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Útdráttur 

Í þessu verkefni verður yndislestur ungmenna skoðaður. Gögnin sem notuð eru koma úr 

langtímarannsókn Þorbjarnar Broddasonar, „Börn og sjónvarp á Íslandi“, en sú rannsókn 

hefur staðið yfir frá árinu 1968 til ársins 2009. Einkum er notast við gögn úr rannsóknunum 

frá 2003 og 2009. Fram til ársins 2003 er að sjá augljósa minnkun í bóklestri ungmenna á 

Íslandi, en helstu niðurstöður frá könnuninni 2009 benda til þess að bóklestur sé aftur að 

aukast hjá börnum og unglingum á Íslandi. Stelpur virðast lesa meira en strákar, og augljósa 

minnkun er að sjá á bóklestri þegar komið er upp í eldri bekki grunnskólans. Lestur á milli 

bæjarfélaga reyndist nokkuð jafn, sem er breyting frá fyrri árum. 
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I-Inngangur og fræðileg umfjöllun 

1.1 –Inngangur 

Þegar ég var lítil stúlka hafði ég hreina unun af bóklestri. Fimmtudagskvöld voru yfirleitt 

tilhlökkunarkvöld mikil. Þá var opið á kvöldin á héraðsbókasafninu í heimabæ mínum mér til 

mikillar ánægju, og þá fór faðir minn með mig og systur mína þangað til að leigja okkur 

bækur. Fjórar bækur í viku var skammturinn, og dugði varla til.  

Fyrir utan ánægjuna af því að lesa, gaf lestraráhugi minn mér svo miklu meira. Þá ber hæst að 

nefna bæði orðaforða sem og tilfinningu fyrir réttu máli og tilfinningu fyrir réttri stafsetningu 

orða. Þessi bókaáhugi minn úr barnæsku hefur fylgt mér allt til dagsins í dag og kemur 

vonandi til með að gera það áfram, en hann er einmitt kveikjan að þessu verkefni mínu. Bæði 

innlendar og erlendar rannsóknir benda til þess að yndislestur ungmenna fari dvínandi, sem 

verður að teljast frekar dapurlegt sökum þeirra góðu áhrifa sem hann getur kallað fram. 

Þegar talað er um minnkandi bóklestur ungmenna er oftar en ekki talað um tölvur, tölvuleiki 

og internetið í sömu andrá. Oft er talað um þá kynslóð sem er að vaxa úr grasi núna sem 

tölvukynslóð, enda alin upp í kringum tölvur og þessir einstaklingar kunna oftar en ekki jafn 

mikið, eða jafnvel meira á tölvur en foreldrar sínir. Tækninni fleygir fram, og nýjungar spretta 

fram á sjónarsviðið hver á fætur annarri, og ný tækifæri í tölvum opnast hvað eftir annað. En 

er það svo að tölvur séu að yfirtaka bóklestur hjá ungmennum á Íslandi í dag? Er það svo, að 

þrátt fyrir afar blómlega útgáfu bóka hér á landi, fari lestri ungmenna samt sem áður 

hnignandi?  

Því hyggst ég skoða nánar bóklestur ungmenna á Íslandi og nota til þess könnun sem Þorbjörn 

Broddason, prófessor við Háskóla Íslands hefur lagt fyrir ungmenni alls sjö sinnum frá árinu 

1968. Kannanirnar sem ég kem til með að nota eru annars vegar frá árinu 2009 og hins vegar 

frá árinu 2003. Þá hyggst ég bera saman tölur frá þessum tveimur könnunum, hvort bóklestur 

hafi farið minnkandi á þessu sex ára tímabili, hvort einhver munur sé á bóklestri á milli 

kynjanna, aldurshópa og landshluta. 
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1.2 Lestur 

„Blindur er bóklaus maður“ er málsháttur sem flestir Íslendingar ættu að kannast við. Hann 

merkir það að sá sem ekki hefur tækifæri til þess að lesa bækur er svo gott sem blindur því við 

lærum svo ótal margt af bókum. Þessi málsháttur á kannski sérstaklega vel við í dag þar sem 

flest það sem mannfólkið tekur sér fyrir hendur krefst þess að viðkomandi geti lesið, bæði 

hvað varðar notkun á fjölmiðlum ýmiss konar, sem og hinu daglega lífi. Læsi þykir því 

nauðsynlegt í nútímaþjóðfélagi því sem við lifum í, og segir meðal annars í aðalnámsskrá 

grunnskóla:  

„Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að menn geti tekið virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. 

Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. Hún er einnig forsenda lestraráhuga og þess 

að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. Lestur eykur orðaforða og stuðlar að betra 

valdi á máli en hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum samskiptum.“ (Aðalnámsskrá 

grunnskólanna, 1999). 
 

En hvað er lestur í raun og veru? Einskorðast hann við það að lesa af pappír? Hvað erum við 

þá að gera þegar við lesum af tölvuskjám? Lifandi í upplýsingasamfélagi líkt og við gerum í 

dag má segja að lestur sé í raun orðið mun víðtækara hugtak en áður. Óumdeilanlega er það 

lestur þegar við lesum bækur. Þegar við horfum á íslenskar sjónvarpsstöðvar þar sem 

meirihlutinn af efninu er erlendur og því textaður erum við að lesa með því að lesa textann 

(Þorbjörn Broddason, 2005). Síðast en ekki síst ber að nefna lestur af tölvuskjám, en langflest 

það sem gert er í tölvum krefst þess að þú lesir. Hvort sem það eru blaðagreinar af internetinu, 

vinna í hinum ýmsu forritum eða jafnvel stafrænar bækur, sem er tækni sem kemur eflaust til 

að kveða meira að í nánustu framtíð. Því má segja að tímarnir séu afskaplega mikið breyttir og 

að lestur feli nú á dögum mun meira í sér heldur en bara það að lesa bækur og blöð. 

Lestur og læsi er því orðið annað og stærra en áður var og er bráðnauðsynlegt til að geta tekið 

fullan og virkan þátt í nútímasamfélagi. Enda er byrjað að leggja grunninn að lestrarkunnáttu 

barna strax í fyrsta bekk grunnskóla. Þrátt fyrir þessar staðreyndir hefur komið ítrekað fram í 

könnunum sem hafa snert á þessu málefni, lestri ungmenna, að hann fari minnkandi á milli 

ára, og hefur gert það allt frá árinu 1968, þegar Þorbjörn lagði könnunina fyrir í fyrsta skipti. 

Samfélagið og umhverfið hefur breyst talsvert á þessum tíma, og í raun má segja að það sé 

fleira í dag sem kalli á læsi heldur en árið 1968. Því frá þeim tíma hefur bæði orðið meira 

framboð á sjónvarpsefni, en árið 1968 var verið að hefja sjónvarpsútsendingar á Íslandi, 

þannig í dag er meira um það að við lesum texta þegar við horfum á kvikmyndir og 

sjónvarpsþætti. Einnig kom tölvan til sögunnar og varð að þeirri almennu eign eins og við 
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þekkjum hana í dag sem verður að því að þeir sem notast við tölvur þurfa að lesa ansi mikið 

til þess að geta notast við þær. En einhvers staðar á þessu tímabili hefur bókin orðið undir, 

mögulega vegna þess að nú er um meiri afþreyingu að ræða í formi tækja og tóla en þekkt var 

árið 1968. 

