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Lestur barna er talin vera flóknasta hugræna aðgerð  

sem börn þurfa að ná tökum á í lífinu  

(Hulme og Snowling, 2011). 
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Formáli 

Áhugi minn á lesskilningi hefur verið til staðar í allmörg ár og hann varð ennþá öflugri eftir að 

ég fór að starfa sem kennari. Ég fór að velta því fyrir mér hvort það væri til einhver leið til 

þess að auka orðaforða og lesskilning nemenda minna með einhverju móti og út frá því fékk 

ég hugmyndina að þessari rannsókn.  

Þegar ég var búin að ákveða hvað ég vildi rannsaka betur var ekki um neinn leiðbeinanda 

annan að ræða en Baldur Sigurðsson, dósent við kennaradeild Háskóla Íslands. Ég vil fá að 

þakka Baldri fyrir þá einstöku þolinmæði sem hann hefur sýnt mér, allan þann stuðning og 

síðast en ekki síst hversu góður hann var að stappa í mig stálinu og hvetja mig áfram. Án hans 

hefði þessi rannsókn líklega legið í skúffunni um ókomna framtíð. Ég vil einnig fá að þakka 

allri fjölskyldu minni, móður minni og systkinum fyrir stuðninginn. Og síðast en ekki síst vil ég 

fá að þakka manninum mínum, Stefáni Torfa Sigurssyni, fyrir alla þá þolinmæði og 

umburðarlyndi í minn garð ásamt öllum börnunum okkar, tengdabörnum og barnabörnum. 

Takk fyrir að elska mig eins og ég er, án ykkar væri ég ekki á þeim stað sem ég er núna. 

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, ____. __________________ 2021 

 

Sigurey Valdís Eiríksdóttir Hjartar 
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Ágrip 

Íslensk ungmenni hafa síðan um aldamót dregist jafnt og þétt aftur úr nágrannaþjóðum 

okkar í lestri ef miðað er við PISA-kannanir. Ástæðurnar eru margþættar en líklegt er að 

áhugaleysi um lestur sé ein þeirra. Markmið með þessari rannsókn var að skoða hvort rækt 

við vandaðan upplestur og túlkun texta í litlum hópi geti haft áhrif á áhuga og lesskilning? 

Rannsókn var gerð á 48 nemendum í fjórða bekk í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Lesskilningspróf var lagt fyrir þá í upphafi vetrar og síðan aftur í desember sama ár. 

Nemendahópnum var skipt upp í tvo jafna hópa á grundvelli niðurstaðna úr 

lesskilningsprófinu sem tekið var í ágúst. Íhlutun fengu 24 nemendur og var þeim skipt niður í 

fimm hópa sem voru nefndir Ís, Vatn, Jörð, Loft og Eldur, með 4 til 6 nemendum í hverjum 

hópi. Nemendur hittust einu sinni í viku í tólf vikur, lásu upp hver fyrir annan í notalegu og 

öruggu umhverfi, og vönduðu framburð og túlkun. Þeir ræddu um efni bókanna og lögð var 

áhersla á að hafa ánægju af þessum stundum og kveikja áhuga á lestri.  

Niðurstöður sýndu að báðum hópunum fór fram á tímabilinu.Framfarir í íhlutunarhópi 

voru ívið meiri en sá munur var ekki marktækur. Nemendur í íhlutunarhópi sýndu áhuga á að 

taka þátt í lestrinum og virtust hafa ánægju af að lesa og hlusta.  Rannsakandi tók eftir að 

áhugi nemenda á lestri bóka virtist vera smitandi því nemendur í samanburðarhópnum 

óskuðu líka eftir að vera í litlum lestrarhópum.  

Rannsóknin gefur tilefni til þess að skoða þann möguleika að kenna börnum lestur og 

lesskilning á annan hátt en tíðkast hefur í grunnskólum landsins. Kennsla í litlum hópum með 

áherslu á upplestur og ánægju af lestri virðist auka áhuga þeirra og skilning.  
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Abstract 

Icelandic students have since the turn of the century performed less well than the other 

Nordic countries on the international PISA tests. The reasons are many but it is likely that 

lack of interest is one of them. The aim of this study was to examine whether student's 

careful and expressivereading in small groups affects their reading comprehension and 

interest in reading. 

A study was conducted on 48 students in 4th grade in a primary school in the capital 

area. Students were given a reading comprehension test at the beginning of winter and then 

again in December of the same year. The student group was divided into two equal groups 

of students based on the results of the first reading comprehension test. There were 24 

students in the intervention group and they were then divided into five smaller groups called 

Ice, Water, Earth, Air and Fire, with 4 to 6 students in each group. Each group was given 12 

hours of instruction in delivering high-quality readings as well as doing so in a pleasant and 

safe environment. 

The results did not conclusively show that the students in the intervention group 

improved their reading comprehension. The results showed the majority of students in both 

groups performed better. The researcher noticed an increase of interest with the students' 

whether they were in an intervention group or a control group. Reading books seemed to be 

contagious, and the control group would also have liked to be in small reading groups. 

It is a matter of concern whether it is not appropriate for students to look at the 

possibility of teaching reading and reading comprehension in a different way than has been 

the case in the country's primary schools to date.  
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1 Inngangur 

Lesskilningur er undirstaða alls náms, til þess að læra verður þú að skilja það sem þú lest. 

Lestur og læsi, og þar með lesskilningur, er beinlínis eitt meginverkefni allra opinberra 

skólakerfa í heiminum. Aðildarlönd OECD og fleiri ríki heims hafa frá árinu 2000 tekið þátt í 

samstarfi um að leggja viðamikið lesskilningspróf fyrir 15 ára unglinga, PISA-prófið svokallaða 

(Programme for International Students Assessment), sem ætlað er að meta almennt læsi (e. 

reading literacy), stærðfræðilæsi (e. mathematical literacy) og vísindalæsi (e. scientific 

literacy) (Menntamálastofnun, 2019). Um það leyti, það er við 15 ára aldur, lýkur 

skyldubundinni skólagöngu í flestum löndum svo prófið er talið vera mælikvarði á þá 

grunnmenntun sem hvert skólakerfi veitir. Prófið hefur þróast með það að leiðarljósi að 

verkefni séu sem fjölbreyttust og endurspegli viðfangsefni og áhugamál ungs fólks og að 

textinn sé sambærilegur við það sem ungt fólk þarf að lesa þegar það aflar sér upplýsinga. Í 

samræmi við það hefur hvers kyns nettengdum verkefnum fjölgað með árunum.  

Prófið er lagt fyrir á þriggja ára fresti. Í hvert skipti reynir á alla þrjá þætti læsis sem 

prófaðir eru, en hingað til hefur einhver einn hinna þriggja verið í forgrunni. Almennt læsi var 

í forgrunni í prófunum árin 2000, 2009 og 2018. Því hefur verið skipt í þrjá prófþætti: 

upplýsingaleit, sem árið 2018 var um það bil 25% af prófinu, skilning, sem var um það bil 45% 

af prófinu, og mat og ígrundun, sem voru um það bil 30% af prófinu (Menntamálastofnun, 

2019). Þarna áttu nemendur í sumum verkefnum að meta textann og segja hversu 

nákvæmur hann var, upplýsandi og óhlutdrægur. Einnig áttu þeir að ígrunda tilgang, efni og 

form textans, bera saman upplýsingar á ólíkum stöðum í texta eða milli texta, koma auga á 

ósamræmi eða mun og draga ályktanir. Nemendur þurftu jafnvel að nýta eigin reynslu og 

þekkingu til þess að bera saman misjöfn sjónarmið.  

Menntayfirvöld í löndum heimsins taka töluvert mark á niðurstöðum PISA-prófsins, því 

læsi almennings í samfélagi er ekki einungis til marks um árangur skólakerfisins heldur er það 

einnig talið til marks um velsæld og vera undirstaða velsældar, velferðar og jafnréttis í 

samfélaginu (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). Hér á landi hefur grannt verið 

fylgst með árangri íslenskra unglinga á prófinu, sem hefur lækkað jafnt og þétt frá því 

Íslendingar tóku fyrst þátt í prófinu árið 2000.  

Í framhaldi af slökum árangri á prófinu árið 2009 lét þáverandi menntamálaráðherra taka 

saman Hvítbók um umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Sett 

var fram það meginmarkmið að 90% grunnskólanema næðu lágmarksviðmiðum í lesskilningi 

árið 2018 — úr 79% sem það var samkvæmt PISA árið 2012. Reyndin varð önnur, árið 2018 

náðu einungis 74% nemenda þessu lágmarksviðmiði. Af niðurstöðum PISA-prófsins má draga 

þá ályktun að margt megi betur gera í kennslu læsis, kannski förum við einhvers staðar út af 
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sporinu, gerum eitthvað ekki alveg rétt eða vöndum okkur ekki nóg (Sigríður og Baldur 2017). 

Áætlun Hvítbókar var mjög metnaðarfull, og þó margt hafi verið gert samkvæmt áætlunum 

hennar er eins og það hafi ekki skilað sér sem skyldi í árangri unglinganna (Sigríður og Baldur 

2017).  

Læsið og lestrarkennslan eru meginverkefni skólakerfisins frá fyrsta og upp í tíunda bekk, 

en viðfangsefni og kennsluhættir breytast með aldri og þroska nemenda. Segja má að 

almennur hluti Aðalnámskrár 2011 leggi töluverða áherslu á læsi þvert á allar námsgreinar. 

Læsi er einn af átta grunnþáttum menntunar og skilgreind viðmið um lykilhæfni að loknu 

grunnskólanámi í öllum námsgreinum fela í sér nokkur veigamikil viðmið um lestur og 

lesskilning, auk þess sem hæfniviðmið í læsi eru skilgreind í kafla um íslensku.  

Þróun læsis er ferli frá fyrsta bekk til tíunda bekkjar þar sem viðmiðin eru hækkuð smátt 

og smátt, meiri lesfimi og betri skilningur. Börn eru prófuð í lestri með því að láta þau lesa 

upp, og kennari leggur mat á lesfimina, það er, að fylgst er með hraða og nákvæmni, en 

lestrarlagið, það er tónfallið, er notað sem vísbending um hversu vel barnið skilur það sem 

það les (Menntamálastofnun, e.d.). Í kennslu er alltaf spurning um hvenær á að gera hvað, 

hvenær á að kenna stafina, þjálfa leshraðann, kenna aðferðir til að auka lesskilning, og 

hvenær á að þjálfa upplestur.  

Í fjórða bekk eru tímamót. Þá fjölgar námsgreinum, nemendur þurfa að geta lesið og 

skilið meira til að geta lært þær greinar sem kenndar eru. Einmitt á þessum tímamótum gerir 

Aðalnámskrá ráð fyrir að nemendur geti lesið með skýrum og áheyrilegum framburði og tjáð 

sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi. Hin tæknilega færni við umskráningu 

á að vera að baki og nemendur eiga að geta einbeitt sér að því að skilja það sem þeir lesa. Í 

kafla um íslensku, undir liðnum talað mál, hlustun og áhorf (2013), eru þessi viðmið um 

hæfni nemenda í lok fjórða bekkjar tíunduð:„Nemendur eiga að geta beitt skýrum og 

áheyrilegum framburði í framsögn og sagt frá eftirminnilegum atburði, lýst ákveðnum 

hlutum og endursagt efni sem hefur verið hlustað á. Einnig eiga nemendur að geta horft á 

með einbeitingu og athygli á upplestur, átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi.“ Undir 

liðnum lestur og bókmenntir er miðað við „ að nemendur geti nýtt sér góðan orðaforða við 

að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi og tengt það við þekkingu og reynslu 

sína.“ Einnig eiga nemendur að geta valið sér bækur og annað lesefni eftir áhuga og þörfum, 

eins og til dæmis fyrir yndislestur. 

Lestur nemenda með tónfalli (e. prosodic reading) gefur vísbendingu um hversu vel eða 

illa hann stendur sig í lestri og lesskilningi (National Reading Panel, 2000; Schwanenflugel 

o.fl., 2004). Vandaður upplestur með tónfalli eða túlkandi upplestur (e. expressive reading) 

er sú tegund upplestrar sem foreldrar og kennarar nota þegar þeir lesa fyrir börn, og leikarar 

í öllum sínum flutningi texta. Vitað er að með túlkun sinni miðar upplesarinn merkingu sem 
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gerir textann bæði áheyrilegri og skiljanlegri. Börn geta skilið texta sem lesinn er upp fyrir 

þau, sem þau myndu kannski ekki skilja ef þau ættu að lesa hann sjálf. Túlkun upplesarans, 

með tónfalli, þögnum og áherslum, færir hlustendum lifandi skilning á efninu umfram það 

sem felst í orðunum sjálfum, og rittáknunum á blaðinu. 

Í þessu samhengi er gert ráð fyrir að góður upplestur og framsögn, með tónfalli sem 

miðlar skilningi á textanum, haldist í hendur við góðan mál- og lesskilning. Lítið er hins vegar 

vitað um hvernig orsakasambandi upplestrar og skilnings er háttað. Almennt er gert ráð fyrir 

að góður skilningur sé forsenda góðs upplestrar, og með því að efla lesskilning og 

málskilning, til dæmis með því að efla orðaforða og útskýra texta, sé verið að skapa 

forsendur fyrir góðum upplestri. Minna hefur verið rætt um að orsakasamhengi geti verið í 

hina áttina, að þjálfun í vönduðum túlkandi upplestri geti haft áhrif á lesskilning.  

Satt að segja er mjög lítið fjallað um þjálfun í vönduðum túlkandi upplestri í sambandi við 

lestrarkennslu, en margt bendir til að meiri rækt við vandaðan upplestur í skóla geti ekki 

einungis stuðlað að vandaðri framburði og framsögn tungumálsins, heldur geti einnig haft 

áhrif á lesskilning og málskilning (Miller og Schwanenflugel, 2006; Veenendaal o.fl., 2014). 

Í þessari rannsókn var skoðað hvort unnt væri að vinna að lestrarmarkmiðum í fjórða 

bekk með því að leggja meiri rækt við að kenna nemendum að beita skýrum og áheyrilegum 

framburði við upplestur með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi, eins og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) mælir fyrir um. Þetta var gert með það að markmiði að 

komast að því hvort meiri og markvissari rækt við þennan þátt upplestrar hefði áhrif á 

lesskilning nemenda. Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í fjórða bekk í stórum 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, nemendur sem fæddir eru árið 2011.  

Rannsóknarspurningin var:  

Hvaða áhrif hefur þjálfun í vönduðum túlkandi upplestri á lesskilning? 

Markmið verkefnisins var að skoða hvort hægt væri að auka lesskilning nemenda með því 

að kenna þeim vandaðan upplestur. Ég vildi líka kanna hvernig aðstæður þarf að skapa til að 

nemendum þyki eðlilegt og ánægjulegt að vanda upplestur sinn og framsögn frammi fyrir 

öðrum og hvernig unnt er að þjálfa börn í að miðla skilningi sínum sem best í túlkun texta.  

Af eigin reynslu og reynslu jafnaldra og samkennara álykta ég að sú kynslóð kennara sem 

nú starfar í skólum hafi ekki mikla reynslu af því að áhersla hafi verið lögð á að þjálfa 

vandaðan upplestur og framsögn nemenda í skóla. Kennarar leggi því sjálfir ekki mikla rækt 

við að þjálfa nemendur sína markvisst í vönduðum upplestri nú á dögum. Engu að síður lesa 

bæði kennari og nemendur upp texta hver fyrir annan á hverjum degi. Það er von mín að 

rannsókn þessi geti orðið til þess að leiðbeina kennurum hvernig unnt er að efla lestur og 

lesskilning með því að leggja rækt við vandaða framsögn og túlkun í upplestri. 
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2 Lestur, lesskilningur og upplestur 

Lesskilningur (e. reading comprehension) er talinn vera ein flóknasta aðgerð sem manneskjur 

þurfa að læra og einnig eitt af því mikilvægasta fyrir nemendur til þess að ná árangri í skóla 

og í samfélaginu (Calet, Pérez-Morenilla og De los Santos-Roig, 2019; Ricketts o.fl., 2014).  

