í náttúrugreinum; sjálfstæðan lestur, félagalestur, hlustun, ritun og 

orðavinnu, öðlast nemendur betri skilning á náttúrufræðitexta og þar með efla þeir læsi sitt á 

þess konar textagerð. Ávinningur aðferðarinnar er einnig að nemendur verða  sjálfstæðari í 

námi sínu, hafa fá val, taka meiri ábyrgð, eru virkir og fá tækifæri til þess að vinna með 

náttúrufræðitexta á fjölbreyttan hátt. Helstu áskoranir eru að koma að þeim kennsluaðferðum 

sem eru taldar mikilvægar í náttúrufræðikennslu og falla ekki undir læsisfimmuna, eins og 

verklegar æfingar, vettvangsathuganir og útikennsla.  

Þótt ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á aðra kennara þá gefa 

þær hugmynd um hvernig aðferð eins og læsisfimman getur gagnast í náttúrugreinum. Það 

sem heillaði þátttakendur mest tengdist ekki námsefninu sjálfu heldur því að nemendur urðu 

betri námsmenn. Þeir urðu sjálfstæðir, virkir í kennslustund, lærðu að meta getu sína og tóku 

meiri ábyrgð á námi sínu. Læsisfimman er í raun aðferð sem snýr að læsi nemenda og að þeir 

fái tækifæri til að efla það með ýmsum leiðum; lestri, hlustun, umræðum, orðavinnu og ritun. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að læsisfimman geti einnig aukið læsi nemenda á 

náttúrufræðitexta þar sem þeir fá tækifæri til þess að vinna með textann á fjölbreyttan hátt.  
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Viðhengi 1 – Viðtalsrammi 1  

Viðtalsrammi sem er til viðmiðunar í viðtali við þátttakendur sem þekkja læsisfimmuna 

1. Hvernig kynntist þú læsisfimmunni? 

a. Hvað hefur þú notaða hana lengi? 

b. Hvernig hefur notkun hennar þróast í þinni kennslu? 

2. Hvernig myndir þú lýsa kennslustund þar sem læsisfimman er notuð? 

a. Hvar liggja áherslurnar? 

b. Hvað gerir kennarinn? 

c. Hvað gera nemendur? 

3. Hvernig er læsisfimman öðruvísi en aðrar kennsluaðferðir? 

a. Er hún að einhverju leyti betri? 

b. Er hún að einhverju leyti ekki eins góð? 

4. Hver eru helstu markmið læsisfimmunnar í þinni kennslu? 

a. Hvað eiga nemendur að geta? 

b. Hvað eiga nemendur að læra? 

5. Hvernig gengur að tengja hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla við læsisfimmuna? 

a. En lykilhæfni? 

b. Finnst þér auðvelt að vinna að hæfniviðmiðum með læsisfimmunni?  

i. Af hverju? Af hverju ekki? 

c. Eru einhver hæfniviðmið sem þú manst eftir sem þér finnst erfitt að ná með 

kennsluháttum læsisfimmunnar? 

i. Ef já – af hverju? Er hægt að útfæra það öðruvísi? 

6. Hefur þú notað læsisfimmuna í náttúrugreinum? 

a. Ef já – hvernig var það gert? 

i. Var breytt einhverjum þáttum? 

ii. Hvernig fannst þér ganga? 

iii. Hvernig var unnið með nýjan orðaforða? 

iv. Hvernig var unnið með verklegar athuganir? 

v. Fannst þér kennslustundin nýtast betur? Hvernig þá? 

vi. Fannst þér læsi nemenda á náttúrufræðitexta aukast með notkun 

læsisfimmunnar? En miðað við fyrri kennsluaðferðir? 
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b. Ef nei – finnst þér að það ætti að gera það? 

i. Af hverju?/Af hverju ekki? 

ii. Þyrfti að breyta einhverjum þáttum? 

iii. Hvernig myndir þú lýsa kennslustund þar sem læsisfimman er notuð í 

náttúrugreinum? 

iv. Hvernig ætti að vinna með nýjan orðaforða? 

v. Hvernig ætti að vinna með verklegar athuganir? 

vi. Heldur þú að kennslustundin muni nýtast betur? Hvernig þá? 

vii. Heldur þú að læsi nemenda á náttúrufræðitexta muni aukast með 

notkun læsisfimmunnar? En miðað við aðrar kennsluaðferðir? 

