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Ágrip 

 

Megin markmið þessa lokaverkefnis var að skoða samhengið á milli frjálslesturs 

nemenda, eða lesturs til ánægju og árangurs í námi. Til þess að ná fram þessu markmiði 

og leita svara við rannsóknarspurningunni voru skoðaðar rannsóknir og kannarnir 

fræðimanna á þessu sviði. Í verkefninu er einnig greint frá eigin könnun sem ég gerði á 

frjálslestri nemenda í 10. bekk á ensku og íslensku. Í þessari könnun var samhengi á 

milli lesturs og árangurs í námi skoðað. Þegar ég bar rannsóknir fræðimanna og mína 

könnun saman kom í ljós að niðurstöðurnar voru þær sömu. Það er óumdeilanlegt 

samhengi á milli þess að lesa frjálst og sér til ánægju og einkunna og árangurs í námi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Inngangur 

 

Undanfarin ár hefur kennsla í tungumálum breyst. Eldri kennsluaðferðir sem gengu 

mikið út á málfræðikennslu hafa vikið fyrir nýjum hugmyndum og kenningum sem 

stuðla að betri árangri í námi. Aðalnámskrá grunnskóla hefur tekið breytingum í takt 

við nýja strauma og stefnur í þessu sambandi og kveður á um nýjar áherslur í 

kennsluaðferðum. Lestur er ein þessara kennsluaðferða sem er mikilvægur þáttur í 

tungumálanámi, þar með talinn frjálslestur þ.e. nemendur lesi ekki einungis 

kennslubókartexta heldur velja þeir sér lesefni sem þeir lesa sér til ánægju utan 

skólastofunnar og í frítíma sínum. Rannsóknir sýna, að slíkur lestur gefur góðan 

árangur og eykur hæfni nemenda til áframhaldandi náms, því meira sem er lesið því 

betri verður útkoman.  

 

Í þessari lokaritgerð minni til B.Ed. prófs mun ég fjalla um lestur nemenda utan 

skólastofunnar. Ég legg upp með rannsóknarspurninguna: Lestur til ánægju, er 

samhengi á milli frjálslesturs nemenda og árangurs í námi? Tilgangurinn með þessari 

rannsóknarspurningu er að skoða hvort það sé merkjanlegt samhengi á milli þess að 

nemendur lesi frjálst og sér til ánægju og aukinnar hæfni í tungumálum og sem leiðir til 

betri árangurs í námi.  

 

Ástæða þess að ég valdi þetta rannsóknarverkefni er fyrst og fremst sú að ég tel að 

þessum þætti í tungumálakennslu, og þá sér í lagi enskukennslu, sé ekki gefinn 

nægilega mikill gaumur. Það er hugsanlegt að nemendur fái ekki hvatningu og stuðning 

til þess að lesa sér til ánægju utan skólastofunnar. Þetta viðfangsefni taldi ég því vera 

góða leið til þess að skoða og taka saman niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið 

á þessu sviði og sýna fram á mikilvægi þess að lesa frjálst og hvetja nemendur til þess 

að lesa. 

 

Ritgerðin er þannig byggð upp að þegar inngangi líkur hefst fræðileg umfjöllun þar sem 

fjallað er um hugtakið lestur og mikilvægi þess að lesa. Síðan verður greint frá 

markmiðum Aðalnámskrár hvað varðar frjálslestur í tungumálanámi, því næst greint frá 

kennsluaðferðum og leiðum til að lesa utan skólastofunnar, að lesa frjálst. Þriðji kaflinn 

er viðamesti kafli ritgerðarinnar. Í þessum kafla er greint frá rannsóknum sem gerðar 
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hafa verið af fræðimönnum á þessu sviði og greint frá þeirra niðurstöðum. Í fjórða 

kaflanum verður greint frá könnun sem ég gerði á vettvangi síðast liðið haust. Þar 

skoðaði ég samhengi lesturs á ensku og íslensku utan skólastofu og árangurs nemenda í 

tungumálunum. Í lokin tek ég saman helstu niðurstöður og greini frá svari við  

rannsóknarspurningunni sem ég lagði upp með og ber saman mína könnun við 

rannsóknir fræðimanna. Að lokum skrifa ég nokkur lokaorð.  

 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Hugtakið lestur 

 

Lestur er það ferli þegar lesandinn safnar saman upplýsingum af texta sem hann les og 

ber þær upplýsingar saman við það sem hann veit nú þegar og útkoman verður 

skilningur á textanum. (Nunan, 2003:68). Margir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið 

lestur, þar á meðal F. Smith (1979). Hann segir að við lestur spyrji lesandinn spurninga 

og lesskilningur eigi sér stað þegar spurningum hans sé svarað (Auður Torfadóttir, 

2007:237). Annar fræðimaður, D.C. Mitchell (1982) segir að lestur megi skilgreina sem 

getuna til að ná merkingu úr rituðum eða prentuðum táknum. Lesandinn noti táknin 

sem leiðarvísi til að sækja upplýsingar úr minninu og notar síðan þær upplýsingar til að 

setja saman sennilega túlkun á skilaboðum höfundar (Auður Torfadóttir, 2007:237). 

K.S. Goodman (1975) er annar fræðimaður sem lýsir lestrinum þannig að hann sé 

viðtökuferli. Þetta ferli sé sálmálvísindalegt að því leyti að það hefst þegar sá sem ritar 

umbreytir hugmyndum í tákn og því lýkur þegar lesandinn smíðar úr því merkingu. 

Þannig eigi sér stað gagnvirkni milli tungumáls og hugsunar við lestur því sá sem ritar 

setur fram hugsanir sem tákn sem lesandinn síðan aftáknar í hugmyndir (Auður 

Torfadóttir, 2007: 237). Allar þessar skilgreiningar á lestri byggja á sömu hugmyndum 

um lestrarferli og lesskilning. Þær ganga út á það að lesandinn skapi merkingu textans 

sem hann les. Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir lesendur sem geta tekist á 

við hvaða lesmál sem er að skólagöngu lokinni. Markmið lestrarþjálfunar að mati C. 

Nuttall er að gera nemendum kleift að hafa ánægju af lestri á erlendu máli og að lesa án 

aðstoðar rauntexta á viðeigandi hraða, í hljóði og með nægum skilningi (Auður 

Torfadóttir, 2007: 238-239). 
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2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að tungumálanám, eins og allt annað nám, eigi  

að vera þroskandi og búa nemendur fyrir það að verða ábyrgir og virkir 

þjóðfélagsþegnar. Ennfremur segir að eitt af markmiðum tungumálanáms sé að 

nemendur geti notað tungumálið í raunverulegum samskiptum og viti hvað er við hæfi 

við tilteknar aðstæður (Aðalnámskrá, 2007:6).  