2.1 Málþroski og málskilningur 

Málvitund og málskilningur barna byrjar að þróast við fæðingu. Um 12 mánaða aldur fara 

börn að geta tjáð sig með hljóðum sem líkjast orðum og þegar þau eru um eins og hálfs árs til 

þriggja ára eru þau farin að geta tengt tvö orð, til dæmis „mamma lúlla“ (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013; Sigríður Sigurjónsdóttir e.d.). Smám saman fjölgar orðunum og úr 

verða setningar. Í byrjun er orðaforðinn mjög takmarkaður og ekki einstök orð sem skipta 

mestu máli heldur samhengið og hjómfallið í því sem sagt er. Alúð, blíða og vellíðan annars 

vegar og sársauki, hungur og vanlíðan hins vegar lýsa sér með ólíkum hætti í tónfalli og tákna 

þá merkingu sem máli skiptir.  

2.1.1 Þættir málvitundar 

Tungumálið er sá grunnur sem lagður er til þess að samskipti okkar og tengsl við umhverfið 

gangi og börnin læra að tala út frá sínu umhverfi og samskiptum. Tungumálið er margslungið 

og flókið, tákn og orð hafa mismunandi merkingar og koma til skila til finningum, hugsunum 

og menningu. Oft er talað um málvitund, þá vitund eða kunnáttu sem börn og fullorðnir hafa 

um málið. Málvitundin (e. language awareness) felur í sér nokkra þætti sem skýra getu barna 

á hverjum tíma og geta verið leiðbeinandi fyrir kennara og uppalendur um hvað þarf til að 

þjálfa og rækta tungumálið. Í mörgum kennslubókum um máluppeldi er gert ráð fyrir 

nokkrum þáttum málvitundar, oftast þessum fimm (Otto, 2014):  

Hljóð- og hljóðkerfisvitund (e. phonic and phonological awareness),  

orð- og orðhlutavitund (e. morphological awareness),  

setningavitund (e. syntactic awareness),  

málnotkunarvitund (e. pragmatic awareness) og,  

ritháttarvitund (e. orthographic awareness)  

Góð málvitund lýsir sér meðal annars í því að börn geta notað tungumálið og leikið sér 

með það á mismunandi hátt, bæði í leik með merkingu og í leik með hljóð, án tillits til 

merkingar (Freyja Birgisdóttir, 2012). Við þetta má svo bæta orðaforða sem tengist þessum 

þáttum málvitundar með ýmsum hætti.  

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265659019826252
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Þættir málvitundarinnar og orðaforðinn eru undirstaða lesskilnings. Traust orð- og 

orðhlutavitund gerir börnum kleift að tengja ný orð og merkingu þeirra við orð og orðhluta 

sem þau þegar kunna. Þegar börn búa til ný orð eru þau að beita orð- og orðhlutavitund 

sinni. Góð setningavitund snýst um að skilja hvaða orð eiga saman, hvernig beygingarkerfið í 

íslensku, sambeyging og fallstjórn gefa upplýsingar um tengsl orðanna og áhrif þeirra hvert á 

annað, að skilja langar og flóknar setningar og að láta ekki ruglast af því að setningar geta 

haft margvíslega orðaröð. Barn sem ekki skilur til dæmis hvernig fullyrðing breytist í 

spurningu eða hvaða áhrif neitun í setningu hefur á merkingu getur hæglega misst þráðinn í 

texta. Heildarsamhengi milli orða í setningum og málsgreinum er ekki ljóst af prentuðum 

texta á blaði en verður ljóst í túlkandi upplestri. Til að geta lesið texta með eðlilegum 

áherslum og blæbrigðum verður lesandi að skilja þetta heildarsamhengi (Sigríður og Baldur, 

2017). 

2.1.2 Orðaforði  

Einn grundvallarþáttur málskilnings er góður orðaforði (e. vocabulary). Í máltökufræðum er 

stundum talað um orðasafn (e. lexicon) eða orðasafn hugans (e. mental lexicon) sem safn 

þeirra orða sem barn þekkir og getur skilið og notað. Undraverður hæfileiki barna til að læra 

tungumálið hefur verið viðfangsefni fræðimanna svo áratugum skiptir. Miklu skiptir að þessi 

ræktun orðaforðans hefjist strax í frumbernsku og að orðaforða tungumálsins sé haldið að 

þeim jafnt og stöðugt (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010). 

Orðaforði og lesskilningur tengjast órjúfanlegum böndum þegar talað er um að lesa sér til 

gagns, þ.e.a.s. það sem þú lest það skilur þú (Baker o.fl., 1995; Chall og Jacobs, 2003; Freyja 

Birgisdóttir, 2016; Hart og Risley, 2003; Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010; Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2016; Snow, o.fl., 1998). Það er mikilvægt að skoða tengslin á milli 

orðskilnings og lesskilnings vegna þess að ef einstaklingur skilur ekki orðin sem hann er að 

lesa þá nær hann ekki innihaldi textans (Laufer og Ravenhorst‒Kalovski, 2010). Sá orðaforði 

sem nemandi hefur skiptir máli þegar kemur að lesskilningi og málskilningi. Orðaforði 

nemenda kemur frá heimilum þeirra og síðar bætist við sá orðaforði sem er í 

skólasamfélaginu. Nemendur sem hafa fengið mikla málörvun í nærumhverfi sínu standa því 

betur að vígi þegar kemur að lesskilningi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir 

o.fl., 2009; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010). Þegar við heyrum ný orð 

eða lesum ný orð sem við skiljum ekki getum við oft getið okkur til um hvað þau þýða með 

því að setja þau í samhengi við það sem við lásum eða í hvaða samhengi þau eru sögð (Otto, 

2014) 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir því að nemandi hafi lítinn orðaforða og málskilning. Sem 

dæmi geta nemendur af erlendum uppruna haft lítinn orðaforða í íslensku, en lesskilningur 
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er einnig háður þróun annarra vitrænna þátta. Nemendur sem hafa lítinn orðaforða eða 

málskilning í bernsku og fá ekki aukna málörvun í leikskóla eru líkleg til að dragast aftur úr. 

Þannig eykst bilið milli þeirra sem hafa mikinn og lítinn orðaforða við þriggja ára aldur og 

breikkar smám saman eftir því sem líður á skólagönguna og birtist í mismunandi námsárangri 

í prófum. Nemendur sem byrja vel í námi eru líklegri til þess að halda því áfram en nemendur 

sem byrja ekki vel eru ólíklegri til þess að mati Stanovich (1986), en þetta er þekkt sem 

Mattheusaráhrif. Í rannsókn sem gerð var af Sigríði Ólafsdóttur, Freyju Birgisdóttur, 

Hrafnhildi Ragnarsdóttur og Sigurgrími Skúlasyni árið 2016 kom í ljós að þessi áhrif eru mjög 

greinileg í íslenskum skólum. Þau sýndu fram á að sá munur sem greina mátti hjá þriggja ára 

börnum í leikskóla hélt áfram upp í grunnskóla og varð meiri eftir því sem börnin eltust.  

Fjölbreyttur orðaforði og skilningur á orðunum er grunnurinn að góðu lestrarnámi allra. 

Um níu ára aldurinn eða í fjórða bekk ætti barn að vera farið að lesa áreynslulaust og ná 

innihaldi textans vegna þess að þá byrjar námið að þyngjast. Sjaldgæfari orð koma fyrir í 

texta þeirra og erfiðari orð verða notuð og því er nauðsynlegt að barnið búi yfir góðum 

orðaforða (Erla Lind Þórisdóttir 2017).  

Þó kennarar og skólayfirvöld um allan heim hafi verið meðvituð um Mattheusaráhrifin í 

skólakerfinu árum saman hefur gengið erfiðlega að fyrirbyggja þau. Nemandi sem er komin í 

fjórða bekk og hefur lítinn orðaforða er þegar farinn að dragast aftur úr samnemendum 

sínum í skólanum og líklegt er að hann dragist enn meira aftur úr það sem eftir er 

skólagöngunnar. Hann á erfiðara með að skilja námsefnið og því er líklegra að honum finnist 

það erfitt og leiðinlegt, sem aftur dregur úr áhuga. Það getur gert það að verkum að 

nemandinn forðast að lesa og verður fráhverfur lestri og þeim verkefnum sem þarf að vinna 

með því að lesa texta (Hoover og Tunmer, 2018). Það er því til mikils að vinna ef tekst að 

vekja áhuga barna á tungumálinu og orðaforða þess og ef til vill er fjórði bekkur eitt síðasta 

tækifærið sem skólarnir hafa til þess.  

2.2 Lestrarkennsla 

Hið svokallaða einfalda lestrarlíkan (e. simple view of reading) hefur mikið verið notað til að 

útskýra undirstöðuþætti lestrar og þar með lesskilnings (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og 

Gough, 1990). Líkanið gerir ráð fyrir að lestur og lesskilningur mótist af tvennu, annars vegar  

færni í umskráningu (e. decoding) og orðakennslum (e. word recognition) og hins vegar 

orðaforða og málskilningi (e. language comprehension). Umskráning er það að geta breytt 

stöfum ritmálsins í hljóð talmálsins og tengt þau í orð þannig að hið prentaða orð hljómi eins 

og eðlilegt orð í talmáli sem barnið getur kannast við. Orðakennsl er sú hæfni nemanda að 

þekkja orðin sjónrænt eða heyrnrænt og skilja það. Forsenda þess að nemandi kannist við 

orðin og skilji þau er sú að hann hafi náð góðum tökum á talmálinu og orðaforða þess. 
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Rannsóknir sýna  að það séu tengsl á milli orðaforða og lesskilnings og á milli lesskilnings og 

málskilnings nemenda (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2016; Verhoeven, van Leeuwe og Vermeer, 

2011; Hoover og Tunmer, 2018). 

Hér á landi er miðað við að formleg lestrarkennsla hefjist í fyrsta bekk grunnskóla, þegar 

börn eru sex ára (Jón Torfi Jónasson, 2008). Áður fyrr var lestrarnámi ekki haldið að börnum í 

leikskóla en það hefur breyst. Á níunda áratug liðinnar aldar kom út bókin Markviss málörvun 

sem ætluð var leikskólum (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 

1999). Þar eru æfingar í að þjálfa mál og málvitund barna í talmáli sem búa þau undir 

lestrarnám með mismunandi aðferðum. 

2.2.1 Aðferðir í lestrarkennslu 

Hér á landi hefur í áratatugi verið stuðst við svokallaða hljóða- (e. phonics) aðferð í 

lestrarkennslu byrjenda eða einhver afbrigði hennar. Þá er börnum kennt að tengja saman 

stafi og hljóð sem mynda orð. Aðferðin er svokölluð eindaraðferð og byggist á því að vinna 

með minnstu einingarnar, stafina og hljóðin og tengja í stærri einingar, orð og setningar. Í 

stuttu máli er farið er frá hinu smáa til hins stóra.  

Önnur aðferð eða nálgun í kennslu er kölluð byrjendalæsi, en sú aðferð hefur rutt sér til 

rúms í íslenskum skólum undanfarin ár (Rósa Eggertsdóttir, 2019). Byrjendalæsi byggist á að 

blanda saman fleiri og fjölbreyttari aðferðum svo hin eiginlega hljóðaaðferð fær minna vægi. 

Lögð er meiri áhersla á að sýna nemendum gæðatexta. Byrjað er á heildinni, bók eða sögu, 

og unnið með hana í þremur þrepum. Kennari byrjar á að sýna nemendum bókina, lesa hana 

og rabba um hana. Þá fá nemendur að glíma við efnið, sögu, persónur, orð eða stafi og að 

lokum er merking sögunnar endursköpuð með einhverjum hætti, í mynd eða texta. Með 

þessu er verið að auka vitund barna um hvað bók hefur að geyma. Byrjendalæsi telst vera 

samvirk aðferð, sem þýðir að komið er að lestrinum bæði með því að greina heildina (heilar 

bækur, texta, setningar og orð) í einingar og með því að raða einingunum (stöfum og 

hljóðum) í stærri heildir (Rósa Eggertsdóttir, 2019). Blandað er saman ólíkum aðferðum til að 

vinna úr tilteknum texta sem allar stefna að sama marki. 

Ýmsar aðrar einstakar aðferðir við lestrarkennslu hafa skotið upp kolli á síðustu árum og 

náð útbreiðslu. Sem dæmi má nefna Pals og K-Pals sem hafa það markmið að nemendur 

styðji og styrki hver annan í lestrarnáminu (Fuchs og Fuchs, 2005). Nemendum er skipt eftir 

getu og getumeiri og getuminni nemendum er raðað saman í lestri í pör með það í huga að 

nálgun kennslunnar sé jafningjamiðuð. Pals-aðferðin er hugsuð fyrir yngri nemendur og K-

Pals-aðferðin fyrir eldri nemendur. Leikur að læra er svo lestrarkennsluaðferð fyrir nemendur 

frá tveggja- til tíu ára þar sem þeir fá að upplifa námsefnið sem kennt er á mismunandi hátt í 

gegnum leiki og hreyfingu. Þessar aðferðir snúast ekki beinlínis um að leysa stafrófskóðann 
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með umskráningu heldur um að búa til umgjörð um kennsluna þar sem nemendur eru virkir 

þátttakendur í lestrinum hver með öðrum.  

Hvort sem kennarar velja eindaraðferðir eða heildaraðferðir má nota einfalda 

lestrarlíkanið til að skoða fyrstu skrefin í lestrarnáminu. Tveimur þáttum þess, umskráningu 

og orðakennslu annars vegar og málskilningi hins vegar, hefur verið líkt við spretthlaup og 

langhlaup (Baldur Sigurðsson, 2017). Umskráning og orðakennsl er færni sem flest börn læra 

á nokkrum mánuðum ef sérstakir lestrarörðugleikar hamla ekki. Málskilningur er hins vegar 

ævilangt verkefni. Grunnur að málskilningi er lagður frá fæðingu í samskiptum við barnið og 

alla ævi síðan er fólk að læra ný orð og skilja gömul orð í nýjum skilningi.  

Hljóðaaðferðin er mjög skilvirk aðferð til að gera börn tæknilega læs, en hún styðst við 

æfingatexta sem eru hljóðkerfislega viðráðanlegir og þyngjast smám saman. Byrjendalæsi 

snýst frá byrjun um að vekja áhuga og skilning á texta í stærra samhengi og meiri áhersla er 

lögð á að æfingatextar séu efnislega áhugaverðir en að þeir séu hljóðkerfislega viðráðanlegir 

miðað við lestrarfærni nemenda. Hvorug þessara aðferða, hljóðaaðferðin né byrjendalæsi, 

gerir ráð fyrir að vandaður túlkandi upplestur sé þjálfaður sérstaklega eða að slík þjálfun geti 

haft áhrif á lesskilning.  

2.2.2 Lesskilningur 

Hugtakið lesskilningur felur í sér málskilning og orðaforða barnsins. Öll lífsreynsla og saga 

nemandans skiptir máli fyrir þann skilning sem hann hefur á texta, til dæmis hvaðan hann 

kemur, hver félagsleg staða hans er, hvað hann veit og kann og hver áhugamálin eru. Allt 

skiptir þetta máli fyrir aðkomu nemanda að texta og skilning hans á honum (Marzano, 2004; 

Perfetti o.fl., 2007; van den Broek og Kremer, 2000).  

Lesskilningur felur í sér að nemandi geti nýtt sér efnið í textanum til þess að vinna með, 

ígrundað og skilið hann. Lesandinn þarf að geta skilið textann sem lesinn er og unnið með 

hann, geta tengt textann við fyrri reynslu sína. Nemendur þurfa að vera duglegir að lesa og 

er það hlutverk skólasamfélagsins að ýta undir áhuga þeirra á lestri í rituðu máli, hvort sem 

textinn er með myndefni eða ekki. Þannig er nauðsynlegt að hvetja nemendur til þess að lesa 

sér til gagns og gamans (Sigríður og Baldur, 2017). 

Lesskilningur byggist upp á þeim orðaforða sem nemendur hafa þegar byrjað er í skóla og 

er orðaforði þeirra stigvaxandi frá fyrsta orði þess (Bloom, 2000). Ef nemandi hefur lítinn 

mál- og þekkingargrunn í tungumálinu getur það leitt til þess að hann nái ekki að öðlast nýja 

þekkingu við það að lesa (Neuman, 2006). Nemendur geta samt sem áður náð góðum árangri 

í hraðlestri (e. speed reading) án þess að skilja það sem þeir lesa (Meisinger o.fl., 2009).  