 

1.3 Upphaf bókarinnar til dagsins í dag 

Hinn ritaði texti hefur því gengið í gegnum miklar breytingar frá því hann var fundinn upp. 

Tekist hefur að rekja ritmál allt að níu þúsund ár aftur í tímann, en þá er talið að kaupmenn 

við austanvert Miðjarðarhaf hafi verið frumkvöðlar hvað varðar ritmál (Þorbjörn Broddason, 

2005: 11). Talið er að þeir fyrstu sem hafi notað ritmál hafi ritað bæði á steina og leirtöflur, en 

síðar meir er talið að menn hafi farið að notast við að skrá rúnir í tré (ibid: 12-13). Það var á 

þriðja árþúsundi fyrir Krist sem papýrus kom til sögunnar, síðar var einnig notast við bæði 

leður og pergament til að rita á (Þorbjörn Broddason, 2005: 14). Síðan kemur pappírinn til 

sögunnar. Pappírinn er talinn kínversk uppfinning, en nýlegir fornleifafundir benda reyndar til 

þess að frumgerð pappírs megi rekja meira en öld aftur fyrir okkar tímatal (ibid: 15). Notkun 

pappírs breiddist hratt út í Kína, en hins vegar héldu þeir því fyrir sig öldum saman, hvernig 

framleiða ætti pappír. Leyndarmáli þeirra var þó uppljóstrað þegar kínverskir 

pappírsgerðarmenn lentu í höndum arabískra hermanna sem fengu það upp úr föngum sínum 

hvernig gera ætti pappír (ibid: 16). Hins vegar leið og beið þar til pappírinn barst til Evrópu, 

en elsta evrópska pappírsskjalið sem fundið hefur verið, er frá árinu 1109. Það var þó ekki 

fyrr en á 14.öld sem pappír var orðinn útbreiddur í Evrópu. 

 Prentlistin kom svo enn síðar til sögunnar, og var gríðarlega byltingarkennd uppfinning. 

Jóhannes Gutenberg er nafn sem hefur verið skrásett rækilega í sögubækurnar. Hann fann upp 

aðferð til að steypa í móti prentstafi, og hefur sú blanda sem hann notaði í það verið notuð 

lítið breytt allt til dagsins í dag, en Jóhannes Gutenberg fann þetta upp á 15. öld (Þorbjörn 

Broddason, 2005; 20-21). Þessi uppfinning Gutenbergs varð til þess að nú var hægt að 

fjöldaframleiða bækur. Eflaust geta langflestir tekið undir þau rök að prentlistin hafi haft 

gríðarlega góðar afleiðingar, og hefur fræðimaðurinn Marshall McLuhan til dæmis haldið því 

fram að prentlistin hafi meðal annars bundið enda á þröngsýni og ættarhyggju, og að 

prentlistin hafi breytt hverri þjóðtungu í fjölmiðil (Þorbjörn Broddason, 2005; 25). Miklar 

breytingar hafa þó orðið frá því að Gutenberg byrjaði að prenta, á tuttugustu öldinni varð 

mikil þróun í tækni á flestum sviðum, þó má nefna það að gæðum pappírs hefur hrakað til 
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muna, en það að prenta og binda inn bækur hefur orðið auðveldara með árunum með tilkomu 

nýrrar tækni, sem gerði það að verkum að hægt var að framleiða meira magn af bókum og 

lækka verðið á þeim (Fischer, 2003; 295). Þegar bækur urðu ódýrari urðu þær jafnframt 

aðgengilegri fyrir breiðari hóp af fólki, fólki sem ekki hafði úr miklu að moða reyndist 

auðveldara að nálgast bækur.  

Í kjölfar hnattvæðingarinnar, með bættum samgöngum og auknum ferðalögum á milli landa 

o.s.frv. hefur það einnig gerst algengara að bækur berist landa á milli og séu þýddar á mörg 

tungumál. Þar með fær fólk tækifæri til að kynnast annarri menningu en það sjálft þekkir. 

Hins vegar hefur hnattvæðingin einnig haft það í för með sér að færri titlar frá færri löndum 

berast á milli. Einkum og sér í lagi dreifast svokallaðir enskir „supersellers“ (Fischer, 2003; 

309). 

Einnig má nefna það að formið á því hvernig bækur eru lesnar hefur einnig breyst mikið frá 

fornu fari. Bókin er í dag frekar einstaklingsmiðuð, og oftast nær fer bóklestur þannig fram að 

hver les í sínu horni fyrir sjálfan sig. Hér áður fyrr var upplestur á þjóðsögum og öðru efni 

algengt skemmtiefni, þá las húsbóndinn eða sá sem kunni að lesa, upphátt fyrir aðra á bænum. 

Þetta breyttist í kjölfar þess að fleiri urðu læsir, meira úrval var af bókum og svo framvegis. Í 

raun átti sér stað sama þróun með sjónvarp, en fyrst þegar það kom fram á sjónarsviðið naut 

fjölskyldan þess að horfa saman á sjónvarpið, en í dag, með auknu úrvali á sjónvarpsefni og 

sjónvarpsstöðvum er sjónvarpsáhorf orðið einstaklingsvæddara.  

Bókin hefur því farið langa leið, frá því að vera sjaldgæft tól sem fáir gátu notið, yfir í að 

verða eitthvað sem fleiri gátu notið í kjölfar þess að fleiri fóru að verða læsir, og bækur 

jafnframt að verða ódýrari þannig að fleiri gátu keypt sér bækur, yfir í það að koma út á 

snældum, geisladiskum eða á mp3 formi. Það er afar góður kostur fyrir til dæmis aldrað fólk 

og fólk sem á erfitt með lestur, þó svo að margir aðrir nýti sér þennan kost. Nú er einnig að 

koma til sögunnar stafrænn lestur, en þú getur keypt þér bók á stafrænu formi á internetinu, 

svokallaðar rafbækur (e-books)  og lesið hana annaðhvort á tölvuskjánum þínum, lófatölvum 

eða sérstökum skjábókum (Hrafnhildur Hreinsdóttir, 2001). Margir tala um það sem 

umhverfisvænni kost, enda enginn pappír notaður í þess konar bækur. Hér má líka nefna það 

að þegar um er að ræða þessar rafbækur getur lesandinn stækkað og minnkað letrið að vild 

(ibid). Einnig eru komnar til sögunnar nýtískulegri fyrirbrigði af bókum á borð við fyrrnefnda 

stafrænu bók, en einnig svokallaðar stiklutextaskáldsögur. Lestur stiklutextaskáldsagna fer 

þannig fram að lesandinn fer inn á vefsíðu þar sem höfundurinn hefur komið sögunni sinni 
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fyrir. Annaðhvort lætur höfundurinn einn og einn kafla inn í einu, eða þá hefur hann alla 

kaflana á síðunni og býður upp á valmöguleika þannig að lesandinn getur ýtt á hnapp fyrir 

tilteknar persónur sögunnar og kynnst þeim betur (Áslaug Agnarsdóttir, 1998). 