 

Lestur í tungumálanámi er einn af þeim færniþáttum sem nemendur þurfa að tileinka 

sér til þess að ná tökum á málinu því þeir þurfa að geta lesið margs konar texta að loknu 

námi. Með því að lesa og því meira sem lesið er eykst máltilfinning og orðaforði sem 

og aukin innsýn í ólíka menningarheima. Samkvæmt Aðalnámskrá er ein þessara 

lestraraðferða svo kallaður hraðlestur. Með hraðlestri er átt við að nemendur lesi sér til 

fróðleiks og skemmtunar. Nemendur þurfa að venjast því að lesa sér til ánægju því  

þeim er nauðsynlegt að kynnast sem flestum textagerðum. Skiptir þá miklu máli að 

velja lesefni sem hæfir hverjum einstaklingi með tilliti til þyngdar textans og 

áhugasviðs. Með hraðlestri skilja nemendur kannski ekki hvert orð sem þeir lesa heldur 

læra þeir með tímanum að lesa á milli línanna og giska á merkingu orða út frá samhengi 

textans. Þessi aðferð er mikilvæg í náminu og því nauðsynlegt að nemendur hraðlesi 

reglulega bækur að eigin vali, svo sem skáldsögur, smásögur, leikrit og ljóð. Blaða- og 

tímaritsgreinar auk alls kyns texta úr daglega lífinu eru einnig vel til þess fallnir að 

auka þjálfun í málinu og víkka sjóndeildarhringinn. Með þetta í huga er mikilvægt að 

nemendur hraðlesi reglulega bækur og annan texta að eigin vali (Aðalnámskrá, 2007:7-

8).  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá skal eitt af lokamarkmiðum enskunáms í grunnskóla vera það 

að nemendur hafi öðlast nægilegt vald á orðaforða til þess að geta lesið hjálparlaust 

flesta almenna texta á ensku sem og daglöð og tímarit. Einnig eiga nemendur að geta 

lesið sér til gagns og ánægju smásögur og skáldsögur sem ætlaðar eru ungu fólki 

(Aðalnámskrá, 2007:17). Ennfremur segir í Aðalnámskrá að við lok grunnskólanáms 

eigi nemendur að geta lesið texta og fræðsluefni við sitt hæfi sér til gagns og fróðleiks, 

t.d. úr tímaritum og rafrænum miðlum. Einnig eiga þeir að geta lesið sér til ánægju ljóð, 

smásögur og skáldsögur ætlaðar enskumælandi lesendum og dregið ályktanir, lesið á 
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milli línanna, giskað á orð út frá samhengi og áttað sig á uppbyggingu texta 

(Aðalnámskrá, 2007:43). Samkvæmt ákvæðum Aðalnámskrár er ljóst að það er lögð 

áhersla á að nemendur í grunnskólum lesi sér til ánægju og yndisauka utan 

skólastofunnar því þannig ná þeir meira valdi á tungumálinu sem gerir þá að hæfari 

námsmönnum. 

 

2.3 Kennsluaðferðin 

 

Það að geta lesið á ensku er mjög mikilvægur færniþáttur fyrir nemendur í enskunámi. 

Lestur er fyrst og fremst hljóðlát athöfn og þegar við lesum gerum við það oftast í 

hljóði. Þar sem skilningur á texta er markmiðið með lestri, hentar hljóðlestur best sem 

kennsluaðferð til þess að ná settu markmiði (Nunan, 2003:69). Með því að lesa í hljóði 

bækur að eigin vali auka nemendur hæfni sína í öðrum færniþáttum eins og ritun, 

hlustun og talfærni auk þess sem málfræðikunnátta eykst. Það er því til mikils að vinna 

að hvetja nemendur til lesturs og lesa mikið (Prowse, 2003:40). Mikilvægt er því að 

hvetja nemendur til þess að byrja að lesa, vekja áhuga þeirra með kennsluefni og 

bókum við þeirra hæfi. Annað mikilvægt atriði er að tala við nemendur um lestur og 

ávinning þess að geta lesið á ensku í áframhaldandi námi. Það að lesa í hljóði er oft 

vanmentin kennsluaðferð og oft á tíðum sýna kennarar þessari aðferð ekki nægilega 

mikinn áhuga. Að mati Philip Prowse er hraðlestur góð aðferð og tilvalin til árangurs í 

enskunámi. Hann segir aðferðina hvetja til frekari lesturs utan skólastofunnar 

(Prowse,1999:10-11).  

 

En hvernig er hægt að kenna nemendum að lesa á ensku ef þeir lesa ekki á sínu eigin 

tungumáli? Það er mikið undir kennurum komið hvernig tekst að vekja áhuga nemenda 

á lestri. Góð aðferð til að auka lestraráhuga nemenda er að tala við þá um lestur og gildi 

þess að lesa. Mikilvægt er að hvetja nemendur til þess að lesa bækur og lesefni sem 

vekur áhuga þeirra. Einnig að gera þeim ljóst að það sé í lagi að hætta við bók sem 

þeim líkar ekki því þeir eru að lesa sér til ánægju (Prowse, 2000:11). Lestur á 

fagurbókmenntum getur verið áskorun fyrir nemendur að takast á við, vegna þess að í 

þeim getur textinn verið flókinn og erfiður. Það getur því einnig verið áskorun fólgin í 

því fyrir kennara að hvetja nemendur til þess að lesa margvíslegar bókmenntir. Því  
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fjölbreyttara efni sem nemendur lesa því meiri verður ánægjan og því meira vilja þeir 

lesa (Pulverness, 2003:40).  

 

Í skólum hefur þessi kennsluaðferð verið kölluð SSR, sustained silent rading eða 

lestrarstund. Þá er t.d. 10 til 15 mínútur teknar á hverjum degi í það að lesa í hljóði. Á 

þessum tíma fá nemendur að lesa það sem þeir vilja, t.d. tímarit, teiknimyndasögur eða 

annað lesefni sem vekur áhuga þeirra. Nemendur þurfa hvorki að skila verkefni um það 

sem þeir lesa né fá þau einkunnir. Nemendur mega hætta að lesa ef þá langar til og 

byrja á öðru lesefni. Á meðan á lestrinum stendur lesa kennarar einnig og ef lesturinn 

fer fram á bókasafni þá les jafnvel bókasafnsfræðingurinn líka. Markmiðið þessarar 

kennsluaðferðar er að nemendur öðlist meiri færni í lestrar- og skriftarkunnáttu. Því 

lengur sem átakið stendur yfir því meiri verður árangurinn. Þar sem þessi aðferð hefur 

verið notuð hefur hún gefist vel og þykir bæði nemendum og kennurum hún ánægjuleg 

og hvetjandi (Krashen, 2004:1-3).  

