
Athugasemdir stjórnar Félags læsisfræðinga á Íslandi við tillögu til þingsályktunar um 
breytingar á aðalnámskrá grunnskóla (153. löggjafarþing 2022-2023. Þingskjal 52 - 52. mál), 
sendar þann 27.10.2022.

Almennt álit um málið
Stjórn Félags læsisfræðinga á Íslandi tekur undir áhyggjur þær sem birtast í greinargerð 
tillögunnar varðandi stöðu læsis íslenskra barna og að brýnt sé að færa þau mál til betri 
vegar sem fyrst til framtíðar. Stjórnin telur hins vegar að þessar tillögur ávarpi ekki 
nauðsynlegar og kerfisbundnar breytingar, séu einar og sér ekki líklegar til að bæta árangur 
og að horfa þurfi á læsisumbætur í víðara samhengi en hér birtist. Eru því gerðar eftirfarandi 
athugasemdir við hverja tillögu fyrir sig:

a. Að leggja áherslu á bókstafa-hljóðaaðferð við lestrarkennslu.
Athugasemd: Nú þegar er hljóðaaðferð kennd í mörgum ef ekki flestum 
grunnskólum landsins, þó ekki sé ljóst nákvæmlega með hvaða hætti. Því væri 
eðlilegra að rannsaka hvernig kennsla fer fram í íslenskum grunnskólum áður 
en lagt er til að breyta einhverju sem ekki er vitað hvernig er framkvæmt. 
Það er einnig mikil einföldun að telja nóg að leggja áherslu á bókstafa- 
hljóðaaðferð (alla jafnan kölluð hljóðaaðferð) við upphaf formlegs lestrarnáms 
til þess að efla árangur í læsi, fleira þarf að koma til.

b. Að innleiða í stað leshraðamælinga stöðumatspróf með bókstafa-hljóðaaðferð, 
lesskilningspróf og mat á skriflegum texta.

Athugasemd: Það mat sem hér er kallað leshraðamæling er mæling á 
sjálfvirkni lestrar sem er hluti lesfimi. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á 
mikilvægi fimi í lestri og má þar helst nefna afskaplega yfirgripsmikla rannsókn 
National Reading Panel frá árinu 2000 
(https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Docum 
ents/report.pdf) sem og fjölda nýrri rannsókna. Lesfimi og lesskilningur 
haldast í hendur og það að vilja fjarlægja mælingu á sjálfvirkni til að koma að 
mælingu á lesskilningi er mikil einföldun. Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess 
að meta lesskilning og ritunarhæfni nemenda einnig. Þar sem umrætt 
lesfimipróf frá Menntamálastofnun er staðlað og viðmið sett um 
aldursbundinn árangur, nýtist það ekki einungis sem stöðu- og framvindupróf 
heldur gerir notkun þess kennurum einnig kleift að finna nemendur í 
áhættuhópi fyrir lestrarvanda. Lesfimiprófinu fylgja einnig svokölluð 
stuðningspróf sem gera kennurum kleift að grennslast betur fyrir um ástæður 
slaks gengis á lesfimiprófi en þessi próf eru tvö og meta umskráningarfærni 
(mat á orðleysulestri eða forsendur nemenda til að beita hljóðaaðferðinni við 
lestur) og sjónrænan orðaforða (lestur stakra orða). Að útbúa stöðluð próf 
sem standast kröfur hvað varðar áreiðanleika og réttmæti er ekki einfalt en öll 
þessi próf eru hluti af Lesferli og safni matstækja sem eru í endurskoðun og 
þróun. Eðlilegra væri að stjórnvöld myndu leggja áherslu á að efla prófasafn 
Menntamálastofnunar fremur en að fjarlægja það sem er til.

c. Að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir miðað við færni.
Athugasemd: Er þegar bundið í lög m.a. með ákvæðinu um skóla án 
aðgreiningar.
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Við innleiðingu framangreindra breytinga verði haft samráð við Rannsóknarsetur um 
menntun og hugarfar og samtök kennara.

Athugasemd: Það er fullkomlega óeðlilegt að skilgreina samráð við eitt 
rannsóknarsetur sem stendur að einni rannsókn í einum skóla þegar verið er að leggja til 
breytingar á aðalnámskrá. Vísað er til góðs árangurs í Vestmannaeyjum en mikilvægt er að 
rýna betur í hann. Þegar gerðar eru rannsóknir er mikilvægt að fylgja reglum sem lúta að 
aðferðafræði til að niðurstöður séu réttmætar og áreiðanlegar. Við gerum eftirfarandi 
athugasemdir við það að hægt sé að vÍsa til árangurs á þessum tímapunkti:

1. Enginn hópur er til samanburðar í rannsókninni. Mælitækið sem notað var til að meta 
árangur er búið til í Noregi fyrir um 30 árum og þýtt án nokkurrar stöðlunar. Þetta 
próf er hvergi annars staðar notað og því ekki hægt að bera saman árangur hópa. 
Þess utan eru engin skilgreind viðmið í prófinu sjálfu og því nánast ógjörningur að 
átta sig á þeim árangri sem þau eiga að skýra.

2. Margar breytur eru til staðar í verkefninu, má þar nefna breyttar áherslur í lestri, 
ástríðutíma, aukna hreyfingu og þjálfunarstundir. Þegar gerðar eru rannsóknir til að 
meta áhrif er nauðsynlegt að vita af hverju áhrifin stafa. Það er ekki að finna skýra 
rannsóknaráætlun sem gerir grein fyrir því hvernig ólíkar breytur eru mældar og 
metnar í samhengi við heildina.

3. Rannsóknin hefur staðið yfir í eitt ár, í einum árgangi barna í 1. bekk í einum skóla. 
Upplýsingar um verkefnið eru fátæklegar, ekki er að finna rannsóknaráætlun studda 
heimildum um verkefnið og því erfitt að meta nákvæmlega hvað verið er að 
rannsaka.

Við undirritaðar sem skipum stjórn Félags læsisfræðinga á Íslandi leggjumst eindregið gegn 
þessari tillögu og undirstrikum að hún er lögð fram á grundvelli ætlaðs árangurs sem 
studdur er ákaflega takmörkuðum gögnum, sem aflað er með matstæki með lítt þekkta 
eiginleika, og án samanburðarhæfra upplýsinga. Einnig er ástæða til að undirstrika að 
varhugavert er að binda ákveðnar kennsluaðferðir og matstæki inn í aðalnámskrá og 
takmarka þannig faglegt sjálfstæði skóla til að velja leiðir til að ná faglegum markmiðum 
hennar. Tillagan virðist lítt ígrunduð og ber þess merki að ekki hafi verið leitað ráða hjá 
aðilum sem þekkingu hafa á málefninu.
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