Því má segja að  bókin hafi farið langa leið, allt frá því að vera einungis á færi fárra læsra og 

vel efnaðra einstaklinga, yfir í það að vera aðgengileg nánast öllum, og þá ekki endilega í 

formi bókar í hinum hefðbundna skilningi orðsins. 

 

1.4 Innreið tölvunnar 

Tölvur er nokkuð sem er orðið jafn eðlilegt heimilisgagn og sjónvarp. Tölvur auðvelda lífið 

fyrir fólk á margan hátt, flestir eru farnir að greiða reikningana sína í gegnum tölvur, þegar þú 

vilt komast að einhverju tilteknu þá flettirðu því upp á veraldarvefnum og færð upp þær 

upplýsingar sem þig vantar, hvort sem það er fréttatengt efni, upplýsingar um símanúmer, eða 

bara upplýsingar um hversu lengi eigi að sjóða kartöflur. Tölvur og tölvutækni hafa einnig 

minnkað fjarlægðir, ef svo má að orði komast, og auðvelda fólki það að hafa samband við vini 

og ættingja erlendis.  

Þrátt fyrir að ekki sé langt síðan tölvueign fór að vera jafn almenn og raun ber vitni í dag, 

hefur þróun tölvunnar staðið yfir í mjög langan tíma. Til gamans má geta að fyrsta sjálfvirka 

reiknivélin, sem af mörgum er talin marka upphaf tölvunnar, var fundin upp af Charles 

nokkrum Babbage í kringum 1833 (Bastiansen og Dahl, 2003: 504). Tölvan gekk í gegnum 

mörg þróunarstig áður en hún komst á þann stall sem hún er í dag, en segja má að 

vendipunkturinn í þróun tölvunnar hafi átt sér stað í kringum 1981 þegar IBM kynnti útgáfu 

sína af einkatölvum (personal computer). Það sem gerði það að verkum að tölvan í þessari 

mynd vakti jafn mikla lukku og raun bar vitni, var að hún var ætluð einstaklingum en ekki 

stofnunum, líkt og fyrri tegundir tölva (ibid: 507). Árið 1984 setti svo fyrirtækið Apple sína 

útgáfu af einkatölvu á markað, sem reyndist verðugur keppinautur IBM tölvunnar (ibid: 507). 

Síðan þá hefur tölvan gengið í gegnum hinar ýmsu breytingar, orðið mun fullkomnari, og gert 

hinum almenna einstaklingi kleift að framkvæma hina ótrúlegustu hluti í gegnum tölvur, líkt 

og áður sagði.  

Kynslóðin sem nú vex úr grasi hefur alist upp í kringum tölvur og finnst eðlilegt og sjálfsagt 

að umgangast þær. Hún notar samskiptaforrit á internetinu til að spjalla, hún spilar tölvuleiki, 

hún skrifar ritgerðir og notar tölvur í sambandi við heimaverkefni. En ekki eru allir sammála 
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um það að tölvur séu einungis af hinu góða, og hefur gagnrýni á tölvur og allt sem þeim 

viðkemur, verið afar hávær hin síðari ár. Til að mynda hefur það oftar en einu sinni borið á 

góma að of auðvelt sé að nálgast ofbeldisefni í gegnum tölvur, hvort sem það er í tölvuleikjum 

eða á internetinu, og að þannig geti saklausir barnshugar verið fylltir af ranghugmyndum, sem 

og hreinlega orðið skelkaðir (Anna Margrét Sigurðardóttir, 2005). Þetta er þó vissulega 

réttmæt gagnrýni, og kannski umræðan til þess gerð að benda uppalendum á að fylgjast betur 

með því sem börnin neyta í gegnum tölvur. 

Siðferðisuppþot (moral panic) er talið eiga sér stað þegar mikil athygli er gerð að hópi fólks, 

atburði eða jafnvel hlut. Þessi tiltekni hópur/atburður/hlutur fær mikla umfjöllun og er oftar en 

ekki skilgreindur sem ógn við hið almenna samfélag. Þessi mikla umfjöllun verður til þess að 

ráðamenn samfélagsins fara að gefa þessu máli gaum, og leggja síðan til hvað best sé að gera í 

málunum (Åkeström, 1998: 122). Stanley Cohen var einn af þeim fyrstu til að nota þetta 

hugtak og þá vegna hinnar miklu umfjöllunar sem tveir unglingahópar voru búnir að fá í 

breskum fjölmiðlum. Hann sagði að uppskriftin að siðferðisuppþoti væri eftirfarandi: fyrst 

myndi eiga sér stað atburður, oftar en ekki dramatískur á einhvern hátt. Þessi atburður verður 

áberandi í fréttum og fjölmiðlum, sem berst svo alla leið til ráðamanna viðkomandi lands, sem 

ákveða hvort gera eigi eitthvað í málunum. Hlutverk fjölmiðla í siðferðisuppþotum er að 

halda almenningi upplýstum um vandamálið og mögulegar afleiðingar þess (ibid: 122). Það 

sem verður fyrir þessari miklu umfjöllun hverju sinni, er oftar en ekki lýst í formi 

staðalmynda, og almenningur fer að búast við ákveðinni hegðun hópsins, eða þess sem fjallað 

er um hverju sinni. Nátengt siðferðisuppþoti er svo fjölmiðlafár (media panics). Danski 

fjölmiðlafræðingurinn Kirsten Drotner hefur haldið því fram að í hvert skipti sem nýr miðill 

hefur komið fram á sjónarsviðið, hvort sem það hafa verið tölvur, myndbandstæki eða 

sjónvarp, hafi samfélagið í raun alltaf brugðist við á sama hátt, með nokkurs konar 

fjölmiðlafári. Það sem þessi fjölmiðlafár eiga sameiginlegt er að þau eiga sér stað á sama hátt 

og sömu rökum er beitt í hvert skipti, fullorðnir sérfræðingar, til dæmis kennarar og 

stjórnmálamenn skilgreina miðilinn á þann veg að hann sé hreinlega siðferðisleg ógn við 

ungmenni og aðra ómótaða og óharðnaða einstaklinga (Drotner, 1992; 43). Þrátt fyrir það að 

ritlist sé í dag afar viðurkennd, og sennilega myndu mjög fáir einstaklingar halda því fram að 

bóklestur hefði ógnandi áhrif á unglinga, má segja að ritlistinni hafi ekki verið tekið opnum 

örmum og gagnrýnalaust. Til dæmis hljómar hugleiðing Sókratesar um ritlistina á þennan veg:  

„Ef mennirnir tileinka sér þessa nýjung mun hún sá fræjum gleymskunnar í sálir þeirra; þeir 

munu hætta að beita minni sínu en í þess stað munu þeir treysta á hið ritaða orð og þannig 
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minnast hluta með atbeina ytri tákna í stað þess að leita þeirra innra með sér sjálfum. 