 

Lestur á ensku utan skólastofunnar er kallaður frjálslestur eða hraðlestur, auk þess er 

hugtakið lestur til ánægju notað um þennan þátt. Í þessari ritgerð eru þessi hugtök notuð 

jöfnum höndum. Á ensku er lestur til ánægju kallað free voluntary reading og reading 

for pleasure. Skilgreiningin á lestri til ánægju (reading for pleasure) er sú að þá lesa 

nemendur hvar og hvenær þá langar til það lesefni sem hentar þeirra lestrargetu. 

Ávinningurinn af því að lesa sér til ánægju er mikill, því þannig eykst lesskilningur og 

lestrarhæfni. Skriftar- og málfræðikunnátta eykst auk þess sem orðaforði stækkar. 

Nemendur öðlast aukið sjálfstraust og þeir verða betri námsmenn (Kragh, 2008:13).  

 

Frjálslestur eða lestur af fúsum og frjálsum vilja er námstækni sem hefur verið stórlega 

vanmetin kennsluaðferð. Þessi tækni kann að vera ein besta leiðin til að stuðla að því að 

nemendur geti orðið betri námsmenn (Krashen, 2006a). Þessi tækni sem einnig er 

kölluð hljóðlestur, hefur oft verið misskilin bæði af kennurum og foreldrum. Þeir álíta 

oft að nemendur sem lesa í hljóði og sér til skemmtunar séu ekki að læra heldur 

einungis að skemmta sér. Rannsóknir á lestri og lestrarvenjum sýna hins vegar fram á 

mikilvægi þess að lesa frjálst, því þannig öðlst nemendur aukinn orðaforða og hæfni til 

þess að skilja og skrifa texta. Nemendur koma til með að ná betri tökum bæði á lestri 

og í námi með því að lesa. Rannsóknir sýna einnig að þeir nemendur sem ekki lesa sér 
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til skemmtunar eiga erfiðara með að tileinka sér lestrarhæfni á tungumálum, hvort sem 

það er á móðurmálinu eða öðrum tungumálum (Krashen, 2006b).  

 

3. Rannsóknir  

 

Fræðimenn á sviði kennslufræða hafa gert margar kannanir og skrifað fjölda greina um 

lestur nemenda. Þeir hafa einnig rannsakað samhengið á milli lesturs og árangurs í 

námi. Í eftirfarandi kafla er fjallað um athyglisverðar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

og greint frá niðurstöðum þeirra.  

 

Stephen Krashen er einn þeirra fræðimanna sem mikið hefur rannsakað og skrifað um 

lestur og mikilvægi þess að lesa. Undanfarin 20 ár hefur hann kannað og borið saman 

niðurstöður úr sínum rannsóknum og annarra fræðimanna á lestri og lestrarvenjum 

nemenda í skólum sem og utan skóla. Krashen staðhæfir að frjálslestur (free voluntary 

reading) sé lykilatriði þess að ná árangri í tungumálanámi hvort sem lesið er á 

móðurmáli eða öðrum tungumálum. Þá eru nemendur að lesa vegna þess að þeir vilja 

lesa og þeir geta lagt frá sér bók ef þá langar til og byrjað á nýrri ef þeim sýnist svo 

(Krashen, 2004:1-3). Í framhaldi að því að lesa sér til ánægju eða lesa frjálst, gerist 

margt sem eykur kunnáttu og hæfni nemenda. Þeir nemendur sem lesa sér til ánægju 

standa sig betur í námi og eru betur undirbúnir fyrir frekara nám en þeir sem lesa sér 

ekki til ánægju. Krashen er einnig sannfærður um það að frjálslestur nemenda í 

tungumálanámi sé besta aðferðin til þess að öðlast góða lestrarhæfni og skilning sem 

kemur fram í betri árangri í námi. Í því sambandi vitnar hann í rannsóknir sem sýna að 

nemendur sem lesa mikið sér til ánægju sýna betri árangur á prófum en þeir sem ekki 

lesa eins mikið. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir nemendur sem lesa meira í 

tungumálanámi skrifa betur á því tungumáli og ná almennt betri tökum á málinu 

(Krashen, 2004:9-10). 

 

Krashen hefur kannað áhrif þessara lestrarstunda (sustained silent reading) í  

kennslustundum á lestrarhæfni nemenda. Hann bendir á að þó sumir kennarar og 

foreldrar haldi að með þessari kennsluaðferð séu nemendur einungis að skemmta sér þá 

sýni kannanir fram á að þeir nemendur sem hafa frjálst val á lesefni og lesa í hljóði í 

einhvern ákveðinn tíma í kennslustundum að standa sig vel og jafnvel betur í námi en 



10 

 

þeir nemendur sem voru í hefðbundnum kennslustundum þar sem áhersla var lögð á 

málfræði, réttritun og æfingar í lestri. Því lengur sem frjálslestrarátakið stóð yfir því 

betri varð árangurinn af lestrinum. Í átta af þeim tíu könnunum sem Krashen vitnar í var 

niðurstaðan sú sama. Í tveimur könnununum mældist enginn munur milli hópanna sem 

voru skoðaðir. Þessar tvær kannanir sem sýndu engan merkjanlegan árangur af 

frjálslestri var hugsanleg ástæða sú að lestrarátakið stóð og stutt yfir og nemendur 

höfðu ekki haft tíma til að velja sér bækur við hæfi (Krashen, 2006b). Í þessum 

könnunum var verið að skoða frjálslestur innan skólastofunnar. Það er athyglisvert að 

skoða þessar kannanir því þær sýna svo ekki verður um villst að frjálslestur er 

árangursrík aðferð til þess að læra erlend tungumál og móðurmál, hvort sem það er 

innan eða utan skólastofunnar.   

 

Krashen vitnar í viðamikla rannsókn Warwick Elley við University of Canterbury á 

Nýja Sjálandi og Francis Mangubhai, við University of the South Pacific sem þau 

gerðu og skýrðu frá niðurstöðum hennar 1983. Þessi rannsókn sýnir fram á það að 

nemendur sem voru að læra ensku sem annað tungumál og lásu frjálst (free voluntary 

reading) sýndu betri árangur í tungumálanámi sínu (Krashen, 2006b). Í þessari sömu 

rannsókn, þar sem hver kennslustund var 30 mínútur, var nemendunum skipt niður í 

þrjá hópa. Í fyrsta hópnum var nemendunum kennd enska með hefðbundnum aðferðum 

þ.e. æfingum, endurtekningum og málfræði. Í öðrum hópnum lásu nemendur frjálst eða 

efni að eigin vali alla kennslustundina. Í þriðja hópnum las kennarinn bók fyrir bekkinn 

sem nemendurnir síðan ræddu, teiknuðu myndir upp úr sögunni, léku og lásu söguna 

saman auk þess að endursegja og skrifa sína útgáfu af sögunni. Niðurstöður þessarar 

könnunar sýndu svo ekki varð um villst að þeir nemendur sem voru í hópnum sem lásu 

frjálst (free voluntary reading) voru langtum fremri hinum hópunum í lesskilningi, 

ritun og málfræði á ensku (Krashen, 2006b).  

