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Hvað gerist ef ekkert er lesið í lengri fríum?

• Mörg dæmi um að lestrarfærni nemenda hraki yfir sumarmánuðina 
og nemendum fari aftur í lestri. 

• Einkum er hætta á þessu þegar nemendur hafa glímt við 
lestrarerfiðleika en þá getur bakslagið jafnvel orðið það mikið að 
lestrarfærni að hausti (í atkvæðum talið) stendur á sama stað og í 
byrjun árs. 

• Það þýðir í raun að heil önn hefur tapast. 
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Dæmi um afturför í leshraða yfir sumarmánuðina (Graf unnið af Önnu Láru Pálsdóttur og Þórunni Grétarsdóttur) 
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Þróun leshraða frá 1. – 7. bekkjar (drengur með lestrarerfiðleika)
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Mattheusaráhrifin

• Þegar börn ná ekki tökum á lestrinum í byrjun er hætta á að bilið milli 
þeirra og barna sem ekki glíma við erfiðleika eigi eftir að breikka. 

• Þeir sem ekki eru í erfileikum halda áfram á sinni braut og taka stöðugum 
framförum í lestri, hins vegar er hætta á að lestrarerfiðleikarnir hægi á 
framförum hjá þeim sem við þá glíma. 

• Það er of algengt að lestur detti alveg niður yfir sumarmánuðina hjá þeim sem 
síst mega við því (barningur að fá barnið til að lesa – allir þreyttir og fegnir að fá hvíld).

• Bóklestur eflir orðaforða og bætir málskilning og því dragast þessi börn einnig 
aftur úr hvað varðar málþroska. 
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Hvað er til ráða?

• Til að koma í veg fyrir afturför í lestri er einfalt ráð: 
• Að börnin lesi að jafnaði u.þ.b. tvisvar til þrisvar í viku yfir sumartímann í ca. 15 mínútur í senn. 

• Tilmæli frá kennara vega þyngst. 

• En… hvernig komum við þessum skilaboðum til foreldra?

• Dæmi um marga kennara sem nesta sína nemendur með fyrirmælum um að lesa heima 
yfir sumartímann, en þurfum við fastari ramma um verkefnið og meiri hvatningu?

• Margir setja upp umbunarkerfi og í sumum skólum hafa verið settar af stað lestrarkeppnir 
milli bekkja til að ýta undir sumarlestur (sbr. fyrirlestur Þorgríms Þráinssonar í apríl 2014). 
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Nota hugmyndaflugið: Lestrarbingó…. (Berglind Björnsdóttir, Morgunblaðið 21.12.2014)
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