Uppfinning þín er ekki ávísun á minni, heldur á upprifjun. Og þú færir skjólstæðingum þínum 

ekki sanna visku, heldur einungis eftirlíkingu hennar.“ (Þorbjörn Broddason: 2005) 

Á þessu má sjá að talið var að ritlist myndi hafa það í för með sér að fólk myndi í meira mæli 

fara að treysta á það sem skrifað var, í stað þess að nota minnið sitt. Eflaust er þetta lögmæt 

gagnrýni, og í raun getum við að einhverju leyti fært þetta yfir á okkar tíma. Í dag eru til 

dæmis  langflestir hættir að leggja símanúmer á minnið, þar sem símanúmerin eru annaðhvort 

skráð í símaskrána, eða rituð niður í símaskrá hvers og eins í farsímanum, eða þá mjög 

aðgengileg á einhvern hátt á internetinu. Því má sjá að þó að bókin sé í miklum metum nú til 

dags, þá var hið ritaða orð ekki undanskilið gagnrýni frekar en nýmiðlar sem hafa sprottið 

fram á sjónarsviðið hin síðari ár.  

Þegar rætt er um það að ungmenni séu farin að lesa minna, er oft gripið til þess að tala um 

tölvur í sömu andrá. Tölvum er í raun kennt um margar breytingar á æskunni nú til dags til 

hins verra. Þau lesa minna, leika sér minna úti og hreyfa sig minna, en eyða miklum tíma í 

tölvur. Tíðrætt hefur verið um skaðsemi tölva og tölvuleikja á unga og ómótaða huga, en 

umræðan um þau góðu áhrif sem tölvur geta haft hefur verið í algjöru lágmarki, ef einhver 

hefur verið. Það má þó ekki gleyma því, að þrátt fyrir að ungmenni segist vera farin að lesa 

minna, þá lesa þau mjög mikið þegar þau eru í tölvum, og eru oft læsari á upplýsingatækni, 

tölvur og tölvutexta en sér eldra fólk (Ólafur Ragnar Grímsson, 2006). Því má segja að 

lesturinn sé í öðru birtingarformi en áður fyrr, eins og fram hefur komið. 

 

1.5 Mikilvægi lesturs 

Ritlist í einhverju formi hefur verið við lýði í árþúsundir, líkt og komið hefur fram. Fólk hefur 

skrásett sögur, bæði af daglegu lífi, sem og upplýsingar gagnlegar fyrir fólk á líðandi stundu, 

sem og annað sem allt hefur orðið að þeirri menningu sem við þekkjum í dag. Læsi er 

afskaplega mikilvægt nú til dags, enda ein af grunnforsendum þess að vera virkur þátttakandi í 

lýðræðissamfélagi. Ef manneskja er ekki læs í dag nær hún ekki að kynna sér málefni líðandi 

stundar í þaula líkt og þeir sem læsir eru. Manneskjan gæti hlustað á útvarp og horft á 

sjónvarp, en þá mögulega misst af öðrum hliðum málanna sem finna má í prentmiðlum á borð 

við dagblöð og greinar á veraldarvefnum.  
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Langflestir eru væntanlega á þeirri skoðun að lestur og læsi sé hreinlega þarfaþing í 

nútímasamfélagi, enda er það að verða læs eitt af fyrstu verkefnunum sem börn fá þegar þau 

hefja sína grunnskólagöngu, því lestur er ein af grunnforsendum þess að börnum vegni vel 

bæði í grunnskóla sem og í framhaldsskólum og háskólum. Oft er byrjað að lesa mjög 

snemma fyrir börn, og þá einkum í þeim tilgangi að bæta við orðum í orðaforða þeirra.   

Með lestri öðlastu lesskilning, en samkvæmt OECD er: „Lesskilningur er hæfileiki manns til 

að skilja, nota og íhuga ritað mál til að ná markmiðum sínum, til að þróa þekkingu sína og 

framtíðarmöguleika og til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu.“ (Almar Miðvík 

Halldórsson, 2009). Samkvæmt PISA könnuninni hefur lesskilningi 15 ára unglinga á Íslandi 

hrakað frá árinu 2000 til ársins 2006, en Pisa könnunin hefur einnig sýnt fram á að alls staðar í 

heiminum hafa stúlkur yfirburði í lesskilningi, og er þetta sérstaklega áberandi hér á Íslandi, 

sem og í Taílandi, Noregi, Finnlandi og Lettlandi (ibid). Hægt er að beintengja þetta við 

bóklestur, en ítrekað hefur komið fram í rannsóknum hér á landi að strákar lesi minna en 

stelpur, og að það sé sérlega áberandi í efstu bekkjum grunnskóla. Það að lesskilning fari 

hrakandi hér á landi verður að teljast umhugsunarefni, enda er nauðsynlegt að vera læs og búa 

yfir lesskilning í nútímaþjóðfélagi. Þegar fyrrum menntamálaráðherra fjallaði um það að 

lesskilning færi hrakandi meðal íslenskra ungmenna, minnti hún á það að börn eyddu einungis 

hluta dagsins í skólanum og því skipti einnig miklu máli hvað færi fram inni á heimilum 

þeirra. Í þessu samhengi nefndi hún einnig að það væri áhyggjuefni að frístundalestur væri 

farinn að minnka líkt og rannsóknir hafa sýnt, og að heimilin yrðu að taka sér tak ásamt 

skólunum (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2007). Frístundalestur skiptir því sköpum fyrir 

það að börn nái góðum tökum á lesskilningi. Ásamt því að lestur bæti lesskilning barna og 

unglinga, getur hann haft margvísleg önnur áhrif, lestur getur orðið til þess að máltilfinning 

lesandans verði betri, bæði getur orðaforði aukist sem og stafsetning orðanna fest betur í 

minni lesandans. Lestur bóka er afskaplega mikilvægur, bæði til að þjálfa læsi barna, en 

einnig mikilvægur fyrir málörvun barnanna. Lestur fær lesandann með sér í ferðalög, kynnir 

fyrir lesandanum nýja, áður óþekkta heima, oft á öðrum tíma en þeim sem lesandinn lifir á. 

Yndislestur hjálpar lesandanum við að auka orðaforðann sinn, sem og að skilja merkingu 

nýrra orða, en því meiri orðaforða sem barnið hefur, því betur er það undirbúið til þess að lesa 

og skilja erfiðari texta (Heimili og skóli og Kennaraháskóli Íslands e.d.). Það að lesa sér til 

gagns og gamans getur orðið til þess að bæta máltilfinningu lesandans þannig að viðkomandi 

áttar sig betur á réttu og röngu orðalagi, sem og í hvaða röð réttast er að orðin séu. Læsi er í 
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raun algjör forsenda þess að börnum vegni vel í skólanum alla tíð. Yndislestur getur einnig 

orðið til þess að víkka sjóndeildarhring barnanna (Ágústa Pálsdóttir, 1998). 

Viðkomandi getur fræðst á því að lesa, hvort sem það er um einhver undur veraldar, aðra 

menningarheima eða hugsanlega mannkynssögu. Bóklestur getur einnig verið þroskandi fyrir 

lesandann og hjálpað honum/henni að þroska með sér tilfinningar þar sem lesandinn þarf oft 

að setja sig í spor sögupersóna, og bóklestur getur líka þroskað vitsmuni (Þuríður J. 