 

Warwick Elley komst að sömu niðurstöðu átta árum seinna þegar hann framkvæmdi 

svipaða rannsókn í Singapore. Þátttakendurnir voru rúmlega 3.000, nemendur á 

aldrinum sex til níu ára. Þessir nemendur lásu með þrenns konar aðferðum, kennarinn 

las bækur með nemendunum (shared reading), nemendurnir lásu frjálst (free reading) 

og aðferðin þar sem nemendurnir endirsögðu sína útgáfu af texta sem þeir höfðu lesið 

(language experience). Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn sýndu með óyggjandi hætti 

að þeir nemendur sem lásu með frjálslestraraðferðinni stóðu sig mun betur í 
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tungumálanáminu en þeir nemendur sem lærðu með hefðbundnari aðferðum (Krashen, 

2004:4-5).  

 

Í áhugaverðri rannsókn sem Elley gerði í Suður Afríku og Sri Lanka 1998 kemst hann 

enn og aftur að sömu niðurstöðu og í fyrri rannsóknum sínum. Í þessari rannsókn voru 

þátttakendurnir nemendur í 4. til 6. bekk grunnskóla sem lærðu ensku sem annað 

tungumál. Nemendurnir komu úr umhverfi þar sem lesefni var af skornum skammti. 

Bornir voru saman tveir hópar nemenda, annarsvegar þeir sem höfðu aðgang að 

áhugaverðu lesefni og lásu sér til ánægju, hinsvegar þeir sem höfðu aðgang að minna 

áhugaverðu lesefni og lásu síður. Niðurstöðurnar voru þær að þeir nemendur sem voru 

hvattir til þess að lesa sér til ánægju öðluðust betri lestrarhæfni og þar af leiðandi varð 

árangur þeirra betri í náminu heldur en þeirra nemenda sem ekki voru hvattir til þess að 

lesa og höfðu ekki eins góðan aðgang að lesefni (Krashen, 2004:5).  

 

Etsuo Taguchi, Miyoko Takyasu-Maass og Greta J. Gorsuch komast einnig að sömu 

niðurstöðum og Krashen, Mangubhai og Elley í yfirgripsmikilli rannsókn sem þau 

gerðu með þátttöku japanskra háskólastúdenta. Í þessari rannsókn var borinn saman 

árangur af frjálslestri (extensive reading) og endurteknum lestri (repeated reading). 

Skilgreiningin á frjálslestri (extensive reading) er eins og áður hefur komið fram sú að 

nemendur velja sér efni til að lesa og lesa það einir og í hljóði. Endurtekinn lestur 

(repeated reading) er aftur á móti þegar nemendur lesa texta með kennara og endurlesa 

síðann textann sjálfir þangað til þeir hafa öðlast sama skilning og færni í lestrinum eins 

og kennarinn (Taguchi, 2004:1-2). Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að sýna 

fram á að endurtekinn lestur gæti verið jafn áhrifaríkur og frjálslestur. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu að báðar kennsluaðferðirnar juku á lestrarhæfni nemendanna 

sem voru að læra ensku sem annað tungumál. Þegar nemendurnir urðu færir um að lesa 

hraðar nutu þeir frekar lestursins, um leið og þeir nutu þess að lesa, jókst árangur þeirra 

í ensku (Taguchi, 2004:19-20).  

 

Þessi rannsókn Taguchi, Takayasu-Maass og Gorsuch  staðfestir aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á lestri bæði á móðurmáli og námi á öðrum tungumálum, að góð 

lestarhæfni er forsenda þess að ná tökum og árangri í tungumálum. Þessir fræðimenn 

eru einnig sammála um það að til þess að ná fram góðri lestrarhæfni þurfi góður 

orðaforði og skilningur að vera til staðar. Því er mikilvægt að stuðla að og leita 
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árangursríkra leiða til að ná fram betri færni og góðum tökum á lestri (Taguchi, 

2004:1). 

 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á lestri og lesskilningi sýna að það er greinilegt 

samhengi á milli þess hversu mikið er lesið og hversu mikið lesendur skilja af textanum 

sem lesinn er. Krashen fjallar um eina slíka rannsókn gerða af Saragi, Nation og 

Meister (1978). Rannsóknin sýndi ótvírætt að lesendur sem lásu texta sem innihélt orð 

sem þeir þekktu ekki, lærðu að setja þau í samhengi við textann. Þannig öðluðust 

lesendur smám saman skilning á orðunum og juku um leið orðaforða sinn og 

lestrarhæfni. Þessi rannsókn er áhugaverð að því leiti að hún var gerð á fullorðnum 

einstaklingum sem lásu skáldsögu sem í voru mörg sjaldgæf og erfið orð sem þeir 

þekktu ekki. Þátttakendurnir lásu söguna og síðan var kannað hvort þeir höfðu tileinkað 

sér orðaforðann úr bókinni. Helstu niðurstöður voru þær að 76% þátttakenda  höfðu 

greinilega aukið við orðaforða sinn eftir lestur bókarinnar (Krashen, 2004:14).  

 

Þegar fyrrgreindar rannsóknir sem og aðrar sem gerðar hafa verið á frjálslestri í 

tungumálanámi eru skoðaðar, hvort sem er á móðurmáli eða námi á öðru tungumáli, er 

ávinningurinn af því að lesa frjálst óumdeilanlegur. Þessar rannsóknir sýna allar að 

nemendur auka lestrarhæfni, framburð og orðaforða sem og rithæfni sína í málinu með 

því að lesa. Áður hefur verið fjallað um rannsóknir Elley og Mangubhai (1983) og 

Elley (1991) á lestri nemenda sem voru að læra tungumál sem annað mál. Niðurstöður 

þessara rannsókna sýndu aukinn áhuga nemendanna á lestri, þeir urðu áhugasamir 

lesendur og áhrifin af lestrinum höfðu  almenn jákvæð áhrif á hæfni. Þetta sýndu líka 

rannsóknir Hafiz og Tudor (1989), Tudor og Hafiz (1989) og Lai (1993a, 1993b). Allar 

þessar rannsóknir staðfestu að nemendur sem lærðu tungumál sem annað mál sem og 

þeir sem lærðu móðurmál gerðu það betur með því að lesa frjálst. Rannsóknir sem Cho 

og Krashen (1994) gerðu sem og Rodrigo (1995) sýndu fram á sömu niðurstöðu. 