Sýnt hefur verið fram á að orðaforði er einn mikilvægasti forspárþáttur lesskilnings og því 

er nauðsynlegt að barnið búi yfir góðum orðaforða þegar námið í skólanum verður 
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fjölbreyttara (Erla Lind Þórisdóttir, 2017). Nemendur sem skilja ekki orðin sem koma fram í 

þeim texta sem þeir eru að lesa geta þar af leiðandi ekki skilið um hvað textinn fjallar (Laufer 

og Ravenhorst‒Kalovski, 2010). Nemendur þurfa að geta skilið að minnsta kosti 95% orða 

sem eru í lestextum þeirra til þess að geta nýtt sér til náms en þeir verða að þekkja 98% 

textans til þess að skilja það sem er fjallað um í honum (Laufer, 1989, 1992; Laufer og 

Ravenhorst‒Kalovki, 2010). 

Nokkrir þættir hafa bein eða óbein áhrif á lesskilning nemenda sem vert er að fjalla um 

hvað varðar áhrifaþætti þegar lesskilningur nemenda er metinn. Þessir þættir eru: orðaforði 

nemandans, málþekking hans, sjón, rökhugsun og vinnsluminni hans, hvers konar hvatningu 

hann fær, hvort hann skilji markmið og tilgang þess að læra að lesa, vitsmunalegur þroski og 

hugræn stefnumótun. Einnig skiptir máli hvernig nemandinn sér sig sem lesanda og hvort 

hann upplifir sig sem lélegan lesanda eða góðan lesanda (Snow, 2002).  

Aðstæður nemenda til þess að læra að lesa og skilja það sem lesið er eru ólíkar og kemur 

það inn á félagslegar aðstæður, umhverfi og menningu þeirra. Aðstæður hafa einnig áhrif á 

hvernig þeim gengur að læra að ógleymdu áhugasviði þeirra (Snow, 2002). Nemendur sem 

eru í öruggu og notalegu umhverfi eru afslappaðir og njóta sín betur en nemendur sem eru í 

aðstæðum þar sem þeim líður illa. Umhverfi, aðstæður og kennarinn hafa einnig áhrif á það 

hvernig nemendur læra og blómstra (Clapper, 2010; Jensen, 2008; MacLean, 1990). Til þess 

að bæta lesskilning nemenda þurfa allir sem koma að kennslu barna að vera samtaka í því að 

finna langtímalausnir til þess að hjálpa þeim að þróa með sér kunnáttu og til þess að bæta 

lesskilning (Elleman og Oslund, 2019). 

Í þessari rannsókn var mikið lagt upp úr því að nemendum liði vel og þeir væru öruggir og 

í afslöppuðu umhverfi með manneskju sem þeir treystu. Samkvæmt Snow (2002) er það í 

höndum kennarans að búa til það andrúmsloft sem hvetur nemendur áfram og styður þá. 

Það gerir það að verkum að nemendur eru líklegri til þess að slaka á og eru öruggari með að 

tjá sig í hópi nemenda og kennara. Með því að leyfa nemendum að tjá sig og lesa bækur sem 

þeir hafa áhuga á eru þeir líklegri til þess að læra og þar með auka lesskilning sinn.  

2.2.3 Lesfimi 

Menntamálastofnun (e.d.) segir að lesfimi sé samsett færni í leshraða og lestrarnákvæmni 

með áherslum og hrynjandi í lestri. Lesfimi er einn meginþáttur lestrarkunnáttu og sá þáttur 

sem mest og best er fylgst með í lestrarkennslunni. Lesfimi er hugtak yfir lestrarfærni 

nemandans í sjálfvirkum fyrirhafnalausum lestri af nákvæmni með viðeigandi hendingum og 

réttu hljómfalli. Sjálfvirknin vísar til þess hvað nemandinn getur lesið mikið án þess að þurfa 

að leiða hugann að lestrartækninni sjálfri, þ.e. umskráningunni, og getur því hugsað um 

merkingu þess sem hann les. Hljómfall/ tónfall (e. prosody) á bæði við um hrynjandi, tónhæð 
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og áherslur í lestrinum. Hrynjandi er nokkuð yfirgripsmikið hugtak og á við taktinn í 

lestrinum, að hann fylgi hraða og áherslumynstri eðlilegs máls og þagnir afmarki einingar á 

eðlilegan hátt. Þar koma punktar og kommur inn sem afmarka ákveðnar einingar með 

stuttum þögnum. Tónhæð eða tónfall á við hvernig tónn lækkar eða hækkar eftir merkingu, 

t.d. hækkar tónn í lok spurninga. Með „áherslu“ í þessu sambandi er annars vegar átt við þær 

áherslur sem fylgja eðlilegri hrynjandi málsins og svo hins vegar þá áherslu sem sum orð 

verða að fá vegna merkingar. Til dæmis geta smáorð og fornöfn fengið sérstaka áherslu í 

ákveðnu samhengi, t.d. „Ég var að tala við þig, ekki hana“. Annars eru yfirleitt ekki áherslur á 

fornöfn og smáorð nema sérstaklega standi á. Blæbrigði er svo það þegar upplesari breytir 

rödd til að túlka t.d. sorg eða gleði eða til að gefa persónum ákveðna rödd í samtölum.  

Lesfimi hefur löngum verið mæld hér á landi með hraðaprófum, fjölda lesinna orða eða 

atkvæða á mínútu þar sem einnig er tekið mið af nákvæmni, þ.e. fjölda rétt lesinna orða. Slík 

mæling er fyrst og fremst mælikvarði á hraða og sjálfvirkni í umskráningu og orðakennslum. 

Þessi skilningur á lesfimi hefur lengi verið umdeildur þar sem hann tekur ekkert mið af 

lesskilningi og lestrarlagið hefur ekki vegið þungt í mælingu á lesfimi. Kuhn og Stahl (2003) 

segja að sú sjálfvirkni sem á sér stað þegar mældur er lestrarhraði dugi ekki ein og sér því að 

tónfall í lestri hafi mikil áhrif á lesskilning. Kuhn o.fl. (2010) segja að lesfimi sé sú færni sem 

sameinar nákvæmni, sjálfvirkni og tónfall í upplestri, sem saman auðvelda lesandanum að 

skapa merkingu. Hún kemur fram í upplestri í því hve auðvelt er að bera kennsl á orð, velja 

hæfilegan leshraða og móta hendingar og tónfall. Lesfimi er áhrifaþáttur í lesskilningi, bæði í 

raddlestri og hljóðlestri. Í þessari skilgreiningu skiptir tvennt máli. Í fyrsta lagi er skilningur 

lesanda á textanum meginatriði, eða sköpun hans á merkingu, sem þá tengist tónfalli í 

upplestri eða túlkun. Í öðru lagi er lesfimi einn af áhrifaþáttum lesskilnings.  

Að lesa upphátt með tjáningu er færni sem nemendur ættu að þróa frá byrjun 

lestrarnáms. Fræðimenn hafa fundið tengsl milli upplestrar með tónfalli og lestrarárangurs 

eins og rannsóknir þeirra Calet o.fl. (2015), Calet o.fl. (2019) og Veenendaal o.fl. (2014) sýna. 

Í þessum rannsóknum kom í ljós að tengsl voru á milli lesturs með vönduðum upplestri og 

lesskilnings nemenda. Niðurstöður þeirra bentu til þess að vandaður upplestur ungra barna 

gæfi til kynna að lesskilningur þeirra ykist.  

2.2.4 Upplestur 

Flest börn kynnast túlkandi upplestri, eða upplestri með tónfalli, þegar foreldrar lesa fyrir 

þau, oftast sögubækur sem hæfa aldri þeirra. Í skólanum les kennari gjarnan fyrir börnin, 

bæði námsefnið og sögur til skemmtunar. Þarna eru nemendur strax byrjaðir að kynnast 

lestri þó svo að þeir lesi ekki sjálfir. Þegar nemandi hefur náð að umskrá stafi í hljóð og hljóða 

sig í gegnum orðin er hann farinn að lesa orð. Á eftir einu orði kemur annað og svo framvegis 

þar til að hann les eina setningu.  
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Segja má að þjálfun í vönduðum túlkandi upplestri felist í þrennu (Baldur Sigurðsson, 

2019): 

 Að leggja rækt við skýran framburð, sem styrkir hljóðkerfisvitund og 

ritháttarvitund. 

 Að greiða úr flóknu orðalagi, orðaröð og setningaskipan til að koma til  skila réttri 

merkingu setninga sem styrkir setningarvitund. 

 Að leggja rækt við að koma til skila hugblæ texta og undirliggjandi merkingu, svo 

sem sorg eða gleði, gamansemi eða háði, sem styrkir textavitund. 

Segja má að þetta þrennt kalli á þörfina fyrir að skilja orðin sem best og blæbrigði í merkingu, 

sem eykur orðaforða og orðskilning. Nemandi sem skilur það lesefni sem lesið er og getur 

notað blæbrigði við lestur án þess að oftúlka hann, lesið í eðlilegri tónhæð, stoppað við 

punkta og kommur, lagt áherslu á orðin á réttum stöðum og hefur almennt góða 

lestrarhæfni sé með góða lesfimi (Kuhn o.fl., 2010). 

Þegar talað er um vandaðan upplestur við nemendur er hægt að spyrja þá hvernig 

kennarinn les fyrir þá, hvernig foreldrar lesa fyrir þá eða amma og afi. Þegar lesið er fyrir 

nemendur beitir lesandinn röddinni til þess að draga hann inn í söguþráðinn. Röddin verður 

hluti af ævintýrinu og flestir vilja vera með í því. Ef kennari kennir nemendum sínum strax í 

byrjun lestrarkennslunnar að beita rödd og tjáningu í upplestri læra þeir það. Það er engin 

ástæða til að hætta að vanda upplestur þegar nemendur verða eldri og fara að lesa í hljóði. 

Þegar nemendur eru að ná tökum á lestri í byrjun gætu þeir oftúlkað orð eða lesið eins og 

sagan sem þeir eru að lesa hljómi spennandi, þegar hún er það ef til vill ekki. Með tímanum 

fara þeir að skilja fleiri orð og geta látið rödd sína passa við það sem er að gerast í textanum. 

Þeir byrja að lesa upphátt með texta sem hæfir aldri þeirra eða getu og geta síðan farið að 

lesa þyngri texta með vönduðum upplestri. Nemendur sem læra að lesa vandaðan texta 

upphátt með tjáningu bæta flæði lestursins, sem eykur lesskilning þeirra og ánægju af 

lestrinum (Snow, 2002). 

Vandaður upplestur með túlkun krefst þess að nemandi skilji textann mjög vel og hann 

þarf að álykta um ýmislegt sem ekki er endilega skrifað í textann heldur liggur milli línanna. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur sem lesa upp og vanda upplestur sinn hafi 

tilhneigingu til þess að hafa góðan lesskilning þegar þeir lesa í hljóði. Sömu rannsóknir sýna 

að þeir nemendur sem lesa ekki vel upphátt hafi einnig lélegan lesskilning þegar þeir lesa í 

hljóði (Daane o.fl., 2005; Pinnell o.fl., 1995; Rasinski o.fl., 2009). Ef nemandi hefur lært að 

vanda upplestur getur hann notað innri túlkun þegar hann les í hljóði og skilið textann betur 

sem lesinn er (Rasinski, 1990; Hooks og Jones, 2002). 
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Hér á landi hefur ekki verið mikið rætt um það hvort hægt sé að auka lesskilning barna 

með því að æfa þau í vönduðum og góðum upplestri. Grunnskólar á Íslandi reyna að ná þeim 

viðmiðum um leshraða sem settar eru af Menntamálastofnun um lesfimi, en minni áhersla er 

lögð á að kenna þeim vandaðan túlkandi upplestur þar sem það dregur úr leshraða. 

Skilgreining á lesfimi frá Menntamálastofnun (Lesfimiviðmið, e.d.) er að nemandinn geti lesið 

af nákvæmni, með góðum leshraða, viðeigandi hrynjandi og áherslum við lestur. 

Í byrjendalæsi er ekki lögð nein áhersla á að nemendur lesi upp með túlkun, heldur er 

áhersla á að ná góðum leshraða og skilningi með því að lesa í hljóði því þannig sjá börn 

fullorðna lesa (Rósa Eggertsdóttir 2019). Í grunnskólum hefur vandaður upplestur verið 

settur á dagskrá sérstaklega með Stóru upplestrarkeppninni í sjöunda bekk, sem fyrst var 

haldin í Hafnarfirði veturinn 1995-96. Hún hefur frá árinu 2003 verið haldin með þátttöku hér 

um bil allra skóla á landinu. Verkefnið snýst um að kennarar í sjöunda bekk leggi sérstaka 

rækt við framburð og framsögn með nemendum sínum frá degi íslenskrar tungu, 16. 

nóvember, fram í febrúar og endar með lokahátíðum í skólum og innan hvers skólahverfis, 

sveitarfélags eða héraðs í mars (Stóra Upplestrarkeppnin, e.d.). Árið 2009 hófst síðan Litla 

upplestrakeppnin sem er fyrir nemendur í fjórða bekk (Ingibjörg Einarsdóttir, 2010). Góð 

þátttaka skóla í þessum tveimur verkefnum er vísbending um að kennarar hafi áhuga á að 

þjálfa vandaðan upplestur og framsögn með nemendum sínum og hafi komið auga á þau 

tækifæri sem í því felast (Ingileif Ásvaldsdóttir, 2010; Svanhildur Óskarsdóttir, 2005). 

Bæði er talað við og lesið fyrir ungabörn, en þannig læra þau tungumál sitt. Þegar börn 

eru lítil læra þau tónfall tungumálsins og hæfileika til þess að nota það þegar þau tala. Þegar 

þau byrja að læra að lesa verða þau að beita allri sinni athygli í það að tengja saman hljóð 

bókstafsins og mynda orð eða umskráningu. Formleg lestrarkennsla fer síðan fram með því 

að láta nemendur lesa upphátt. Í fyrstu stafa þau orðin eða stauta sig í gegnum þau en smám 

saman verður lesturinn liðugri og umskráning verður sjálfvirk (e. automatic). Sjálfvirk 

umskráning er nauðsynleg en ekki endilega forsenda þess að nemandi geti einbeitt sér að 

efninu, lesa með skilningi og þar með að lesa textann upphátt með blæbrigðum eða tónfalli. 

Til þess að ná endanlegu markmiði þarf að vera áhugi nemenda, góður kennari og mikil æfing 

í lestri (Samuels, 1988). 

2.3 Mat á lestri 

Menntamálastofnun hefur þróað matstæki sem heitir Lesferill til þess að gera formlegt mat á 

lestrarkunnáttu grunnskólabarna á Íslandi í öðrum til tíunda bekk, en prófað er þrisvar á ári 

(Menntamálastofnun, e.d.). Með Lesferli er leitast eftir því að meta grunnþætti í læsi sem 

eru: lesfimi, lesskilningur, ritun, orðaforði og málskilningur. Nemendur fara í fjögur próf sem 

lúta að umskráningargetu og lestrartækni þeirra, þ.e.a.s. þessi þrjú Lesferilspróf og síðan 
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hliðarpróf sem metur lestrarfærni nemenda, styrkleika og veikleika þeirra. Hliðarprófin eru 

lögð fyrir eftir þörfum. Menntamálastofnun hefur sett ákveðin viðmið um lesfimi miðað við 

aldur nemenda í grunnskóla. Þau miða við lesin orð á mínútu og eru stighækkandi eftir 

bekkjum. Lesfimiprófin eru stöðupróf þar sem staða nemandans er skoðuð út frá stöðu 

jafnaldra þeirra á landsvísu. Ætlunin er að Lesferill verði matstæki fyrir börn frá þriggja ára til 

sextán ára. 

Árið 2018 gaf Menntamálastofnun út matsramma (tafla 1) fyrir lestrarlag nemenda. Hann 

átti að gagnast kennurum til þess að meta hæfni nemenda í lesfimi og fylgjast með því 

hvernig þeim gengur og hvort að framfarir séu á lestrarlagi með því að skoða tjáningu og 

raddstyrk, hendingar, flæði og hraða. Í leiðbeiningum með matsrammanum er tekið fram að 

það eigi ekki að nota hann í lesfimiprófum heldur með því að leyfa nemendum að vera með 

þá bók sem þeir kjósa sjálfir.  

 Nýr matsrammi í lesfimi frá Menntamálastofn (2021) sem saminn er af Guðbjörgu R. 

