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Hvers konar lesskilningsverkefni eiga
íslenskir nemendur erfitt með að leysa?
Leitað er svara við því hvers konar spurningum íslenskir
nemendur sleppa helst að svara og hvers konar spurningum
þeir svara ekki rétt. Í þessari athugun er hugtakið
lesskilningur tekið fyrir og metið hvað skortir mest á hjá
íslenskum nemendum.

Leikritið er málið
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Lesskilningur skilgreindur
• Lesskilningur er hæfileiki manns til að skilja,
nota og meta ritað mál til að ná markmiðum
sínum, til að þróa þekkingu sína og
framtíðarmöguleika og til að geta tekið virkan
þátt í samfélaginu.
– Reading literacy is understanding, using and
reflecting on written texts, in order to achieve
one’s goals, to develop one’s knowledge and
potential and to participate in society.

Mat á lesskilningi
•



Mat á lesskilningi samkvæmt þessari
skilgreiningu þarf að ná yfir fjölbreytta
eiginleika ritaðs máls.
Tvennt er mikilvægt að ná fram:
 Texti sem notaður er þarf að tengjast því
sem nemendur lesa bæði í skólanum og
utan hans.
 Verkefnin þurfa að vera misflókin og
miserfið.
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Mat á lesskilningi
•

Aðstæður sem verkefni vísar til er eitt einkenni sem
haft er í huga við samsetningu prófsins.

•

Textaform, Framsetning og Færnisvið eru önnur
einkennin. Sýnt hefur verið að þau tengjast innbyrgðis
og hafa veruleg áhrif á hve erfitt verkefni er. Með því
að nota fjölbreyttan texta og verkefni sem reyna á ólík
færnisvið er hægt að þróa miserfið verkefni og sjá
hvernig færni dreifst.
Fjórar tegundir Svarmöguleika.

•

Mat á lesskilningi
•

Aðstæður þar sem lestur texta fer fram:


Persónulegar – svala eigin áhuga og ná markmiðum



Samfélagstengt – tengist þátttöku í félagslegu
umhverfi, samfélaginu



Tengdar menntun – afla upplýsinga sem hluta af
námi



Starfstengdar – tengist því að ná árangri í ákveðnu
verki

Mat á lesskilningi
•

Textaform:
 Samfelldur
 Ósamfelldur
 Blandaður

•

Framsetning:
 Frásögn
 Lýsing
 Greinargerð
 Röksemdafærsla
 Leiðbeiningar

•

Svarmöguleikar:
 Opið svar (3-5 línur)
 Stutt svar (1 lína)
 Samsett fjölval
 Fjölval
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Mat á lesskilningi
Fimm færnisvið fyrir lestur á prenttexta (PISA 2000)
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Mat á lesskilningi
Five aspects identified in PISA 2000
Reading Literacy

Use information primarily from within the text

Retrieve
information

Draw upon outside knowledge

Focus on relationships
within the text

Focus on independent
parts of the text

Whole text

Relationships among parts
of text

Form a broad
understanding

Develop an
interpretation

Focus on content

Focus on structure

Reflect on and
evaluate content of
text

Reflect on and
evaluate form of
text

Mat á lesskilningi
Færnisviðin fimm voru endurskipulögð í þrjá flokka
í skýrslum um niðurstöður
Lesskilningur

Unnið með upplýsingar í textanum sjálfum

Endurheimt

Unnið með textann í ljósi fyrri þekkingar

Túlkun

Að öðlast skilning á texta
Endurheimt
upplýsinga
Að túlka texta

Mat

Íhuga innihald
textans
Íhuga framsetningu
texta
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Aðferð
• Í PISA 2009 svöruðu íslenskir nemendur 99
lesskilningsverkefnum úr 28 textum.
– 13-30% nemenda svöruðu hverju verkefni

• Hlutfall réttra svara hjá öllum nemendum í
PISA 2009 dregið frá hlutfalli réttra svara
hjá íslenskum nemendum
– 10 verkefni:
• Hlutfallslega auðveldust
• Hlutfallslega erfiðust

20%

% réttra hjá íslenskum nemendum - % rétt hjá öðrum nemendum

Íslenskir nemendur hærri
15%

10%

5%

10 verkefni
0%

10 verkefni
-5%

-10%

Íslenskir nemendur lægri
-15%

Þyngd
% ísl. nem. sem
svara rétt
68%

Hærri:

48%

Lægri:
án þyngsta verkefnis:
án tveggja þyngstu:

53%
59%

1
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Hærri:
86%
84%
77%
73%
68%
66%
64%
62%
55%
40%

Lægri:
79%
72%
70%
58%
53%
41%
39%
38%
11%
9%

• Verkefni sem íslenskir nemendur svara
áberandi sjaldnar rétt en aðrir nemendur eru
oftar þung verkefni en auðveld verkefni.
• Verkefni sem íslenskir nemendur svara
áberandi oftar rétt eru oftar auðveld verkefni
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Svarmöguleikar
Opið svar Stutt opið svar Samsett
(3-5 línur)
(1 lína)
fjölval Fjölval
Hærri:

3

2

1

4

Lægri:

5

1

0
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• Það hvort verkefni er áberandi erfiðara
eða auðveldara fyrir íslenska
nemendur en aðra nemendur tengist
ekki tegund svarmöguleika.

Aðstæður
Persóna

Samfélag

Menntun

Starf

Hærri:

2

1

4

3

Lægri:

3

4

3

0

• Þegar efni textans er tengt samfélaginu
eru verkefnin oftar erfiðari fyrir
íslenska nemendur en aðra nemendur.
• Þeir eiga frekar auðveldara með texta
tengdan menntun og starfi en persónu
eða samfélagi

Textaform
Samfelldur Ósamfelldur Blandaður
Hærri:

5

4

1

Lægri:

7

2

1

• Verkefni sem íslenskir nemendur geta
síður leyst en aðrir nemendur eru oftar
úr samfelldum texta.
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Framsetning
Frásögn
1
2

Hærri:
Lægri:

Lýsing
4
2

Greinargerð Röksemdafærsla Leiðbeiningar
4
1
0
5
1
0

• Hvort verkefni eru áberandi erfiðari
eða auðveldari fyrir íslenska nemendur
en aðra nemendur tengist lítið
framsetningarformi textans.
• Þó eru lýsingar ofar auðveldari fyrir
íslenska nemendur.

Færnisvið
Endurheimt
upplýsinga

Skilningur og
túlkun á efni

Íhugun og mat
á innihaldi

Hærri:

2

5

3

Lægri:

2

4

4

• Hvort verkefni er áberandi erfiðara eða
auðveldara fyrir íslenska nemendur en
aðra nemendur tengist ekki færnisviði.

Samantekt
• Einkenni lesskilningsverkefna sem íslenskir nemendur eiga
áberandi auðveldara með en aðrir nemendur:
– Léttar verkefni
– Lýsingar
– Textar sem tengjast menntun og starfi

• Verkefni sem íslenskir nemendur geta síður leyst en aðrir
nemendur:
– Þyngri verkefni
– Úr samfelldum texta
– Textar sem fjalla um samfélag

• Hvort þau eru áberandi auðveld/erfið tengjast hins vegar ekki:
– Færnisviði verkefnis
– Tegund svarmöguleika
– Hvort textinn er frásögn, greinargerð, röksemdafærsla eða leiðbeiningar
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