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Ágrip 
 

Í eftirfarandi ritgerð er fjallað um notkun íslenskra barnabóka í lestrarkennslu. Textinn 

er byggður á útgefnu efni af ýmsu tagi, jafnt íslensku sem erlendu, svo sem 

fræðibókum, tímaritsgreinum, myndefni og fleira. 

Sérstaklega er fjallað um bækur Guðrúnar Helgadóttur um Jón Odd og Jón 

Bjarna en jafnframt skrifað ítarlega um fræðilega þætti lestrarkennslu eins og 

læsisþættina fimm og hvernig má útfæra kennslu með tilliti til einstaklingsbundinna 

þarfa nemenda. Auk þess er kennsluaðferð Rósu Eggertsdóttur, Byrjendalæsi, kynnt til 

sögunnar og henni lýst ítarlega. 

Ofangreindir efnisþættir eru að lokum fléttaðir saman og skýrt hvernig fræðileg 

nálgun, byrjendalæsi og barnabækur, sérstaklega bækurnar um fyrrgreinda tvíbura-

bræður, geta myndað heild í lestrarkennslu í grunnskólum. 
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1. Inngangur 
 

Í íslensku skólastarfi hafa miklar breytingar átt sér stað á síðustu árum, meðal annars 

stefna og markmið grunnskólanna. Nýbreytni í kennsluháttum, námsgögnum og 

skipulagi er áberandi en jafnframt hefur Aðalnámskrá grunnskóla verið aðlöguð 

breyttum áherslum samfélagsins. Meiri áhersla er lögð á íslenskukennslu og þá 

sérstaklega eflingu læsis meðal íslenskra barna. 

   Læsi felur í sér lykilinn að öllu námi og því er grundvallaratriði að standa vel 

að þjálfun þess meðal barna. Með aukinni áherslu stjórnvalda á þennan þátt hafa 

nýstárlegar aðferðir í lestrarkennslu rutt sér til rúms. Mikilvægt þykir að byggja á 

heildstæðum viðfangsefnum og efla læsi barna í samvinnu við aðrar greinar og með 

áherslu á gæði efnis. 

 Í þessu samhengi hefur umræðan um notkun barnabóka í skólastarfi vaxið og 

hafa margir kennarar nú þegar innleitt notkun þeirra í eigin kennslu. Ekki aðeins þjóna 

bækurnar nemendum í þróun læsis heldur geta vandaðar barnabækur vakið lesendur til 

umhugsunar og vitundar um lífið og tilveruna, haft áhrif á hug og hjörtu þeirra sem og 

vitsmunaþroska. Núverandi menntamálaráðherra orðaði þetta skemmtilega þegar hún 

sagði: 

 

,,Fátt […] gefur manni meira en að lesa góðan texta sér til ánægju og fróðleiks. Í 

heimi bókmenntanna er falin mikil viska og fegurð og það er okkar hlutverk 

sem vinnum að skólamálum að tryggja sem best aðgengi allra að þeim heimi.“  

(Katrín Jakobsdóttir, 2010). 

 

Þessi orð lýsa vel andanum sem ríkir í íslenskum grunnskólum núna og ekki að 

ástæðulausu þar sem lestur bóka eflir bæði andann og styður við framfarir í lestri. 

 Að gefnu tilefni verður hér kafað dýpra í þetta mál og metið hvernig hægt sé að 

nota barnabækur í lestrarkennslu og þá sérstaklega með aðferðum byrjendalæsis, nýs 

kennslusniðs sem leggur mikla áherslu á heildstæða nálgun í lestrarkennslu. Þá verða 

bækur Guðrúnar Helgadóttur um hina alræmdu bræður Jón Odd og Jón Bjarna teknar 

sérstaklega til skoðunar og hvernig best sé að innlima þær í hina nýstárlegu nálgun að 

þróun læsis. 
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2. Læsi 

2.1. Skilgreining læsis 

 

Mörgum fræðimanninum hefur reynst erfitt að skilgreina læsi og enn í dag eru skiptar 

skoðanir um hvað felst í hugtakinu og hversu víðfeðmt það er. Sumir álíta að læsi felist 

í þeirri færni að lesa úr táknum með tengslum hljóða og stafa og þannig lesa úr dul-

kóðun skrifaðs texta. Aðrir ganga lengra og tala um margar gerðir læsis; myndlæsi, 

textalæsi, fjölmiðlalæsi, fjármálalæsi, talnalæsi og fleira.  

 Flestir sem fjalla um læsi á fræðilegan hátt í dag fara hinn gullna meðalveg milli 

fyrrnefndra hugmynda og túlka læsi sem nauðsynlegt tæki til að taka þátt í samfélaginu 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 2010; Katrín Jakobsdóttir, 2010). PISA-samtökin 

skilgreina læsi þannig sem getuna til að ,,skilja, nota og íhuga ritað mál til að ná 

markmiðum sínum, til að þróa þekkingu sína og framtíðarmöguleika og til að geta tekið 

virkan þátt í samfélaginu“ (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010). 

 Menntamálaráðuneytið skilgreinir læsi á svipaðan hátt, þ.e. að í læsi felist ,,að 

búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla texta í víðum 

skilningi til að mæta kröfum samfélagsins og einstaklingsins“ (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2010; Katrín Jakobsdóttir, 2010). Það sem þessi skilgreining hefur þó 

umfram skilgreiningu PISA er að ,,Með texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og 

önnur kerfi tákna“ (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010). 

 Af þessu sést að skilgreining ráðuneytisins er öllu víðtækari en skilgreining 

PISA á læsishugtakinu, sem einskorðast við ritað mál. Hér verður hið ritaða mál haft í 

fyrirrúmi í umfjöllun um læsi en læsi á aðra miðla um leið viðurkennt sem verðugt og 

mikilvægt athugunarefni.  

2.2. Staða læsis á Íslandi 

 

Síðustu ár hafa áhyggjur stjórnvalda af læsi íslenskra barna aukist. Í grein sinni Molar 

um læsi segir Guðmundur B. Kristmundsson (2010) að rannsóknir PISA-stofnunarinnar 

hafi leitt í ljós að upp úr síðustu aldamótum hafi lestrarfærni íslenskra barna hrakað, 

nemendur nái til dæmis verri árangri en áður á lestrarprófum þar sem þeim er gert að 

finna upplýsingar í texta og tengja þær saman. Auk þess hafi nemendur almennt verið 

slakir í mati á texta og framsetningu hans, tilgangi, stíl og markhópi. Þetta hafa próf frá 

PISA-stofnuninni (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010) sem lögð hafa verið fyrir 
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íslensk grunnskólabörn, leitt í ljós en við gerð þeirra prófa er sérstaklega leitast eftir því 

að þátttakendur sýni fram á lestrarfærni með því að nota textann við verkefna- og 

þrautalausnir. Þá er einnig lögð áhersla á fjölbreytta framsetningu upplýsinga í 

prófunum, sem birtast í formi texta, mynda, grafa og fleira (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2010). Ætlast er til að nemendur styðji sig við hið fjölbreytta 

birtingarform upplýsinga til að nálgast og vinna úr merkingu textans. 

 Eins og fram hefur komið er læsi fyrst og fremst tæki til að nýta sér í daglegu lífi 

og starfi. Lesskilning og meðhöndlun texta er því mikilvægt að tileinka sér og er hin 

neikvæða þróun á Íslandi í læsismálum, sem PISA-rannsóknirnar leiddu í ljós á árunum 

2000-2006, því mikið áhyggjuefni. Nýrri rannsóknarniðurstöður, frá árinu 2009, eru 

sem betur fer jákvæðari og gefa til kynna að læsisþróun á Íslandi sé á réttri leið þar sem 

íslensk börn hafa almennt góðan lesskilning í samanburði við önnur OECD lönd 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). Þrátt fyrir það má kæruleysið ekki taka yfir því sigur er 

ekki unninn enn. Lestrarkennslu og stuðningi við læsi barna þarf stöðugt að vinna að og 

það er ekki síður mikilvægt nú og á komandi árum en áður. 

 

3. Læsisþættirnir fimm 
 

Í fræðilegri umfjöllun um læsi er því skipt í fimm meginþætti sem hver fyrir sig er 

nauðsynlegur hlekkur í þróun læsis. Til að einstaklingur verði góður lesari er mikilvægt 

að hann nái tökum á sérhverjum þessara þátta. Þættirnir fimm eru hljóðkerfisvitund, 

umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur (Walpole og McKenna, 2007:8) og til 

að kennarar geti kennt lestur með viðunandi hætti þurfa þeir að hafa haldbæra þekkingu 

á þessum þáttum og meðferð þeirra í kennslu. Hafa verður í huga einstaklingsbundnar 

þarfir nemenda og aðlaga kennsluna sérhverju barni, því einn aðili getur haft veika 

hljóðkerfisvitund og þurft á frekari þjálfun hennar að halda á meðan annar er sterkur á 

því sviði en á í erfiðleikum með lesskilning (Walpole og McKenna, 2007:8-9). Hér á 

eftir verður gerð betri grein fyrir læsisþáttunum fimm og kennsluaðferðum til þjálfunar 

sérhvers þáttar lýst. 
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3.1. Hljóðavitund 

 

Hljóðkerfisvitund felur í sér þann skilning að orð byggist á tengslum hljóðunga sem 

megi greina í sundur og setja saman, og meðhöndla með ýmsum hætti til að hafa áhrif á 

tungumálið og stjórna því (Otto, 2010:4-7). Dæmi um þetta eru rím, orð með svipaðar 

endingar eða orðhluta og fleira. Í hljóðkerfisvitund felst því tilfinningin fyrir töluðu máli 

og einingum þess. Þegar barn gerir sér enn fremur grein fyrir tengslum hljóða og 

bókstafa og er fært um að heyra, bera kennsl á og meðhöndla einstök hljóð orða er talað 

um hljóðavitund og heyrir hún undir yfirhugtakið hljóðkerfisvitund (Otto, 2010:4-7; 

Walpole og McKenna, 2007). 

  Mikilvægt er að búa yfir góðri hljóðavitund þegar lestrarnám hefst því enginn 

verður læs án þess að skilja tengslin milli hljóða og stafa (Beverly Otto, 2010:6), enda 

byggist læsi á færni barnsins til umskráningar stafa í hljóð og öfugt. Hljóðavitund er því 

grundvallarforsenda góðrar lestrarfærni. Sýnt hefur verið fram á að börn sem eiga í 

erfiðleikum með lestur hafa langflest veika hljóðavitund og fylgni er milli þess að hafa 

veika hljóðavitund í fyrsta bekk og að vera slakur lesari fjórum árum seinna (Walpole 

og McKenna, 2007:31). Því er mikilvægt að koma börnum með slaka hljóðavitund á 

beinu brautina áður en læsiskröfurnar verða miklar með þyngra lesefni, bæði í náms- og 

afþreyingarefni. 

Áhrifaríkustu leiðirnar til að styrkja hljóðavitund barna eru æfingar sem fela í 

sér tengingu og sundurgreiningu (Walpole og McKenna, 2007:32), það er að börnin æfi 

sig í að tengja saman hljóð í orð annars vegar og aðgreina hljóð orða hins vegar. Þá 

hefur verið sýnt fram á að með því að tengja þessar æfingar rituðu máli en einskorða 

þær ekki við talað mál megi ná enn betri árangri en ella og ýta undir meiri framfarir í 

læsi (Walpole og McKenna, 2007:32). 

Við þjálfun hljóðavitundar er fyrst og fremst mikilvægt að kennarinn sjálfur 

skilji þróun hennar svo hann geti metið stöðu nemenda sinna og tekið upplýstar og 

fræðilegar ákvarðanir í kennslu (Walpole og McKenna, 2007:34). Tafla 1 sýnir þær 

meginvörður sem verða á leið barna í þróun góðrar hljóðkerfisvitundar og æskilegt er að 

kennarar þekki ferlið vel til að geta sniðið kennslu að þörfum allra. 
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Ber saman orð og hljóð og segir til um hvort þau eru eins eða ólík. 

Ber kennsl á rím orða. 

Klappar orð í setningum. 

Ber kennsl á orðið sem er ólíkt hinum í tilteknu orðasafni. 

Getur fundið orð sem rímar við annað. 

Klappar atkvæði í orðum. 

Ber kennsl á hljóð sem er ólíkt hinum í tilteknu hljóðasafni. 

Tengir saman atkvæði munnlega. 

Aðgreinir atkvæði. 

Ber kennsl á fyrsta hljóð í orðum. 

Tengir saman orðhluta munnlega. 

Aðgreinir einstök hljóð í orðum. 

Ber kennsl á síðasta hljóð í orðum. 

Tengir saman þrjá til fjóra orðhluta í orð. 

Aðgreinir hluta í orðum sem eru þrír til fjórir orðhlutar. 

Ber kennsl á miðjuhljóð í eins atkvæðis orðum. 

 

Tafla 1- Meginatriði hljóðkerfisvitundar: Tafla Simmons og Kame’uni af þeim 

meginatriðum sem börn ná tökum á við þróun hljóðkerfisvitundar. Atriðin eru í réttri röð. 

(Walpole og McKenna, 2007:35). 

 

 Komið hefur fram að gagnlegustu verkefnin til að þjálfa hljóðavitund barna 

snúast um samtengingu og sundurgreiningu hljóða. Samtenging hljóða lýsir sér þannig 

að barnið fær uppgefin hljóð í röð og þarf að raða þeim saman í orð, til dæmis ef 

barninu eru gefin hljóðin /s/ /ó/ /l/ á það að raða þeim saman í orðið /sól/. 

Sundurgreining er hins vegar þannig að barnið fær uppgefið orð sem það á að greina í 

stök hljóð. Ef orðið sól er til dæmis notað á barnið að sundurgreina hljóð þess svona: /s/ 

/ó/ /l/. Eins og áður kom fram er gagnlegast að tengja þjálfunina rituðu máli og hjálpa 

barninu þannig að mynda tengsl milli hljóðanna og bókstafanna (Walpole og McKenna, 

2007:32), það styður við læsisþróun þess og umskráningarfærni, það er að geta hljóðað 

sig í gegnum orð í lestri. 