Þórðardóttur kemur í staðinn fyrir matsrammann frá því 2018 á lestrarlag. Nýi matsramminn 

í lesfimi er frábrugðinn þeim frá 2018 að því leyti að frammistaða nemenda í sjálfvirkni og 

lesnum orðum á mínútu eru með skýrari hætti við aðra þætti lesfiminnar. Með þessum 

breytingum á að hvetja til fjölbreyttari lestrarkennslu og þjálfunar nemenda með það fyrir 

sjónum að einblína ekki eingöngu á leshraða heldur almenna færni nemenda í lestrarfærni. 

Með nýja rammanum (tafla 2) er sett inn með skýrari hætti frammistaða nemenda í 

sjálfvirkni og nákvæmni með því að lesa „lestu eins hratt og vel og þú getur“ og vönduðum 

upplestri.  
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Tafla 1. Matsrammi fyrir lestrarlag frá Menntamálstofnun (2018) 

Stig 1 2 3 4 

Tjáning og hljóð-
styrkur 

Les með lítilli tján-
ingu eða innlifun. 
Umskráir orð 
eintóna og sýnir litla 
tilburði til að láta 
lesturinn hljóma eins 
og eðlilegt mál. 

Einhver tjáning í 
lestrinum. Byrjar að 
nota röddina til að 
láta lesturinn 
hljóma eins og 
eðlilegt mál og nær 
því í hluta textans. 
Áherslan fyrst og 
fremst á því að 
koma orðunum frá 
sér. 

Lesturinn hljómar 
eins og eðlilegt mál í 
meirihluta textans, 
en getur inn á milli 
dottið í flatan 
tjáningarlausan 
lestur. 

Les með góðum 
áherslum og tjáningu. 
Lesturinn hljómar eins 
og eðlilegt mál. Er fær 
um að beita tjáningu 
og raddstyrk til að tjá 
túlkun sína á 
textanum. 

Tónfall Eintóna lestur og 
sýnir litla tilfinningu 
fyrir tónfalli setninga 
eða greinarmerkjum. 
Les yfirleitt orð fyrir 
orð. 

Les yfirleitt í 
tveggja til þriggja 
orða hendingum. 
Nær ekki fyllilega 
að lesa með réttu 
tónfalli eða virða 
greinarmerki svo 
lesturinn vill verða 
rykkjóttur. 

Betra flæði í lest-
rinum, en stoppar 
stundum í miðri 
setningu til að anda. 
Sæmilegar áherslur 
og tónfall. 

Les í eðlilegum 
hendingum. Tekur tillit 
til greinarmerkja. Gott 
tónfall og áherslur. 

Flæði Tíðar langdregnar 
pásur, hik, 
endurtekningar 
og/eða stam. Þarf að 
stafa sig í gegnum 
sum orð. 

Þokkalegt flæði í 
textanum en inn á 
milli koma þó 
pásur, hik og/eða 
endurtekningar 

Ágætt flæði í 
lestrinum, en hikar 
stundum á erfiðum 
orðum eða byggingu. 

Gott flæði í lestrinum. 
Erfiðleikar með orð og 
byggingu eru leystir 
fljótt, yfirleitt með 
sjálfsleiðréttingu. 

Hraði Hægur og stirður 
lestur 

Frekar hægur lestur Blanda af hægum og 
hröðum lestri. 

Hæfilegur hraði 
(samræðuhraði) 

Sótt af https://mms.is/sites/mms.is/files/matsrammi_leidbeiningar_07.02.18.pdf 

  

https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF00401799
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Tafla 2. Matsrammi fyrir lesfimi frá Menntamálastofnun (Guðbjörg R. Þórisdóttir, 2021) 

 Framúrskarandi færni 
– 4 stig 

Góð færni – 3 stig Á réttri leið – 2 stig Þarfnast þjálfunar – 1 stig 

Tjáning 

Tjáning fellur að 
merkingu 
 

Raddstyrkur, hljómfall 
og raddblær við hæfi 
 
Lestur öruggur 

 
Lestur hljómar 
eðlilega 

Les textann með góðri  

tjáningu; hljómfall, 
raddstyrkur og 
raddblær í samræmi 

við merkingu texta. 
• Lestur öruggur. 
• Lestur hljómar 
eðlilega og er 

auðskiljanlegur 

Les yfirleitt með góðri 

tjáningu; hljómfall, 
raddstyrkur og  
raddblær stundum í 

samræmi við merkingu 
texta. 
• Lestur yfirleitt 
öruggur. 

• Lestur hljómar 
yfirleitt eðlilega  
og er auðskiljanlegur 

Reynir að lesa með 

tjáningu; hljómfall, 
raddstyrkur og  
raddblær sjaldan í 

samræmi við merkingu 
texta. 
• Lestur óöruggur og 
raddstyrkur  

lítill. 
• Einbeitir sér fyrst og 
fremst að því að lesa 

orðin rétt 

Hugar nær ekkert að 

tjáningu texta við lestur. 
• Raddstyrkur lítill og 
lestur eintóna. 

• Les orðin að því er 
virðist til þess eins að 
koma þeim frá sér. 

Sjálfvirkni lestrar 
 
Lestur sjálfvirkur 

 
Lestur áreynslulaus 
 

Leshraði hæfir texta 

Lestur sjálfvirkur; 
nemandi les nær öll 
orð án umhugsunar og  

áreynslulaust. 
• Les á stöðugum 
talmálshraða og 

leshraði í samræmi við 
eðli texta. 
• Lesin orð á mínútu á  

eða yfir V2 fyrir árgang 

Lestur að mestu 
sjálfvirkur; nemandi les 
flest orð án 

umhugsunar og 
áreynslulaust. 
• Óregla í hraða lestrar 

þar sem talmálshraði 
og hægur lestur  
skiptast á. 

• Lesin orð á mínútu 
milli V1 og V2 fyrir 
árgang en nær V2 en 

V1. 

Lestur ósjálfvirkur og 
nemandi þarf að gera 
hlé á lestri til að þekkja 

orð. 
• Lestur fremur hægur. 
• Lesin orð á mínútu 

milli V1 og V2 fyrir 
árgang en nær V1  
en V2. 

Les nær engin orð á 
sjálfvirkan hátt og verður 
að gera mörg hlé á lestri 

til að kveða að orðum. 
• Lestur mjög hægur og  
áreynslumikill. 

• Lesin orð á mínútu 
undir V1 fyrir árgang. 

Hljómfall og 
hendingar 

Hendingar hæfilega 

langar 
 
Lestrarhlé og hljómfall  

í samræmi við 
greinarmerkjasetningu 
 

Lestur áheyrilegur 

Les nær alltaf í 
viðeigandi hendingum 
og setningarhlutum. 

• Hugar að hljómfalli 
og lestrarhlé í 
samræmi við greinar-

merkjasetningu. 

Mótun hendinga 
yfirleitt góð en lestur 
stundum rykkjóttur. 

• Hugar að hljómfalli 
og lestrar hlé yfirleitt í 
samræmi við 

greinarmerkjasetningu. 

Les oft í tveggja til 
þriggja orða 
hendingum.  

• Lestur rykkjóttur. 
• Hljómfall sjaldan 
eðlilegt og gerir hlé á 

lestri við greinarmerki. 

Les oft orð fyrir orð, 
lestur eintóna og lítil 
tilfinning fyrir mörkum 

hendinga. 
• Hljómfall óeðlilegt og 
lestrarhlé við reinarmerki 

löng 

Flæði 
 
Flæði gott og lestur  

fyrirhafnarlaus 
 
Lestur nákvæmur 

 
Lítið um hik 
 
Nemandi leiðréttir sig 

Nær öll orð rétt lesin. 
• Flæði gott og fá hik í 
lestri. 

• Á í litlum erfiðleikum 
með að lesa löng og 
sjaldgæf orð eða  

flóknar málsgreinar og 
leiðréttir sig strax 

Flest orð rétt lesin. 
• Flæði yfirleitt gott en 
stöku hik í lestri. 

• Á sjaldan í 
erfiðleikum með lestur  
langra og sjaldgæfra 

orða og flókinna 
málsgreina. Erfiðleikar  
hindra heilt á litið ekki 
flæði  

texta. 

Á í erfiðleikum með að 
lesa sum orð rétt. 
• Hikar þegar löng og 

sjaldgæf  
orð koma fyrir sem 
hefur áhrif  

á heildarflæði textans. 

Þarf mikla aðstoð vegna  
ónákvæms lestrar (t.d. 
lestrarhlé löng, erfiðleikar 

við að hefja lestur 
málsgreina og gerir 
tilraunir til að hljóða sig í 

gegnum orð). 
• Áttar sig ekki á villum 
sem hann/hún gerir. 

Sótt af https://mms.is/frettir/nyr-matsrammi-fjolbreytt-lestrarkennsla-og-thjalfun 

 

Þetta er breyting til batnaðar og ætti að hvetja kennara til þess að þjálfa nemendur sína 

til þess að læra vandaðan upplestur með tjáningu. Þeir ættu þannig að ekki eingöngu að 

meta lestrarfærni nemenda sinna út frá leshraða þeirra. Einnig má geta þess að í 

matsrammanum er stigagjöf á þeim þáttum sem verið er að skoða og þegar litið er til þess 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED416465.pdf
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hvernig nemendur geta fengið hæstu stigin í hraða er átt við að nemandi geti lesið á 

stöðugum talmálshraða og auðskildum. Talmálshraði getur verið ólíkur hjá einstaklingum, til 

dæmis vegna menningar, uppeldis og annarra umhverfisþátta í uppeldi. Einnig getur 

talmálshraði breyst vegna álags, kvíða eða þreytu (Barnard, 2018). 

Í yfirliti yfir þjálfunarleiðbeiningar (tafla 3) nemenda í lesfimi inn á Læsisvefnum (e.d.) 

koma fram matsþættir og aðferðir til þess að þjálfa lesfimi nemenda.  

Tafla 3. Yfirlit um þjálfunaraðferðir í lesfimi (Læsisvefurinn, e.d.) 

Matsþáttur Heiti aðferðar 

Tjáning  Kórlestur (bergmálslestur) 
 Lestur með ólíkum röddum 
 Greinarmerkin 

 Samlestur 
 Útvarpsleikhús 

Sjálfvirkni lestrar  Kórlestur (margar aðferðir) 
 Endurtekinn lestur með félaga 
 Samþætt lesfimikennsla 

 Eitt skref í einu 
 Æfingin skapar meistarann 

Tónfall og hendingar  Endurtekinn lestur með félaga 

 Mótun hendinga 
 Vinalestur 

Flæði  Greinarmerkin 
 Samlestur 
 Vinalestur 

Sótt af https://laesisvefurinn.is/lesfimi/lesfimiadferdir/ 

Á læsisvefnum (e.d.) má finna mikið af áhugaverðu og fjölbreyttu kennsluefni fyrir hverja 

aðferð fyrir sig. Það er hægt að nota allar þessar aðferðir til þess að þjálfa nemendur í því að 

lesa upphátt, túlka og vanda lestur sinn. 

Lesið til skilnings (Anna Guðmundsdóttir, 2019) er kennarahandbók í gagnvirkum lestri  

þar sem kennarar geta fengið leiðbeiningar um hvernig hægt er að efla lesskilning nemenda 

með mjög góðum leiðum. Þær eru gagnvirkar og hafa verið gerðar eftir niðurstöðum 

National Reading Panel (2000) þar sem sjö af sextán raunprófuðum aðferðum sem þeir töldu 

áhrifaríkastar eru notaðar.  

2.4 Upplestur og lesskilningur 

Í frumbernsku heyrum við móðurmál okkar og skynjum raddblæ þess sem talar, þó svo að við 

skiljum ekki hvað sagt er. Ungabörn geta numið streitu, hraða og tónhæð þess er talar við 

þau. Frá fæðingu barna er talað við og lesið upphátt fyrir þau. Þegar nemendur læra að lesa 

er lesið fyrir þá upphátt og þegar þeir eldast eiga þeir oftast að lesa sínar skólabækur í hljóði. 

https://laesisvefurinn.is/lesfimi/lesfimiadferdir/
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Þegar ungir nemendur byrja að læra að lesa fer mikill tími og orka í það að umskrá bókstafina 

í hljóð og tengja þá saman með hljóðum stafanna. Eftir því sem nemendur verða sjálfvirkari 

lesendur verður það þeim auðveldara að nota orku sína, sem fór áður í að umskrá og tengja 

stafi í orð, í að skilja og tjá sig við lesturinn. Lestur þeirra sem nota vandaðan upplestur með 

blæbrigðum og tjáningu verður skemmtilegri, bæði fyrir þann sem les og þann sem hlustar. 

Nemendur sem lesa margar mismunandi bækur upphátt upplifa mismunandi texta sem 

aftur krefjast mismunandi upplesturs. Þeir þurfa því að lesa upphátt mismunandi oft hvern 

texta til þess að ná að flytja hann með innlifun og vönduðum upplestri. Þegar nemendur hafa 

náð því hvernig á að lesa upphátt með vönduðum upplestri verða þeir færari í því að lesa 

texta sem þeir eru ekki búnir að lesa áður (Rasinski, 2012).  

Í upplestri breytir lesandinn svörtum táknum á blaði í lifandi texta, sem bæði hefur 

merkingu og hlutverk. Í þessum kafla verður farið yfir þrjár rannsóknir sem sýnt hafa fram á 

að þjálfun í upplestri geti haft áhrif á lesskilning.  

Nokkrar rannsóknir á síðustu árum hafa verið gerðar á tengslum túlkandi upplesturs og 

lesskilnings, en ekki margar sem sameina alla þessa þætti og fjalla beinlínis um hvaða áhrif 

þjálfun í upplestri, framsögn og framburði getur haft á lesfimi og lesskilning. Þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið benda þó allar saman í þá átt að vandaður upplestur með viðeigandi 

hrynjandi tungumáls nemenda auki lestrarfærni þeirra og lesskilning.  

Árið 2014 gerðu Veenendaal o.fl. rannsókn á því hversu mikil áhrif lestur nemenda með 

viðeigandi tónfalli hafði á lesskilning þeirra. Niðurstöður gáfu vísbendingu um að lestur 

nemenda með réttu tónfalli hefði áhrif á lesskilning óháð lestrarfærni. Rannsóknin var gerð á 

106 nemendum í 4. bekk sem höfðu hollensku að móðurmáli og sýndi að hrynjandi 

tungumálsins stuðlaði að einhverju leyti að því að lesskilningur ykist umfram 

umskráningarhæfni. Þessi rannsókn var tvíþætt, annars vegar voru notaðar myndasögur þar 

sem enginn texti var notaður og áttu nemendur að segja stuttar sögur út frá myndunum. 

Hins vegar voru fjórir mismunandi textar sem nemendur lásu og svöruðu spurningum um. 

Niðurstöður sýna að hrynjandi tungumálsins stuðlaði að lesskilningi umfram 

umskráningarhæfileika vegna þess að þeir notuðu myndasögu sem fól ekki í sér að 

nemendur læsu texta. Veenendaal o.fl. (2014) nefna að heppilegra væri að nota færri texta 

til þess að meta nemendur í framtíðarrannsóknum.  

Árið 2019 gerðu Calet o.fl. rannsókn á áhrifum lesturs með tjáningu á lesskilning. Um er 

að ræða íhlutunarrannsókn þar sem viðfangið er einn nemandi (e. a single-case study). Hún 

er gerð þannig að í upphafi er fundin grunnlína eða stöðutaka á lesskilningi nemanda sem 

fær svo inngrip sem þjálfun í upplestri með tjáningu í 17 skipti. Staða nemanda er svo tekin 

aftur í lok þjálfunar og niðurstöður bornar saman við grunnlínustöðu í upphafi. 

Rannsóknaraðferðin sem er svokölluð AB rannsókn (e. AB case study) sýndi framfarir af hálfu 
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nemandans en höfundar telja þó að rannsóknina þurfi að gera aftur yfir lengra tímabil og 

með fleiri þátttakendum til að fá marktækari niðurstöður. Einnig leggja höfundar til að 

seinna prófið verði framkvæmt aftur fimm til sex mánuðum eftir að rannsókninni lýkur til að 

skoða hvort kunnáttan við lestur með tjáningu nýtist enn og haldi sér. Niðurstöður benda þó 

eindregið til þess að lestur með tjáningu efli lesskilning nemenda og sé mikilvægur þáttur í 

lestrarkennslu. Því þurfi að leggja meiri áherslu á lestur með tjáningu í kennslu í grunnskóla.  

