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Staða lestrarkennslu í 

grunnskólum

• Rannsókn sem Félagsvísindadeild 
vann fyrir menntamálaráðuneytið, 
skýrsla birt í apríl 2009.

• Úrtak: 10 grunnskólar

– 4 á höfuðborgarsvæðinu og 6 utan 
höfuðborgarsvæðis

– 4 skólar með bestan árangur, 2 með 
miðlungs-árangur og 4 með 
slakastan árangur í PISA 2000 –
2006



Rannsóknarspurningar

• Hvernig er lestrarkennslu háttað í 

íslenskum grunnskólum?

• Eru vísbendingar um að formlegri 

lestrarkennslu ljúki í einhverjum 

tilteknum árgangi?

• Hvernig er lesskilningur nemenda 

þjálfaður

• Hvort/hvaða lesskilningspróf eru 

notuð í skólunum og hvernig eru 

þau nýtt?



Rannsóknarspurningar

• Er lestur, hlustun, ritun og tal 
meðvitað samþætt í kennslu, sbr. 
markmið aðalnámskrár?

• Hvernig er þörfum vel læsra og 
rotlæsra nemenda sinnt?

• Hvaða ráðgjöf stendur kennurum til 
boða þegar kemur að 
lestrarkennslu?

• Hver er menntun kennara í 
úrtakinu?



Viðtöl/rýnihópar

• Skólastjórar

• Umsjónarkennarar 4. bekkjar

• Íslenskukennarar í 10. bekk

• Sérfræðingar í HÍ, HA 

• Kennaranemar á lokaári



Niðurstöður

• Formleg lestrarkennsla fer einkum 

fram í fyrstu þremur bekkjum 

grunnskólans. Þessi þrjú ár er hún 

í föstum skorðum en frá og með 

fjóra bekk kemst los á 

lestrarkennslu og mjög óljóst er 

hverjir eigi að sinna henni og 

hvernig (bls. 17). 



Áfangamarkmið í lestri

við lok 7. bekkjar
Við lok 7. námsárs á nemandi m.a. að

• vera orðinn vel læs og hafa öðlast góðan 
lesskilning og fjölbreyttan orðaforða

• gera sér grein fyrir aðalatriðum í texta og 
helstu efnisorðum

• hafa þjálfast í mismunandi 
lestraraðferðum, svo sem 
nákvæmnislestri, leitarlestri og yfirlitslestri

• geta lesið sér til ánægju og gert grein fyrir 
þeim áhrifum sem tiltekinn texti hefur á 
hann



Áfangamarkmið í lestri 

við lok 10. bekkjar
• Við lok 10. námsárs á nemandi m.a. að

• skilja mikilvægi þess að geta lesið sér til gagns og ánægju

• geta lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi

• kunna mismunandi lestraraðferðir og geta beitt
hraðlestrartækni

• geta greint aðalatriði og aukaatriði í texta

• þekkja margvíslegar textategundir og helstu einkenni
þeirra

• geta unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum

• geta aflað sér heimilda, til dæmis á bókasafni, í 
dagblöðum, tímaritum og á Netinu

• geta lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og
fjölmiðlaefnis og tekið gagnrýna afstöðu til þess



Niðurstöður

• Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð 

fyrir að lestrar- og íslenskukennslu 

sé sinnt í öllum námsgreinum. 

Óljóst er hvernig þessi samþætting 

hefur tekist. Nauðsynlegt er að 

skerpa á skilningi kennara og 

skólastjóra á samþættingu 

lestrarkennslu við allar 

námsgreinar (bls. 17).



Niðurstöður

• Námsmat í lestri er í föstum 

skorðum við mat á lestrarhraða. 

Hins vegar skortir kennara tæki til 

að meta aðra þætti lestrar eins og 

til dæmis lesskilning. Mikilvægt re 

að kennurum standi til boða 

matstæki fyrir ólíkar tegundir 

lestrar og skipulega verði unnið að 

innleiðingu slíkra tækja í skólastarf 

(bls. 17).



Niðurstöður

• Formlegri lestrarkennsluvirðist 
ljúka að mestu í þriðja bekk. Eftir 
þann tíma er lítil skipulögð þjálfum 
í lestri og kemur það illa við 
nemendur sem þá eru hæg- eða 
torlæsir og hafa ekki sérstaka 
lestrarörðugleika eins og lesblindu. 
Koma þarf skipulagi lestrarkennslu 
í það horf að þessir nemendur fái 
formlega lestrarkennslu þar til þeir 
hafa náð góðum tökum á lestri.



Niðurstöður

• Tryggja þarf að fjölbreyttri 

lestrarkennslu sé sinnt á öllum 

stigum grunnskólans. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að 

lítið sé um formlega lestrarkennslu 

á mið- og efsta stigi grunnskólans. 

Námsgögn, kennsluaðferðir og 

matstæki vantar fyrir eldri 

nemendur grunnskólans og á 

þessu verður að ráða bót.



Niðurstöður

• Auka þarf samstarf milli skóla, 

skólastjórn-enda, sérfræðinga, 

skólaskrifstofa og menntastofnana 

við að þróa aðferðir til 

lestrarkennslu. Einangrun skóla og 

kennara í starfi hamlar faglegri 

þróun við lestrarkennslu (bls.17).



Niðurstöður

• Tryggja þarf að kennarar á öllum 
stigum grunnskólans hafi þekkingu 
til að kenna lestur. Núverandi 
skipulag á kennaranámi undirbýr 
takmarkaðan hóp kennaranema til 
að kenna lestur í fyrstu bekkjum 
grunnskólans. Einkum þarf að 
auka kunnáttu kennaranema til að 
kenna ólíka þætti lestrar í eldri 
bekkjum grunnskóla (bls. 17).



Niðurstöður

• Margir viðmælenda töldu 

nauðsynlegt að í kennaranáminu 

séu tengsl milli fræða og kennslu 

efld, til að mynda með auknu 

vettvangsnámi í lestrarkennslu 

(bls. 18).



Niðurstöður

• Tryggja þarf að kynjasjónarmið séu 

samþætt í lestrarkennslu í 

samræmi við markmið 

aðalnámskrár og jafnréttislög 

landsins. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til að mynda til 

þess að kynjameðvituð samskipti 

heimila og skóla gætu orðið 

drengum og stúlkum til góða við 

lestrarnám.



Niðurstöður

• Vísbendingar eru um að nemendur 

í efstu bekkjum grunnskólans lesi 

minna en jafnaldrar þeirra gerðu 

fyrir nokkrum árum síðan. Leita 

þarf leiða til að snúa þessari þróun 

við.