Ef einhver á erfitt með verkefni af þessu tagi gæti þurft að athuga hvar hann er 

staddur í þróun hljóðkerfisvitundar og aðlaga verkefnin þörfum hans, til dæmis með því 
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að vinna aðeins munnlega með hljóðin eða skoða eingöngu upphafshljóð orða (Walpole 

og McKenna, 2007:37). Raunin er líka sú að nemendum reynist auðveldara að vinna 

með færri einingar orða en fleiri og stærri orðhluta en smærri (til dæmis er auðveldara 

að sundurgreina atkvæði orða heldur en hljóð þeirra og auðveldara að vinna með orðið 

sól en orðið kona) (Walpole og McKenna, 2007:34). Þá reynist samhljóðablöndun (til 

dæmis hljóðið pl í orðinu epli) börnum erfiðari en orð sem innihalda ekki slíkar 

hljóðasamsetningar (til dæmis orðin sól og vala) (Walpole og McKenna, 2007:53).  

Í allri kennslu þarf að gæta þess að nemendur vinni að hæfilega þungum 

verkefnum svo þeir taki framförum, vinnan má hvorki vera of auðveld né of þung því þá 

á ekkert nám sér stað (Walpole og McKenna, 2007:41). Því þarf að finna öllum 

nemendum verðug verkefni sem styðja við lestrarnám þeirra. 

 

3.2. Umskráning 

 

Umskráning í lestri er það þegar lesari umbreytir skrifuðum orðum í merkingarbærar 

hljóðarunur, það er orð sem hann les upphátt eða innra með sér, með samtengingu og 

sundurgreiningu. Að umbreyta bókstafarunum í lesin orð er því einfaldlega það að draga 

merkingu úr skrifuðum texta með því að kóða hann yfir á okkar eðlislæga tjáningar-

form, talað mál. Umskráning getur líka farið í hina áttina, það er þegar töluð orð eru 

færð yfir á ritmál (Steinunn Torfadóttir, 2007b). 

 Til að öðlast góða færni í umskráningu er nauðsynlegt að hafa góða hljóðavitund 

(Beverly Otto, 2010:6), hún liggur til grundvallar umskráningarfærninni og án hennar 

eru engar forsendur fyrir þjálfun í sundurgreiningu og samtengingu (Walpole og 

McKenna, 2007:59).  

Þegar börn hafa öðlast góða færni í hljóðaaðferðinni, það er að lesa orð staf fyrir 

staf eða orðhluta fyrir orðhluta og hljóða sig þannig í gegnum þau, byrja þau smám 

saman að byggja upp sjónrænan orðaforða með því að festa útlit og merkingu ákveðinna 

skrifaðra orða í langtímaminni sínu (Helga Sigurmundsdóttir, 2007c; Steinunn 

Torfadóttir, 2007a). Þá geta þau borið kennsl á orðin í stærri einingum og lesið heilu 

orðin í einu án þess að þurfa að einbeita sér sífellt að umskráningu sérhvers bókstafs. 

Þetta gerir börnum smám saman kleift að lesa texta auðveldlega með lítilli meðvitaðri 

fyrirhöfn og þá hafa þau meira rými til að einbeita sér að merkingu hans. Þetta 

grundvallast þó á góðri færni í umskráningu því orðin fara ekki í heilu lagi í sjónminnið, 
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sérhvert orð er fest í hugann staf fyrir staf (Ehri, 2002:172-174; Walpole og McKenna, 

2007:48-49; Helga Sigurmundsdóttir, 2007c; Þóra Kristinsdóttir, 2000:188).  

 Til að styrkja umskráningu barna getur reynst vel að vinna fyrst með algenga 

bókstafi, hljóð og stafasambönd sérstaklega. Góð þekking á slíkum stöfum og 

orðeiningum getur hjálpað við lestur og ritun orða sem koma oft fyrir í skrifuðum texta, 

þá festast þau í sjónrænu langtímaminni og lestur verður auðveldari (Walpole og 

McKenna, 2007:49). Í íslensku eru þetta helst orðin og, vera, að, í, á, það, hann, ég, 

sem og hafa, en þau eru algengustu orðin í íslensku máli (Friðrik Magnússon, 1991). 

Eins er æskilegt að þjálfa lestur barna á ákveðnum orða- og stafasamböndum, eins og 

algengum forskeytum eða endingum og gera lesturinn með því enn skilvirkari (Walpole 

og McKenna, 2007:49). Rétt eins og þjálfa má börn í samtengingu og sundurgreiningu 

stakra hljóða má nefnilega kenna þeim að tengja algeng stafasambönd eins og þau væru 

eitt hljóð. Dæmi um þetta er orðið hár. Kenna mætti barninu að lesa stafasambandið –ár 

sem eina heild og þannig auðvelda umskráningu orða sem innihalda það (Walpole og 

McKenna, 2007:62). Dæmi um slík orð eru sár, fár, tár, Kári og fleiri. Með því að nýta 

sér þessa aðferð við umskráningu getur barnið lesið ákveðin orð hraðar og það ýtir undir 

sjálfvirkni og lesfimi. 

 Æskilegt er að vinna að þjálfun umskráningar með stökum orðum áður en unnið 

er með heilar setningar eða heildstæða texta, einfaldlega vegna þess að það er 

auðveldara. Nemendur mega ekki þekkja orðin og hafa þau í sjónrænu langtímaminni 

sínu svo nauðsynlegt er að orðin séu framandi barninu, annars beitir það ekki 

umskráningu við lestur þeirra. Þó má ekki velja hvaða orð sem er til að leggja fyrir 

börnin, orðin þurfa að finnast í textum sem barnið er að lesa eða mun lesa bráðlega. Þá 

upplifir barnið gagnsemi lesturs með beinum hætti þegar því tekst að lesa texta með 

betra móti eftir að hafa æft umskráningu orðsins áður. Það finnur þá á eigin skinni að 

umskráning nýrra orða, og lestur almennt, er mikilvæg færni, gagnleg og skemmtileg. 

Þetta styður við jákvæðni barnsins gagnvart lestri (Walpole og McKenna, 2007:60). 

3.3. Lesfimi 

 

Lesfimi er sú færni að geta lesið hratt og örugglega af mikilli nákvæmni og tengt lesin 

orð þekkingu sinni og reynslu til að skilja efnið (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). Lesfimi er mæld í lesnum orðum á mínútu og gott er að nota 
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tímatökur við endurtekinn lestur barna til að meta framfarir þeirra á þessu sviði 

(Walpole og McKenna, 2007:73).  

Eins og gefur að skilja eru sjálfvirk umskráning og góður sjónrænn orðaforði 

grundvöllur góðrar lesfimi (Walpole og McKenna, 2007:70-73). Það er því mikilvægt 

að nemendur hafi náð góðum tökum á þessum þáttum áður en lesfimiþjálfun þeirra hefst 

og er það hlutverk kennara að meta stöðu nemenda svo veita megi þeim kennslu og 

stuðning við hæfi (Walpole og McKenna, 2007:70-73). Til eru ýmsar aðferðir til að 

þjálfa lesfimi og þær sem hér verður fjallað um eru allar byggðar á viðurkenndum 

rannsóknum. 

Kennarar eru mikilvægar fyrirmyndir barna í lestri og Chard, Vaughn og Tyler 

lýstu því árið 2002 að upplestur með góðu flæði, réttum áherslum og viðeigandi hljóm-

falli gagnast ungum áheyrendum vel til lesfimiþjálfunar, þessi aðferð væri meira að 

segja áhrifaríkari en það að láta börnin lesa sjálf endurtekið efni án nokkurra fyrirmynda 

(Walpole og McKenna, 2007:71). Jafnframt er mikilvægt að börn lesi reglulega fyrir 

fullorðna og fái endurgjöf frá þeim með leiðréttingum ef þau villast af leið í lestrinum. 

Þessu var lýst í fyrrnefndri ályktun Chard, Vaughn og Tyler auk þess sem Therrien 

staðfesti mikilvægi stuðnings af þessu tagi árið 2004 (Walpole og McKenna, 2007:71). 

Loks má nefna að á þeim tíma sem börn eru orðin nokkuð fær í umskráningu en hafa 

ekki enn komist á það stig að þurfa að reiða sig á góðan lesskilning, til dæmis í lestri 

námsbóka, er mikilvægt að þau lesi mikið með það að marki að æfa lesfimi, en þessu 

impruðu Kuhn og Stahl á árið 2003 (Walpole og McKenna, 2007:71). 

Við lesfimiþjálfun verður alltaf að velja efnið af kostgæfni, það þarf að vera 

hæfilega þungt fyrir nemandann sem á í hlut. Gagnlegt er að nemendur lesi texta sem 

þeir skilja, texta sem þeir hafa heyrt lesinn eða hafa lesið sjálfir. Hann má vera töluvert 

krefjandi ef kennari eða annar fullorðinn er með barninu, en lesi það á eigin spýtur er 

betra að nota léttari texta, þó ekki of auðveldan (Walpole og McKenna, 2007:71-72). 

Margar nálganir að lesfimiþjálfun eru til, sem dæmi má nefna eftirtaldar aðferðir 

sem jafnframt má finna í töflu 2 hér að neðan. Bergmálslestur (echo reading) er til 

dæmis sú gerð lestrar sem krefst minnsta frumkvæðis barnanna en gagnast þeim sem 

eru stutt komin í þróun lesfimi. Hann lýsir sér þannig að kennarinn les fyrst eina 

setningu og börnin lesa hana svo upphátt á eftir honum. Kórlestur (choral reading) er 

þannig að allir nemendur lesa saman upphátt með forystu kennarans en félagalestur 

(partner reading) byggist á samvinnu tveggja barna í senn sem lesa á víxl. Loks er 

nefndur hvíslulestur (whisper reading) en þá er enginn stuðningur kennara við lesturinn 
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og nemendur lesa hver fyrir sig í lágum hljóðum. Allar þessar aðferðir eru gagnlegar við 

þjálfun lesfimi en hver þeirra hentar á mismunandi tímum í þróunarferlinu (Walpole og 

McKenna, 2007:73).  

 

 

Hámarks-

stuðningur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lágmarks-

stuðningur 

Bergmálslestur (echo reading) Kennari les eina setningu í einu og 

nemendur lesa þær upphátt á eftir 

honum. 

Kórlestur (choral reading) Allir nemendur lesa upphátt saman 

undir forystu kennara. 

Félagalestur (partner reading) Börnin lesa tvö og tvö saman á 

víxl. 

Hvíslulestur (whisper reading) Sérhver nemandi les fyrir sig í 

lágum hljóðum. 

 

Tafla 2 – Aðferðir til þjálfunar lesfimi barna: Þessar aðferðir má nota til að æfa lesfimi 

barna með tilliti til styrks þeirra á því sviði (Walpole og McKenna, 2007:73). 

 

3.4. Orðaforði 

 

Eðli málsins samkvæmt skipar orðaforði mikilvægan sess í þróun læsis. Á Lesvef 

Kennaraháskóla Íslands er orðaforði skilgreindur sem ,,sá fjöldi orða sem hver og einn 

skilur og getur notað við að hlusta, tala, lesa og skrifa“ (Helga Sigurmundsdóttir, 

2007b). Nemendum með sterkan orðaforða gengur ekki einungis betur að skilja texta 

(Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007) heldur eiga þeir auðveldara með að 

festa lesin orð í minni sínu og byggja þannig upp sjálfvirkan lestur og góða lesfimi. 

Æskilegt er að byrja á styrkingu munnlegs orðaforða og í kjölfarið takast á við ritmyndir 

orðanna (Walpole og McKenna, 2007:90). 

 Allir eru sífellt að bæta við orðaforða sinn og þar á meðal börnin. Orðin læra þau 

ýmist af beinni kennslu frá kennurum eða öðrum en ekki síður af dag-legum 

samskiptum, reynslu og sjálfstæðum lestri en þá nýta þau samhengi efnisins til að skilja 
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ný orð og hugtök (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007; Walpole og 

McKenna, 2007:86). 

Kennarar geta nýtt sér þessa vitneskju og stutt við orðaforða nemenda sinna með 

því að veita þeim ríka reynslu af tungumálinu, til dæmis með miklum lestri, hlustun, 

samtölum og umræðum allt í bland, og með því að leggja sig fram við að skýra óþekkt 

orð fyrir þeim (Walpole og McKenna, 2007:86). Að lesa upphátt fyrir börn getur reynst 

sérlega gott við eflingu orðaforða, sérstaklega ef þau fá tækifæri til að spyrja spurninga 

og gera athugasemdir meðan á lestrinum stendur (Walpole og McKenna, 2007:87-88). 

 Þegar kemur að börnum með lestrarörðugleika er best að kenna þeim ný orð og 

hugtök með notkun minnistækni, til dæmis að láta þau tengja orðin myndum og festa 

þau þannig í sjónminni eða segja orðin upphátt fyrir tengingu við hljóðminni. Þá geta 

þau flokkað orðin eftir líkri og ólíkri merkingu eða byggingu og fært þannig vitneskjuna 

skipulega í minni sitt (Walpole og McKenna, 2007:86). Þetta getur reynst þessum 

börnum betur en tenging við ritmálið þar sem þau eiga svo erfitt með meðhöndlun þess. 

 

3.5. Lesskilningur 

 

Lesskilningur er meginmarkmið lestrar, við myndum ekki lesa nema það gagnaðist 

okkur til að afla þekkingar og afþreyingar úr skrifuðum texta. Í lesskilningi felst einmitt 

það að skilja og muna efni texta sem lesinn er, en forsenda þessarar færni er að lesandi 

búi yfir góðum orðaforða og skilningi á tungumálinu og byggingu þess (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007a). 

 Til að skilja texta er æfing lykilatriði því lesskilningur byggist á góðri færni í 

öllum hinum læsisþáttunum; hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi og orðaforða. Þó 

er hægt að nýta sér ákveðnar aðferðir sem hjálpa við lesskilning en þær byggjast á því 

að skipuleggja efni textans í huganum svo auðveldara sé að skilja hann og leggja á 

minnið. Dæmi um aðferð af þessu tagi er að búa til hugtakakort þar sem lykil-

upplýsingar úr textanum eru flokkaðar og tengdar saman eftir því sem við á. Slík aðferð 

gagnast sérstaklega börnum með lestrarörðugleika vegna hinnar myndrænu fram-

setningar kortanna (Walpole og McKenna, 2007:105) og er í hávegum höfð í 

byrjendalæsi (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 

2010). Dæmi um hugtakakort er að finna í viðauka. Gerð hugtakakorta getur líka 

gagnast börnum síðar í námi, við að skipuleggja og flokka hugsanir sínar bæði við lestur 
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og ritun og efla með því skilning sinn á viðfangsefninu. Þjálfun slíkra vinnubragða er 

því ekki aðeins mikilvæg fyrir þjálfun lesskilnings heldur líka til að hjálpa börnunum 

með nám seinna meir. Hugtakakort henta þó ekki öllum frekar en nokkuð annað og 

sumum gagnast betur að nota aðrar aðferðir, til dæmis að punkta hjá sér stikkorð og 

setningar um mikilvæg efnisatriði eða leggja þau á minnið með einhverjum skipulegum 

hætti (Walpole og McKenna, 2007:105). 