Rannsókn Calet o.fl. (2019) staðfestir niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að tengsl eru 

á milli þess að nemandinn læri túlkandi upplestur og jákvæðra áhrifa á lesskilning hans (Calet 

o.fl., 2015). Til þess að nemandi skilji það sem lesið er verður hann að ná að sameina tónfall, 

setningavitund og merkingu orðanna. Þessi atriði eru nauðsynleg til þess að lesskilningur geti 

átt sér stað. Í rannsókn þeirra Calet o.fl. (2015) voru áhrif og samspil umskráningar og lesturs 

með tjáningu könnuð. Rannsóknin var gerð meðal 122 barna í öðrum og fjórða bekk 

grunnskóla (74 börn í öðrum bekk og 48 í fjórða bekk). Rannsóknin sýnir að upplestur 

nemanda í fjórða bekk með tjáningu gefi vísbendingu um betri lesskilning nemenda fram yfir 

þá nemendur sem lásu eintóna, en umskráning nemenda í báðum hópum var jöfn. 

Rannsóknin sýndi þó einnig að þessi áhrif eru lítil sem engin hjá öðrum bekk og er það vegna 

þess að hann er enn að læra og æfa umskráningu að fullu. Rannsókn þessi er einungis ein 

prófun með engum æfingum, nemendur fengu þó undirbúning til þess að tryggja að þeir 

vissu og skildu hvað var verið að fara að gera. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur meðal 

annars fram að umskráning er mikilvæg hjá yngri bekkjum, í þessu tilviki öðrum bekk, en 

þegar kemur í eldri bekki skiptir upplestur með tjáningu máli fyrir lesskilning nemandans 

(Calet o.fl., 2015).  
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3 Rannsóknin 

Í fjórða bekk grunnskóla er talið að börn eigi að hafa náð valdi á tæknilegu læsi, séu í 

meginatriðum orðin tæknilega læs og geti farið að lesa námsefnið sér til gagns. Þegar börn 

hafa náð viðunandi lestrarhraða og öryggi er einnig gert ráð fyrir að þau geti farið að lesa 

upphátt þannig að þau geti miðlað merkingu texta og túlkað hann með blæbrigðum í 

upplestri. Af þessum ástæðum var talið heppilegt að velja fjórða bekk til þess að taka þátt í 

þessari íhlutunarrannsókn en skólinn var valinn vegna þess að árgangurinn var hæfilega stór 

og vegna nálægðar við rannsakanda.  

Lesskilningspróf var lagt fyrir 48 nemendur í fjórða bekk að hausti og hópnum skipt í 

tvennt, tilraunahóp og samanburðahóp. Við lok íhlutunar í lok annar var aftur lagt fyrir 

sambærilegt lesskilningspróf og niðurstöður hópanna bornar saman. 

3.1 Undirbúningur rannsóknarinnar 

Rannsóknin var gerð haustið 2020 meðal nemenda í fjórða bekk í nokkuð stórum skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Skrifað var bréf til skólastjórnanda (sjá viðauka A) þar sem beðið var 

um leyfi til þess að gera rannsóknina. Bréf var einnig sent til foreldra og/eða forráðamanna 

(sjá viðauka A) þar sem þeir voru beðnir um leyfi fyrir því að börnin tækju þátt í 

rannsókninni.  

Nemendum, foreldrum og forráðamönnum þeirra var kynnt að rannsakandi væri að vinna 

að M.Ed.-rannsókn við Háskóla Íslands. Rannsóknin var kynnt fyrir þeim og sagt frá tilgangi 

hennar og framkvæmd. Fullum trúnaði í úrvinnslu gagna var heitið þannig að ekki væri unnt 

að rekja neinar niðurstöður eða aðrar upplýsingar til einstaklinga. Forráðamenn gátu dregið 

samþykki sitt til baka á síðari stigum rannsóknarinnar ef þeim snerist hugur og að sama skapi 

var nemendum frjálst að hætta á meðan rannsókn stóð.  

Rannsakandi fékk skólastofu til afnota sem var laus á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. 

Kennslustofan var útbúin sem Snillismiðja skólans og var í henni ýmis tölvubúnaður ásamt 

grænskjá (e. Green Screen) sem þekur heilan vegg. Mikið gólfpláss var í stofunni og var sá 

hluti stofunnar notaður sem er við grænskjáinn og setið á stórum grjónapúðum. Þessi 

kennslustofa hentaði rannsókninni vel og nemendur nutu þess að vera þar.  

Skólinn er ekki nefndur og þátttakendum eru gefin dulnefni þannig að ekki er hægt að rekja 

svör þeirra. Niðurstöður eru ekki flokkaðar eftir kyni eða móðurmáli. Öllum gögnum verður 

eytt að lokinni rannsókn. 
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3.2 Þátttakendur  

Í skólanum voru 56 nemendur í fjórða bekk sem skiptust í þrjár bekkjardeildir, deild 1, deild 2 

og deild 3. Foreldrar 48 barna gáfu leyfi fyrir þátttöku, 19 drengir og 29 stúlkur. Nemendum 

var blandað í bekkjardeildir óháð getu, uppruna, móðurmáli og heimilisaðstæðum. Í þessum 

bekkjum eru börnin bæði með íslensku að móðurmáli og tvítyngd. Af þeim 48 börnum sem 

fengu leyfi áttu 25 nemendur báða foreldra með íslensku að móðurmáli og tveir nemendur 

áttu annað foreldri með íslensku að móðurmáli, en 21 nemandi átti foreldra með annað 

móðurmál en íslensku.  

Í upphafi vetrar, það er í lok ágúst/byrjun september, var lesskilningspróf (viðauki B og C) 

lagt fyrir nemendurna og í framhaldi af því var þeim skipt í tvo hópa, íhlutunarhóp og 

samanburðarhóp með 24 nemendur í hvorum, sem voru jafnvígir á grundvelli 

lesskilningsprófsins. Nemendur úr öllum þremur bekkjardeildum lentu ýmist í tilraunahóp 

eða samanburðarhóp og tilviljun réði öðrum bakgrunnsbreytum milli hópanna. Ekki varð hjá 

því komist að skoða hlutfall kynja og hversu hátt hlutfall nemenda í rannsóknarhópi og 

samanburðarhópi voru með íslensku að móðurmáli, en þær upplýsingar voru ekki notaðar 

við röðun í hópa eða í úrvinnslu gagna. 

Tafla 4. Kyn og móðurmál þátttakenda 

 Hópar Móðurmál íslenska 

 Íhlutun Samanburður Alls Íhlutun Samanburður Alls 

Drengir 4 15 19 2 11 13 

Stúlkur 20 9 29 9 5 14 

Alls 24 24 48 11 14 25 

 

Í íhlutunarhópi voru 4 drengir og 20 stúlkur. Nemendur sem höfðu íslensku að móðurmáli 

voru 2 drengir og 9 stúlkur. Nemendur sem eru fæddir á Íslandi en annað eða bæði foreldri 

með annað móðurmál en íslensku voru 2 drengir og 8 stúlkur. Nemendur sem ekki fæddust á 

Íslandi og foreldrar með annað móðurmál en íslensku voru 3 stúlkur. Í samanburðarhópi voru 

15 drengir og 9 stúlkur. Nemendur sem höfðu íslensku að móðurmáli voru 11 drengir og 5 

stúlkur. Nemendur sem eru fæddir á Íslandi en annað eða bæði foreldri með annað 

móðurmál en íslensku voru 3 drengir og 4 stúlkur. Nemendur sem ekki fæddust á Íslandi og 

foreldrar með annað móðurmál en íslensku var 1 drengur. Nemendur í báðum hópum sem 

hafa annað móðurmál en íslensku hafa búið á Íslandi í mislangan tíma og tungumálageta 

þeirra fer eftir því. 
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3.3 Próf og mælingar 

Þessi rannsókn var sem fyrr segir interventional eða íhlutunarrannsókn þar sem tveir hópar 

eru bornir saman, íhlutunarhópur sem fær íhlutun og samanburðarhópur sem fær ekki 

íhlutun. Í upphafi haustannar þann 25. ágúst 2020, var hluti af samræmdu könnunarprófi í 

íslensku frá Menntamálastofnun frá árinu 2017 (sjá viðauka B og C) lagt fyrir nemendurna á 

sama tíma. Í prófinu áttu þeir að lesa stuttan texta og svara fimm spurningum úr honum. Í 

þeim hluta sem notast var við af upprunalegu prófunum frá Menntamálastofnun (2017) voru 

spurningarnar í í lesskilningsprófinu átta, en rannsakandi fækkaði þeim niður  í fimm 

spurningar. Þessar fimm spurningar voru valdar þannig að þær næðu inntaki sögunnar og 

væru það stuttar að allir nemendur næðu að lesa og svara á þeim tíma sem við höfðum.  

Rannsakandi komst að því áður en prófið var lagt fyrir alla nemendur að erfitt væri að ná 48 

nemendum sem fengu leyfi til þess að taka þátt í rannsókninni saman á sama tíma. 

Nemendurnir sem fengu leyfi til þess að taka þátt í rannsókninni voru með skipulagða 

stundaskrá og vegna liðlegheita kennara allra bekkjanna náðist að setja niður eina 

kennslustund eftir frímínútur þar sem allir náðust saman. Af fenginni reynslu og reynslu 

kennaranna skila nemendur sér sem eru að koma inn eftir fyrstu frímínútur ekki inn í 

kennslustofuna á réttum tíma. Til þess að ná að leggja fyrir lesskilningsprófið á sama tíma hjá 

nemendunum 48 var þetta eina leiðin sem rannsakandi sá færa. Til þess að gæta sanngirni 

tók rannsakandi út þrjár spurningar úr fyrra prófinu og átta úr síðara prófinu og þar af 

leiðandi voru fimm spurningar notaðar í báðum prófunum.  

Niðurstöður dreifðust eins og sjá má á mynd 1 á bls. 37. Fjórir nemendur gátu svarað 

öllum fimm spurningunum en sjö nemendur gátu ekki svarað neinni spurningu. Meðaltal 

réttra svara var 2,25. Á grundvelli þessa prófs var nemendum skipt í tvo jafnstóra hópa, 

íhlutunarhóp og samanburðarhóp, þar sem meðaltal og dreifing réttra svara var hin sama í 

báðum hópum. 

Í byrjun desember 2020 var annar hluti af samræmdu könnunarprófi í íslensku frá 

Menntamálastofnun fyrir fjórða bekk frá árinu 2017 (sjá viðauka D og E) lagður fyrir 

nemendur, sjá mynd 2 á bls. 38. Í prófinu áttu nemendur að lesa stuttan texta og svara fimm 

spurningum úr honum. Í þeim hluta sem notast var við af upprunalegu prófunum frá 

Menntamálastofnun (2017) voru svarmöguleikar þrettán en rannsakandi stytti þær niður í 

fimm. 

Niðurstöður úr lesskilningsprófunum í íhlutunarhópi og samanburðarhópi voru bornar 

saman, sjá mynd 3 á bls. 39.  



 

31 

3.4 Íhlutun og framkvæmd hennar 

Markmið rannsóknarinnar var kanna hvort þjálfun í vönduðum túlkandi upplestri og 

framsögn gæti bætt lesskilning. Til að fá nemendur til að leggja sig fram og sýna verkefninu 

áhuga taldi ég mikilvægt að skapa þeim afslappað, rólegt og öruggt umhverfi til þess að lesa 

upphátt fyrir framan fáa nemendur og rannsakandann. Stofan sem notuð var við rannsókn 

þessa er alla jafna kölluð Snillismiðjan og er staðsett á neðri hæð í suðurhluta skólans. Þar er 

dempuð lýsing og þægilegir grjónastólar upp við vegg þar sem nemendur gátu látið fara vel 

um sig. Ég sat á móti nemendunum í sams konar stól og andrúmsloftið var notalegt. 

Nemendur voru alltaf sóttir í kennslustund og gengið með þeim til baka að lokinni 

íhlutunarstund. Áður fór ég í Snillismiðjuna og raðaði upp grjónastólunum og passaði að gott 

loft væri í stofunni og hún snyrtileg.  

Íhlutunarhópnum var skipt niður í fimm undirhópa sem voru nefndir Ís, Vatn, Jörð, Loft og 

Eldur, með 4 til 6 nemendum í hverjum hópi. Í árganginum eru þrjár bekkjardeildir og var 

hópunum skipt niður með það fyrir augum að hver hópur kæmi úr sama bekknum til þess að 

auðvelda rannsakandanum að ná nemendum á sama tíma óháð stundaskrá þeirra. Miðað var 

við að nemendur fengju íhlutun á sama tíma og þeir áttu að vera í íslensku samkvæmt 

stundaskrá. Þeir unnu þau verkefni sem þeir misstu af við þátttöku í rannsókninni á öðrum 

tímum og drógust því ekki aftur úr í námi sínu. 

Úr einum bekk kom hópurinn Eldur sem í voru sex nemendur, en í þeim bekk eru fæstir 

nemendur. Úr öðrum bekknum komu hóparnir Ís og Vatn með fimm nemendur í hvorum hóp 

og úr þriðja bekknum komu hóparnir Jörð og Loft en þar voru fjórir nemendur í hvorum hóp. 

Nemendum var raðað í hópa eingöngu út frá niðurstöðum lesskilningsprófsins í ágúst. Í 

byrjun voru nokkrar reglur lagðar fyrir:  

Bera virðingu fyrir hvert öðru. 

Ekki grípa fram í þegar nemandi er að lesa. 

Ekki leiðrétta nemanda sem er að lesa. 

Hafa vinnufrið og notalegt. 

Þessar reglur virtu nemendur og okkur tókst að halda notalegu og afslöppuðu 

andrúmslofti í tímunum. Lagt var fyrir nemendur í byrjun að velja sér bækur á bókasafninu til 

þess að lesa hjá mér eða að hafa sínar yndislestrarbækur sem notaðar eru í skólanum. Í 

hverri kennslustund lásu nemendur upp fyrir framan hópinn úr bókum sem þeir höfðu með 

sér. Rannsakandi var einnig með til öryggis nokkrar bækur úr heimastofum nemenda (sjá 

viðauka F) ef einhverjir skyldu gleyma bókum sínum.  

Nemendur áttu að lesa hátt, skýrt og rólega og rannsakandi leiðrétti ekki lestur þeirra. 

Nemendur voru mjög sáttir við það að vera ekki leiðréttir þegar þeir lásu upphátt og að 
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þeirra sögn fannst þeim þeir vera öruggari. Þeir töluðu um það að fyrra bragði að þeim þætti 

betra að vera ekki leiðréttir þegar þeir væru að lesa upphátt fyrir aðra. Einhverra hluta vegna 

fundu nemendur það þegar þeir lásu orð vitlaust og gáfu sér tíma til þess að leiðrétta það 

sjálfir. 

Baldur Sigurðsson kom til þess að fylgjast með rannsókninni þegar nemendur voru búnir 

með fyrstu þrjá tímana, en þá tíma höfðu nemendur setið í grjónasætunum á meðan þeir 

lásu en eftir það fóru þeir að standa upp á meðan lesið var. Eftir sjötta tíma fóru nemendur 

að kynna höfunda, þýðendur ef við átti og útgáfuár bókanna. Einnig sögðu þeir frá í stuttu 

máli um hvað bókin fjallaði.  

3.5 Rannsóknardagbók 

Hver hópur fékk eina kennslustund í viku, eða 40 mínútur, í 12 vikur, frá byrjun september 

(36. viku) til loka nóvember (47. viku). 

Á þriðjudögum klukkan 10:50 var hópur Ís og klukkan 12:20 sama dag hópur Vatn. Á 

miðvikudögum kl. 10:10 var hópur Jörð og hópur Loft sama dag klukkan 10:50. Á 

fimmtudögum klukkan 12:20 kom síðan hópur Eldur.  

Rannsakandi hafði dagbókina alltaf með sér og punktaði niður ýmislegt fyrir hvern tíma. 

Ég komst að því að ekki væri gott fyrir mig að skrifa niður punkta í tímunum vegna þess að 

nemendur vildu vita hvað ég væri að skrifa niður og það truflaði þann tíma sem við fengum 

saman. Ritað var í dagbókina að loknum degi, en punktað var niður á lítið áberandi hátt það 

sem var mikilvægt í tíma. 