Jóhannsdóttir, 1992). Lestur sögubóka getur einnig hjálpað viðkomandi ungmenni að efla 

ímyndunarafl.  

Lestur og læsi er því afar mikilvægt, og þá sérstaklega að börn og unglingar nái góðum tökum 

á lestri til þess að geta staðið styrkum fótum þegar arkað er út í framtíðina, hvort sem um er 

að ræða frekara nám eða bara lífið sjálft. 

 

1.6 Kenningar og rannsóknir 

Eins og áður hefur komið fram taldi Sókrates ýmsa vankanta vera á ritlistinni sem yrðu til 

þess að mennirnir myndu tapa eða missa niður marga af eiginleikum sínum. Hann taldi að 

ritlistin yrði til þess að menn myndu hætta að treysta á minni sitt, og myndu fara að treysta á 

hið ritaða orð. Þeir sem myndu notast við ritlistina væru ekki að sópa að sér sannri visku, 

heldur eftirlíkingu hennar (Þorbjörn Broddason, 2005: 5). Þrátt fyrir að gallar bókarinnar hafi 

einnig verið taldir fram af seinni tíma spekingum og fræðingum hefur gagn ritlistarinnar og 

hins prentaða orðs verið í hávegum haft hin síðari ár. „Læsið er aðgöngumiði okkar að 

þjóðfélaginu, tungunni, menntuninni og menningunni“ (ibid: 5).  

Íslendingar hafa lengi litið á sig sem mikla bókaþjóð. Hér á landi eru gefnar út ansi margar 

bækur miðað við höfðatölu Íslendinga og lestur þykir afar æskilegt áhugamál, bæði meðal 

barna og fullorðinna. Eins og fram kom hér að ofan þykir bóklestur hafa góð áhrif hvað varðar 

bæði málþroska, ímyndunarafl og máltilfinningu, jafnframt því að þykja oftar en ekki hin 

besta skemmtun. Hins vegar hafa rannsóknir leitt það í ljós að áhugi á bóklestri hjá 

ungmennum fer í raun dalandi með árunum. Þorbjörn Broddason hefur framkvæmt könnunina 

„Börn og sjónvarp“ alls sjö sinnum frá árinu 1968 til ársins 2009, og niðurstöður hans frá 

fyrstu könnuninni árið 1968 til sjöttu könnunarinnar árið 2003 hafa leitt í ljós að bóklestur 

ungmenna fer dvínandi, og það á nokkrum hraða. Breytingarnar hafa verið á þennan veg. 
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Tafla 1.6 –Þróun bóklesturs frá 1968-2003 

 1968 1979 1985 1991 1997 2003 

Fjöldi bóka:       

Engin 11% 11% 15% 18% 27% 33% 

1-9 79% 69% 72% 76% 65% 64% 

Fleiri en 10 bækur 10% 20% 13% 6% 8% 3% 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meðaltal lesinna 

bóka 

3,9 6,7 4,2 2,8 2,7 1,8 

(Þorbjörn Broddason, 2006; 111) 

Spurningin sem lögð var fyrir ungmennin var hversu margar bækur þau höfðu lesið 

undanfarna 30 daga. Út frá þessari töflu má sjá að gríðarleg breyting hefur orðið á 

lestrarvenjum barna og unglinga frá árinu 1968 til ársins 2003. Meðaltal lesinna bóka hefur 

farið frá 3,9 bókum árið 1968, niður í 1,8 bækur árið 2003 Í fyrsta lagi ber að nefna það að 

hlutfall þeirra sem enga bók höfðu lesið undanfarna þrjátíu daga hefur þrefaldast árið 2003 frá 

árinu 1979. Einnig hefur hlutfall þeirra sem lesið höfðu bæði eina til níu bækur, sem og tíu og 

fleiri bækur, minnkað svo um munar. Þess ber þó að geta þegar meðaltal er skoðað milli ára 

að árið 1979, þegar meðaltal lesinna bóka hækkar úr 3,9 bókum árið 1968 upp í 6,7 bækur 

árið 1979, stafar það einkum af því að á þessum tíma var nýlega byrjað að kynna 

teiknimyndasögubækur, og nutu þær mikilla vinsælda á þessum tíma (Þorbjörn Broddason, 

2006: 112). Lestur myndasögubóka tekur mun styttri tíma, enda textinn ekki svo mikill, og 

því verður að hafa þetta í huga þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar. Þegar næsta lota 

rannsóknarinnar var framkvæmd, eða árið 1985, var gerð sérstök spurning er sneri að lestri 

myndasögubóka. 

Hinar ýmsu kenningar hafa sprottið upp undanfarin ár varðandi það hvers vegna bóklestur 

hefur minnkað jafn mikið og raun ber vitni, og hafa sumir rakið þessa minnkun beint til 

annarra miðla sem sprottið hafa fram á sjónarsviðið.  

Á tuttugustu öldinni kom fram hver ný tækninýjungin á fætur annarri. Sjónvarp, tölvur, 

leikjatölvur, myndbandstæki, farsímar, dvd spilarar og svo mætti lengi telja. Allt þetta er 

orðinn nokkuð eðlilegur hluti af lífi ungmenna í dag, þó að ekki þurfi að leita langt til að finna 

manneskjur sem muna eftir því þegar sjónvarpið kom til sögunnar á Íslandi og útsendingar frá 
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ríkissjónvarpinu byrjuðu. Íslensk ungmenni, sem og ungmenni víðast hvar í heiminum, lifa 

því í öðrum heimi en áður þekktist, heimi fullum af áreiti og boðum um hina og þessa 

afþreyingu. Leikjatölvur, fartölvur, sjónvörp og farsímar eru hlutir sem íslensk og önnur 

vestræn ungmenni eru afar vel kunnug. Sem dæmi má nefna að meðalunglingur í 

Bandaríkjunum á aldrinum 8-18 ára býr á heimili sem inniheldur að meðaltali 3,6 

geislaspilara, 3,5 sjónvörp, 3,3 útvörp, 2,9 myndbandstæki eða dvd-spilara, og 2,1 leikjatölvu 

(Baran og Davis, 2009: 192).  

Úr könnunum Þorbjarnar hefur einnig komið í ljós að stelpur virðast lesa meira en strákar, og 

einnig það að lestur fer minnkandi með aldrinum (Þorbjörn Broddason, 2006; 112). Það er, 

yngri krakkarnir lesa meira en þeir eldri. Útkoman úr könnunum Þorbjarnar á sér einnig 

hliðstæður í öðrum könnunum, en úr könnun sem gerð var árið 1997 af dr. Sigrúnu Klöru 

Hannesdóttur á ungmennum á aldrinum 10-16 ára fékk hún einnig þær niðurstöður að stelpur 

læsu meira en strákar, og einnig það að bóklestur minnkar með aldrinum (Sigrún Klara 

Hannesdóttir, 1998).  

