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Ég geri athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um breytingar á aðalnámskrá grunnskóla (153. 
löggjafarþing, 2022-2023, þingskjal 52).

Tillagan er í þremur liðum og felur í sér innleiðingu hugmyndafræði verkefnisins Kveikjum neistann 
sem er tíu ára þróunarverkefni í Grunnskóla Vestmannaeyja og hefur nú staðið yfir í rúmt ár.

• a-liður felur í sér að leggja eigi áherslu á bókstafa-hljóðaaðferð við lestrarkennslu,
• b-liður felur í sér að innleiða eigi í stað hraðamælinga stöðumatspróf með bókstafa-

hljóðaaðferð, lesskilningspróf og mat á skriflegum texta,
• c-liður felur í sér að leggja eigi áherslu á að hver nemandi fái áskoranir miðað við færni.

Augljóst er á öllum liðum (a, b og c) að flytjendur tillögunnar hafa ekki nægilega góða innsýn í 
aðalnámskrá grunnskóla eða þekkingu á því starfi sem fer fram í grunnskólum. Það er t.d. lögbundið 
hlutverk grunnskóla (og skrifað í aðalnámskrá grunnskóla) að koma til móts við náms- og félagslegar 
þarfir nemenda — með öðrum orðum að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir miðað við 
færni. Tillagan (c-liður) felur því ekki í sér neina breytingu á námskrá.

Aftur ber á þekkingarleysi þegar lagt er til að skipta út mælingum á lesfimi (eins og það sé eina 
mælingin á lestri í grunnskólum) fyrir mælingu á öðrum þáttum (t.d. á lesskilningi). Í grunnskólum er 
stuðst við margs konar mat á lestri, t.d. skimunarpróf (þar sem m.a. er fylgst með stafaþekkingu og 
umskráningarfærni), greiningarpróf (sem meta marga þætti lestrar og greina lestrarerfiðleika) og 
lesskilningspróf (sem meta ýmsa þætti er varða hugræna úrvinnslu við lestur, s.s. minni og 
staðreyndaþekkingu, orðaforða og ályktunarfærni). „Nýtt" stöðumatspróf með bókstafa- 
hljóðaaðferð (sem mælir leshraða en ekki lesskilning) kann að vera æskileg viðbót en ekki er röklegt 
að skipta út öðrum matstækjum fyrir slíkt viðbótarpróf. Hér er ekki tekin afstaða til þess hvernig eða 
hversu oft lesfimipróf eru notuð en vísbendingar eru um að huga þurfi vel að því. Góð próf eru vel 
þegin án þess að ryðja öðrum gagnlegum prófum úr vegi og aðalnámskrá ætti ekki að mæla fyrir um 
hvaða próf eru notuð (eða ekki notuð).

Þá er það a-liðurinn sem felur í sér að leggja eigi áherslu á „bókstafa-hljóðaaðferð" við 
lestrarkennslu. Þar ber einnig á þekkingarleysi því hljóðun bókstafa er einn grundvallarþátta 
lestrarkennslu. Það á allt eins við í Byrjendalæsi og í hljóðaaðferð sem eru eflaust algengustu nálganir 
í lestrarkennslu í dag. Ástæða er til að hvetja flytjendur tillögunnar (og þá sem taka hana til 
umfjöllunar) til þess að kynna sér vel lestrarkennslu í íslenskum skólum - ekki bara í einum skóla.

Allir liðir tillögunnar eru á skjön við veruleikann og/eða skynsemi og sú hugmynd að ætlast til að 
nýlegt þróunarverkefni (og það á fyrstu skrefum þess) verði haft að leiðarljósi aðalnámskrár 
grunnskóla byggir ekki á neinum ásættanlegum forsendum. Þróunarverkefnið lofar góðu enda fylgir 
því mikil ástríða, orka, fjármagn og utanumhald. Það verður því áhugavert að fylgjast með þróun þess 
en þar sem opinberar áætlanir liggja ekki fyrir um framhaldið verður það óvissuferð.

Þar sem töluvert og einhliða er fjallað um „bókstafa-hljóðaaðferð" í greinargerðinni með tillögunni er 
rétt að benda á að hljóðaaðferðin (synthetic phonics) býr yfir kostum en á sér einnig takmörk. Hún er 
eindaraðferð sem snýr að afmörkuðum þætti lestrar og þegar umskráningarfærni (decoding) hefur 
verið náð gegnir hún ekki lengur hlutverki í lestrarkennslu. Þegar einhliða áhersla er lögð á hana og 
horft fram hjá öðrum mikilvægum þáttum getur það unnið gegn helsta markmiði lestrar sem er að 
taka lesefnið hugartökum og lesa til þess að læra. Handan við þá grunnfærni sem hljóðaaðferðin 
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stuðlar að bÍður nám sem tengist djúpgerð læsis (deep literacy) og yfirfærslu eða nýmyndun (transfer 
literacy) og byggir á hugrænni úrvinnslu, málskilningi og krefjandi hugsun. Í því gangverki hefur 
hljóðaaðferðin lítið fram að færa. Það að mæla fyrir um „bókstafa-hljóðaaðferð" í skólastarfi og kalla 
eftir að yfirvöld beiti sér fyrir þeirri nálgun kann að stuðla að tiltekinni grunnfærni en draga í leiðinni 
úr mikilvægri áherslu á hugræna úrvinnslu í lestri og þróun hæfni til merkingarsköpunar.

Nýlega var gerð grein fyrir viðamikilli rannsókn á lestrarkennslu í enskum skólum. Í ljós kom að 
áhersla á samþætta lestrarkennslu þar sem horft er til mismunandi þátta lestrar hefur á 
undanförnum áratugum (og með töluverðum þrýstingi) vikið fyrir einhliða áherslu á hljóðaaðferð og 
bókstafi og hljóð. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að áhersla á samþætta nálgun í 
lestrarkennslu sé árangursríkari en kennsla sem einblínir á einn færniþátt (Wyse og Bradbury, 2021). 
Það er til samræmis við niðurstöður viðamikillar yfirlitsrannsóknar Hatties (2009) um áhrif 
læsistengdra þátta á nám.

Það er því ekki hægt að segja að sammæli sé um mikilvægi hljóðaaðferðarinnar í lestrarkennslu á 
kostnað samvirkra aðferða þó hljóðun bókstafa gegni vissulega mikilvægu hlutverki í lestrarkennslu.
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