Fyrsti tími, 36. vika 

Fyrsti tíminn var eins hjá öllum hópunum. Ég útskýrði út á hvað rannsóknin gengi og hvers 

vegna ég væri að gera hana. Þá útskýrði ég fyrir nemendum hvernig þeim hafði verið skipt í 

hópa. Við fórum yfir það hvernig við ætluðum að vinna í þessi 12 skipti sem við ætlum að 

hittast. Ég útskýrði fyrir þeim að við myndum hittast einu sinni í viku og lesa saman og 

upphátt hvert fyrir annað úr þeim bókum sem við værum að lesa í skólanum hverju sinni. Við 

ræddum hvernig ætti að lesa vel upp fyrir aðra og hvatti ég nemendur til þess að æfa sig 

heima eins oft og þeir fengju tækifæri til, reyna að lesa með innlifun og hrífa aðra með sér 

inn í bókina. Ég lagði áherslu á að við ætluðum að njóta þess að vera saman og hlusta hvert á 

annað.  

Allir nemendur voru mættir. Allir nemendur komu með sínar lestrarbækur, hvort sem það 

voru bækur sem nemendur voru að lesa í yndislestri eða heimalestri.  

Nemendur sátu í þægilegum grjónapúðum í notalegu herbergi og lásu úr sætum sínum. 

Nemendur lásu um það bil tvær blaðsíður á mann eða í um það bil tvær mínútur og síðan 
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ræddum við saman hópurinn um það hvort að allir hefðu skilið öll orðin sem voru í sögunni . 

Ef svo var ekki þá tókum við okkur tíma til þess að útskýra þau orð sem nemendur skildu 

ekki. Eftir það talaði ég um raddblæinn og áherslur sem fram komu í textunum hjá hverjum 

og einum.  

Ég las síðan blaðsíðurnar hjá hverjum og einum með áherslum til þess að þau skildu betur 

hvað það væri sem ég var að falast eftir hjá þeim. Að stoppa við punkta, kommur og 

gæsalappir. Einnig útskýrði ég fyrir þeim hvernig hægt er að „detta“ inn í söguþráðinn og 

upplifa ævintýrið sem lesið er án þess að hafa það sjónrænt og leyfa ímyndunarafli að fá 

lausan tauminn. Það koma alltaf nemendur sem segjast ekki hafa getað lesið heima vegna 

ýmissa hluta eins og til dæmis, „ég var svo lengi á fótboltaæfingu“, „mamma var þreytt“ og 

ýmsar aðrar ástæður. Ég hvatti nemendur til þess að lesa upphátt fyrir systkini sín, 

gæludýrin, plönturnar eða lesa fyrir framan spegil þegar heim væri komið. Nemendur voru 

frekar feimnir svona í fyrsta sinn en voru tilbúin að vinna að því að auka orðaforða sinn og 

læra að lesa á milli línanna.  

Annar tími, 37. vika 

Í viku tvö fórum við að með sama hætti og gert var í fyrsta tímanum. Tíminn var mun betri 

hjá öllum hópunum og það heyrðist vel hverjir höfðu verið að æfa sig heima í lestri. 

Nemendur lásu úr sætum sínum og allir lásu tvisvar sinnum í um það bil tvær mínútur. 

Einhverjir höfðu ekki verið að lesa heima og ég fann að þeim leið ekki vel með það. Þeir 

nemendur sem lásu ekki reglulega heima (að þeirra sögn) voru ekki eins öruggir þegar lesið 

var. Ég ítrekaði hvatningu mína við nemendur um að lesa heima upphátt í það minnsta fimm 

sinnum í viku, en einnig hvatti ég nemendur til þess að lesa textann nokkrum sinnum yfir 

sem þau lesa í tíma hjá mér. Sumir nemendur töluðu um að það væri erfitt að lesa upphátt 

heima af mismunandi ástæðum, en þá hvatti ég þá nemendur til þess að lesa fyrir yngri 

systkini, gæludýr eða jafnvel pottablóm.  

Nemendur voru farnir að vera ákafir í því að hlusta á samnemendur sína og finna orð eða 

orðasambönd sem þeir skildu ekki. Það var eins unnið með alla hópana, Ís, Vatn, Jörð, Loft og 

Eld. Allir nemendur voru mættir. 

Þriðji tími, 38. vika 

Í þriðja tíma voru hóparnir Ís, Vatn og Jörð áberandi öruggir með lestur sinn og allir úr 

hópunum höfðu verið duglegir að lesa heima. Enginn úr hópunum hafði þó lesið þann texta 

sem þeir lásu upp úr í tíma hjá mér, sem ég er þó alltaf að hvetja þau til þess að gera. Eitt 

barn í Ís-hópnum og eitt barn í Eldur-hópnum voru ekki með í þessari viku vegna veikinda. 

Nemendur lásu úr sætum sínum. Allir lásu í um það bil tvær mínútur tvisvar sinnum. Það var 

einhver óróleiki í Loft hópnum mínum vegna atviks sem tengdist frímínútum og skemmdi það 
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svolítið fyrir lestri nemenda. Þeir lásu lægra og voru ekki upp á sitt besta. Þrír nemendur í 

þeim hópi höfðu lent upp á kant saman í frímínútum og það var ekki búið að útkljá það mál.  

Fjórði tími, 39. vika 

Í fjórðu kennslustund lásu nemendur úr sætum sínum og það var hópur Ís sem byrjaði. Þessi 

vika var mjög notaleg hjá öllum hópunum og það var eins og allir nemendur væru rólegir og í 

góðu jafnvægi. Allir hóparnir töluðu um hversu notalegt það væri að koma í tímana til mín og 

að þá hlakkaði alltaf til þess að mæta. Einn nemandi var með mjög spennandi bók sem 

viðkomandi las í tímunum hjá mér og ég tók eftir því að aðrir nemendur voru orðnir spenntir 

fyrir að heyra viðkomandi lesa. Flutningur þessa nemenda sýndi öðrum nemendum hvernig 

vandaður túlkandi upplestur gat vakið áhuga annarra nemenda. Þarna sá ég að gott væri að 

hvetja nemendur til þess að segja hver öðrum frá spennandi, skemmtilegum eða bara góðum 

bókum þannig að allir gætu lesið þær.  

Fimmti tími, 40. vika 

Í fimmta tíma voru bara hópur Ís og Vatn og varð sú breyting á að núna lásu nemendur 

standandi en ekki í grjónastólunum eins og fyrri fjóra tímanna. Nemendur stóðu uppréttir 

þegar lesið var og voru í svolítill fjarlægð frá samnemendum sínum, en sú breyting varð eftir 

ábendingar leiðbeinanda ritgerðarinnar. Nemendur lásu upphátt í um það bil tvær mínútur 

tvisvar sinnum meðan á tímanum stóð. Í þennan tíma kom einnig Baldur Sigurðsson 

leiðbeinandi rannsakanda en hann er dósent í íslensku og læsi við Háskóla Íslands. 

Rannsakandi var búin að láta nemendur í íhlutunarhópi vita að hann væri væntanlegur og 

þeir voru mjög spenntir og sáttir við nærveru hans. Baldur var að fylgjast með hvernig 

rannsóknin gengi og um leið að leiðbeina rannsakanda. Nemendum fannst mjög gaman að 

standa fyrir framan samnemendur sína og lesa. Þegar nemendur stóðu fyrir framan 

samnemendur sína hafði það góð áhrif á flutning þeirra á textanum.  

Tíminn hjá Elds-hópnum féll niður vegna foreldraviðtala.  

Sjötti tími, 41. vika 

Í 40. viku náði rannsakandi ekki að taka hópinn Eldur vegna foreldraviðtala á fimmtudegi en 

sá hópur fékk sinn tíma á mánudeginum í viku 41 í staðinn. Rannsakandi fékk góðfúslegt leyfi 

kennara þeirra og voru nemendur hennar að lesa Komdu og skoðaðu tæknina inni í tíma, 

samkvæmt beiðni kennara var haldið áfram með lestur þeirrar bókar og las allur hópurinn 

upp úr henni. Nemendunum í hópnum fannst sá tími mjög skemmtilegur og sögðu mér eftir 

tímann að þeir hefðu skilið bókina miklu betur en ef þeir hefðu lesið sjálfir, það voru þeirra 

orð. Hópurinn fékk líka sinn tíma í viku 41. 
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Allir hóparnir voru frekar rólegir og afslappaðir og allir hóparnir spurðu hvort að Baldur 

Sigurðsson yrði ekki með þeim aftur. En því miður vegna ástandsins í þjóðfélaginu var ekki 

hægt að koma því við. Allir hóparnir lásu og fór svolítill tími í það hjá hópum Ís og Jörð að 

ræða bækur sem einn nemandi í hvorum hópi var með, en það voru sömu bækurnar. 

Nemendur voru að ræða hvers vegna það væri svo löng bið á bókasafninu eftir þessum 

bókum sem nemendur voru að lesa upp úr í tímunum hjá rannsakanda. Upplestur 

nemendanna virtist hafa vakið athygli samnemenda þeirra og vildu þeir sem voru að spyrja 

um bækurnar lesa þær sjálfir.  

Sjöundi tími, 42. Vika 

Í þessum tíma hjá öllum hópunum áttu nemendur að segja frá því hvað bækurnar hétu, hver 

væri höfundur þeirra og hver þýddi þær ef höfundur væri erlendur. Einnig sögðu þau í stuttu 

máli frá því um hvað bókin fjallaði. Þessi breyting var gerð eftir tilmæli frá Baldri Sigurðssyni 

og hefði rannsakandi viljað byrja á þessu í byrjun rannsóknar vegna þess að það skapaðist 

alltaf skemmtileg og áhugaverð umræða um höfunda bókanna og hvaða aðrar bækur 

viðkomandi höfundur hefði samið. Tímarnir eru farnir að festast í sessi hjá hópunum og alla í 

íhlutunarhópi hlakkar til þess að koma í tíma. Enn sköpuðust umræður í hópi Jörð í þessari 

viku vegna þess að bókasafnið sem staðsett er í skólanum átti ekki nema tvö til þrjú eintök af 

þeim bókum sem voru vinsælastar og voru þær pantaðar fram í tímann. Ég benti nemendum 

á að það væri bókasafn í hverfinu og það væri upplagt að gera sér ferð þangað til þess að 

biðja um umrædda bók, eða skoða hvað annað væri í boði.  

Áttundi tími, 43. vika 

Tímarnir í þessari viku voru frábærir og allir hóparnir orðnir vanir því sem gert er og gera það 

vel. Með því að nemendur fóru að kynna heiti bókarinnar og höfund eða þýðanda varð úr því 

skemmtileg umræða. Nemendur voru fljótir að þekkja nokkra höfunda því þeir voru oft að 

lesa bækur eftir sama höfund. Bara við það að láta nemendur kynna bækurnar sem lesið var 

upp úr í tímum vaknaði áhugi á öðrum bókum hjá nokkrum nemendum sem ég hafði ekki séð 

áður hjá þeim. Þeir nemendur sem höfðu þennan áhuga fóru á bókasafn skólans til þess að 

spyrja hvaða fleiri bækur væru til eftir þann höfund sem kveikti áhuga hjá þeim. Bara með 

þessari viðbót varð áhuginn aukinn, áhugavert. Mér finnst núna eins og áhugi nemenda sé 

farinn að vinna með lestrinum. Þau hafa ánægju af að lesa hvert fyrir annað og uppgötva að  

höfundar bókanna skipta máli. Þetta hefur síðan áhrif á skilning og upplifun nemenda á 

bókunum og vinna mín með framburð og framsögn verður merkingarbærari. Nokkrir 

nemendur spurðu hvort að þeir fengju ekki að vera með í þessu verkefni eftir áramót og 

samnemendur tóku undir það. Ég útskýrði fyrir þeim að ég myndi bara vera að vinna í þessu 

verkefni fram í desember og þau voru ekki mjög glöð með það.  
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Níundi tími, 44. vika 

Tímarnir í þessari viku voru notalegir eins og síðastliðnir tímar hafa verið hjá okkur. Einn 

nemandi sem er í hóp Ís er að lesa mjög skemmtilega bók, svo skemmtilega að 

samnemendur bíða eftir því að röðin komi að viðkomandi nemenda til þess að lesa. 

Viðkomandi nemandi var beðinn um að lesa frá sama stað og hann stoppaði á síðast þegar 

hann var að lesa úr bók sinni. Í þessum tíma fann ég hversu notalegt andrúmsloft hafði 

skapast í tímunum sem við vorum saman og hversu passlega stór hópurinn væri.  

Tíundi tími, 45. vika 

Þegar hópur Loft mætti í tímann í dag fann ég að andrúmsloftið var ekki gott og spurði 

nemendur mína hvað væri að. Nemendur urðu svolítið óðamála og kepptust þeir allir við að 

segja mér hvað hafði komið fyrir úti í frímínútum. Það varð sem sagt eitthvað ósætti á milli 

nemenda í leik á skólalóðinni og það var ekki búið að útkljá það mál. Ég spjallaði við hópinn 

og þar af leiðandi styttist sá tími sem nemendur höfðu til þess að lesa. En í lokin endaði allt 

vel og við fengum að lengja tímann okkar (með leyfi umsjónakennara) um þann tíma sem fór 

í það að ræða saman. Allir hóparnir stóðu sig vel og voru tímarnir eins og síðustu tveir 

tímarnir, mjög skemmtilegir.  

Ellefti tími, 46. vika 

Þessi tími var eins og þeir sem hafa á undan gengið, góður. Ég verð þó að viðurkenna að það  

var örlítill „galsi“ í nemendum þó svo að það hafi ekki komið niður á lestri þeirra. Nemendur 

þurfa að tala meira en vanalega og segja mér meira frá en áður og svolítið erfitt var að 

stoppa skemmtilega sögumenn í góðum og vel sögðum „hrakfallasögum“ fjölskyldunnar. Ég 

kann enga skýringu á því hvers vegna nemendur voru svona málglaðir og gat ekki fundið 

neina haldbæra skýringu á því innan skólans. Þetta á við um alla hópana en þrátt fyrir 

málgleði þá gekk vikan vel.  

Tólfti tími, 47. vika 

Í þessari viku var síðasti tíminn okkar og ég veit ekki hvort að rannsakanda eða nemendum 

hafi þótt það erfiðara. Þessi tími var frekar erfiður fyrir okkur af því að þau skildu ekki af 

hverju við gætum ekki haldið áfram að hafa lestrarhópana eftir jól. Rannsakandi sagði þeim 

að hann sem kennari væri ekki að fara og kannski gætum við eða þau stofnað bókaklúbb og 

lesið upp úr þeim bókum sem þeim þættu áhugaverðar. Nemendur voru tilbúnir í það en 

sögðu að það væri betra að hafa fullorðinn með til þess að allir myndu gera það sem til væri 

ætlast. Nemendur lásu í þessum tíma þrátt fyrir mikinn kjaftagang og rannsakandi fékk mörg 

knús í lok tímans frá flestum nemendum. Ég var ekki frá því að allmargir nemendur sem voru 
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í hópunum mínum væru sorgmæddir vegna þess að þessir tímar yrðu ekki líka eftir áramót, 

og það sama átti við rannsakanda.  
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4 Niðurstöður  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki með óhyggjandi hætti að vandaður upplestur með 

tjáningu yki lesskilning nemenda. Framfarir hjá íhlutunarhópi við lok rannsóknar námu 0,50 

eins og sést hér á mynd 7 fyrir neðan. Það gefur vísbendingar um aukinn árangur nemenda 

við lestur með tjáningu. Það er þó vert að skoða einnig samanburðarhópinn en hann sýnir 

einnig framfarir upp á 0,42 eins mynd 8 sýnir, þrátt fyrir að hafa ekki fengið neina breytingu á 

kennsluaðferðum. Eins og áður segir eru miklar líkur á því að rannsakandi sem persóna hafi 

haft hvetjandi áhrif, ekki einungis á íhlutunarhópinn heldur einnig á samanburðarhópinn. Af 

þeim sökum telur rannsakandi fulla ástæðu til að framkvæma sams konar rannsókn aftur 

með stærra úrtaki og yfir mun lengri tíma svo hægt sé að fá nákvæmari niðurstöður.  