7. Myndir þú mæla með því við aðra kennara að nota læsisfimmuna í kennslu í 

náttúrugreinum? 

a. Af hverju?/Af hverju ekki? 

8. Hverja telur þú vera helstu kosti læsisfimmunnar? 

a. En ókosti? 

9. Hvern telur þú vera helsta kost læsisfimmunnar í kennslu í náttúrugreinum? 

a. En ókost? 

10. Ætlar þú að halda áfram að nota læsisfimmuna í þinni kennslu? 

a. Af hverju?/Af hverju ekki? 

11. Almennar spurningar: 

a. Hvað hefur þú starfað lengi sem kennari? 

b. Aldur? 

c. Á hvaða stigi kennir þú núna? 

d. Hver er menntun þín? 
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Viðhengi 2 – Viðtalsrammi 2 

Viðtalsrammi sem er til viðmiðunar í viðtali við þátttakendur sem eru náttúrufræðikennarar 

1. Hvaða kennsluaðferðir notar þú mest í þinni kennslu? 

a. Af hverju? 

2. Eru einhverjar kennsluaðferðir sem þú myndir vilja nota meira af? 

a. Af hverju? 

3. Hvaða kennsluaðferðir notar þú í þinni kennslu sem þú telur auka læsi nemenda á 

náttúruvísindi? 

a. Einhverjar aðferðir sem þú telur betur til þess gerðar en aðrar? Af hverju? 

4. Hvaða þætti leggur þú mest áherslu á í þinni kennslu? 

a. Verklegar æfingar, skýrslugerð, gagnrýna hugsun, sjálfbærni, ritun, orðavinna, 

lestur og lesskilningur o.s.frv. 

b. Af hverju? 

5. Telur þú að hægt sé að ná betri árangri með læsi nemenda á náttúruvísindi með öðrum 

leiðum? Þá hverjum og hvernig? 

6. Hefur þú heyrt um læsisfimmuna?  

a. Ef nei; þá útskýrir rannsakandi stuttlega fyrir þátttakanda aðferðina. 

b. Ef já, þá er farið í næstu spurningu. 

7. Telur þú að skipulag læsisfimmunnar gæti ýtt undir læsi í nemenda á náttúruvísindi? 

a. Ef nei, af hverju ekki? 

b. Ef já, hvernig þá? 

8. Getur þú hugsað þér að nota skipulag læsisfimmunnar eingöngu? 

a. Ef nei, af hverju ekki? 

b. Ef já, af hverju? 

9. Hvaða aðferðir telur þú mikilvægastar til að ýta undir skilning og læsi nemenda á 

náttúruvísindi? 
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Viðhengi 3 – Yfirlýsing um upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/aður samþykki með undirskrift minni þátttöku í rannsókn Maríönnu 

Sigurbjargardóttur, nemanda á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Samþykkið veiti ég 

eftir að hafa fengið upplýsingar um rannsóknina í tölvupósti sem ég hef í minni vörslu. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig og hvort læsisfimman getur nýst í 

náttúrufræðikennslu. Það verða ræddar kennsluaðferðir sem kennarar nota í kennslu sinni og 

hvaða aðferðir þeir nota til að stuðla að læsi nemenda á náttúrufræðitexta. 

 

Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa og vitnað verður í 

ummæli mín undir dulnefni og fyllsta trúnaðar gætt. 

 

______________________________ 

Staður og dagsetning 

 

_________________________________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

_________________________________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 

 