Nemendurnir höfðu jákvæðara viðhorf til lestur eftir því sem þeir lásu meira og urðu 

áhugasamari um námið (Day, 1998:33-35). Í rannsóknum sem Pitts gerði ásamt öðrum 

(1989), Hafiz og Tudor (1990) og Cho og Krashen (1994) var sérstaklega skoðað 

samhengi á milli lesturs og aukins orðaforða. Þessar rannsóknir sýndu jákvætt 

samhengi þarna á milli, það er, þeir nemendur sem lásu öðluðust betri orðaforða. Þess 

má geta að tvær rannsóknir; Rodrigo (1995) og Hafiz og Tudor (1989), sýndu ekki 

merkjanlegan mun á auknum orðaforða. Skýringarnar á því voru of lítið úrtak og 
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þátttakendurnir bjuggu yfir góðum orðaforða fyrir. Þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á 

greinilegt samhengi á milli lesturs og aukinnar hæfni í ritun eru rannsóknir Janopoulos 

(1986), Hafiz og Tudor (1990) sem og rannsókn Elley og Mangubhai (1981). Í þessum 

rannsóknum var greinilegt samhengi á milli þess að lesa sér til ánægju og hæfni í því að 

skrifa á sama tungumáli. Rannsóknir hafa einnig verið gerðar á samhengi á milli 

frjálslestrar og hæfni í stafsetningu. Polak og Krashen (1988) og Day og Swan (1991) 

gerðu könnun á þessu og voru niðurstöður þeirra samhljóma; því meira sem 

nemendurnir lásu því betri var stafsetning þeirra (Day, 1988:36-38). 

 

Samkvæmt ofangreindum rannsóknum er frjálslestur ein besta leið fyrir nemendur til 

þess að ná betri árangri í námi og að verða enn betri námsmenn. Margar rannsóknir 

hafa einnig sýnt að börn sem hafa góðan aðgang að bókum og öðru lesefni, lesa meira 

en þau börn sem hafa ekki þennan aðgang. Eina slíka rannsókn gerði Jeff McQuillan 

árið 1998. Hann skoðaði árangur nemenda í fjórða bekk á samræmdum prófum (NEAP 

National Assessment of Educational Process) í 41 fylki Bandaríkjanna. Rannsóknin 

staðfesti að góður aðgangur að lesefni leiddi til aukins lesturs og þar af leiðandi til betri 

lestrar- og námsárangurs. McQuillan komst einnig að því í þessari rannsókn sinni að 

það var greinilegt samhengi milli árangurs nemenda á prófinu og aðgengi þeirra að 

bókum. Í rannsókninni var spurt um notkun nemenda á bókasöfnum og bókakost 

heimila sem nemendur komu frá. Það var greinilegt að þeir nemendur sem höfðu gott 

aðgengi að bókum höfðu betra vald á lestri og lesskilningi en þeir nemendur sem höfðu 

ekkert aðgengi að bókum (Krashen, 2004:66-67).  

 

Veda Jairrels (2009) kemst að sömu niðurstöðu í sínum rannsóknum á árangri nemenda 

á SAT samræmdum prófum í Bandaríkjunum, (SAT (Scholastic Apitude Test) eru þau 

próf sem nemendur taka við lok skyldunáms (High School)). Í þessum rannsóknum var 

borin saman útkoma úr SAT prófum, læsi og lestrarhæfni nemendanna með tilliti til 

kynþátta þeirra. Jairrels staðhæfir og sýnir fram á tölulegar staðreyndir í þessum 

rannsóknum að það er samhengi á milli einkunna nemenda og kynþátta þeirra. Þegar 

árangur samræmdra prófa er skoðaður, kemur enn fremur í ljós að afrísk-amerískir 

nemendur eru með lægstu meðaleinkunnir í öllum fögum SAT prófanna. Nemendur af 

asísku bergi brotnir eru yfirleitt með hæstu einkunnir á prófunum og hvítir nemendur 

eru með hæstu einkunnir í þeim fögum þar sem lestrar og málfræðikunnáttu er krafist 

(Jairrels, 2009:19-24). Ástæðuna segir Jairrels vera þá að nemendur af afrísk-ameríska 



14 

 

kynþættinum les minna í frítíma sínum og sér til ánægju og skemmtunar. Ástæðurnar 

fyrir því telur hún vera sögulegar, menningarlegar og samfélagslegar. Sögulegar að því 

leyti að afrísk-amerískir íbúar landsins höfðu ekki aðgengi að lestraefni hvorki í skólum 

né bókasöfnum þangað til í kringum 1960 (Jairrels, 2009:17). Lestur er því ekki eins 

hefðbundinn í menningu svartra sem hann er hjá öðrum kynþáttum. Þeir virðast því 

almennt ekki átta sig á því hve lestur er mikilvægur fyrir árangur í námi sem síðan 

leiðir af sér betri árangur á prófum (Jairrels, 2009:7-8).  

 

Aðra mikilvæga ástæðu af samfélagslegum toga sem vert er að nefna, er að mati Jerrels 

sú að fátækt er algengari á meðal svartra en annarra kynþátta. Samkvæmt rannsóknum 

haldast fátækt og skortur á menntun í hendur. En megin ástæðan fyrir þessum mikla 

mismun á árangri svartra og annarra kynþátta á samræmdu prófunum er skortur á lestri 

til lengri tíma (long term voluntary reading). Foreldrar lesa ekki fyrir ung börn sín, né 

hvetja þeir þau til lesturs eða að standa sig vel í námi (Jarrels, 2009:57-60).  

 

Jarrels vitnar í bók sinni í rannsókn sem Fishgrund (2004) gerði þar sem hann fjallar 

um ástæður þess hvers vegna nemendur með hæstu einkunnir á SAT samræmdum 

prófunum, ná svona góðum árangri. Fyrst og fremst er það lestur. Nemendur með hæstu 

einkunnirnar lásu mikið, bæði námsefni og sér til ánægju. Auk þess að lesa sér til 

ánægju, lásu þeir auk þess námsefni og lesefni sem þeir völdu sjálfir (Jarrels, 2009:61-

62).  

 

Í skýrslu OECD fyrir árið 2010 er að finna enn neina staðfestingu á því hversu 

miklivægur lestur er til árangurs í námi. Í skýrslunni eru bornar saman niðurstöður úr 

prófum PISA (Programme for International Student Assessment) frá árinu 2000, við 

kannanir sem gerðar eru á tveggja ára fresti af  Statistics Canada. Í PISA prófunum tóku 

30.000, 15 ára nemendur próf í lestri, stærðfræði og vísindum. Á tveggja ára fresti eða 

þar til nemendurnir voru orðnir 21 árs, við lok háskólanáms voru niðurstöður þessara 

prófa bornar saman við árangur nemenda. Þeir nemendur sem lásu mikið og sýndu 

góða lestrarhæfni voru mun líklegri til þess að fara í háskólanám heldur en þeir sem 

höfðu slakari lestrarhæfni. Þessar niðurstöður staðfesta hversu lestur og góð 

lestrarhæfni er mikilvægur grundvöllur fyrir nemendur til þess að ná árangri (OECD, 

2010).  