Framfarir íhlutunarhópsins voru þó aðeins meiri en samanburðarhópsins og metur 

rannsakandi það svo að aðferðin skili árangri. Nemendur sýndu að minnsta kosti aukinn 

áhuga á lestri og upplifðu mikla hvatningu í gegnum þessa aðferð við lestrarkennslu. Í ljósi 

þessara niðurstaðna telur rannsakandi að rannsóknarspurningunni „Hefur þjálfun í 

vönduðum túlkandi upplestri áhrif á lesskilning?“ megi svara játandi. Aðferðin hefur 

tvímælalaust áhrif, þó ekki alveg með þeim hætti sem rannsakandi taldi líklegt þar sem báðir 

hópar sýndu framfarir og lítill munur var á milli þeirra. Þá útkomu gæti mátt skýra með 

persónu rannsakandans sjálfs þar sem hvatning og framkoma hans ásamt sköpun umhverfis 

við rannsókn getur hafa haft jákvæð áhrif á nemendur bæði í íhlutunarhóp og 

samanburðarhóp. Ef farið yrði af stað með aðra sams konar rannsókn þyrfti hún að vera 

stærri, þ.e. stærra úrtak úr þýði og rannsakendur að minnsta kosti tveir til að útiloka sem 

best áhrif þeirra sjálfra í rannsókninni.  

Hér má sjá hlutfallslega dreifingu nemenda, fjöldi nemenda er y-ás og rétt svör er x-ás 

 

Mynd 1. Dreifing réttra svara á lesskilningsprófi í ágúst hjá öllum hópnum, 48 nemendum 
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Á mynd 1 má sjá hvernig rétt svör dreifðust á lesskilningsprófi í ágúst í hópi allra 48 

nemendanna sem tóku þátt í rannsókninni. Á grundvelli þess var hópnum skipt í tvo jafnstóra 

hópa, íhlutunarhóp og samanburðarhóp. Á lesskilningsprófi í desember, að lokinni íhlutun, 

stóð nemendahópurinn sig aðeins betur, eins og sjá má á mynd 2. Þar sést að þeim sem ekki 

gátu svarað neinu hafði fækkað úr sjö í fjóra en þeim sem gátu svarað öllum spurningunum 

hafði fjölgað úr fjórum í níu. Meðaltal réttra svara var 2,25 í ágúst en var 2,71 í desember 

fyrir árganginn í heild, sem getur verið til marks um að öllum nemendum hafi farið fram eða 

að síðara prófið hafi verið léttara. 

 

Mynd 2. Dreifing réttra svara á lesskilningsprófi í desember hjá öllum hópnum, 48 
nemendum 
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Meðaltal allra nemenda í íhlutunarhópnum í ágúst var 2,25 en 2,75 í desember. Meðaltal 

neðri helmings var í ágúst 1,08 en í desember 2,00. Meðaltal efri helmings var 3,64 í  ágúst og 

það sama í desember.  

 

Mynd 3. Dreifing réttra svara á lesskilningsprófi í ágúst og desember hjá öllum hópnum,  
48 nemendum 

Ef íhlutunarhópurinn og samanburðarhópurinn eru bornir saman virðist 

íhlutunarhópurinn hafa tekið örlítið meiri framförum því meðalfjöldi réttra svara í þeim hóp í 

desember var 2,75 en 2,67 í samanburðarhóp. Munurinn er svo lítill að hann telst ekki 

marktækur. Hins vegar er áhugavert að skoða breytingar á frammistöðu nemenda eftir því 

hvað þeir svöruðu mörgum spurningum rétt.  

Á mynd 3 hefur nemendum í íhlutunarhópi verið raðað á þrep 0 til 5 eftir fjölda réttra 

svara á lesskilningsprófi í ágúst og til samanburðar sýnt hvað hver nemandi svaraði mörgum 

spurningum rétt í desember. Á myndinni sést að nemendum á lægstu þrepunum fór mest 

fram en eftir því sem ofar dregur sést að nokkrir nemendur svöruðu færri spurningum rétt í 

desember. Þar kann að vera um þakáhrif að ræða eða tilviljun sem ræðst af dagsformi 

nemenda. Í ágúst svöruðu þrír engri spurningu rétt en tveir öllum fimm spurningunum. Í 

desember svöruðu tveir engu rétt en sex öllu.  
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Mynd 4. Röð nemenda í íhlutunarhópi eftir fjölda réttra svara í ágúst og samanburður við 
fjölda réttra svara í desember. 

Á mynd 4 eru sömu upplýsingar settar fram fyrir samanburðarhóp. Nemendum er raðað 

á þrep 0 til 5 eftir fjölda réttra svara á lesskilningsprófi í ágúst og til samanburðar sýndur 

fjöldi réttra svara á prófinu í desember. Hér má sjá svipaða breytingu og hjá 

íhlutunarhópnum, nemendur svöruðu yfirleitt fleiri spurningum rétt í desember en í ágúst, 

og það sést best hjá þeim sem byrjuðu með fáar spurningar réttar. Þeir sem svöruðu flestum 

rétt í ágúst svöruðu hins vegar færri spurningum rétt í desember. Hér virðist vera um 

þakáhrif að ræða eða tilviljun sem ræðst af dagsformi. Í ágúst svöruðu fjórir engri spurningu 

rétt en tveir öllum fimm spurningunum. Í desember svöruðu tveir engu rétt en þrír öllu.  

 

Mynd 5. Röð nemenda í samanburðarhópi eftir fjölda réttra svara í ágúst og samanburður 
við fjölda réttra svara í desember. 

Myndin sýnir samanburð á öllum nemendum sem tóku lesskilningsprófið í ágúst og í 

desember. Meðaltal allra nemenda í samanburðarhópi var í ágúst 2,25 og í desember 2,67. 
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Meðaltal neðri helmings var 1,00 í ágúst en 1,85 í desember. Meðaltal efri helmings var í 

ágúst 3,73 og í desember 3,64 
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Umræða 

Í bókinni Menntunarferlið (Bruner, 2017) er talað um að nám eigi að veita ánægju og nýtast 

nemendum í framtíðinni en ekki einungis að koma þeim á einhvern áfangastað. Bruner talar 

um að nám eigi að gagnast með tvenns konar hætti, í fyrsta lagi sem notagildi við lausn 

verkefna. Þetta er kallað yfirfærsluþjálfun þar sem verið er að þjálfa þekkingu. Hins vegar er 

það nám sem nemendur hafa lokið við að tileinka sér og nota þá þekkingu sem þegar er til 

staðar til þess að ná meiri árangri eða auka við þekkingu sína. Þannig þroska þeir hæfni og 

þekkingu sem er ósérhæfð yfirfærsla.  

Þegar kennari, foreldri eða annar les upp fyrir börn er það ekki gert með flötum lestri, 

heldur draga þeir sem lesa fyrir börn þau inn í söguna og nota tjáningu til þess. Því má spyrja 

sig hvers vegna ekki að kenna nemendum að lesa eins og lesið er fyrir þau? Börn eru uppfull 

af tilfinningum og segja öðrum frá hlutum hvort sem þeir eru sannir eða skáldaðir. Þegar þau 

lesa í skólanum komast þau upp með að lesa með sérstökum lestóni án þess að gæða 

flutninginn blæbrigðum og áherslum venjulegs talaðs máls og kennarar fá litla hvatningu til 

að leiðbeina þeim um annað nema að því leyti sem Stóra og Litla upplestrarkeppnin í sjöunda 

og fjórða bekk hvetja til. Á lesfimiprófum þrisvar á ári er eingöngu lögð áhersla á hraða og 

nákvæmni svo þau börn sem leyfa sér að lesa með blæbrigðum koma verr út en hin. Er þetta 

sú lestrarkennsla sem við viljum? 

Samkvæmt PISA- prófum síðastliðin ár hefur komið í ljós að lesskilningi barna á Íslandi fer 

hrakandi (PISA, 2018). Ýmsar leiðir hafa verið kynntar til þess að taka á því og snúa vörn í 

sókn (Sigríður og Baldur, 2017) án þess að tekist hafi að snúa þróuninni við. 

Þó svo að það hafi ekki komið með skýrum hætti fram í rannsókn minni að nemendur 

sem fengu að lesa upphátt hver fyrir annan hafi bætt lesskilning sinn vil ég minna á að 

rannsóknin tók til fárra nemenda yfir stuttan tíma og að lesskilningsprófið sem ég notaði var 

mjög ófullkomið. Það væri athyglisvert að hafa tækifæri til að mæla lesskilning af meiri 

nákvæmni og sjá hvort þjálfun í vönduðum upplestri í lengri tíma skili sér í betri lesskilningi.  

Í rannsókn minni voru eflaust takmarkanir sem spiluðu inn í niðurstöður rannsóknarinnar. 

Þar sem ég var ein að kenna nemendum og leiðbeinandi minn hafði ekki nema eitt tækifæri 

til að fylgjast með því sem ég var að gera má reikna með því að ég hafi ekki verið nógu 

meðvituð um fræðileg vinnubrögð mín og hafi meira sem persóna haft áhrif á árangur 

nemenda í þeim aðstæðum sem sköpuðust með íhlutunarhópunum. Ég hvatti nemendur til 

þess að virða hver annan, hvatti þá til þess að lesa, skapaði þeim þægilegar námsaðstæður 

og studdi þá eins og ég gat. Samkvæmt Ruddell og Unraun (2004) geta þær aðstæður sem 

kennarinn skapar fyrir nemendur sína gert árangur nemenda í lestri farsælli.  
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Í þessari rannsókn var ekki gerður munur á því hvort að nemendur væru með annað 

móðurmál en íslensku og hversu lengi þeir höfðu búið á landinu. Mér sem rannsakanda 

finnst samt sem áður umhugsunarefni og rannsóknarefni fyrir aðra að skoða hversu mikil 

áhrif það hefur á nemanda sem er með annað móðurmál en íslensku að fá slíka þjálfun. 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar kom í ljós að þeim nemendum sem höfðu ekki íslensku sem 

móðurmál fór mikið fram í lesskilningi. Nemendur sem voru í íhlutunarhópnum fengu að 

vera í notalegu, traustu og ánægjulegu umhverfi og með því náðist að kveikja hjá nemendum 

áhuga á lestri og bókum, en besti bandamaður kennara eru áhugasamir og ánægðir 

nemendur.  

Rannsakandi var í nánu og góðu sambandi við kennara nemendanna og töluðu 

kennararnir um að þeir hefðu séð töluverðar framfarir hjá þeim nemendum sem voru í 

rannsóknarhópnum og að þeir væru viljugri til þess að lesa upphátt og tjá sig við 

samnemendur sína eftir þá tíma sem ég fékk að vera með þeim. Ég kemst þó ekki hjá því að 

tala um einn nemanda sem var áberandi hlédrægur og óframfærinn þegar hann kom í 

rannsóknarhópinn til mín. Þessi nemandi kom eins og lítið óútsprungið blóm en í lok tímans 

blómstraði hann, hann talaði sjálfur um það hvað þessir tímar hefðu verið skemmtilegir. 

Hann sýndi miklar framfarir, varð öruggari, talaði í hópnum og lét ljós sitt skína. Ég veit hvað 

þessir tímar gerðu fyrir flesta nemendur vegna þess hvernig þeir sjálfir töluðu um það, þeim 

fannst flestum þessir tímar skemmtilegir og lærdómsríkir. Það voru einnig hjá mér nemendur 

í rannsóknarhópnum sem tóku þátt í Litlu upplestrarkeppninni með góðum árangri. Ég komst 

einnig að því að hvatning og það að vekja hjá nemendunum áhuga væri mjög stór 

áhrifaþáttur í lestri, meiri en ég átti von á. Einnig var áhugavert að sjá hvernig nemendur 

kveiktu áhuga annarra nemenda á bókum með lestri sínum og talað var um að sumar bækur 

sem verið var að lesa upp úr í rannsóknarhópnum væru komnar með biðlista á bókasafninu í 

skólanum. 

Ef ég væri að byrja á því að gera rannsókn á því hvort að vandaður upplestur hefði áhrif á 

lesskilning nemenda myndi ég gera margt öðruvísi og yfir lengri tíma. Ég myndi til dæmis 

spyrja nemendur í upphafi rannsóknarinnar hvort og hvað þeim fyndist skemmtilegast við 

það að lesa bækur, hvernig bækur þá, hvað þau lesa oft í viku, hvort lesið er fyrir þá heima, 

og annað sem tengist áhughvöt nemenda. Ég myndi einnig skipta nemendum eftir því hvort 

að móðurmál þeirra sé íslenska eða erlent og jafnvel þjálfa eingöngu nemendur sem hafa 

ekki íslensku að móðurmáli. 

Miðað við það sem hefur komið fram á PISA-prófum síðastliðin ár að lesskilningi barna 

fari hrakandi (PISA, 2018) þá mætti í ljósi þess skoða aðrar aðferðir við lestrarkennslu en þær 

sem hafa viðgengist undanfarna áratugi í grunnskólum. Farnar hafa verið ýmsar leiðir til þess 
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að snúa vörn í sókn (Sigríður og Baldur, 2017) án þess þó að nemendur hafi sýnt fram á 

framfarir í lesskilningi.  

Einhvers staðar verða kennarar að byrja og fikra sig svo áfram í því að skoða aðra 

möguleika. Óumdeilt er að vandaður upplestur með réttu tónfalli, blæbrigðum og áherslum 

helst í hendur við góðan lesskilning. Hér hefur verið unnið með þetta nána samband sem 

ekki er bara í aðra áttina, heldur hefur verið miðað við að það sé gagnkvæmt, að upplestur 

og skilningur haldist í hendur og styrki hvert annað. Lestrarkennsla þarf ekki að snúast 

eingöngu um að nemendur keppist við að lesa ákveðin orð á mínútu.  

Nemendur þurfa að vera duglegir að lesa og er það hlutverk skólasamfélagsins að ýta 

undir áhuga þeirra á lestri í rituðu máli, hvort sem textinn inniheldur með myndefni eða ekki. 

Hvetja þarf nemendur til þess að lesa sér til gagns og gamans (Sigríður og Baldur 2017). 
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Lokaorð 

Lesskilningur í víðasta samhengi varðar fyrst og fremst félagslegt réttlæti og þá vissu að 

sumir nemendur hafi meiri reynslu og vitneskju í byrjun skólagöngu. Nemendur sem eru að 

byrja sína grunnskólagöngu koma oft með ólíkan bakgrunn og þekkingu inn í skólann, sum 

kunna að lesa á meðan önnur kunna varla stafina. Skólinn á sjá um að geta og kunnátta 

nemenda sé jöfn og foreldrar og kennarar vinni saman að því að vel til takist með það. 

Lesskilningur snýst ekki bara um skynsemi lesandans heldur það sem hann gerir til þess að 

skilja efnið (Stefán Jökulsson, 2012).  

Ég hef alltaf staðið í þeirri trú að þegar við sem manneskjur gerum eitthvað sem er 

skemmtilegt þá sitji sú minning í okkur og við hugsum til hennar á jákvæðan og góðan hátt. 

Ef minning okkar er ekki góð og skemmtileg viljum við helst útiloka hana. Það er þess vegna 

sem ég tel að ef nemandi fær að læra hluti á jákvæðan, góðan og uppbyggilegan hátt þá sitji 

sú minning eftir í huga hans alla ævi. Markmið mitt var að vekja hjá nemendum áhuga á lestri 

og auka þar með lesskilning þeirra með því að vanda upplestur með tjáningu.  

Það eru margar raunprófaðar kennsluaðferðir til þess að kenna nemendum lestur og 

lesskilning og snúast þær um að þeir nái tæknilegu valdi á lestri, sjálfvirkni og þess háttar. 

Raunprófaðar kennsluaðferðir í lestri snúast yfirleitt ekki um mannlega þáttinn, þ.e.a.s. 

gleðina, traustið, hlýjuna, nándina og síðast en ekki síst áhuga nemenda á lestri sem ég náði 

að mynda með nemendum mínum. 

Við sem kennarar verðum að gera okkur grein fyrir því að við búum í allt öðru samfélagi 

en var fyrir 20 til 30 árum síðan, til dæmis hvað varðar alla þá tækniþróun sem orðið hefur. 

Börn frá unga aldri hafa aðgang að miklu efni sem er á netinu og við verðum að kenna þeim 

að lesa og skilja það sem er þar. Við verðum að geta aðlagað kennsluaðferðir að nútímanum 

án þess að slaka á kennslunni. Ég tel það mjög mikilvægt að nemendur fái mikla og góða 

þjálfun í því að flytja vandaðan upplestur á talmálshraða með tjáningu frá byrjun 

lestrarkennslu, ekki með því að lesa með öðrum nemendum heldur fyrir aðra nemendur og 

kennara.  

