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Erindi: Beiðni um heimild til þess að ræða við nemendur í  í tengslum við rannsókn 
Góðan dag, Kolbrún Hlín Stefánsdóttir heiti ég. 
Ég er nemandi við kennaradeild HA og mun í vor vinna að B.ed. gráðu. Ég hef ákveðið að 
skrifa lokaritgerð um mikilvægi læsis og í því samhengi að kanna hvort áhugi stelpna og 
stráka sé mismunandi hvað varðar lestraráhuga. Til þess að fá betri innsýn um mismunandi 
getu og áhuga kynja tel ég nauðsynlegt að framkvæma litla könnun. Ég er í vettvangsnámi í 
vetur þar sem ég mun aðstoða kennara í 4. bekk. Kennari hefur gefið mér leyfi til þess að fá 
að spjalla við nokkra nemendur þar sem ég kanna annars vegar áhuga og viðhorf stelpna og  
hins vegar stráka til læsis. Til þess að skoða þetta tel ég nauðsynlegt að gera litla könnun.  
 
Ég hef hugsað mér að gera eigindlega rannsókn og taka viðtöl við 10 nemendur. Markmið 
rannsóknarinnar er að fá dýpri innsýn inn í hugarheim barna í 4. bekk gagnvart lestri. Auk 
þess hvort þau þekki orðið yndislestur, ef svo er hvort þau njóti lestrar heima fyrir.   
 
Bið ég því hér með um leyfi til þess að ræða við átta nemendur í 4. bekk í viðkomandi skóla á 
Akureyri.  
 
Ef ég fæ leyfi frá skóladeild Akureyrarbæjar mun ég óska eftir skriflegu samþykki foreldra 
þessara nemenda. Einnig mun ég sjá til þess að nafnleyndar sé gætt og við lok könnunar mun 
gögnum verða eytt.  
 
Virðingarfyllst  
Kolbrún Hlín Stefánsdóttir 
Túngötu 24 
610 Grenivík



Fylgiskjal 2 
Viðtalsrammi: Nemendur í 4. bekk  
Markmið: Fá dýpri innsýn inn í hugarheim barna í 4. bekk gagnvart lestri. 
 
Mig langar að fá að spjalla smá við þig um áhuga þinn gagnvart lestri ef það er í lagi.... 
Áhugi á lestri 

1. Hvað finnst þér um lestur; heldur þú að það sé mikilvægt eða skipti litlu máli hvort 
maður lesi lítið eða mikið? 

2. Hefur þú heyrt um hugtakið yndislestur? Ef ekki segja þá frá yndislestri  
3. Lest þú þér til yndisauka og hvaða efni þá?  
4.  Ef svo er hvenær lestu helst á daginn/kvöldin af hverju? ef nemandi segist ekki lesa 

bækur þá kann að vera að hann lesi ýmislegt annað.... fá það fram 
5. Hvernig á skemmtileg barnabók að vera? 
6. Finnst þér erfitt að lesa og af hverju þá? En finnst þér þá betra að lesa heima eða í 

skólanum?, afhverju? 
7. Hefur þú farið á bókasafn annað en skólabókasafnið á eigin vegum á síðustu 30 

dögum? Ef já manstu hversu oft þú ferð yfirleitt?  
8. Stundar þú einhverjar íþróttir eða tómstundir? Ef svo er hvaða íþróttir eða 

tómstundir?  
Kynjamunur og etv. hugmyndir nemenda um kynjamun 

9. Telur þú einhvern mun á því hvað strákar og stelpur lesa? ef svo, hvað felst í þeim 
mun? 

10. Getur þú nefnt dæmi um stráka- stelpubók? 
11. Telur þú að það sé einhver munur á því hve mikið strákar og stelpur lesa? Hver er 

munurinn? 
Fyrirmyndir: Heimili, skóli, bókasafn, vinir.... 

12. Þegar þú lest í heimalestri, hver hlustar þá oftast á þig? afhverju þá? 
13. Var lesið fyrir þig þegar þú varst lítil/ll? hver las, er lesið fyrir þig í dag? 
14. Hverja sérðu helst lesa heima?– hvað er lesið t.d.  námsbækur, barnabókmenntir, 

tímarit, dagblöð, upplýsingar, notar netið, notar Facebook eða annað líkt...  
Auka lestraráhuga barna 

15. Hvað gæti kennari t.d. gert til að auka áhuga á lestri? 
16. Telur þú að þú lesir meira, minna eða í meðallagi miðað við aðra í bekknum?  
17. Myndir þú lesa meira/minna ef skólinn, bókasafnið skipulegði stundir með yndislestri, 

lestrarátak, keppni? 
18. Getur þú lýst fyrir mér hvað gert er í skólanum varðandi lestur?  

	  