15 

 

 

Íbúar á Norðurlöndum hafa löngum verið álitnir færir í að tjá sig á ensku. Í Noregi er 

gjarnan talað um að enska sé annað tungumál þjóðarinnar. Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á þessum þætti sýna einnig svo ekki verður um villst að Norðmönnum gengur 

mjög vel að tjá sig og eiga samskipti dags daglega á ensku máli. Þrátt fyrir að 

Norðmenn séu færir í tjáskiptum á ensku þá sýna rannsóknir að þá skortir töluvert upp á 

getu til þess að takast á við ensku í akdemísku umhverfi í háskólanámi sem og þegar 

enskukunnáttu er krafist í atvinnulífinu (Hellekjær, 2009:198). Glenn Ole Hellekjær 

(2009) gerði rannsókn á lestrarhæfni 578 norskra háskólastúdenta á móðurmálinu 

norsku og ensku. Þátttakendurnir notuðu sjálfsmat til að meta lestrarkunnáttu sína og 

síðan voru niðurstöðurnar mældar með alþjóðlegu lestrarsniði (International English 

Language Testing System Academic Reading Module) (Hellekjær, 2009:198).  

 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða samhengið á milli lestrarerfiðleika 

nemenda við lok menntaskólanáms og hvort þeir væru enn til staðar í háskólanámi. Það 

kom í ljós 66% af nemendum í menntaskóla stóðust ekki þær kröfur um enskukunnáttu 

sem mælitækið, sem notað var í könnuninni (IELTS Academic Reading Module), kvað 

á um. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær helstar að 33% þátttakenda sem komnir 

voru í háskóla fannst verulega erfitt að lesa á efni á ensku. 44% þátttakenda áttu í minni 

erfiðleikum að lesa á ensku en á móðurmálinu (Hellekjær, 2009:210-212).  

 

Það kom fram í rannsókninni að helstu ástæður fyrir erfiðleikum í lestri á ensku voru 

lélegur orðaforði og hægur lestrarhraði. Það hvernig þátttakendurnir unnu úr textanum 

sem þeir lásu varpaði einnig ljósi á niðurstöðurnar. Þátttakendur rannsóknarinnar sem 

höfðu neikvæða afstöðu til lesturs á ensku, gáfust jafnvel gefist upp á að lesa ef þeir 

voru truflaðir við lesturinn, notuðu orðabækur til stuðnings og þurftu að spyrja um 

merkingu orða á meðan á lestrinum stóð. Þeir þátttakendur sem höfðu jákvætt viðhorf 

gagnvart lestrinum og gátu giskað á merkingu orða í textanum voru nemendur sem lásu 

ensku utan skólastofunnar og sér til ánægju. Þeir þátttakendur sem lásu sýndu betri 

lestrarhæfni á ensku (Hellekjær, 2009:210-211).  

 

Þessi rannsókn sýndi þrátt fyrir væntingar um annað, að enskukennsla við lok 

menntaskóla í Noregi býr nemendur ekki undir það að takast á við háskólanám hvað 

lestrarhæfni á ensku varðar (Hellekjær, 2009:198). Í þessari rannsókn kemur auk þess 
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fram að kennarar í norskum menntaskólum eru hvorki að kenna né hvetja nemendur til 

frjálslesturs. Nemendur lesa ekki mikið á ensku utan námsbóka nema ef vera skyldi 

lestur af Internetinu (Hellekjær, 2009:212-213). Í niðurstöðunum kemur fram að þörf er 

á átaki af hálfu skólayfirvalda í Noregi til þess að snúa þessari þróun við. Það er hægt 

að gera með því að auka fjölbreytni á kennsluefni í lestri og hvatningu frá kennurum að 

lesa meira á ensku (Hellekjær, 2009:213).  

 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á áhrifamátt frjálslestur, hvort sem er í 

móðurmálsnámi eða öðru tungumálanámi, virðist oft skorta á að kennarar leggi áherslu 

á og hvetji nemendur til frjálslesturs. Ýmsar ástæður hafa verið nefndar í því sambandi, 

t.d. eins og kostnaður, vinna við að koma á fót lestrarprógrammi í kennslustofum, 

tímaskortur, of þröngur rammi námskrár, of mikil áhersla á aðrar kennsluaðferðir, 

skortur á lesefni og skortur á kunnáttu til að að sjá mikilvægi þess aukna námsárangurs 

sem frjálslestur stuðlar að. Menntun og bakgrunnur kennara skiptir einnig máli í þessu 

sambandi. Hvatning og stuðningur kennara við nemendurna er mikilvægur og því mikil 

áskorun fólgin í því fyrir kennara að hvetja til frjálslesturs og sannreyna útkomuna 

(Day, 1998:46). 

  

Í íslenskri könnun á kennsluaðferðum sem gerð var á árunum 2005-2006 í átta 

íslenskum grunnskólum sýndi að 82% nemenda töldu kennsluaðferðina að þýða úr 

ensku á íslensku bestu leiðina til þess að læra málið. 75% nemenda töldu það að lesa 

enskar bækur og tímarit fjórðu bestu leiðina. Í þessari könnun voru kennarar spurðir að 

því sama. Kom í ljós að þeir töldu að lesa enskar bækur og tímarit væri næst besta 

leiðin til árangurs næst á eftir því að hlusta á ensku (Lefever, 2009:11). Þessar 

niðurstöður eru athygliverðar og spurningar vakna hvers vegna þessi aðferð fær ekki 

meiri hljómgrunn hjá nemendum. Ástæðan gæti verið að kennarar eru ekki að nota 

aðferðina þó þeir séu greinilega meðvitaðir um mikilvægi hennar. 
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4. Könnunin: Lestur nemenda utan skólastofunnar 

4.1 Markmið könnunarinnar 

 

Í vettvangsnámi mínu gerði ég könnun á frjálslestri nemenda og greini ég frá 

niðurstöðum hennar í þessari lokaritgerð. Markmið könnunarinnar var að skoða hvort 

nemendur í 10. bekk grunnskóla læsu á ensku og íslensku utan skólastofunnar og hvort 

það væri samhengi á milli lesturs nemendanna á tungumálunum og árangurs þeirra í 

námi. Rannsóknrspurningin sem ég lagði upp með var: Eru nemendur í 10. bekk að lesa 

utan skólastofunnar? Hversu mikið lesa þeir og er samhengi á milli þessa lesturs og 

árangurs þeirra í námi?  

 

4.2 Framkvæmd könnunarinnar 

 

Þátttakendur í þessari könnun voru sextán nemendur, tíu drengir og sex stúlkur í 10. 

bekk í einum af grunnskólum Reykjavíkur. Könnunin var gerð í enskutíma 2. nóvember 

2009 og var gerð með leyfi skóla. Þar sem úrtakið í könnuninni var lítið þótti ekki 

ástæða til að fá leyfi foreldra fyrir þessari könnun. Fyllsta trúnaðar var gætt og ekki er 

hægt að rekja svör nemendanna til þeirra. Nemendurnir fengu spurningalista með 

þrettán lokuðum krossaspurningum og tveimur opnum spurningum. Það tók 

nemendurna um það bil 5 til 10 mínútur að svara spurningalistanum.  