Vorið 2009 voru kynntar niðurstöður úr PISA könnuninni frá árinu 2006, en það er könnun 

sem lögð er fyrir 15 ára grunnskólanema í öllum OECD-löndunum og eiga niðurstöður 

þessarar könnunar að geta mælt getu nemanna í lestri, stærðfræði og náttúrufræði. Ísland hefur 

yfirleitt lent rétt undir meðaltali í þessum könnunum, og hefur útkoman úr lestrargetu 

barnanna hreinlega valdið áhyggjum hin síðari ár. Samkvæmt upplýsingum frá 

Námsmatsstofnun benda niðurstöður frá könnuninni árið 2006 til þess að lestrargetu fari 

hnignandi, mismikið eftir löndum en er mjög marktæk hér á landi (v á breytingaskeiði, 2009). 

Hins vegar bendir Júlíus K. Björnsson frá Námsmatsstofnun á að við lifum á miklu 

breytingarskeiði hvað varðar lestur, og þó að strákar segist ekkert lesa þá segjast þeir eyða 

umtalsverðum tíma á veraldarvefnum en líta þó ekki á það sem lestur (ibid: 8). Þetta virðist 

því aftur koma að því sem áður sagði, birtingarmynd lesturs er að breytast. 

Það að bóklestur fari minnkandi með aldri má eflaust að einhverju leiti rekja til þess að á 

unglingsárunum breytist svo ótal margt, bæði verður heimanám meira og einnig fara hin ýmsu 

félagsstörf eða hreinlega félagslífið að toga meira í unglinga. Þá er minni tími aflögu og því 

ekki mikill tími til þess að lesa bækur. En varðandi það að stelpur lesi meira en strákar er hægt 

að tengja það að einhverju leyti við tölvunotkun ungmenna, en úr könnunum Þorbjarnar hefur 

komið í ljós að strákar nýta sér tækninýjungar í meira mæli en stelpur (Þorbjörn Broddason, 

2006: 117).  
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Í ljós hefur komið að þrátt fyrir að yngri ungmennin lesi meira, þá eru lestrarvenjur hjá yngri 

aldurshópum og eldri aldurshópum ungmenna afar ólíkar. Yngri ungmennin lesa meira í 

skorpum, þá lesa þau í stuttan tíma í senn, en  ungmenni í eldri aldurshópnum eiga það til að 

lesa í miklu lengri tíma í senn, þá daga sem þau kjósa það að lesa (Livingstone, 2002: 61). 

Fleiri hliðstæður við rannsókn Þorbjarnar er að finna, en Livingstone, Holden og Bovell hafa 

einnig komist að þeirri niðurstöðu að stelpur lesi meira en strákar og að lestur fari minnkandi 

með aldri (Livingstone, 2002: 47).  

Þegar verið er að ræða bóklestur unglinga (eða bóklestur og neyslu fjölmiðla yfir höfuð) er 

gott að hafa í huga formúlu sem fjölmiðlafræðingurinn Wilbur Schramm bjó til. Formúlan 

kallast „Fraction of selection“ og er lítur svona út: expectation of reward÷effort required 

(Baran og Davis. 2009: 232). Þessi formúla hans snýst í rauninni um það að þú velur þér þá 

hluti sem þú færð mest út úr, mesta ánægju miðað við það sem þú þarft á þig að leggja til þess 

að neyta þessa hlutar. Ef tekið er sem dæmi sjónvarpsstöð sem sýnir kvöldfréttir og strax á 

eftir er sýndur afþreyingarþáttur þá krefst það afskaplega lítils af þér nema þá að kveikja á 

sjónvarpinu og þar með neyta bæði fræðslu og skemmtiefnis, en hins vegar ef þú kýst að leita 

þér frétta á netinu um eitthvað sérstakt, þá krefst það meira af þér. Þú þarft að leita að 

fréttunum en hins vegar færðu hugsanlega meira út úr fréttum á netinu heldur en í 

sjónvarpinu. Fréttirnar sem þú lest á netinu eru hugsanlega fluttar eða framleiddar af meiri 

dýpt, þú getur leitað uppi eingöngu þær fréttir sem þú hefur áhuga á í stað þess að þurfa að 

hlusta á allt sem í fréttum er (ibid: 232). Ef þessi formúla er tengd við bóklestur ungmenna er 

hægt að hugsa sér að unglingum finnist oft og tíðum vera of mikið „vesen“ að lesa bók miðað 

við takmarkaða ánægju sem þau hafa af því. Þeim finnst kannski auðveldari leið að leita sér 

afþreyingar í gegnum sjónvarp eða tölvur. Bóklestur krefst kannski mikils af þér á meðan 

sjónvarpið sér í raun um að mata þig á upplýsingunum sem þú síðan meðtekur. Einnig er farið 

að aukast mikið að gefnar eru út kvikmyndir byggðar á vinsælum barna- og unglingabókum, 

og því er spurning hvort að barnið eða unglingurinn bíði ekki eftir kvikmyndinni í staðinn 

fyrir að lesa bókina. Þó svo að þetta geti virkað á hinn veginn líka, barnið/unglingurinn verður 

áhugasamara að lesa bókina eftir að hafa séð kvikmyndina.   

Þegar verið er að tala um minnkandi bóklestur ungmenna gleymist oft að taka með í 

reikninginn hvort breytt samfélag og breyttir tímar hafi það einnig í för með sér að fullorðnir 

séu farnir að lesa minna. Sem dæmi má nefna það að samkvæmt Hagstofu Íslands voru alls 

1533 bókatitlar gefnir út árið 2007, eða með öðrum orðum 4,9 titlar á hverja 1000 íbúa. Þegar 

sömu tölur eru skoðaðar frá árinu 1999 og fram til ársins 2007 má sjá að útgefnum titlum 
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fækkar nokkuð frá árinu á þessu árabili, en árið 1999 voru útgefnir titlar alls 1640 talsins eða 

5,9 á hverja 1000 íbúa (Hagstofa Íslands, 2007). Samkvæmt þessum upplýsingum fer því 

útgefnum titlum því fækkandi, og því væri áhugavert að vita hvort að bóklestur væri að 

minnka í takt við það eða hvað. 