 Við kennslu aðferða eins og þessarar þarf kennarinn að byrja á að sýna nem-

endum þær sem fyrirmynd áður en hann lætur þau beita aðferðunum sjálf. Seinna 

hjálpar hann þeim svo að temja sér leiðirnar og færa sér þær í nyt (Walpole og 

McKenna, 2007:106). Engin ástæða er til að bíða fram á unglingsár með kennslu 

lesskilningsaðferða eins og þessara, þær má kenna talsvert ungum börnum í grunnskóla 

sem náð hafa góðri lesfimi og ágætum orðaforða (Walpole og McKenna, 2007:106). 

 

4. Byrjendalæsi 

4.1. Almennt um byrjendalæsi 

 

Lestrarnám barna fer fyrst og fremst fram í grunnskólum og kennarar yngstu barnanna 

eru sérhæfðir í kennslu og þjálfun lestrar. Því stíga flest íslensk börn sín fyrstu skref í 

lestri við upphaf grunnskólagöngu. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu, er að 

finna allar helstu kröfur stjórnvalda um kennslu barna á grunnskólaaldri og hvernig að 

henni skuli standa í grófum dráttum. Um þessar mundir hafa almennar námskrár verið í 

þróun og liggja nú til umsagnar hjá ráðuneytinu, en þar er útlistuð ný menntastefna og 

er læsi sett fram sem einn af grunnþáttum hennar (Katrín Jakobsdóttir, 2010). Þróun 

læsis íslenskra barna er stjórnvöldum því greinilega ofarlega í huga, án efa að einhverju 

leyti vegna niðurstaðna PISA-rannsóknanna sem greint var frá hér í byrjun um nei-

kvæða þróun lestrarfærni íslenskra barna á síðustu árum.  

Með auknum áherslum á gæði lestrarkennslu var það mörgum fagnaðarefni 

þegar Rósa Eggertsdóttir, sérfræðingur við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri, 

þróaði nýja aðferð í lestrarkennslu, svokallað byrjendalæsi. Sú aðferð var fullmótuð 

vorið 2004 (Rósa Eggertsdóttir, 2007b) og er nú í hávegum höfð í mörgum íslenskum 

grunnskólum, enda byggð á fjölda rannsókna um læsi og lestrarnám. Aðferðin þykir 

lofa góðu, en sýnt hefur verið fram á að nemendur sem læra með hjálp hennar standa 
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almennt jafn vel eða betur að vígi í lestri en börn sem temja sér hina hefðbundnu 

hljóðaaðferð sem hefur verið ríkjandi í lestrarkennslu á Íslandi frá miðri 20. öld (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007b).  

Í hljóðaaðferðinni er áherslan fyrst og fremst lögð á umskráningarfærni nemenda 

og lesfimi á kostnað lesskilnings (Rósa Eggertsdóttir, 2007b). Aðferðin skilar yfirleitt 

ekki nógu góðum árangri þar sem hún er ekki talin vekja áhuga nemenda á lesefni sínu 

eða lestri yfir höfuð auk þess sem hún þjálfar ekki lesskilning (Rósa Eggertsdóttir, 

2007b; Rumelhart, 1985:724), einn meginþátta læsisins, en hann þarf að þjálfa með 

markvissum hætti (Rannveig Lund og Guðlaug Einarsdóttir, 2010; Menntamálaráðu-

neytið, 2007a:13). 

Kennarar á yngsta stigi telja margir að aðferð byrjendalæsis sé betri en aðrar 

lestrarkennsluaðferðir að því leyti að með henni vinna börnin að umskráningu, tjáningu, 

sköpun, vinnubrögðum, lesskilningi og orðaforða, en ekki bara umskráningu (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007b). Nám barnanna verður því yfirgripsmeira, fjölbreyttara og um leið 

djúpstæðara ef notast er við aðferðir byrjendalæsis í stað hefðbundnari kennsluaðferða. 

Þá er líka mikil áhersla lögð á félagslegan stuðning í lestrarnáminu og því er mikið um 

hópavinnu þar sem nemendur læra og leika sér saman í tengslum við námið (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007b). Þetta eykur líkur á að börnunum þyki námið skemmtilegt og ýtir 

undir jákvæðni þeirra gagnvart lestri og námi. Jafnframt er færni þeirra til samvinnu og 

sjálfstæðra vinnubragða þjálfuð, eins og sérstaklega er ætlast til í Aðalnámskrá 

grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007a:5-14). 

Byrjendalæsi er svokölluð samvirk kennsluaðferð en með því er átt við að unnið 

sé í senn með hljóð og rittákn, merkingu, málfræði, lesfimi og annað sem er mikilvægt 

við þróun læsis, og færni í þessum þáttum þjálfuð með markvissum hætti (Vacca, Vacca 

og Gove, 2000:28-31). Talið er að við lestur styðjist lesari við orðaforða, setningafræði, 

merkingu og rithátt allt í senn og þess vegna er mikilvægt að taka mið af því við 

lestrarkennslu (Rumelhart, 1985:736). Með notkun hinnar samvirku aðferðar næst jafn-

vægi milli vinnu með ritmálið annars vegar og merkingu texta hins vegar svo nem-

endur öðlast bæði færni í umskráningu og lesskilningi (Rósa Eggertsdóttir, 2007b:18). 

Þar sem læsi samanstendur af svo mörgum samverkandi þáttum er byrjendalæsi 

sem kennsluaðferð sérlega gagnlegt. Einkennandi fyrir aðferðina er fjölbreytni hennar. 

Það að kennsluferlið taki allt í senn mið af þjálfun tæknilegrar færni nemenda, kynningu 

þeirra á heildstæðum bókmenntatextum og þjálfun tjáningar og ritunar auk annarra 

læsisþátta (Rósa Eggertsdóttir, 2007a) er einstakt og sérlega hagnýtt. Í byrjendalæsi er 
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jafnframt mikil áhersla lögð á félagslegan stuðning milli nemenda, þó alltaf sé 

einstaklingurinn hafður í fyrirrúmi við skipulag kennslu (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). 

Samvirkniaðferðin og öll samþætting viðfangsefna eru mikilvæg í lestrar-

kennslu, en rannsókn á vegum National Reading Panel frá árinu 2000 sýndi að lestrar-

kennsla ber mestan árangur ef hún snýst í senn um stafa- og hljóðaþekkingu, öryggi, 

lestrarhraða og lesskilning, og þá sé lykilatriði að lestur, ritun og mál séu samofin í 

heildstæð viðfangsefni sem nemendur fást við í lestrarnáminu (Rósa Eggertsdóttir, 

2007b). 

Af öllu þessu leiðir að byrjendalæsi sem kennsluaðferð er fjölbreytt og lifandi 

leið til að kenna börnum að lesa, svo ekki sé minnst á gagnsemi hennar sem rannsóknir 

benda til að sé ótvíræð. Þá er hún sérstaklega gagnleg að því leyti að hún felur í sér sam-

þættingu allra helstu þátta tungumálsins. Þannig er í byrjendalæsi alltaf unnið með 

heildstætt en margþætt viðfangsefni með áherslu á tal, hlustun, lestur og ritun og eru 

þessir þættir samofnir með viðeigandi hætti hverju sinni (Rósa Eggertsdóttir, 2007a).  

 

4.2. Þrískipting kennsluferlis byrjendalæsis 

 

Þegar unnið er með aðferðum byrjendalæsis er kennsluferlinu skipt í þrjá hluta. Vinnan 

hefst með lestri á bókmenntatexta við hæfi nemendahópsins, síðan fer fram tæknileg 

vinna í tengslum við áður lesinn texta og loks er botninn sleginn í ferlið með sköpun og 

tjáningu nemenda, enn í tengslum við upphaflegt lesefni (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). 

Þannig er alltaf unnið með heildstæðan texta og tengingin við hann aldrei rofin, ekki 

einu sinni þegar tæknileg vinna með hljóð og stök orð eða setningar fer fram.  

Gert er ráð fyrir að vinna með sérhverja bók, eða námslota, standi yfir í 1-2 vikur og 

að lestrarkennsla fari fram að lágmarki í 90 mínútur á dag (Rósa Eggertsdóttir, 2007a), 

enda eru meiri líkur á árangri eftir því sem nemendur fást meira við lestrartengd verk-

efni (Rósa Eggertsdóttir, 2007b). Vinnuþrepunum þremur verður nú lýst nánar. 

 

4.2.1. Fyrsta þrep - Heildartexti 

 

Á fyrsta þrepi kennslunnar er unnið með vandaðan texta sem kennari hefur valið og 

sérhver námslota hefst á því að kennarinn les textann í heild sinni fyrir nemendur (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007a). Það eitt reynist börnunum gagnlegt þar sem þau fá þá dæmi um 
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fallegan og flæðandi lestur, nokkuð sem hjálpar þeim að temja sér lesfimi (Walpole og 

McKenna, 2007:71). Samhliða lestrinum fá nemendur að sjá myndir bókanna og þeim 

leyft að tjá sig um efni sögunnar og skoðun sína á því (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). 

 Þegar kennarinn hefur lesið efnið einu sinni fyrir börnin les hann það aftur (til 

dæmis seinna um daginn eða daginn eftir) en í það skipti fer hann dýpra í viðfangsefnið 

(Rósa Eggertsdóttir, 2007a). Þá leggur kennarinn til dæmis spurningar fyrir nemendur 

um persónur sögunnar, orð eða orðasambönd sem koma þar fyrir og ræðir við börnin 

um efni textans, skýrir fyrir þeim framandi orð til að auka orðaforða, o.s.frv. (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007b). Jafnframt er æskilegt að börnin fái tækifæri til að spyrja spurn-

inga og tjá sig á meðan lestrarstundin varir, en eins og fram hefur komið ýtir öll reynsla 

barnanna af lestri undir eflingu orðaforða þeirra (Walpole og McKenna, 2007:87-88). 

Upplestur er afar gagnlegur í lestrarkennslu þar sem hann skapar nemendum 

sameiginlega reynslu og þar með umræðugrundvöll fyrir hópinn (Rósa Eggertsdóttir, 

2007b). Umræður sem kvikna af upplestri kennara má nýta til að ræða ýmis málefni og 

þar fá nemendur tækifæri til að æfa tjáningu sína og samskipti, en í Aðalnámskrá er 

einmitt áhersla lögð á þjálfun samskiptafærni barna (Menntamálaráðuneytið, 2007a:9; 

2007a:14). 

Á þessu stigi kennslunnar er textinn lesinn nemendum til ánægju og skilnings en 

eiginleg vinna þeirra geymd þar til síðar. Textinn er oftast aðeins of þungur fyrir flesta í 

hópnum við upphaf lotunnar (Rósa Eggertsdóttir, 2007b), en það er til að tryggja 

framfarir og koma í veg fyrir stöðnun nemenda vegna of auðveldra viðfangsefna. 

Iðunn Steinsdóttir, rithöfundur og kennari, álítur að lestur barna eða það að lesið 

sé fyrir þau hafi mikil áhrif á máltilfinningu þeirra, orðaforða, tjáningu og málskilning 

(Iðunn Steinsdóttir, 2010). Hlutverk kennarans er því þýðingarmikið og mikilvægt að 

hann lesi fyrir nemendur sína og hvetji þá til sjálfstæðs lesturs, ekki einungis til að bæta 

íslensku- og lestrarfærni þeirra heldur líka til að víkka sjóndeildarhringinn, vekja þau til 

umhugsunar um margvíslega heima bókmenntanna og kenna þeim að njóta lesturs. 

 

4.2.2. Annað þrep – Tæknileg vinna 

 

Tæknileg vinna í lestrarnámi er ekki síður mikilvæg en aðrir þættir þess. Í þeim hluta er 

unnið með sértæka læsisþætti eins og orðaforða, setningamyndun, skrift, hljóðavitund, 

hljóðkerfisvitund, málfræði, hljóðritun og fleira. Öll verkefni sem kennari útbýr með 
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þjálfun þessara þátta að leiðarljósi eru byggð á textanum sem lesinn var fyrir börnin í 

fyrsta þrepi (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). 

 Á þessu þrepi byrjendalæsis er mikið unnið með svokölluð lykilorð og þeim gert 

hærra undir höfði en öðrum orðum. Lykilorðin eru fengin úr textanum sem unnið er 

með og eru þýðingarmikil í honum (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). Orðin eru notuð í hvers 

konar tæknilega vinnu, auk annarra orða úr textanum, og nemendum gert að rannsaka 

þau á ýmsum forsendum. Þannig má til dæmis nýta orðin til að fjalla um sérstaka stafi 

eða stafasambönd, orðflokka og orðmyndir, hljóð og margt fleira. 

Sem dæmi má nefna að ef orðið hettusótt er notað sem lykilorð í tæknilegri 

vinnu mætti nýta það til að kynna fyrir börnunum og vekja athygli þeirra á tvöföldum 

samhljóðum, samsettum orðum og rími, auk þess að kynna merkingu orðsins fyrir þeim 

og annað þess háttar. Þá mætti láta börnin fara í keppni um hver gæti fundið flest orð 

sem innihéldu tvöfalda samhljóðann tt eða láta þau finna orð með öðrum tvöföldum 

samhljóðum. Einnig mætti láta þau búa til eins mörg orð og þau geta úr stöfum orðsins 

hettusótt og þjálfa þau þannig í bæði sundurgreiningu og samtengingu hljóða. 