 

 4.3 Úrvinnsla könnunarinnar 

4.3.1 Lestur nemenda á ensku og íslensku utan skólastofunnar 

 

Fyrst var spurt um það hvort nemendur læsu á ensku og íslensku utan skólastofunnar. 

Þegar svör nemendanna voru skoðuð kom í ljós að allir nemendurnir sextán lásu á 

ensku utan skólastofunnar nema tveir nemendur (ein stúlka og einn drengur). Það voru 

einnig fjórtán nemendur sem sögðust lesa á íslensku utan skólastofunnar. Þessir tveir 

nemendur sem sögðust ekki lesa á íslensku voru þeir sömu og lásu ekki á ensku. 

Samkvæmt þessum svörum les meirihluti nemendanna eða 87,5% bæði á ensku og 
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íslensku utan skólastofunnar. 12,5% nemendanna segist hvorki lesa ensku né íslensku 

sér til ánægju (sjá mynd 1). 

Mynd 1. 

 

 

Næst voru nemendurnir spurðir um það hvað þeir læsu sér til ánægju í frítíma sínum. 

Þegar skoðað var hvers konar lesefni nemendurnir lásu kom í ljós að þrettán nemendur 

(níu drengir og fjórar stúlkur) af þeim fjórtán sem lásu á ensku lásu efni af Internetinu. 

Sjö nemendur (sex drengir og ein stúlka) lásu einungis ensku af Internetinu og ekkert 

annað lesefni. Sex nemendur (þrír drengir og þrjár stúlkur) lásu bækur, dagblöð, tímarit 

og Internetið á ensku. Einn nemandi las einungis bækur, dagblöð og tímarit á ensku. 

Einn nemandi sagðist ekki lesa Internetið sér til ánægju. 

 

Þegar skoðað var hvað nemendurnir lásu á íslensku kom í ljós að þessir þrettán 

nemendur (níu drengir og fjórar stúlkur), af þeim fjórtán sem lásu íslensku af 

Internetinu, voru þeir sömu og lásu ensku af Internetinu. Enginn nemandi sagðist þó 

eingöngu lesa íslensku af Internetinu og einn nemandi segist ekki lesa Internetið á 

íslensku. Sjö nemendur (þrír drengir og fjórar stúlkur), af þessum fjórtán nemendum, 

lesa einnig bækur, dagblöð og tímarit á íslensku. 

 

Þegar þessar upplýsingar eru settar í tölulegt form kemur í ljós að 92,8% nemendanna 

eða þrettán nemendur af fjórtán lesa Internetið sér til ánægju bæði á ensku og íslensku. 

42,8% nemendanna lesa bækur, blöð og tímarit á ensku og 50% nemendanna les bækur, 

blöð og tímarit á íslensku (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. 

 

 

Nemendurnir voru spurðir að því hversu mikið þeir læsu á ensku þegar þeir færu á 

Internetið. Níu af þessum þrettán nemendum sem segjast lesa Internetið, lesa lengri 

texta eins og greinar, blogg, fréttir og spjallborð í hvert skipti sem þeir fara á Internetið. 

Fjórir nemendur lesa aðeins nokkrar setningar í hvert sinn sem þeir lesa af Internetinu. 

Þeir nemendur sem sögðust lesa bækur, dagblöð og tímarit á ensku lásu öll um það bil 

eina bók á mánuði, fyrir utan einn dreng sem sagðist lesa tvær bækur á mánuði. Dæmi 

um hvaða efni nemendur lesa er t.d. The Twilight series, frjálslestrarbækur úr 

enskutímum, dagblöð og tímaritsgreinar. Dæmi um hvað nemendur lásu af Internetinu 

var blogg, spjallþræði, fréttir á ensku og lagatexta. 

 

Nemendurnir voru einnig spurðir að því hvað þeir læsu mikið á íslensku af Internetinu.  

Þeir tólf nemendur af þrettán sem lesa íslensku af Internetinu lásu lengri texta eins og 

greinar, blogg, fréttir og spjallborð í hvert sinn sem þeir fóru á netið. Aðeins einn 

nemandi sagðist aðeins lesa nokkrar setningar í hvert sinn sem hann fer á netið. Þeir sjö 

nemendur (þrír drengir og fjórar stúlkur) sem sögðust lesa bækur, dagblöð og tímarit 

auk Internetsins, lesa allir um það bil eina bók á mánuði. Nemendur voru spurðir að því 

í opnum spurningum hvers konar lesefni þeir læsu. Dæmi um lesefni nemenda eru 

bækur eftir Arnald Indriðason, spennusögur, Gíslasögu saga Súrssonar og aðrar 

kennslubækur úr skólanum sem og bókasafnsbækur. Fimm nemendur af þessum þrettán 

sögðust ekki lesa bækur sér til ánægju, einungis bækur sem tengjast skólanum. Þeir 

sögðust lesa dagblöð og tímarit eins og Fréttablaðið, og Morgunblaðið.  
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4.3.2 Lestur á ensku og íslensku og einkunnir nemenda 

 

Nemendurnir voru spurðir um síðustu einkunnir sínar í ensku og íslensku úr 

samræmdum prófum. Þeir sjö nemendur sem aðeins lásu ensku af Internetinu voru með 

7,0 í meðaleinkunn í ensku. Þeir sjö nemendur sem lásu bækur, dagblöð og tímarit sem 

og Internetið voru með 7,3 í meðaleinkunn í ensku. Þeir sjö nemendur sem sögðust lesa 

íslenskar bækur, dagblöð og tímarit af Internetinu voru með 7,4 í meðaleinkunn í 

íslensku.  

 

Þegar hæstu og lægstu einkunnir eru skoðaðar, kemur í ljós að nemendur  með hæstu 

einkunnir í ensku og 8,5 í meðaleinkunn voru þeir nemendur sem lásu hvað mest, þ.e. 

bækur, dagblöð og tímarit og Internetið. Þeir nemendur sem sögðust ekki lesa neitt á 

ensku utan skólastofunnar voru með 5,5 í meðaleinkunn í ensku. Þeir nemendur sem 

voru með hæstu einkunn í íslensku og 8,7 í meðaleinkunn voru einnig þeir nemendur 

sem eru með hæstu einkunn í ensku. Sama er að segja um lægstu einkunn í íslensku, 

þar er meðaleinkunnin 5,5 hjá þeim sem ekki lesa á íslensku (sjá mynd 3). 

Mynd 3. 