 

1.7 Nýir tímar, nýjar niðurstöður? 

Árið 2008 var framkvæmd rannsókn í Bandaríkjunum af Scholastic og Yankelovich um 

samband barna við lestur í dag, er við siglum inn í 21.öldina. Tekin voru viðtöl við alls 501 

barn á aldrinum 5-17 ára og foreldra eða forráðamenn barnanna í 25 borgum í Bandaríkjunum 

(Scholastic og Yankelovich, 2008; 4). Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu meðan annars í 

ljós að börn og unglingar á öllum aldri sjá sterkt samband milli þess að lesa, og almennrar 

velgengni í lífinu, einnig það að tíðni lesturs barna minnkar eftir 8 ára aldurinn. Strákar og 

eldri unglingar á aldrinum 15-17 ára lesa minna en stelpur og yngri krakkar (ibid: 4). Þessar 

niðurstöður eru í góðu samræmi við þær niðurstöður sem komið hafa fram úr könnunum 

Þorbjarnar Broddasonar hingað til, en eins og áður sagði hafa niðurstöður þeirra einnig leitt í 

ljós að stelpur lesa meira en strákar, og einnig það að yngri krakkar lesa meira en þeir eldri. Í 

ljós kom í umræddri bandarískri könnun að á meðan strákar og stelpur eru jafn líkleg til þess 

að lesa oft, eru strákar líklegri en stelpur til að lesa sjaldnar (ibid: 12). Einnig kom fram að 

krakkar virðast átta sig á mikilvægi lesturs, og birtist það einkum í því að alls 90% barnanna 

sögðust vera sammála þeirri fullyrðingu að þau þurfa að vera góð í því að lesa svo þau geti 

komist inn í háskóla og fengið gott starf (ibid: 8). Þrír af hverjum fjórum krökkum sögðust 

vera sammála því að hlutirnir myndu verða mikið erfiðari þegar þau fullorðnuðust, ef þau 

væru ekki nógu góð í lestri. Báðar þessar fullyrðingar áttu upp á pallborðið hjá börnum í 

öllum aldurshópum í þessari könnun (ibid:8). Meirihluti barnanna sagði að lestur til gamans 

væri mikilvægur, en trúin á mikilvægi lesturs minnkaði þó með aldri og var sérstaklega veik á 

meðal eldri drengja (Scholastic og Yankelovich, 2008: 9). Varðandi tíðni þess að börn grípi í 

bók sér til gamans voru það eitt af hverjum fjórum börnum sem sögðust gera það á hverjum 

degi, og meira en helmingur allra barnanna sagðist lesa bækur sér til gamans að minnsta kosti 

tvisvar eða þrisvar í viku (ibid: 11). Hvaða lesefni börn og unglingar velja sér virðist einnig 

vera breytilegt eftir aldri, þegar þau verða eldri og eru komin á efri unglingsár, er líklegra að 

þau lesi tímarit af ýmsu tagi heldur en bækur sér til gamans (ibid: 13). Hins vegar eru þeir sem 

lesa oftar og meira, líklegri til þess að lesa bækur á meðan þau sem lesa minna eru líklegri til 
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að lesa tímarit heldur en bækur (ibid: 13). Þegar kom að vali á lesefni vandaðist málið hins 

vegar örlítið, en bæði strákar og stelpu sögðu að ekki væri nógu mikið úrval bóka sem þau 

gætu valið úr fyrir þeirra aldurshópa, og var það ríflega helmingur þátttakendanna sem 

samsinnti þessari fullyrðingu, eða um 55%, og er það ein af höfuðástæðum þess sem krakkar 

segjast ekki lesa meira en raun ber vitni, og  átti þetta sérstaklega við stráka (ibid: 14-16).  

Þegar kom að niðurstöðum er varðar tækni, kom í ljós að eftir 8 ára aldurinn, fara fleiri börn á 

internetið daglega en lesa bækur sér til gamans. Þetta þýðir þó ekki að internetið sé að koma í 

staðinn fyrir bókina, því þeir krakkar sem sögðust vera mikið á netinu, voru líklegri til að lesa 

í bók daglega heldur en þeir krakkar sem sögðust nota netið í minna mæli (Scholastic og 

Yankelovich, 2008:22). Meirihluti þáttakendanna í könnuninni á aldrinum 9-17 ára sögðust 

trúa því að í framtíðinni yrðu flestar bækur gefnar út og lesnar stafrænt, þó sögðust 75% 

barnanna að sama hverjir möguleikarnir væru fyrir þau á internetinu, þá myndu þau alltaf vilja 

lesa bækur prentaðar á pappír (ibid: 22). Internetið virðist þó alltaf vera að færast meira í 

notkun hjá yngri aldurshópum, og í þessari rannsókn kom í ljós að eftir 11 ára aldurinn nota 

nær öll börn internetið, og að 85% af 9-11 ára börnum nota internetið, og rúmlega helmingur 

af 5-8 ára börnum (ibid:23). Þetta á sér sennilega hliðstæður á Íslandi, þar sem tölvur og 

tölvunotkun er sífellt kennd á lægri skólastigum, og dæmi eru um það að tölvur séu notaðar í 

leikskólastarfi, en þá einkum í formi teikniforrita (Salvör Gissurardóttir, 1999). Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu það einnig í ljós að eftir átta ára aldurinn kjósa fleiri börn það að fara 

daglega á internetið en að lesa daglega (ibid: 24). Þegar komið er upp í eldri aldurshópa, eða 

15-17 ára krakka fer daglegur bóklestur niður í 17% á meðan dagleg internetnotkun eykst upp 

í 58% (ibid: 24). Þetta passar við niðurstöður Þorbjarnar Broddasonar, að minnsta kosti það 

sem snýr að bóklestrinum, hann minnkar með aldrinum, líkt og áður hefur komið fram. 

Bandaríska rannsóknin leiddi það einnig í ljós að meira en 60% aðspurðra barna sögðu það að 

þeim þætti betra að lesa bækur en að lesa eitthvað á internetinu þegar kemur að því að nota 

ímyndunaraflið (Scholastic og Yankelovich, 2008: 26).  

Afar áhugavert er að huga að því að niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að þeir 

krakkar sem eru mikið á netinu, þeir eru líklegri til að grípa í bók á hverjum degi heldur en 

þeir krakkar sem eru minna á internetinu. Þetta hlýtur að stinga í stúf við fyrri rannsóknir sem 

margar, eða langflestar hafa gefið það til kynna að aukin notkun annarra miðla dragi úr 

bóklestri.  
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Þrátt fyrir að ekki sé hægt að yfirfæra þessa tilteknu könnun yfir á íslenskar aðstæður er afar 

forvitnilegt að sjá að þetta hugarfar komi í ljós hjá þátttakendunum, hversu mikilvægt læsi er 

fyrir þau, sem og þær niðurstöður er leiddu það í ljós að þeir krakkar sem eru mikið á netinu, 

eru einnig líklegri til að lesa meira. Einnig er merkilegt að sjá ástæðurnar sem strákar nefna 

fyrir því að lesa ekki meira en raun ber vitni, og þá sérstaklega það að þeim finnst ekki vera 

nóg í boði.  