 Annað dæmi um tæknilegt verkefni eru orðaskuggar. Orðaskuggar hjálpa 

nemendum að fá tilfinningu fyrir hlutfallslegri stærð bókstafa (Trausti Þorsteinsson, 

2009) og auðveldar þeim að tileinka sér góða skriftarfærni. Þá þjálfa þeir nemendur 

jafnframt í sjálfvirkum lestri, en sjálfvirkni felur í sér að lestur verður flæðandi og 

öruggur þar sem nemendur lesa ekki alltaf staf fyrir staf með umskráningu heldur lesa 

þeir heil orð í einu því þeir þekkja ytri gerð þeirra, það er útlit og uppbyggingu, svo vel 

að þeir bera strax kennsl á þau við lestur og þurfa ekki að hljóða sig í gegnum þau 

hverju sinni (Ehri, 2002:172-174; Walpole og McKenna, 2007:48-49). Þetta á helst við 

um sérstaklega algeng orð eins og fornöfn, samtengingar og þess háttar, enda eru þau 

svo algeng í textum að þau verða lesendum fljótlega kunnugleg og eru í framhaldi af því 

alltaf lesin í heild sinni en ekki staf fyrir staf. Hafa ber þó í huga að þetta er ekki eitt og 

sér nóg til að börn öðlist færni í sjónrænum lestri því þau þurfa að festa orðin með tilliti 

til sérhvers stafs þess en ekki aðeins heildarútliti orðsins. 

 Orðaskuggar lýsa sér þannig að nemendur teikna útlit orða í ramma, þ.e. fylla í 

ramma eftir því hvernig skuggar orðsins sem þeim er gefið líta út. Þannig nær stafurinn 

f bæði niður fyrir grunnlínu og upp fyrir lága stafi eins og a og þekur því þrjá reiti í 

lóðréttri röð (ólíkt a sem þekur einn reit). Svona geta nemendur búið til skugga fyrir heil 

orð og fá þannig skýrari mynd af rithætti og útliti þeirra, auk þess að vinna 
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óhjákvæmilega með sundurgreiningu og samtengingu hljóða við vinnu sína. Dæmi um 

orðaskugga er að finna í meðfylgjandi viðauka. 

 Greinilegt er að námi með aðferðum byrjendalæsis er ætlað að vera ánægjulegt, 

enda er skemmtigildið nauðsynlegt til að nemendur myndi sér jákvæð viðhorf gagnvart 

lestri og þyki hann eftirsóknarverður, auk þess að geta bæði haft gagn af honum og 

notið hans til fullnustu. Það er því mikilvægt að tæknileg vinna sé skemmtileg, rétt eins 

og hin tvö þrep byrjendalæsis, og gagnlegt getur reynst að gera úr verkefnum leiki eða 

keppnir innan nemendahópsins (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). Sem dæmi má nefna að láta 

nemendur teikna tvo miða með sérhverjum orðaskugga og fara svo í minnisspil. Þannig 

er auðveldlega hægt að búa til leiki og spil úr hvers konar verkefnum með svolitlum 

sköpunarkrafti af hálfu kennara. 

 

4.2.3. Þriðja þrep – Endurbygging texta 

 

Í þriðja og síðasta þrepinu vinna nemendur með texta á heildrænan hátt líkt og í því 

fyrsta en í þetta skipti byggist vinnan á tjáningu barnanna (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). 

Hér er þó síður en svo áhersla á endurvinnslu eða afritun þeirra á upphaflegum texta, 

heldur fá þau frelsi til sköpunar og þurfa að stíga út fyrir ramma upphaflegs lesefnis 

(Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2010), þó auðvitað sé alltaf til staðar einhver tenging við það. 

Þannig gæti börnum sem eru að vinna með söguna um Rauðhettu verið gert að skrifa 

frétt um atburðina í húsi ömmu, söguna af því hvernig mömmu Rauðhettu líður þegar 

dóttir hennar kemur ekki heim strax, ljóð sem söguhetjurnar syngja saman þegar 

úlfurinn er dauður, eða annað í þessum dúr. Börnin fá þannig tækifæri til persónulegrar 

tjáningar á grundvelli textans sem legið hefur fyrir frá upphafi og er þannig kynt undir 

sjálfstæði þeirra og virkni sem leiðir til betri skilnings og færni í ritun og tjáningu en ef 

unnið væri með endursögn eða aðra eins aðferð. 

 Í þessum lokakafla ferlisins er áhersla á ritun, þó alltaf séu tengslin við tal, 

hlustun og lestur til staðar (Rósa Eggertsdóttir, 2007a). Til dæmis er unnið með sundur-

greiningu og samtengingu, orðaforða, lestur samhliða ritun o.s.frv. Hafa ber í huga að 

ritun er misjafnlega fáguð eftir aldurshópum og einstaklingum svo stundum verður að 

taka viljann fyrir verkið og ekki vera of kröfuharður við nemendur. Þannig geta þau 

yngstu helst tjáð sig með teikningum en eru samt að vinna með lesskilning og skipulega 

hugsun á grundvelli lesins texta og það er upphafið að því sem koma skal, hinni eigin-
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legu ritun sem kemur smám saman, fyrst með orðum og stuttum setningum sem lengjast 

og verða að heildstæðum texta (Rósa Eggertsdóttir, 2007b). 

 Tjáningarformið er því ekki aðalmálið hér heldur einfaldlega vinnan með tungu-

málið og að einhver tjáning eigi sér stað. Hægt er að viðhafa mikla fjölbreytni í þessum 

hluta kennslunnar, til dæmis leyfa börnum að teikna, semja og flytja leikþætti og 

tónverk, búa til hugtakakort, eða hvað sem hentar hverju sinni (Rósa Eggertsdóttir, 

2007b). 

 Eins og sést býður byrjendalæsi upp á margvíslega nálgun að lestrarkennslu og 

kennarar hafa mikið svigrúm til að setja sinn svip á hana og aðlaga aðstæðum sérhvers 

nemanda í hópnum. Beita má fjölbreyttum aðferðum í kennslu og ná árangri með því að 

vinna með alla læsisþættina samhliða, þó umfram allt með skemmtilegum hætti, enda er 

það grundvöllurinn fyrir því að skapa jákvæða, virka og áhugasama lesendur. 

 

5. Framkvæmd 

5.1. Aðalnámskrá og byrjendalæsi 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er markmiðum Menntamálaráðuneytis fyrir íslenska grunn-

skóla lýst og eiga allar skólanámskrár á Íslandi að miðast við kröfur hennar. Þar er 

meðal annars að finna margt sem tengist notkun bókmennta í grunnskólakennslu, ýmist 

lestrarkennslu, lífsleikni eða öðru. Til dæmis má finna þar kafla um að börn geti fundið í 

bókmenntum fyrirmyndir til að samsama sig við og því geti bókmenntakennsla sem vel 

er staðið að stuðlað að styrkingu sjálfsmyndar barna og kennt þeim umburðarlyndi svo 

eitthvað sé nefnt (Menntamálaráðuneytið, 2007a:10). 

 Lífsleikni er fag sem auðvelt er að samþætta við íslenskunám með byrjendalæsi 

en helsta markmið slíkrar kennslu er að mæta auknum áherslum á uppeldishlutverk 

skólanna og snýst um að efla almennan þroska nemenda (Menntamálaráðuneytið, 

2007b:4). Með því að velja viðeigandi bókmenntir má fjalla um ýmis málefni 

lífsleiknigreinarinnar, til dæmis jafnrétti, mannréttindi, umburðarlyndi, virðingu, vímu-

varnir, umhverfismál og lýðheilsu (Menntamálaráðuneytið, 2007b:4-5). 

 Aðalnámskrá setur líka skýr markmið í íslenskukennslu. Mikil áhersla er þar 

lögð á lestur en hann er sagður ,,öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a:4). Þá er áhersla lögð á samhliða kennslu í lestri og 

ritun, því þessir þættir þroskast með stuðningi hvor frá öðrum, og að kennsla þurfi að 
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vera heildstæð (Menntamálaráðuneytið, 2007a:8). Byrjendalæsi mætir öllum þessum 

kröfum. Heildstæð nálgun fæst af vinnu með heilsteypta texta úr bókmenntum og því að 

vinna með alla þætti læsis við hvert viðfangsefni áður en starfinu lýkur með tjáningu. 

Aðferðin er því kjörin til að efla bæði lestur og ritun miðað við kröfur ráðuneytisins. 

 Auk þessa er í Aðalnámskrá lögð mikil áhersla á gildi einstaklingsmiðunar í 

skólastarfi. Kennarar þurfa að taka tillit til getu barnanna, áhuga þeirra og þarfa og beita 

sér fyrir því að börnin nái öll árangri í skólanum (Menntamálaráðuneytið, 2007a:5). Þá 

er áhersla lögð á fjölbreytt og reglulegt námsmat sem hjálpar kennurum að meta stöðu 

nemenda sinna og mæta þörfum þeirra í þróun læsis. Fjölbreytt námsefni er í hávegum 

haft og hvers konar úrræði sem gagnast geta fjölbreyttum nemendahópum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a:6). Taka þarf tillit til tvítyngdra barna, heyrnarlausra og 

lesblindra barna og barna með annars konar sérþarfir (Menntamálaráðuneytið, 2007a:7).  

Byrjendalæsi mætir öllum þessum kröfum ef rétt er að staðið og áhersla lögð á að 

þörfum nemenda sé mætt og tillit tekið til þeirra, frekar en að allir séu steyptir í sama 

mótið og fái sömu nálgun í kennslu. 

 

5.2. Hlutverk kennara 

 

Eins og með alla menntun á það við um lestrarkennslu að ábyrgðin liggur til jafns hjá 

kennara og nemanda. Metnaður kennara er því grunnforsenda allrar kennslu á yngsta 

stigi grunnskólans og telur Rósa Eggertsdóttir ,,að árangursleysi megi frekar tengja 

ófullnægjandi kennslu en vanda nemenda“ (2007b). Hlutverk kennarans er því mikil-

vægt að skilgreina svo ekki fari milli mála til hvers er ætlast af honum. 

Meðal þess sem kennari þarf að hafa til brunns að bera í lestrarkennslu með 

aðferðum byrjendalæsis er skilningur á þróun læsis og ritunar, málþroska, málörvun og 

auðvitað aðferðunum sjálfum. Í kennaranámi á Íslandi eru kennaraefnum yngsta stigs 

grunnskóla kennd helstu fræðin um þróun máls og læsis, en aðferðir byrjendalæsis eru 

ekki hluti af hinu almenna kennaranámi. Því er mikilvægt að lestrarkennarar sæki 

námskeið um umræddar aðferðir og kynnist þannig hugmyndafræðinni sem liggur að 

baki þeim, samhliða því að þiggja ráðgjöf þróunaraðila á kennsluvettvangi (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007b). 

 Almennar kennsluaðferðir eru undir kennurunum sjálfum komnar og fá þeir 

frelsi til að haga kennslu eins og þeim hugnast best, innan ramma kennslusniðsins. Í 



 23 

byrjendalæsi er til dæmis mikil áhersla lögð á sýnikennslu kennara og að nemendur læri 

með stuðningi hvers við annan (Rósa Eggertsdóttir, 2007b; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 

2010), því er mikilvægt að kennarinn grundvalli vinnu sína á því sniði. 

 Þegar kemur að byrjendalæsi er viðfangsefnið hverju sinni afar víðtækt og þar af 

leiðandi þarf kennarinn að búa yfir fjölbreyttri færni þegar kemur að lestrarkennslu. 

Hann þarf að vera vel að sér í tæknilegum þáttum lestrar, barnabókmenntum, faglegum 

kennsluháttum og ýmsu öðru, eða eins og fram kemur í rannsóknum Pressley o.fl.: 

 

,,góðir kennarar í 1. bekk nota flesta þætti málheildaraðferða með áherslu á ritun 

en sinna einnig mjög vel tæknilegum þáttum lestrar. Þeir hafa góða þekkingu og 

færni í sambandi stafs og hljóðs, orðalestri og barnabókmenntum. Þeir búa yfir 

margbreytilegri kennsluleikni, sýna færni í bekkjarstjórnun og hafa fræðilegan 

áhuga á lestri. Þessir kennarar einstaklingsmiða kennsluna og álíta eindregið að 

það sé þeirra að kenna nemendum sínum að lesa og skrifa og ábyrgðina á því 

megi ekki flytja út fyrir kennslustofuna.“  

(Rósa Eggertsdóttir, 2007b). 

 

Þar sem lestrarnemendur eru flestir á barnsaldri þarf kennarinn að vera skemmtilegur og 

jákvæður til að ná sem best til nemenda sinna og haga kennslunni þannig að hún höfði 

til allra í nemendahópnum. Þess þarf að gæta að börnin vinni fjölbreytt verkefni á 

viðeigandi erfiðleikastigi til að námið verði sem árangursríkast (Rósa Eggertsdóttir, 

2007b). Einstaklingsmiðað nám er því haft í hávegum.  

Í ljósi þessa hafa margir nýtt sér ákveðið þriggja stiga kennslusnið (Walpole og 

McKenna, 2007:2-4) og hefur það gagnast mörgum lestrarkennurum vel. Kennslusniðið 

felur í sér að kennsla hefjist á hópkennslu, til dæmis innlögn og eins verkefnum sem 

allir nemendur leysi. Af þeirri vinnu er svo metið hverjir þurfi sérstaka aðstoð við nám 

sitt. Þörfum nemenda mætir kennarinn með því að láta þá vinna saman í hópum eftir 

eðli námsþarfa þeirra, til dæmis gæti einn hópur unnið með þjálfun hljóðkerfisvitundar, 

annar með lestrarhraða og flæði og enn annar með lesskilning. Sérhver nemandi þjálfar 

þannig þá þætti sem hann þarf hvað helst að styrkja á hverjum tíma í samvinnu við 

nemendur með svipaðar þarfir. Þannig verður meiri skilvirkni í kennslu þar sem 

kennarinn getur kennt hverjum hóp fyrir sig og svo sinnt þeim einstaklingum sem þess 

þurfa. Síðasta stig þessa kennslusniðs er ekki ætlað öllum nemendum heldur er þar 
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unnið að lestrarkennslu með einstaka nemendum sem þess þurfa. Metið er hverju sinni 

út frá árangri á fyrri tveimur stigunum hverjir þurfa á sérkennslu sem þessari að halda. 

Í þessu samhengi má benda á mikilvægi símats í lestrarkennslu. Kennari þarf að 

gera sér grein fyrir stöðu nemenda hverju sinni á sérhverju sviði læsis. Námsmat má 

nýta til leiðsagnar nemendum og betri kennsluhátta sem skilar sér í árangursmiðuðu 

skipulagi og framförum meðal nemenda. Til dæmis geta kennarar þá lagt fyrir nem-

endur sína verkefni og lesefni við hæfi (Rósa Eggertsdóttir, 2007b). 