Þegar ég fann að ég náði til nemenda og það skapaði traust hjá þeim, á milli mín og 

þeirra, nemendur vönduðu sig, lögðu sig fram, alla gleðina, ánægjuna og áhugann sem fylgdi 

því að gera þessa rannsókn var það alveg vinnunnar virði og fyllti mig vissu um að allir hefðu 

notið þess.  
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Viðaukar 

4.1 Viðauki A:  
Bréf til foreldra  

Reykjavík, 26. maí 2020 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég undirrituð er að ljúka kennaranámi við Háskóla Íslands. Í lokaverkefni mínu ætla ég að 

rannsaka hvort sérstök þjálfun í vönduðum upplestri hjá nemendum í fjórða bekk (fæddir 2011) hafi 

áhrif á lesskilning þeirra. Með þessu bréfi óska ég eftir leyfi til að barn ykkar fái að taka þátt í 

verkefninu.  

Árganginum í skólanum verður skipt í tvennt, rannsóknarhóp og samanburðarhóp. 

Rannsóknarhópurinn fær sérstaka þjálfun í upplestri með áherslu á framburð og túlkun í litlum hópi 

tvisvar í viku, 10 til 15 mínútur í senn, en samanburðarhópurinn fær venjulega kennslu á meðan. 

Miðað er við að þau séu þá í íslensku þar sem iðulega er unnið með lestur og lesskilning á sama tíma, 

en með hefðbundnum aðferðum.  

Verkefnið hefst í byrjun september og stendur í allt að þrettán vikur fram í lok nóvember. Áður en 

þjálfunin hefst (í lok ágúst) verður lesskilningspróf lagt fyrir allan árganginn og svo aftur þegar 

þjálfuninni er lokið (í byrjun desember), og hóparnir bornir saman.  

Eftirfarandi upplýsingar um hvert barn þarf að nota við úrvinnslu rannsóknarinnar: 

1. Fæðingardagur, kyn og móðurmál, eða aðaltungumál á heimili 

2. Niðurstöður á lesskilningsprófi í byrjun og lok verkefnis 

3. Færslur í leiðarbók kennara um þátttöku barna í þjálfunartímum, mætingu, undirbúning og 

frammistöðu (eingöngu um börn í rannsóknarhópi) 

Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar og öllum nöfnum og gögnum eytt að úrvinnslu 

lokinni. Eingöngu ég undirrituð hef ofangreindar upplýsingar um nemendur. Í úrvinnslu verða 

nemendur skráðir undir dulnefni og ekki verður unnt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga.  

Ef þið samþykkið að barn ykkar taki þátt í þessari rannsókn, vinsamlegast ritið undir leyfið hér 

neðst á síðunni og sendið það með barninu í skólann. 

Með kærri kveðju og fyrirfram þakklæti, 

 

Sigurey Valdís Eiríksdóttir Hjartar 

Leiðbeinandi er Baldur Sigurðsson dósent við Menntavísindasvið Háskólans. 
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Ég, ___________________________________________(foreldri/aðstandandi), gef leyfi til þess 

að barn mitt, _________________________________________________ (nafn barns),  

taki þátt í rannsókn á áhrifum þjálfunar í vönduðum upplestri á lesskilning. 
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4.2 Viðauki Á:  

Bréf til skólans 

Reykjavík, 29. apríl 2020 

Til skólastjóra í Hólabrekkuskóla 

Ósk um að fá að gera rannsókn í skólanum sem felst í að kanna áhrif þjálfunar í upplestri á 

lesskilning. Rannsóknin verður gerð í fjórða bekk.  

Ég heiti Sigurey Valdís Eiríksdóttir Hjartar og er að vinna við M.Ed.-lokaverkefnið mitt í 

kennslufræði við Háskóla Íslands. Með þessu bréfi óska ég eftir heimild til að fá að gera litla rannsókn 

á nemendum í fjórða bekk.  

Verkefnið snýst um að rannsaka hvort sérstök þjálfun í vönduðum upplestri hjá nemendum í 

fjórða bekk (fæddir 2011) hafi áhrif á lesskilning þeirra. Ég áætla að í árganginum séu um það bil 60 

börn sem skipt verður í tvennt, 30 í rannsóknarhópi og 30 í samanburðarhópi. Rannsóknarhópnum 

verður skipt í minni hópa, fjögur til sex börn í hverjum. Þessir litlu hópar verða teknir út úr 

kennslustund tvisvar í viku, og börnin fá stutta en markvissa þjálfun í að lesa upp hvert fyrir annað 

með áherslu á vandaða framsögn og túlkun. Miðað er við að fjarvera hópsins úr kennslustund verði 

10 til 15 mínútur í senn, eða 20 til 30 mínútur á viku. Áætla má að verkefnið í heild taki tvær til þrjár 

klukkustundir á viku.  

Stefnt er að því að þjálfunin hefjist í byrjun september 2020 og standi í allt að þrettán vikur til 

loka nóvember 2020. Áður en þjálfunin hefst verður lesskilningspróf lagt fyrir allan árganginn og svo 

aftur í lok þjálfunar, og hóparnir tveir bornir saman.  

Eftirfarandi upplýsingar um hvert barn þarf að nota við úrvinnslu rannsóknarinnar: 

1. Fæðingardagur, kyn og móðurmál, eða aðaltungumál á heimili 

2. Niðurstöður á lesskilningsprófi í byrjun og lok verkefnis 

3. Færslur í leiðarbók kennara um þátttöku barna í þjálfunartímum, mætingu, undirbúning og 

frammistöðu (eingöngu um börn í rannsóknarhópi) 

Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar og öllum nöfnum og gögnum eytt að úrvinnslu 

lokinni. Eingöngu ég undirrituð hef ofangreindar upplýsingar um nemendur. Í úrvinnslu verða 

nemendur skráðir undir dulnefni og ekki verður unnt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga.  

Ég geri mér grein fyrir því að þetta er tímafrekt verkefni, það slítur í sundur kennslustundir 

nemendanna og getur truflað kennslu. Rannsóknin verður gerð þegar nemendur eru í íslensku, þar 

sem börnin fást iðulega við lestur og lesskilning á sama tíma en með hefðbundnum aðferðum. Ég 

mun gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að vera í góðu sambandi og samvinnu við viðkomandi 

kennara svo röskun á skólastarfi verði í lágmarki.  

 

Bestu kveðjur,  

 

Sigurey Valdís Eiríksdóttir Hjartar 

Leiðbeinandi: Baldur Sigurðsson dósent við Menntavísindasvið Háskólans 
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4.3 Viðauki B:  

Lesskilningspróf lagt fyrir í september 

Nafn_________________________________________ 

Bekkur____________ 

Sagan segir að einu sinni í fyrndinni hafi maður, sem hét Herjólfur, búið í dal 

í Vestmannaeyjum sem seinna var nefndur eftir honum og kallaður 

Herjólfsdalur. Dalurinn er umkringdur háum fjöllum á þrjá vegu og bær Herjólfs 

stóð undir háu og snarbröttu hamrafjalli. Í Vestmannaeyjum var erfitt að fá gott 

drykkjarvatn og Herjólfur var eini bóndinn á Heimaey sem átti gott vatnsból. 

Þess vegna komu margir til hans að fá vatn en hann leyfði engum að fá vatn 

nema hann borgaði fyrir það. Herjólfur átti dóttur sem hét Vilborg. Hún var ólík 

föður sínum að skapferli og var alltaf góð og gjafmild við menn og dýr, bæði 

húsdýr og villt dýr og fugla. Henni fannst harkalegt af föður sínum að selja 

nágrönnum vatnið og á nóttunni, þegar karlinn svaf, stalst hún oft til að gefa 

fólki vatn. Einu sinni sat Vilborg úti nálægt bænum og var að gera sér skó úr 

skinni. Þá kom hrafn til hennar og greip annan skóinn í gogginn og flögraði burt 

með hann. Henni þótti vont að missa skóinn sinn nýja svo að hún stóð upp og 

fór á eftir hrafninum og reyndi að grípa af honum skóinn. Hann flaug rétt á 

undan henni og lokkaði hana á eftir sér. Alltaf var hún alveg að ná honum og lét 

hann teyma sig lengra og lengra burt. En þegar hún var komin spölkorn frá 

bænum féll skriða undramikil niður úr fjallinu og yfir bæ Herjólfs og gróf hann 

grjóti. Herjólfur var þá inni í bænum og varð undir skriðunni en Vilborg átti 

hrafninum líf sitt að þakka. Hún hafði oft vikið góðu að hröfnum ekki síður en 

öðrum. Við ofanverða grjóthrúguna sem féll á bæinn í Herjólfsdal, er ennþá tær 

vatnslind sem aldrei þrýtur þó að alls staðar annars staðar verði vatnsskortur. 

(Þjóðsaga) 
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4.4 Viðauki C:  

Spurningar úr lesskilningsprófinu sem lagt var fyrir í september 

1. Hvers vegna var erfitt að fá drykkjarvatn í eynni? 

_______Herjólfur vildi alls ekki láta menn fá vatn. 

_______Heitavatnslögnin var ekki komin. 

_______Hrafnarnir drukku það. 

_______Það var svo lítið um góð vatnsból þar. 

 

2. Hvað gerði Vilborg til að hjálpa fólki? 

_______Hún bjó til skó úr skinni handa því. 

_______Hún fékk pabba sinn til að gefa því vatn. 

_______Hún gaf því mat. 

_______Hún gaf því vatn úr lindinni. 

 

3. Hvers vegna heldur þú að hrafninn hafi lokkað Vilborgu á eftir sér? 

_______Hann vildi að bær Herjólfs eyðilegðist. 

_______Hann vildi að hún gæfi honum vatn úr lindinni. 

_______Hann vildi forða henni undan skriðunni. 

_______Hún var svo góð við hrafna. 

 

4. Hvers vegna skipti vatnsbólið máli? 

_______Dalurinn var nefndur eftir því. 

_______Svo hrafnar þrifust á eynni. 

_______Til að afla tekna. 

_______Til að líf héldist á eynni. 

 

5. Hvað getum við lært af þessari sögu? 

_______Að búa til sögu. 

_______Að nískan borgar sig. 

_______Að vera ekki nálægt fjalli. 

_______Að vera góð við menn og dýr. 
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4.6 Viðauki D:  

Lesskilningspróf sem lagt var fyrir í desember 

Nafn_________________________________________ 

Bekkur____________ 

Fúli fór eldsnemma á fætur og ég elti hann fram. Hann fór beint út í geymslu 

og náði í alla hjólalása sem hann átti. Svo kom hann inn og við fórum saman 

fram í eldhús. Þar horfði ég á hann læsa öllum skápum vel og vandlega. Hann 

klappaði mér á kollinn svo ég kreisti aftur augun því mér fannst mjög óþægilegt 

að fá klapp á kollinn. Það finnst öllum. Samt er alltaf verið að klappa hundum og 

krílum á kollinn. Fúli var ánægður með sig. Hann glotti og hnippti í mig. – Sjáðu, 

félagi, nú getur þú ekki komist í skápana nema þú kunnir talnaröðina á 

hjólalásunum. Og þú kannt hana ekki. Ónei, sagði hann rogginn. Ég dillaði 

dindlinum til samþykkis. Mér fannst gaman að sjá Fúla svona ánægðan. – Eða 

hvað, sagði hann svo við Bestu þegar þau voru komin út. Heldurðu að hann 

kunni talnaröðina á lásunum? – Auðvitað ekki, svaraði Besta hlæjandi. Þar með 

voru þau farin en nú vissi ég að þau mundu koma aftur. Þau gerðu það alltaf. Ég 

vissi líka að mér myndi leiðast. Ég gólaði dálítið en enginn kom. Þá reyndi ég að 

opna skápana en það gekk ekki. Hjólalásarnir sáu til þess. Ég ráfaði um og 

skimaði. Eitthvað hlyti ég að geta fundið mér til skemmtunar. Þegar kvöldaði 

komu Fúli og Besta heim. Ég vaknaði við hljóðið í bílnum og heyrði í þeim við 

útihurðina. Fúli taldi upp að tíu á meðan ég heyrði Bestu mína hringla lyklunum 

við skráargatið. Og beið spenntur fast upp við dyrnar. Ó, hvað það yrði gaman 

að sjá þau. Ég var búinn að vera svo ógurlega lengi aleinn. Þau opnuðu dyrnar 

varlega. Ég gelti eins hátt og ég gat, stökk hæð mína, sneri mér í hringi, elti á 

mér dindilinn og gólaði! Ég réð alls ekki við mig. Allt í kringum mig snjóaði 

hvítum flygsum. Loftið var á hreyfingu og ég hoppaði hæð mína og glefsaði út í 

loftið til að grípa flygsurnar. Fúli veifaði hendinni til og frá og blés frá sér. – 
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Hvað er þetta? tautaði hann örmagna og lét sig falla ofan í sófann svo 

agnarsmáar hvítar fjaðrir þyrluðust upp allt í kringum hann. Nú áttaði ég mig á 

að hann var leiður. Ég hafði gert eitthvað slæmt. Fúli þurfti ekkert að æsa sig. 

Ég skellti bara stubbnum niður að fótum, lagði aftur eyrun og dreif mig í 

hundakörfuna. Besta kom út úr svefnherberginu með tvo tóma taupoka. – 

Þetta VORU koddarnir okkar, sagði hún rólega. Koddar, hugsaði ég. Heita þessir 

haugar sem ég var að slást við koddar? – Ég get þetta ekki! andvarpaði Fúli og 

lokaði augunum. – Hvaða vitleysa, sagði Besta mín og brosti. – Hann er bara 

lítill ennþá. Þetta eldist af honum. Ég horfði á þau til skiptis og fann hvað mér 

þótti ógurlega vænt um þau. Mikið var gott að fá þau heim. 

(Kristín Helga Gunnarsdóttir, 2012, Grímsævintýri – Ævisaga hunds) 
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4.8 Viðauki E:  

Spurningar úr lesskilningsprófi sem lagt var fyrir í desember 

 

1. Hvernig sýndi hundurinn gleði sína? 

_______Hann gelti hástöfum. 

_______Hann veifaði skottinu. 

_______Hann velti sér á gólfinu. 

 

2. Hvernig vissi hundurinn hverjir voru að koma heim? 

_______Fólkið kom alltaf heim á sama tíma. 

_______Hann fann lyktina af fólkinu langa leið. 

_______Hann tengdi ákveðin hljóð við komu fólksins. 

 

3. Á meðan Besta og Fúli voru að heiman hafði 

hundurinn ? . 

_______beðið rólegur 

_______legið í körfunni 

_______nagað koddana 

 

4. Hvað átti að eldast af hundinum? 

_______geltið 

_______hoppin 

_______lætin 

 

5. Hver er Fúli í sögunni? 

_______hundurinn 

_______karlinn 

_______konan 
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4.9 Viðauki F:  

Bækur sem voru aðgengilegar fyrir nemendur  
meðan á rannsókn stóð 

Bíla músin. Höfundur Þormóður Símonarson . Gefið út af Menntamálastofnun 2019. 

Danski draugurinn. Höfundur Þórdís Gísladóttir. Gefið út af Menntamálastofnun 2014. 

Draugasaga Dóra litla. Höfundur Þórarinn Leifsson. Gefið út af Námsgagnastofnun 2008. 

Draugasaga. Höfundur Gerður Kristný Guðjónsdóttir. Gefið út af Menntamálastofnun 2013. 

Dýrabær: Lestrarbók 13a. Kisan mín: Lestrarbók 13b. Alex og Rex: Lestrarbók 14a. Út í geim: 

Lestrarbók 14b. Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. Gefið út af 

Menntamálastofnun 2018. 

Geitur í garðinum. Höfundur Guðmundur Ólafsson. Gefið út af Menntamálastofnun 2017. 

Hetjurnar þrjár. Höfundur Gunnar Ingi Theodór Eggertsson. Gefið út af Menntamálastofnun 

2016. 

Hundakúnstir. Höfundur Kristjana Friðbjörnsdóttir. Gefið út af Menntamálastofnun 2015. 

Rumur í Rauðhamri. Höfundur Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Gefið út af Námsgagnastofnun 

2004. 

Stína og Ása, Kasper og Jesper. Höfundur Berglind Guðmundóttir. Gefið út af Skólavefurinn.is 

2009. 

Vélmennið í grasinu. Höfundur Gunnar Ingi Theodór Eggertsson. Gefið út af 

Menntamálastofnun 2015. 

Ævintýri í Ingólfsfjalli. Höfundur Kristjana Friðbjörnsdóttir. Gefið út af Menntamálastofnun 

2014. 

 