 

 

4.4 Umræða og niðurstaða könnunarinnar 

 

Nemendur í þessum 10. bekk sem lesa á ensku, lesa einnig á íslensku í frítíma sínum 

utan skólans. Meirihluti nemendanna í bekknum lesa því á báðum tungumálum utan 

skólastofunnar. Það er greinilegt að það er samhengi á milli frjálslesturs þessara 

nemenda og einkunna þeirra því þeir sem eru með hæstu einkunnirnar í báðum 
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tungumálum eru að lesa hvað mest, hvort sem er Internet, bækur eða annað efni. Þeir 

nemendur sem eru með lægstu einkunn lesa hvorki á ensku né íslensku.  

 

Samkvæmt svörum nemenda notar meirihluti þeirra Internetið til lesturs bæði á ensku 

og íslensku. Athygli vekur hversu margir nemendur lesa eingöngu ensku af Internetinu. 

Enginn þeirra les eingöngu Internetið sér til ánægju á íslensku. Af þessu má draga þá 

ályktun að nemendurnir þjálfi lestrarhæfni sína í ensku með lestri af Internetinu. Um 

helmingur nemendanna les bækur, blöð og tímarit sem og Internetið bæði á ensku og 

íslensku. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru þau að lesa töluvert sér til ánægju fyrir 

utan skólastofuna.  

 

Í upphafi þessarar könnunar var lagt upp með rannsóknarspurningu þess efnis hvort það 

væri samhengi á milli lesturs til ánægju og árangurs í námi. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum þá er greinilegt samhengi þarna á milli. Í þessari könnun er úrtakið lítið 

einungis sextán nemendur. Könnunin er því ekki eins viðamikil og ef það hefðu verið 

fleiri þátttakendur. Þrátt fyrir það gefur þessi niðurstaða góða mynd á samhengi milli 

þess að lesa sér til ánægju og árangurs í tungumálanáminu og mikilvægi þess að 

nemendur lesi sér til ánægju utan skólastofunnar.    

 

5. Samanburður 

 

Þegar niðurstöður þeirra rannsókna sem fjallað verið um í þessari ritgerð eru skoðaðar, 

kemur í ljós að þær eru alltaf þær sömu; lestur og góð lestrarkunnátta er undirstaða 

góðs árangurs í námi. Því meira sem lesið er því betri verður árangurinn. Þessar 

rannsóknir sýna að með því að lesa sér til ánægju ná nemendur betri tökum á 

tungumálinu auk þess sem málvitund þeirra eykst og þeir verða betri námsmenn fyrir 

vikið. Þegar niðurstöður minnar könnunar eru skoðaðar kemur í ljós að það er 

greinilega sterk jákvæð tengsl á milli þess að nemendurnir lesa sér til ánægju og 

einkunna þeirra. Því virkari sem nemendurnir eru í lestri og því meira sem þeir lesa, því 

hærri eru einkunnir þeirra. Niðurstöður þessarar litlu könnunar minnar eru því í 

samræmi við niðurstöður umræddra rannsókna fræðimanna.  
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Áðurnefndar niðurstöður eru allar á þann veginn að þeir nemendur sem lesa sér til 

ánægju og verða háðir lestri öðlast án mikillar fyrirhafnar góðrar færni í tungumálum. 

Þeir þroska með sér góðan orðaforða, málfræðiskilning og ritfærni, en umfram allt 

jákvætt viðhorf til lesturs og áframhaldandi náms.  

 

6. Niðurstaða 

 

Eitt af markmiðum Aðalnámskrár í enskukennslu er frjálslestur, þ.e. nemendur eiga að 

vera færir um að lesa enska texta sér ánægju því það eykur lestrarhæfni þeirra í málinu 

og stuðlar auk þess að betri námsárangri (Aðalnámskrá, 2007:7-8). Allir eru sammála 

um að slíkur lestur stuðlar að betri lestrarfærni í tungumálum sem óumdeilanlega 

tryggir betri árangur í námi. Til þess að stuðla að því að slíkur árangur náist þurfa 

tungumálakennarar og aðrir sem koma að námi og uppeldi skólabarna að vera 

meðvitaðir um mikilvægi þess að lesa sér til ánægju. Kennarar ættu því að kynna sér 

rannsóknir á þessu sviði og tileinka sér árangursríkar kennsluaðferðir sem hvetja 

nemendur til þess að lesa sér til skemmtunar. Það er mikils til að vinna að hvetja 

nemendur til þess að lesa og lesa mikið, því það skilar sér í betri námsárangri.  

 

Óhætt er að fullyrða að niðurstaðan úr samanburði könnunar minnar og allra þeirra 

rannsókna sem ég vitna í í þessu verkefni og unnar eru af virtum fræðimönnum sé sú að 

þeir nemendur sem lesa sér til ánægju öðlast betri lestrarhæfni og verða þar af leiðandi 

betri námsmenn. Þeir sem ekki hafa tileinkað sér frjálslestur eiga því minni möguleika á  

að ná góðum árangri í námi.  
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7. Lokaorð 

 

Í þessu lokaverkefni leitaðist ég við að svara rannsóknarspurningu þess efnis hvort það 

væri samhengi milli þess að lesa sér til ánægju og árangurs í námi. Eftir að hafa skoðað 

og greint frá niðurstöðum þeirra rannsókna sem verkefnið fjallar um, greint frá 

niðurstöðum minnar könnunar sem gerð var á vettvangi og borið þetta saman, er enginn 

vafi á því að slíkur lestur stuðlar að betri námsárangri. Þeir nemendur sem lesa sér til 

ánægju sýna mun betri árangur í tungumálanámi sem og móðurmálsnámi.  

 

Með vinnu við þetta lokaverkefni var markmiðið að leita svara við spurningum mínum 

um frjálslestur nemenda. Þar sem þessi kennsluaðferð, að hvetja nemendur til að lesa 

frjálst, er mér hugleikin fannst mér ánægjulegt að geta staðfest það hversu mikilvægt 

það er að nemendur lesi sér til ánægju sem síðar leiðir til betri námsárangurs. Sú 

staðreynd að kennarar eru almennt meðvitaðir um mikilvægi frjálslesturs nemenda, þá 

virðist það vera svo samkvæmt þessum rannsóknum að þessu er oft á tíðum ekki 

nægilega mikill gaumur gefinn. Í könnun minni var ekki spurt um viðhorf kennara til 

frjáslesturs og árangurs. Því hafa vaknað upp aðrar spurningar og hugmyndir kviknað 

að áhugavert væri að leita svara við þeim spurningum í framtíðinni með enn frekari 

rannsóknum. Með þessum skrifum hef ég einnig aflað mér aukinnar þekkingar á 

rannsóknum sem gerðar hafa verið í viðfangsefninu og kennsluaðferðum að kenna 

nemendum að lesa sér til ánægju. Þessi þekking á án efa eftir að nýtast mér í 

framtíðarstarfi mínu sem enskukennari. 
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