 Hlutverk kennara er augljóslega margþætt og fjölbreytt þegar notaðar eru að-

ferðir byrjendalæsis í kennslu. Ekki reynir aðeins á menntun hans og færni heldur líka 

persónu. Hann þarf að ná til nemenda sinna og skapa þeim jákvætt og gefandi umhverfi 

til lestrarnáms, til dæmis með því að taka tillit til áhugamála þeirra, bakgrunns og 

smekks, en þetta vill núverandi menntamálaráðherra leggja aukna áherslu á í 

lestrarkennslu (Katrín Jakobsdóttir, 2010). Auk þessa þarf kennarinn að ýta undir 

jákvæðni barnanna gagnvart bókmenntum og lestri og því er nauðsynlegt að hann leggi 

til grundvallar lestrarkennslunni skemmtilegt og fjölbreytt efni. Hvort sem um er að 

ræða efnisval, símat eða framkomu kennara er forsenda góðrar lestrarkennslu alltaf 

metnaður kennara og virðing hans gagnvart nemendum og menntun þeirra. 

 

6. Barnabókmenntir 

6.1. Saga íslenskra barnabóka 

 

Þar sem aðferðir byrjendalæsis í lestrarkennslu byggja svo mikið á notkun samfelldra 

texta fá kennarar þar kjörið tækifæri til að kynna fyrir nemendum sínum ýmiss konar 

bókmenntir og vekja áhuga þeirra á þeim.  

Íslenskar barnabækur eru tiltölulega nýtt fyrirbæri en þær greindust frá bókum 

fyrir fullorðna fyrst í lok 18. aldar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:9). Frá þeim tíma hafa 

þær þróast mikið, vaxið og dafnað og orðið að sérstaklega mikilvægum hluta bók-

menntaarfs okkar Íslendinga. 

 Áður en barnabækurnar komu til hér á landi skemmtu börnin sér við það að 

hlusta á kveðskap og þjóðsögur í upplestri á heimilum sínum (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:11). Því hlýddu börn almennt á sama efni og fullorðnir. Lesefnið sem ríkti á 

þessum tíma einkenndist af ævintýrum og spennu, til dæmis um tröll, jötna og riddara 
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og síður en svo hversdagslegum athöfnum þeirra, eins og biskupinn Hannes Finnsson 

lýsir í formála að Kvöldvökum sínum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:11). 

 Aðstæður barna og unglinga breyttust þó mikið á 20. öldinni, sérstaklega þegar 

síga tók á seinni hluta hennar þegar ör þjóðfélagsþróun átti sér stað. Auknu þéttbýli 

fylgdu miklar breytingar, til að mynda sóttu börn skóla í auknum mæli, þau tóku ekki 

jafn mikinn þátt í störfum heimilisins og fengu þar með mikinn frítíma með minna 

samneyti við fullorðna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:12). Börn skipuðu þannig smám 

saman sérstakan hóp einstaklinga í samfélaginu og líf þeirra varð frábrugðið lífi hinna 

fullorðnu. Þetta jók þörfina fyrir sérstakt lesefni handa börnum, þau áttu sér menningu 

frábrugðna þeirri sem hinir fullorðnu bjuggu að. 

 Þessar nýju aðstæður urðu kjörinn jarðvegur fyrir vöxt barnabókmennta, en 

greinin hafði verið í lægð síðan hinar siðavöndu heilræðavísur komu út í lok 18. aldar 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:11). Með breyttum aðstæðum komu ný tækifæri og á 20. 

öldinni var byrjað að skrifa bækur fyrir börn sem spegluðu aðstæður þeirra og leituðust 

við að hjálpa þeim við aðlögun að samfélagi hinna fullorðnu (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:12), þó með ríka áherslu á skemmtanagildi. 

 Um miðja öldina hófst því blómaskeið íslenskra barnabókmennta, en álitið er að 

aldrei hafi jafnmargir góðir rithöfundar skrifað barnabækur og á þeim tíma (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:18). Til að byrja með voru kennarar helst í hópi höfunda og 

þeirra markmið var yfirleitt einungis að framleiða hentugt lesefni fyrir börn til að nýta í 

skólastarfi (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:15). Í sumum tilfellum náðist þó að skapa eitt-

hvað miklu meira en bara hentugt lesefni og barnabækur sem spruttu fram á þessum 

tíma eru margar sígildar bókmenntir sem lesnar hafa verið til yndis fjölda kynslóða. 

 Forsendur barnabókaskrifa breyttust fljótlega og fyrr en varði komu fram rit-

höfundar sem lögðu ekki áherslu á hentugleika lesefnis fyrir börn heldur vildu þeir 

bjóða börnum fallegt lesefni með ríkulegu skemmtanagildi. Silja Aðalsteinsdóttir orðaði 

það líklega best í grein sinni um sögulegt yfirlit íslenskra barnabóka þegar hún skrifaði: 

 

,, […] fljótlega kom fram fólk sem hafði háleitara markmið, vildi bjóða börnum 

heilar skáldsögur með sálrænum og félagslegum átökum, vildi gefa börnum 

ekki bara hugmynd um heldur góða yfirsýn yfir stöðugt flóknara samfélag, 

vaxandi borgarmenningu með tilheyrandi flótta úr sveitum; búa til fyrir þau, 

ímyndað eða raunverulegt, samhengi í tilverunni.“ 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:15-16). 
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Skáldsögur fyrir börn fóru þannig að spegla tilveru lesenda og hjálpa þeim að takast á 

við eigin raunveruleika, efnið varð ofar forminu. 

 Gullöld íslenskra barnabókmennta lauk að mati Silju Aðalsteinsdóttur með 

dauða tveggja helstu barnabókahöfunda þess tíma, Stefáns Jónssonar og Ragnheiðar 

Jónsdóttur, og barnabækur lágu í dvala allt til 9. áratugarins (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:18) þegar Guðrún Helgadóttir og kollegar hennar komu fram á sjónarsviðið. 

 Framan af var siðaboðskapur ríkjandi í íslenskum barnabókmenntum og olli því 

að barnabækur þóttu lengi vel þurrar og leiðinlegar. Á seinni hluta 20. aldar breyttist 

þetta þó samhliða ofangreindum samfélagsbreytingum og góðar barnabækur frá þeim 

tíma lýsa raunsæjum aðstæðum barna, bæði í umhverfi þeirra og innra með þeim. Í þeim 

er tekist á við vanda barna og erfiðleikar þeirra gerðir jafngildir vandamálum full-

orðinna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:19; 1999:34-35). Virðing er borin fyrir barnungum 

lesendum og um leið og leitast er við að styðja við vitsmunalegan og siðferðilegan 

þroska þeirra er oftar en ekki lagt upp með að efla ímyndunaraflið, víkka reynsluheim 

lesenda og hjálpa þeim að takast á við eigin vanda með því að spegla sig í söguhetjum 

sagnanna og vandamálum þeirra (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:34-35).  

Sálfræðingurinn Bruno Bettelheim lagði mikla áherslu á að börn fengju lesefni 

sem gæfi þeim innsýn í hugarheim og innri átök sögupersóna á leið sinni til þroska og 

að í barnabókum væri tekið á vanda uppvaxtaráranna með raunhæfum hætti, ekkert 

sykurhúðað eða fegrað óhóflega í þeim efnum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:11). Því er 

jafnframt haldið fram að góðar barnabækur hvetji til sjálfstæðis barna og gagnrýni 

þeirra á fullorðið fólk (Lurie, 1998). Það eru því margir sérfræðingar sem halda þeim 

hugmyndum hátt á lofti að börn hafi rétt á að kynnast bókmenntum þar sem stutt sé við 

þroska þeirra, ekki litið niður á unga lesendur eða hugsanir þeirra eða daglegt líf og 

vandamál þeirra vanmetin.  

 Eins og sést hafa íslenskar barnabækur vaxið mikið á síðustu öldum og ekki síst 

síðustu áratugum. Við vitum í dag að þó siðaboðskapur sé verðugt hráefni í bækur fyrir 

börn má hann ekki vera á kostnað skemmtanagildis og raunsæis. Margar góðar barna-

bækur hafa verið skrifaðar á síðustu öld og hin ýmsu blómaskeið barnabókmennta hafa 

gefið af sér sígildar bækur sem notið hefur verið lengi og munu lifa áfram. Fyrst og 

fremst þarf þó að muna að barnabækur eru ekki síðri bókaflokkur en hver annar og þær 

skipa afar mikilvægan sess á mörgum sviðum barnþroskans, ekki síst í uppeldi, fræðslu, 

sáluhjálp og skemmtun. 
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6.2. Guðrún Helgadóttir 

 

Á níunda áratug síðustu aldar hóf Guðrún Helgadóttir, einn fremsti barnabókahöfundur 

sem Ísland hefur getið af sér, að skrifa barnabækur sem hafa upp frá því notið mikilla 

vinsælda og teljast sumar þeirra sígildar. Guðrún hefur skrifað bækur fyrir börn á öllum 

aldri og alla tíð haldið sig við barnabókmenntirnar, að undanskildum örfáum fullorðins-

bókum sem hún hefur skrifað. 

 Guðrún fæddist árið 1935 í Hafnarfirði þar sem hún ólst upp. Faðir hennar var 

sjómaður og var því lítið heima við og Guðrún þekkti hann frekar af sögum en af eigin 

reynslu (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:9-10). Móðir Guðrúnar, komin af stórbónda sem 

fór í gjaldþrot, sá því um uppeldi hinna tíu barna þeirra hjóna og var Guðrún elst. Eins 

og verða vill meðal frumburða í stórum systkinahópum fann Guðrún til mikillar 

ábyrgðarkenndar og skyldurækni og var afskaplega hrædd við að missa foreldra sína og 

þurfa að taka við heimilinu og uppeldi systkina sinna (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:9-

10). 

 Guðrún gekk í kaþólskan skóla, Skóla Sankti Jósefssystra, og var þar ýtt enn 

frekar undir samviskusemi hennar og ábyrgðartilfinningu. Hún hefur látið hafa eftir sér 

að í skólanum hafi hún lært að enginn myndi færa henni neitt heldur þyrfti hún að afla 

sér hlutanna sjálf. Það þykir henni mikilvægt að börn læri og viðurkennir að þetta sé 

ríkjandi viðhorf í bókum hennar (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:11). 

 Að loknu námi í Sankti Jósefsskóla lá leið Guðrúnar í  Flensborgarskóla. Þar 

ætlaði hún að ljúka gagnfræðaprófi og fara svo á vinnumarkaðinn en virtur kennari 

ræddi við móður hennar að fyrra bragði og hvatti til þess að Guðrún yrði send í frekara 

nám í menntaskóla. Úr varð að Guðrún gekk í Menntaskólann í Reykjavík (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005:11). 

 Sem ung kona starfaði Guðrún sem rektorsritari í fyrrum menntaskóla sínum en 

flutti svo til Edinborgar með þáverandi manni sínum. Þegar hún sneri aftur til Íslands 

hóf hún störf hjá Tryggingastofnun og þaðan lá leið hennar í pólitík. Hún varð ritari 

Alþýðubandalagsins og fór síðar á þing undir merkjum þess, hún varð jafnframt fulltrúi 

í borgarstjórn og gegndi stöðu forseta Alþingis árin 1988-1991, fyrst kvenna í 

heiminum (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:12-13). 

 Guðrún eignaðist fjögur börn og skemmti þeim oft með því að segja þeim sögur. 

Í einhverju barnaafmælinu deildi hún sögunum sínum með öðrum börnum og sagði 

hópnum frá afar fjörugum og skemmtilegum tvíburastrákum, þeim Jóni Oddi og Jóni 
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Bjarna. Þarna virðast örlögin hafa séð sér leik á borði því eitt barnanna í afmælinu átti 

Silju Aðalsteinsdóttur, bókmenntafræðing og þá útvarpskonu, fyrir móður og hún sá til 

þess að handrit var skrifað og lesið í morgunútvarpi (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:13). Í 

kjölfarið var bók gefin út af forlaginu Iðunni og þá var ekki aftur snúið. 

 Guðrún á afar fjölbreyttan feril að baki og hafa ábyrgðartilfinning hennar og 

samviskusemi valdið því að hún hafði varanleg áhrif á íslenskt þjóðfélag. Það á þó ekki 

einungis við um stjórnmálaferil hennar því eins og Dagný Kristjánsdóttir orðar það í 

bókinni Í Guðrúnarhúsi:  

 

,,Þrátt fyrir farsæl störf í þágu þjóðfélagsins um árabil hefur eitt þakklátasta 

hlutverk Guðrúnar verið unnið íslenskum börnum en hún hleypti nýju blóði í 

íslenskar barnabækur á áttunda áratugnum.” 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2005:14). 

 

Bækur Guðrúnar eru ekki einungis skemmtilegar heldur skín alltaf í gegn í bókum 

hennar virðingin sem hún ber fyrir barnungum lesendum sínum og hún skrifar með 

tilliti til þarfa þeirra, langana og heimssýnar. Bækur Guðrúnar eru í uppáhaldi margra 

íslenskra barna og fullorðinna og sumar þeirra eru orðnar sígildar. Allar eru þær fallega 

skrifaðar og innihalda góðan boðskap, auk þess að vera skemmtilegar um leið og þær 

taka sérstaklega á málefnum sem eru æskunni mikilvæg. Þetta gerir að verkum að 

bækur Guðrúnar eru kjörnar til lestrar fyrir börn í lestrarnámi þar sem þær eru þeim 

efnislega mikilvægar samhliða því að efla jákvæðni lesenda gagnvart barnabókum og 

lestri til afþreyingar. 

 

6.3. Jón Oddur og Jón Bjarni 

 

Þar til Guðrún Helgadóttir hóf á áttunda áratug síðustu aldar að skrifa barnabækur var 

mikið skrifað um börn í sveit og litlum þorpum og nær öll voru þau úr fortíðinni þar 

sem flestir höfundar byggðu sögur sínar á eigin æsku sem var eðli málsins samkvæmt 

löngu liðin. Guðrún Helgadóttir braut því blað í íslenskum barnabókmenntum þegar hún 

hóf að skrifa um reykvísk börn í samtímanum (Ármann Jakobsson, 2005:75-76). Með 

því náði hún betur til ungra lesenda sem gátu loksins samsamað sig sögupersónunum, 

ólíkt þeim í bókunum sem lýstu aðstæðum svo frábrugðnum lífi barna samtímans.  
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 Eitt af því sem einkenndi sögur Guðrúnar af Jóni Oddi og Jóni Bjarna var að 

samband drengjanna við foreldra sína einkenndist af vináttu og nánd eins og algengt var 

orðið á síðari hluta 20. aldar en í eldri barnabókum var þetta sjaldséð. Þar var gjá milli 

fullorðinna og barna og foreldrar frekar séðir sem valdhafar og stjórnendur og jafnvel 

einfaldlega allt öðruvísi en börn (Ármann Jakobsson, 2005:76-81). Þessi nýstárlega 

bókmenntanálgun að sambandi barna og fullorðinna var nær raunveruleika íslenskra 

barna á þeim tíma sem bækurnar um tvíburana komu út en sú sem einkenndi hina 

ríkjandi gerð barnabóka, og ef raunveruleiki einhverra lesenda var ekki eins gáfu bækur 

Guðrúnar þeim allavega hugmyndir um hvernig æskileg framkoma við börn væri. Þá 

þykir Guðrúnu hafa tekist svo vel að draga upp mynd af reykvísku samfélagi áttunda 

áratugarins að einhverjir ganga svo langt að líkja bókunum um bræðurna við tímavél 

(Ármann Jakobsson, 2005:76). 

Á áttunda áratugnum voru miklar kröfur um raunsæi í bókmenntum og því sam-

ræmdust lýsingar Guðrúnar á samtímanum og almennum aðstæðum barna á líðandi 

stund. Í anda raunsæisins fjölluðu margar barnabækur á þessum tíma um djúpstæð og 

erfið vandamál eins og einelti, munaðarleysi, hjónaskilnað, alkóhólisma eða annað 

þvíumlíkt (Ármann Jakobsson, 2005:76). Í bókunum um Jón Odd og Jón Bjarna skrifar 

Guðrún hins vegar um hversdagslegt líf venjulegra barna, barna sem búa ekki á brotnum 

heimilum eða glíma við vandamál ofar sínum þroska. Þá fjallar hún frekar um einfaldari 

og eðlilegri vanda eða ótta meðal barna, eins og það að týnast eða læsast einhvers staðar 

inni (sbr. það þegar bræðurnir gengu á öskuhaugana í Gufunesi og komust ekki heim 

aftur (Guðrún Helgadóttir, 1984)). Börnin sjálf eru alltaf í forgrunni og Guðrún lætur 

persónurnar alltaf vera miðpunkt sögunnar frekar en atburðarásina. Þannig tekst henni 

að veita lesendum betri innsýn í hugarheim persóna og sögurnar verða fyrir vikið dýpri 

og persónulegri. Bækurnar um Jón Odd og Jón Bjarna fjalla þannig um margs konar 

uppákomur en alltaf er upplifun drengjanna í forgrunni og ofar sögufléttunni (Ármann 

Jakobsson, 2005:76-81).  

Með þessari nálgun tekst Guðrúnu að halda í raunsæið en ná um leið til barna 

sem lifa ekki við yfirþyrmandi erfiðleika og sorg í daglegu lífi, hún gerir börnum sem 

lifa við eðlileg lífsskilyrði kleift að spegla sig í heimi tvíburanna, lífi sem er líkt þeirra 

eigin veruleika (Ármann Jakobsson, 2005:79). Drengirnir eru því verndaðir af for-

eldrum sínum og í fjölskyldunni ríkir mikil væntumþykja þrátt fyrir stöku skapofsaköst 

gelgjunnar á heimilinu og aðra minni háttar árekstra.  
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Vandamálin sem bræðurnir glíma við eru í augum margra fullorðinna smá-

vægileg en fyrir þeim og öðrum börnum eru þau  mikilvæg og jafnvel yfirþyrmandi. 

Það gæti þó einmitt gert bækurnar áhrifameiri fyrir lesendur en þyngri bækur sem fjalla 

um fjarlægari mál eins og hjónaskilnað, drykkjusýki, dauðsfall foreldris eða annað 

(Ármann Jakobsson, 2005:76-81). Einmitt vegna þess að hversdagslegar hættur og ótti 

sem venjuleg börn þurfa að takast á við eru svo almennar hafa þær meiri áhrif á 

lesendur en hin dramatískari og fjarlægari vandamál. Þeim áhrifum sem hinar alvarlegri 

bókmenntir hafa þó á lesendur er síðan nauðsynlegt að mæta með léttum og hressandi 

sögum sem draga úr neikvæðum áhrifum á ungar sálir sem eru að móta sér lífsviðhorf 

og grundvallarskoðanir (Ármann Jakobsson, 2005:76-81).  

 Eins og áður kom fram var sagan Jón Oddur og Jón Bjarni fyrst lesin í útvarpi 

eftir að hafa margoft verið sögð af höfundinum sjálfum. Þannig þróaðist sagan og varð-

veittist í munnlegri geymd áður en hún var fest á prent, en margir telja að það hafi átt 

ríkan þátt í því að gera hana svo góða sem raun ber vitni (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:20). En hvað er það nákvæmlega sem gerir bækurnar um tvíburana svo góðar? 

 Fyrst og fremst má nefna hversu fyndnar og skemmtilegar þær eru en það eitt er 

mikið aðdráttarafl sem vekur og viðheldur áhuga barna á bókum. Yfir sögunum er léttur 

blær og boðskapurinn er meðal annars sá að æskan sé skemmtileg og að börn séu full-

gildir einstaklingar rétt eins og fullorðnir (Ármann Jakobsson, 2005:78). Bækur 

Guðrúnar fjalla nefnilega iðulega um börn í heimi sem stjórnað er af fullorðnum. Þar 

eru þau minni máttar og oft beitt órétti eða vanvirðingu eins og er því miður oft raunin í 

samfélagi nútímans. Sem dæmi um þetta má nefna yfirgengilega framkomu kaupmanns-

ins í leikfangabúðinni gagnvart drengjunum og því þegar kona kvartar undan þeim fyrir 

að kalla sig dónalega kellingu (Guðrún Helgadóttir, 1996). Á daginn kom að drengirnir 

voru í báðum tilfellum að svara fyrir sig og þó þeir hafi brugðist við með óviðeigandi 

hætti var þar sýnt að fullorðið fólk er ekki fullkomið og að oft beitir það börn misrétti á 

þeirri forsendu einni að þau séu börn. Sjálfstæði drengjanna er öðrum börnum til fyrir-

myndar og í því felast meðal annars gæði bókanna um þá. Barnabækur eiga að hvetja 

lesendur til sjálfstæðis og þess að gagnrýna fullorðna en taka ekki öllu sem þeir segja 

fyrir heilagan sannleik (Lurie, 1998). 

Guðrún sér til þess í bókunum um Jón Odd og Jón Bjarna að foreldrar strákanna 

standi alltaf með þeim en láti ekki undan kröfunni um kurteisi milli fullorðinna á 

kostnað barna. Þannig reynir móðir þeirra ekki að friða búðarmanninn þegar hún heyrir 

af samskiptum hans og drengjanna heldur skammar hann fyrir dónaskap gagnvart 
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börnum (Guðrún Helgadóttir, 1996). Þannig ljáir Guðrún móðurinni rödd réttlætisins og 

undirstrikar ófullkomnun hinna fullorðnu með því að láta hana snúast sem fullorðin 

kona gegn fullorðnum manni og sýna lesendum þannig enn betur að fullorðnir geti 

vissulega haft rangt fyrir sér, ekki aðeins í augum barna. 

 Atvik í sögunum eru mörgum börnum skiljanleg, þau eiga margt sameiginlegt 

með bræðrunum og geta samsamað sínar tilfinningar þeirra (Ármann Jakobsson, 

2005:83). Þetta á til dæmis við um það þegar strákarnir stelast í kökuna í boði foreldra 

sinna en flestir krakkar þekkja þá freistingu og þrá sem fylgir því að vera á hliðarlínunni 

í veislum með ýmiss konar kræsingum og eygja ekki von um að fá bita. 

Barnsleg einlægni einkennir bræðurna og oft láta þeir í ljós hvatir og langanir 

sem fullorðnir hafa lært að fela, sbr. það að girnast gull ömmu sinnar og spyrja því 

hvenær hún deyi, að hefna sín á Soffíu með því að láta sem Jón Bjarni sé dáinn, að segja 

það sem þeim finnst á þeirri stund sem þeim finnst það og vera algjörlega frjálsir í 

einlægni sinni. Þetta þekkja mörg börn og skilja ekki hvers vegna sumt er bannað að 

segja en annað ekki. Þau þekkja þá tilfinningu að vera skömmuð fyrir eitthvað sem þau 

skilja ekki að sé rangt og eru fullkomlega hreinskilin og opin með tilfinningar sínar og 

hugsanir. Þarna kemur enn einn þátturinn sem ungir lesendur geta samsamað sig við, og 

hinir fullorðnu sem lesa með þeim haft gaman af um leið.  

Í bókunum eru bræðurnir, eins og allflest börn, forvitnir um lífið og tilveruna og 

krefjast oft svara frá hinum fullorðnu. Þeir taka ekki hvaða svör sem er gild og efast oft 

um réttmæti skýringanna sem þeir fá, stundum þurfa hinir eldri jafnvel að beygja sig í 

duftið og viðurkenna vanmátt sinn gagnvart stórum spurningum. Þetta hvetur börn til 

sjálfstæðis og gagnrýnnar hugsunar en það er öllum hollt að temja sér. Þá er jafnframt 

eðlilegt að raddir barna séu virtar og að á þau sé hlustað en svör fullorðinna ekki tekin 

fram yfir vangaveltur þeirra og efasemdir hugsunarlaust, alfarið á aldurstengdum for-

sendum. Allt er þetta kynnt fyrir lesendum í bókum Guðrúnar um þá bræður og þeir 

hvattir til að taka sér þennan hugsanahátt til fyrirmyndar. 

Með gagnrýni sinni á hina fullorðnu koma bræðurnir stöðugt upp um tvöfalt sið-

gæði þeirra (Ármann Jakobsson, 2005:84-86) líkt og lesendur bókanna hafa eflaust lent 

í sjálfir. Bræðurnir velta þá fyrir sér ástæðunum fyrir tvöfeldninni og þó þeir komist 

ekki að niðurstöðu eru vangaveltur þeirra og reynsla af fullorðnu fólki mikilvægar 

sögunni til að sýna barnsleika þeirra og sýna lesendum að það eru fleiri sem skilja ekki 

fullorðna fólkið, stundum skilji það sig ekki einu sinni sjálft. 
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Einn helsti kostur bókanna um þá bræður er sá að neikvæðir persónuþættir eins 

og karlremba eða fordómar eru teknir fyrir. Margir höfundar myndu missa sig í þeirri 

nálgun að hafa neikvæðar aukapersónur í sögum sínum og láta þær spegla hin neikvæðu 

viðhorf og gildi sem ekki sé æskilegt að tileinka sér (Ármann Jakobsson, 2005:87). 

Guðrún gerir þetta hins vegar listilega vel. Hún nær aukinni dýpt með því að hafa þessar 

tilteknu neikvæðu aukapersónur vissulega til staðar, eins og mömmu Jóa sem hefur 

gamaldags hugmyndir um uppeldi og kvenhlutverk, en sér um leið til þess að 

söguhetjurnar sjálfar standi sig að því að búa yfir sömu neikvæðu eiginleikum án þess 

að gera sér grein fyrir því. Þannig lætur hún drengina til dæmis átta sig á því að þeir búi 

yfir ákveðinni karlrembu þegar þeir verða hissa að sjá konu í hlutverki kennara síns 

(Guðrún Helgadóttir, 1996:7-9), og sýnir að jafnvel þeir þurfi að líta í eigin barm og 

ekki sé allsendis víst að þeir séu alveg fullkomnir sjálfir. Með þessari nálgun hvetur 

Guðrún lesendur sína til að líta líka í eigin barm og vera bæði meðvitaðir um eigin 

viðhorf og umburðarlyndir gagnvart öðru fólki með ólíkar skoðanir. 

 Það er orðið deginum ljósara að bækurnar um Jón Odd og Jón Bjarna eru öllum 

börnum holl lesning. Þær eru léttar og skemmtilegar en fjalla um leið um málefni sem 

valda mörgum börnum hugarangri. Guðrúnu tekst að fjalla um mál eins og misrétti, ein-

lægni, sorg og mannleg samskipti á þann hátt að börn bæði skilji og meðtaki boð-

skapinn. Hún er yfirveguð í umfjöllun sinni um erfið málefni og þrátt fyrir að 

uppeldislegur undirtónn sé augljós gætir hún þess alltaf að tala ekki niður til lesenda 

sinna eða barnungra sögupersóna. 

 Umfjöllunarefni Guðrúnar sem og nálgun hennar í umfjöllun sinni geta nýst 

kennurum og foreldrum til umræðu við börn, bæði um ytri málefni og um innri þætti 

eins og tilfinningar. Með því að lesa sögurnar um bræðurna fyrir börn eða með þeim 

skapast þannig grundvöllur fyrir umfjöllun um hvaðeina sem bækurnar innihalda. 

Þannig mætti til dæmis fjalla sérstaklega um fötlun, dauða og sorg út frá kaflanum um 

Lárus og Selmu, dreng sem strákarnir vingast við og þroskaskerta systur hans sem síðar 

lætur lífið í kjölfar veikinda (Guðrún Helgadóttir, 1996:60-65). Á sama hátt gæfist tæki-

færi til umræðna um misrétti og kúgun út frá ýmsum köflum bókanna, til dæmis því 

þegar kaupmaðurinn meinar strákunum að skoða sig um í leikfangaverslun sinni vegna 

aldurs þeirra og jafnvel kynferðis (Guðrún Helgadóttir, 1996:49-55). Með þessum hætti 

má nýta bækurnar til lífsleiknikennslu í skólum, en í Aðalnámskrá grunnskóla sem 

tengist þeirri grein sérstaklega kemur einmitt fram að ,,með lestri og umræðum um bók-

menntir gefast og tilefni til glímu við stórar spurningar um lífið og tilveruna, sorgir og 
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sigra“ (Menntamálaráðuneytið, 2007a:8) auk þess að skilgreina þá námsgrein sem grein 

sem eigi að ýta undir þroska, sjálfsþekkingu og mannrækt einstaklinga sem og fjalla um 

umhverfi, samfélag og menningu (Menntamálaráðuneytið, 2007b:6). Sögurnar af tví-

burunum eru því kjörið kennslutæki í lífsleikni, að ógleymdu mikilvægi þess að börn 

kynnist skemmtilegum bókum og öðlist jákvæða reynslu af lestri og námi, einmitt til að 

styðja við frekari framfarir og athafnir á þeim sviðum. 

 

7. Samantekt 
 

Eins og komið hefur fram þurfa allir að ná góðum tökum á sérhverjum þætti læsis, það 

er hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða og lesskilningi (Walpole og 

McKenna, 2007:8). Í lestrarkennslu er einstaklingsmiðun sérlega mikilvæg því ferlið er 

afar einstaklingsbundið og nemendur fara misjafnlega hratt í gegnum það. Kennari þarf 

að hafa góða yfirsýn af stöðu nemenda sinna hverju sinni og mæta þörfum þeirra í hvert 

skipti.  

Aðferðir byrjendalæsis bjóða upp á mikinn sveigjanleika í efnistökum og 

kennsluaðferðum og auðvelt er að útfæra verkefni og viðfangsefni eftir þörfum 

nemenda. Þá er mikil áhersla lögð á félagslegan stuðning í lestrarnámi barnanna, að 

nemendur vinni saman að tæknilegum verkefnum og tjáningu auk þess sem umræðum 

meðal þeirra er gert hátt undir höfði á fyrsta stigi hverrar kennslulotu. Gert er ráð fyrir 

að nemendur læri ekki aðeins af fjölbreyttum og einstaklingsmiðuðum verkefnum 

heldur jafnframt að þeir læri af samnemendum sínum og því að styðja við félaga sína á 

móti. Hér hefur sérstaklega verið fjallað um þrískipt ferli byrjendalæsis og þriggja stiga 

nálgunina (sjá bls. 23) en þær aðferðir gagnast vel í einstaklingsmiðaðri kennslu. 

Í lestrarkennslu er byrjað á eflingu hljóðavitundar. Það er grundvallaratriði því á 

henni grundvallast læsi. Auðvelt er að færa þjálfun hljóðavitundar inn í byrjenda-

læsisaðferðina, svo sem með því að láta nemendur vinna að samtengingu og 

sundurgreiningu orða á 2. stigi, þegar tæknileg vinna fer fram. Bækurnar um Jón Odd 

og Jón Bjarna eru reyndar þess eðlis að textinn er helst á færi þeirra sem náð hafa 

nokkurri færni í lestri, allavega í umskráningu, en ef einhver í hópnum hefur ekki náð 

tökum á tengslum stafa og hljóða er nauðsynlegt að byrja þar og þjálfa hljóðavitund 

barnsins, því án hennar verður það ekki læst. 
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Þegar börn hafa öðlast góða hljóðavitund hefjast þau handa við umskráningu, 

það er að lesa úr skrifuðum orðum og færa yfir á talað mál. Þetta gera þau með sundur-

greiningu og samtengingu hljóða og ef þau búa yfir góðri þekkingu á bókstöfunum og 

hljóðum þeirra er ekkert þeim til fyrirstöðu að lesa úr táknum ritaðs leturs.  

Umskráningu má þjálfa með markvissum æfingum og best er að meta færni 

nemenda í henni áður en æfingar eru lagðar fyrir þá. Mikilvægt er að nemendur æfi sig á 

efni af viðeigandi þyngdarstigi og er það hlutverk kennara að sjá fyrir því. Hægt er að 

setja upp kennslu í umskráningu með ýmsu sniði en best er að þjálfa hana á stigi tvö í 

byrjendalæsinu. Mikilvægt er að orð og setningar sem börnin lesa séu úr texta lotunnar, 

þá finna þau fyrir mikilvægi og gagnsemi lesturs.  

Nemendur geta unnið saman í pörum að umskráningu og hjálpast að við 

æfingar, til dæmis með því að leiðrétta villur hver annars. Þá getur líka gagnast vel að 

láta börnin fá sérstaka orðalista til að lesa og jafnvel lesa einhver orð með bekknum í 

sameiningu, finna líkindin milli þeirra og hengja orðalista upp á vegg þar sem börnin 

geta skoðað þá og velt fyrir sér áfram. 

 Auðveldara er að lesa stök orð en setningar og efnisgreinar og eftir því sem 

orðin eru styttri er auðveldara að umskrá þau. Þá eru orð með samhljóðablöndun erfiðari 

viðfangs en orð sem hafa sérhljóða og samhljóða á víxl. Með því að bjóða nemendum 

upp á hæfilega krefjandi lesefni má þjálfa umskráningu, og þar með sjónrænan orða-

forða, með árangursríkum hætti og ýta undir framfarir nemenda í lestri.  

Af umskráningu tekur við lesfimi, en þjálfun hennar er eiginlega innbyggð í 

aðferðir byrjendalæsis og tilheyrir fyrsta hlutanum. Þá les kennari upphátt heildstæðan 

texta fyrir nemendur sína, í okkar tilfelli kafla úr bók um Jón Odd og Jón Bjarna, og les 

hann svo aftur með þátttöku nemenda. Að lesa fyrir börn með réttum áherslum og 

hljómfalli er lykilatriði í þjálfun lesfimi því sýnt hefur verið fram á að nemendur hagnist 

á því að hafa fyrirmyndir í lestri og upplifa góðan lestur til að geta framkvæmt slíkan 

lestur sjálf (Walpole og McKenna, 2007:71). Þetta þarf kennarinn að hafa í huga þegar 

hann les fyrir hópinn í upphafi hverrar lotu. 

 Við þjálfun lesfimi er líka gagnlegt að leyfa börnunum að lesa upphátt með 

ýmsum hætti, til dæmis bergmálslestri, kórlestri, félagalestri og hvíslulestri, en þær að-

ferðir var fjallað um hér að framan á bls. 12-13. Slíka vinnu væri best að framkvæma á 

þrepi tvö í byrjendalæsinu, og fyrsta eða öðru stigi í þriggja stiga kennslusniðinu ef 

notast er við það (sjá bls. 23).  
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Nemendur geta unnið saman eða sjálfstætt að eflingu lesfimi sinnar með ýmsum 

aðferðum, allt frá hvíslulestri til kórlesturs og lestri fárra setninga til lesturs heilla blað-

síðna. Afar gagnlegt er að börn fái að lesa fyrir einhvern fullorðinn og fái frá honum 

endurgjöf með leiðréttingum. Hér er eins og alltaf, mikilvægt að nemendur fái við-

fangsefni við hæfi, hvorki of létt né of þungt. Alltaf skal þó notast við textann sem 

lesinn var í upphafi, enda byggist byrjendalæsi á heildstæðri nálgun allra þátta með 

tengslum við fyrirfram ákveðið efni. Þrátt fyrir að sami texti sé notaður fyrir alla 

nemendur má aðlaga hann getu sérhvers einstaklings, til dæmis með því að leggja fyrir 

þá textabrot úr kaflanum af mismunandi lengd eða þyngd. 

 Meta má framfarir nemenda í lesfimi með því að mæla fjölda rétt lesinna orða á 

tímaeiningu, til dæmis mínútu. Hafa ber þó í huga að taki barnið ekki framförum getur 

verið að það hafi ekki náð nógu góðum tökum á þeim læsisþáttum sem liggja til grund-

vallar lesfimi, það er umskráningu og hljóðavitund. Þá þarf að stíga skref til baka, meta 

færni barnsins aftur og veita því stuðning á því sviði sem þarf að efla. 

 Þar sem markmið lesturs er lesskilningur er mikilvægt að börn styrki sífellt 

orðaforða sinn. Þá er orðaforðinn mikilvægur fyrir sjónrænan lestur, því börn festa ekki 

einungis útlit og byggingu orða í langtímaminni sínu heldur tengja þau hinar sjónrænu 

upplýsingar við merkingu orðanna. Þau þurfa því að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu á 

merkingu orða, og þeirri þekkingaröflun lýkur aldrei.  

 Orðaforða er ekki auðvelt að kenna skipulega. Kennari getur ekki dregið fram 

íslenska orðabók og kennt merkingu allra orða frá a til ö. Best er að vinna með orðin í 

þeim texta sem fengist er við hverju sinni og skýra þau orð sem nemendur skilja ekki. 

Hvort sem unnið er með kafla úr bók um Jón Odd og Jón Bjarna eða einhvern annan 

texta er hægt að taka fyrir í umræðum á fyrsta stigi vinnunnar ákveðin torskilin orð og 

skýra þau fyrir nemendum auk þess að fjalla um merkingu þeirra og notkun í daglegu 

tali. 

 Með ofangreindri aðferð má efla orðaforða barna mikið en nemendur læra jafn-

framt um merkingu orða þegar þeir lesa texta, hlusta á samtöl og umræður og eiga 

samskipti við annað fólk. Þá draga þau ályktanir af samhengi málsins um merkingu orð-

anna sem þau skilja ekki. Af þessari ástæðu er mikilvægt að börn öðlist mikla reynslu af 

samskiptum, lestri, hlustun og hvers konar tengslum við tungumálið. Slíka reynslu er 

kjörið að veita nemendum á öllum stigum byrjendalæsis; á fyrsta stiginu með hlustun 

nemenda og umræðum þeirra á milli, á öðru stigi með samvinnu barnanna sem óhjá-

kvæmilega fylgja mikil samskipti, auk þess að leggja fyrir þau verkefni sem krefjast 
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meðhöndlunar orðanna af einhverju tagi, og á þriðja stiginu með tjáningu barnanna sem 

byggir meðal annars á nýlærðum orðum og merkingu þeirra. 

Orðaforðinn er lykilatriði þegar kemur að lesskilningi, en þar er byggt á öllum 

fyrrgreindum læsisþáttum og því er mikilvægt að standa vel að þjálfun þeirra. Les-

skilningur er meginmarkmið lestrar en hann er ekki auðvelt að kenna með beinum hætti. 

Besta leiðin er líklega sú að standa vel að eflingu hinna læsisþáttanna, ræða við barnið 

um merkingu texta sem lesinn er og vinna úr efni hans með ýmsum hætti. Þá vinnu væri 

æskilegt að inna af hendi á bæði fyrsta og þriðja stigi byrjendalæsisins, annars vegar 

þegar nemandinn hlustar á efnið, meðtekur það og tekur þátt í umræðum um það, og 

hins vegar þegar hann tjáir sig af sjálfsdáðum um textann og vinnur úr honum með ein-

hverjum skapandi hætti. 

 Dæmi um tjáningu í tengslum við bækurnar um Jón Odd og Jón Bjarna er að 

setja á svið leikþátt um það hvernig nemendum þætti æskilegt að drengirnir ynnu úr því 

þegar þeir lugu að Soffíu að Jón Bjarni hefði dáið í ruslabílslysi. Einnig mætti biðja 

nemendur að segja söguna frá sjónarhorni Soffíu. Önnur aðferð væri að láta nemendur 

búa til hugarkort af sögunni, það er teikna upp kort af atburðum og persónum hennar og 

tengslunum þeirra á milli. Það hjálpar þeim að skipuleggja reynslu sína af sögunni og fá 

yfirsýn af byggingu hennar. Allar þessar leiðir gagnast við að ýta undir lesskilning því 

þær krefjast þess af börnunum að þau leiti merkingar í textanum en lesi hann ekki 

ómeðvitað. 

 Þegar bækurnar um Jón Odd og Jón Bjarna eru lesnar með börnum gefst jafn-

framt tækifæri til að fjalla um aðstæður barna á 8. áratug síðustu aldar. Þannig má vekja 

nemendur til umhugsunar um liðna tíma, breyttar aðstæður frá því sem var og eigin 

stöðu í samfélagi nútímans. Í tjáningarhluta byrjendalæsis er hægt að láta börnin taka 

viðtöl við ættingja sem voru börn á sama tíma og bræðurnir í sögunum og kynna svo 

persónurnar fyrir samnemendum sínum og lýsa aðstæðum þeirra á sama tíma og fjallað 

er um í bókunum. Þetta gefur kennurum tækifæri til samþættingar lestrarkennslu við 

aðrar námsgreinar eins og samfélagsfræði, en byrjendalæsið felur einmitt í sér þann 

mikla kost að vera afskaplega opið kennslusnið sem býður upp á mikla möguleika til 

samþættingar námsgreina í kennslu. 

Á sama hátt má auðveldlega nýta lestur bókanna um títtnefnda tvíburabræður til 

lífsleiknikennslu samhliða þjálfun læsis en mikil áhersla er lögð á uppeldishlutverk 

íslenskra grunnskóla í nýjum námskrám. Lífsleikni er það fag sem fjallar um málefni 

bæði einstaklingsins og umhverfisins, svo sem mannréttindi, jafnrétti, virðingu, lýðræði, 
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umhverfismál og annað sem ekki fellur undir almennar námsgreinar en þykir þó mikil-

vægt að fjalla um. 

 Sem dæmi um tækifæri til lífsleiknikennslu í tengslum við bækurnar um þá 

bræður er þegar fötluð systir Lárusar vinar þeirra deyr aðeins nokkurra ára gömul. Þar 

gefst tækifæri til að ræða við nemendur um dauðann og sorgina og skilning þeirra á 

þessum dekkri hliðum lífsins. Jafnframt væri hægt að ræða um kvenréttindi og sögu 

þeirra í tengslum við viðhorf drengjanna gagnvart því að fyrsti kennarinn þeirra væri 

kona. 

 Í bókunum leynast margvísleg álitaefni sem mikilvægt er að ræða um við börn 

svo þau fái tækifæri til að íhuga þau, mynda sér skoðun á þeim og öðlast af þeim 

reynslu. Guðrúnu Helgadóttur hefur tekist afar vel að skrifa um erfiðu hliðar lífsins og 

gerir þær skiljanlegar og aðgengilegar börnum. Því eru bækur hennar sérstaklega vel til 

þess fallnar að nota í lífsleiknikennslu.  

Bækur Guðrúnar eru þó ekki þær einu sem aðlaga má aðferðum byrjendalæsis, 

hvaða barnabók sem er má útfæra með tilliti til þessa nýstárlega kennslusniðs og 

fræðanna sem liggja að baki almennri lestrarkennslu. Í viðauka má finna töflu 4 sem 

veitir yfirsýn um það hvernig umræddar aðferðir og barnabækur fléttast saman við 

lestrarkennslu sem þessa. Auk þess eru í viðaukanum kennsluleiðbeiningar og dæmi um 

verkefni sem styðjast má við í þjálfun læsisþáttanna fimm með tengingu við 

barnabækurnar um Jón Odd og Jón Bjarna. 

 

8. Lokaorð 

 

Lestrarkennsla er eitt það mikilvægasta verkefni sem kennarar vinna og þeir þurfa að 

vanda vel til verksins. Í metnaði og fagmennsku þeirra felst að meta þarfir nemenda 

sinna og skipuleggja kennsluna út frá þeim, öll börn hafa rétt á að læra að lesa og þeim 

rétti ber kennurum að framfylgja. 

 Til eru margvíslegar leiðir að þessu marki en allar byggja þær á fræðum um 

almenna þróun læsis, ferli sem er öllum sameiginlegt, það er bygging hljóðkerfis-

vitundar, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur. Ein þessara leiða er svokallað 

byrjendalæsi þar sem unnið er með heildstæða texta og alla þætti tungumálsins í senn, 

jafnt talað mál sem ritað. 
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  En hvernig sem staðið er að lestrarkennslu er mikilvægast af öllu að ýta undir 

jákvæðni ungra lesenda gagnvart lestri og bókmenntum og því er kjörið að nota efni til 

lestrarkennslu sem hefur skemmtigildi og vekur áhuga barna. Þannig má stuðla að sífellt 

meiri lestri og þar af leiðandi framförum í námi og almennum þroska. 
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10. Viðauki 
 

Dæmi um hugtakakort 

 

Hugtakakort af kaflanum ,,Og þeim leist ekki á blikuna“ í Meira af Jóni Oddi og Jóni 

Bjarna (Guðrún Helgadóttir, 1996). 
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Kennsluleiðbeiningar – hljóðavitund 

 

Unnið í tengslum við kaflann Og þeim leist ekki á blikuna í bókinni Meira af Jóni Oddi 

og Jóni Bjarna (1996 en upphaflega 1975). 

Gott er að prófa færni barnsins með því að láta það tengja og sundurgreina hljóð 

orða fyrir kennarann sem metur þá stöðu þess út frá því. 

Eftirfarandi eru orð úr ofangreindum bókarkafla sem nýta má til að æfa 

sundurgreiningu og tengingu hljóða. Orðunum er raðað nokkurn veginn eftir 

erfiðleikastigi, auðveldasta orðið efst og það erfiðasta neðst. 

 

 

Orð  Samtenging Sundurgreining 

Út /ú/ /t/ » /út/ /út/ » /ú/ /t/ 

Hún /h/ /ú/ /n/ » /hún/ /hún/ » /h/ /ú/ /n/ 

Lesa /l/ /e/ /s/ /a/ » /lesa/ /lesa/ » /l/ /e/ /s/ /a/ 

Kakó /k/ /a/ /k/ /ó/ » /kakó/ /kakó/ » /k/ /a/ /k/ /ó/ 

Leika /l/ /ei/ /k/ /a/ » /leika/ /leika/ » /l/ /ei/ /k/ /a/ 

Maður /m/ /a/ /ð/ /u/ /r/ » /maður/ /maður/ » /m/ /a/ /ð/ /u/ /r/ 

Bækur /b/ /æ/ /k/ /u/ /r/ » /bækur/ /bækur/ » /b/ /æ/ /k/ /u/ /r/ 

Ömmur /ö/ /m/ /m/ /u/ /r/ » /ömmur/ /ömmur/ » /ö/ /m/ /m/ /u/ /r/ 

Pabbi /p/ /a/ /b/ /b/ /i/ » /pabbi/ /pabbi/ » /p/ /a/ /b/ /b/ /i/ 

Rauður /r/ /au/ /ð/ /u/ /r/ » /rauður/ /rauður/ » /r/ /au/ /ð/ /u/ /r/ 

Skóli /s/ /k/ /ó/ /l/ /i/ » /skóli/ /skóli/ » /s/ /k/ /ó/ /l/ /i/ 

Dreki /d/ /r/ /e/ /k/ /i/ » /dreki/ /dreki/ » /d/ /r/ /e/ /k/ /i/ 

Blindur /b/ /l/ /i/ /n/ /d/ /u/ /r/ » /blindur/ /blindur/ » /b/ /l/ /i/ /n/ /d/ /u/ /r/ 

Kennari /k/ /e/ /n/ /n/ /a/ /r/ /i/ » /kennari/ /kennari/ » /k/ /e/ /n/ /n/ /a/ /r/ /i/ 

 
Tafla 3 - Orð sem nota má við þjálfun sundurgreiningar og samtengingar hljóða. 

 

Listinn hér að ofan er ekki tæmandi heldur má finna fjölda orða í sama kafla sem 

geta hentað til að æfa hljóðavitund nemenda. Til dæmis gæti þurft að nota mikið af eins 

atkvæðis orðum ef barnið er með mjög slaka hljóðavitund og þá þyrfti kennarinn að 

leita í kaflanum að slíkum orðum, jafnvel bæta orðum við sem ekki eru í bókinni til að 

fá meira efni. 

Byrjað er á að vinna munnlega með orðin en smám saman eru þau tengd 

ritmálinu svo barnið geri sér grein fyrir tengslum hljóða og bókstafa. Þetta ýtir undir 

meiri framfarir og styður við þróun læsis. 
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Kennsluleiðbeiningar – Umskráning 
 

 

Ef börn búa yfir slakri umskráningarfærni er best að byrja á lestri stakra orða áður en 

hafist er handa við heilar setningar eða lengri texta.  

Dæmi um verkefni af þessu tagi er að skrifa ákveðin orð á spjöld og láta 

nemendur lesa þau hvert fyrir sig. Gera má ráð fyrir að það gangi misjafnlega þar sem 

börnin búa yfir mismunandi færni í umskráningu. Þá þarf að aðlaga verkefnið þörfum 

sérhvers nemanda með því að þyngja eða létta orðin sem á að umskrá, til dæmis með 

því að fjölga eða fækka atkvæðum orða sem lesin eru, velja orð sem innihalda flóknari 

eða auðveldari stafasambönd (t.d. tvöfalda samhljóða, samhljóðaklasa, sjaldgæfa 

bókstafi o.s.frv.). Þeir allra færustu geta byrjað að lesa heilar setningar, fyrst stuttar en 

svo smám saman lengri og flóknari. 

Eins og alltaf þegar notaðar eru aðferðir byrjendalæsis eru orð og setningar sem 

notuð eru  í tæknilegri vinnu fengin úr heildstæða textanum sem liggur fyrir. 

Hér á eftir er dæmi um verkefni í tengslum við kaflann Ást Soffíu sannreynd úr 

bókinni Jón Oddur og Jón Bjarni (1974).  

 

Dæmigerð orð til lestrar: 

 

Auðveld Meðalþung Erfið 

Jón veinaði útflatt 

föt niðri þvottahús 

sumar skilja þurrka 

mikið appelsína gluggi 

múgur margmenni mjólkurbúð 

töluðu öskubíllinn nágrannakonan 

 

  Orð með tvöföldum samhljóðum: 

 

rannsaka slettist 

Soffía Oddur 

gluggi mamma 

útflatt óþekkur 

ekki krakkana 

enni dóttir 

upp passaði 

 

Orð með eins hljóð á ákveðnum stöðum:  

  

Eins upphafshljóð Eins miðjuhljóð Eins endahljóð 

Strákar manneskjan peninga 

Stelpur mönnunum ákaflega 

stamandi sinnum hugmyndina 

steindó nágrannakonan hringja 

stund hennar rólega 

 

Orðalistarnir hér að framan eru síður en svo tæmandi, í sérhverjum bókarkafla 

má finna margs konar orð til að vinna með, hvort sem er út frá ákveðnum stöfum, 
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stafasamböndum, orðmyndum eða hverju sem er. Það er í höndum kennara að meta 

hverjar þarfir nemenda eru, hvar veikleikar þeirra og styrkleikar liggi, og hvað þurfi því 

að vinna með hverju sinni.  

 Útfæra má verkefnið með ýmsum hætti, til dæmis með tilliti til samvinnu og 

skemmtanagildis. Til dæmis er hægt að búa til úr orðaspjöldum samstæðuspil eða nýta 

þau í lestrarkeppni þar sem lið fái stig eftir því hve mörg orð þeir lesi rétt í viðureign.  

 Vinna með tæknileg atriði lestrar eins og umskráningu getur auðveldlega orðið 

leiðigjörn sé hún alltaf með sama sniði, því er mælt með að kennarar noti fjölbreyttar 

aðferðir við kennslu og brjóti reglulega upp hefðbundið snið. 

 

 

Orðaskuggar 

 

Hér má sjá nokkur dæmi um orðaskugga: 

 

 

 

 

 þak 

  

 

 

fugl 

 

 

 

 

 maður  

 

 

 
 Eins og sést snýst vinna með orðaskugga um það að teikna upp stafina í reiti 

með það í huga hvernig þeir sitja á línu og orðin líta út í rituðum texta. Þannig fer 

stafurinn þ niður fyrir línu og upp fyrir lága stafi, eins og sést í efsta orðaskugganum, en 

stafurinn k fer aðeins upp fyrir lága stafi eins og a en ekki niður fyrir línu. 

 Æfingar af þessu tagi hjálpa börnum við ritun og skrift, og jafnvel við að bera 

kennsl á stafi í fljótu bragði og byggja upp sjónrænan orðaforða.   
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Kennsluleiðbeiningar – Lesfimi 

 

Lesfimi öðlast fólk fyrst og fremst með æfingu en til eru margs konar aðferðir til að æfa 

hana. Dæmi um slíka aðferð er að kennari lesi upp texta með góðu flæði, réttum 

áherslum og viðeigandi hljómfalli, en það gagnast nemendum vel að hafa fyrirmynd að 

góðum lestri (Walpole og McKenna 2007:71). Þetta er gott að kennarinn hafi í huga á 

fyrsta þrepi byrjendalæsisferlisins, það er þegar hann les valinn texta upphátt fyrir 

nemendur sína. 

 Bein þátttaka barnanna er þó auðvitað mikilvæg og ekki nóg að vera þeim 

fyrirmynd í lestri. Vel hefur reynst að börn lesi reglulega fyrir fullorðið fólk sem veitir 

þeim endurgjöf með leiðréttingum á villum í lestrinum (Walpole og McKenna 2007:71). 

Þegar börn lesa fyrir fullorðna má textinn vera töluvert krefjandi en betra er að nota 

léttari texta þegar þau lesa sjálf (Walpole og McKenna 2007:71-72). 

 Ákveðnar gerðir lestrar geta gagnast börnum á mismunandi stöðum í 

læsisþróuninni, má þar nefna bergmálslestur (echo reading), kórlestur (choral reading), 

félagalestur (partner reading) og hvíslulestur (whisper reading). Einkennum aðferðanna 

og gagnsemi þeirra er lýst í eftirfarandi töflu: 

 

 

 

Hámarks-

stuðningur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lágmarks-

stuðningur 

Bergmálslestur (echo reading) Kennari les eina setningu í einu og 

nemendur lesa þær upphátt á eftir 

honum. 

Kórlestur (choral reading) Allir nemendur lesa upphátt saman 

undir forystu kennara. 

Félagalestur (partner reading) Börnin lesa tvö og tvö saman á 

víxl. 

Hvíslulestur (whisper reading) Sérhver nemandi les fyrir sig í 

lágum hljóðum. 

 

Tafla 2: Aðferðir sem nota má til að æfa lesfimi barna með tilliti til styrks þeirra á því 

sviði (Walpole og McKenna 2007:73). (Þessi tafla birtist jafnframt á blaðsíðu 13.) 

 

 Lestur, hvort sem hann fer fram í hóp eða á einstaklingsgrundvelli, gagnast best 

til þjálfunar lesfimi. Meta má svo framfarir nemenda með því að mæla fjölda rétt 

lesinna orða á mínútu. 

 Lesturinn getur farið fram á fyrstu tveimur stigum byrjendalæsis, þ.e. í upplestri 

kennara og tæknilegri vinnu. 
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Tafla 4 – Samverkun barnabóka, læsisþátta og kennslusniðs byrjendalæsis 

 

 

 

Stig 

byrjendalæsis 

Einkenni 

stigsins 

Aðferðafræði Helstu 

þjálfunarþættir 

Notkun bóka um 

Jón Odd og Jón 

Bjarna 

1. stig Lestur 

heildstæðs 

texta 

Kennari les 

fyrst án 

truflana, svo er 

lesið með 

þátttöku 

nemenda 

(umræðum og 

spurningum). 

Lesfimi, 

orðaforði, 

lesskilningur. 

Lestur eins 

bókarkafla í einu. 

Hver kafli fær 1-2 

vikur til 

umfjöllunar í 90 

mínútur á dag. 

Sjá dæmi um 

verkefni í 

viðauka. 

2. stig Tæknileg 

vinna 

Unnið með 

nemendum að 

tæknilegum 

atriðum, fyrst 

með öllum 

bekknum, 

síðan smærri 

hópum eftir 

þörfum, og 

loks með 

einstaklingum 

ef þess þarf. 

Hljóðavitund, 

umskráning, 

skrift o.fl. 

Texti úr 

tilsvarandi 

bókarkafla 

notaður til að 

vinna að 

tæknilegri færni. 

Gott að nota orð 

sem eru mikilvæg 

í textanum, 

svokölluð 

lykilorð. 

3. stig Úrvinnsla 

með 

tjáningu 

Börnin vinna 

sjálfstætt, ein 

eða saman, að 

e-s konar 

tjáningu í 

tengslum við 

lesefnið. Þó 

ekki 

endursögn. 

Lesskilningur, 

ritun, 

framkoma, 

leikur, söngur, 

tal o.s.frv. 

Börnin tjá reynslu 

sína af 

umfjöllunarefninu 

og skilning sinn á 

því með 

margvíslegum 

hætti. 

 
 Tafla 4 – Samþætting byrjendalæsis, lestrarþáttanna og bókarkafla: Lestrarþættirnir, 

aðferðir byrjendalæsis og kaflinn úr bókunum um Jón Odd og Jón Bjarna fléttast saman og 

mynda heildstæða nálgun að lestrarkennslu barna. 

 