 

1.8 Hvatning ungmenna til lesturs 

Þar sem það hefur verið í umræðunni í nokkurn tíma að lestur hjá ungmennum fari 

minnkandi, hefur hinum ýmsu átökum verið hrint í gang, hvort sem það er á landsvísu eða 

jafnvel einungis innan bekkjarins eða skólans. Inni á vef barnung, vef barna- og 

unglingabókmennta er að finna form að rafrænu lestrarátaki, form að svokölluðum 

bókaormum, þar geta kennarar eða aðrir skráð sig inn í kerfið og stofnað svokallaðan 

bókaorm, svo geta nemendurnir skráð inn bækurnar sem þeir hafa lesið inn í orminn sem 

lengist og lengist með hverri bók sem lesin er. Möguleiki er á því að fá upp alls kyns 

upplýsingar um ormana, yfirlit og tölur um lestur, og framkallað þær upplýsingar um það hver 

hefur skráð hve mikið inn í orminn (Kennaraháskóli Íslands). Þetta tiltekna framtak, 

Bókaormar er þó ekki eingöngu tengt við skólana, því heimili geta einnig stofnað bókaorma, 

og þá skráð inn hvað hver og einn í fjölskyldunni les. Því hentar bókaormurinn hvort sem er 

fyrir bekkjardeildir, fjölskyldur og einstaklinga. Þetta er í raun útfærsla á gömlum sið, en þetta 

hefur þekkst í mörgum skólum áður fyrr, fyrir tíma tækninnar, en þá í því formi að búinn var 

til hringur úr kartoni í hvert skipti sem bók var lokið, og hringnum bætt inn í orminn. Þetta er 

því í raun tæknilegri útfærsla á því, og geta bekkjardeildir í sama skóla eða á milli skóla borið 

sig saman. Hér ber einnig að nefna Stóru upplestrarkeppnina, sem er keppni fyrir ungmenni í 

7.bekk um land allt. Keppnin snýst um það að börnin eru hvött til þess að vanda sig við 

upplestur og fá fleiri tækifæri til þess en ella. Fyrst fara keppnir fram í einstökum skólum, og 

síðan keppa margir skólar í hverjum landshluta fyrir sig. Yfirlýst markmið keppninnar er í 

fyrsta lagi að bæta almennan lesskilning barnanna, í öðru lagi að efla sjálfsvirðingu barnanna 

og virðingu þeirra fyrir öðrum. Því barni sem les hverju sinni eiga bekkjarfélagar og aðrir 

áheyrendur að sýna tilskilda virðingu, sem og textanum sem viðkomandi les, og auðvitað 

ástkæra ylhýra móðurmálinu. Í þriðja lagi á keppnin að virka hvetjandi á þá einstaklinga sem 

eiga við lestrarerfiðleika að stríða, því ef viðkomandi fær að æfa sig og undirbúa geta 



21 
 

viðkomandi einstaklingar blómstrað sem upplesarar (Íslenska menntanetið, e.d.). Því má segja 

að það sé ýmislegt sem kemur til sögunnar sem hvatning fyrir börn og unglinga til þess að 

lesa meira. Við framkvæmd könnunarinnar vorið 2009 var auðsjáanlegt að hvatning barna til 

yndislesturs er mikil í skólunum. Þegar laus tími gafst voru börnin óspart hvött til þess að 

grípa í frjálslestrarbækurnar sínar á meðan beðið var eftir að kennslustund hæfist á nýjan leik.  

Einnig má nefna að í seinni tíð hafa verið gefnar út bækur og bókaflokkar á borð við Harry 

Potter, sem njóta mikilla vinsælda hjá ungmennum, og oft þarf ekki meiri hvatningu en frá 

vinum og jafnöldrum til þess að byrja að lesa.  

Þess má einnig geta að komið hefur fram í rannsóknum að mismunandi áhugi barna á 

yndislestri getur að einhverju leyti komið til vegna áhuga fjölskyldu viðkomandi barns á 

bóklestri. Það hefur sýnt sig að þegar barn kemur úr fjölskyldu þar sem mikið er lesið er það 

einnig líklegra til að sýna áhuga á lestri og vera iðið við lestur. Ef ekki er sterk lestrarhefð 

fyrir hjá fjölskyldunni er oft minna um áhuga hjá börnum (Ágústa Pálsdóttir, 1998). Það læra 

börnin sem fyrir þeim er haft á svo sannarlega við í þessu tilfelli. Til að vekja áhuga barna á 

lestri þurfa foreldrarnir því að vera iðnir við að viðhalda áhuga barnanna á lestri, og þarf áhugi 

foreldranna á lestri að vera börnunum sýnilegur, enda greinilega sterkasta fyrirmyndin í 

þessum efnum (ibid). 
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II Aðferðir og gögn 

2.1 Rannsóknin Börn og sjónvarp 

Í þessari ritgerð eru notuð gögn úr langtímarannsókn Þorbjarnar Broddasonar, Börn og 

sjónvarp á Íslandi. Upphaf rannsóknarinnar má rekja til ársins 1968 þegar Þorbjörn lagði 

spurningalista fyrir 601 nemanda í völdum grunnskólum á Akureyri, í Vestmannaeyjum og í 

Reykjavík. Tilgangurinn með því var að safna gögnum fyrir meistaraprófsritgerð sem 

Þorbjörn var að fara að skrifa (Börn og sjónvarp á Íslandi e.d.). Í upphafi var ætlunin ekki sú 

að þetta ætti að vera langtímarannsókn, en þegar í ljós kom hversu einstakar upplýsingar 

komu frá fyrstu rannsókninni var ráðist í að gera nýja rannsókn 11 árum síðar, árið 1979, til 

þess að athuga hvort einhverjar breytingar hefðu verið frá fyrstu könnuninni (ibid). Hefur 

rannsóknin verið framkvæmd á sex ára fresti frá þeim tíma, og var sjöunda lota 

rannsóknarinnar framkvæmd í vorið 2009. Rannsóknin nær því yfir rúma fjóra áratugi. 

 Markmiðið með rannsókninni var að skoða fjölmiðlavenjur barna og unglinga, og varpa ljósi 

á þær (ibid). Megininntak rannsóknarinnar hefur haldið sér, en inn í hafa bæst spurningar er 

varða viðhorf, þekkingu og tómstundir þátttakendanna.  

Notast verður einkum við gögn frá könnunum frá árunum 2003 og 2009, þrátt fyrir að örlítið 

verði farið inn á þróun frá fyrstu könnun fram til þeirrar nýjustu. 

 

2.2 Rannsóknin 2003 

Sjötta lota rannsóknarinnar fór fram vorið 2003, og var stærri í sniðum en fyrri loturnar. Í fyrri 

lotum rannsóknarinnar hafði könnunin verið lögð fram í völdum skólum í Reykjavík og 

Akureyri, og Vestmannaeyjum, en þetta árið var ákveðið að stækka úrtak rannsóknarinnar, og 

var könnunin einnig lögð fyrir börn og unglinga á Eskifirði, á Reyðarfirði, á Egilsstöðum í 

Fellabæ, og í Reykjadal auk fyrrnefndra bæjarfélaga (Börn og sjónvarp á Íslandi e.d.). Í þeim 

grunnskólum sem könnunin var lögð fyrir í Reykjavík, Akureyri og Vestmannaeyjum var 

dregið einfalt slembiúrtak úr nemendaskrám skólanna, til að velja þátttakendur í rannsóknina. 

Notast verður einungis við niðurstöður frá þessum þremur bæjarfélögum, Reykjavík, Akureyri 

og Vestmannaeyjum til þess að geta borið saman niðurstöður á milli ára, en þetta eru þau 

bæjarfélög sem hafa verið í rannsókninni allt frá upphafi hennar. 
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Könnunin var lögð fyrir ungmennin í mars 2003, og var spurningalistinn tvískiptur. Í öðrum 

hlutanum var hefðbundinn listi, og í hinum hlutanum var dagbók, þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að skrá niður það sem þeir höfðu horft á í sjónvarpinu síðastliðna viku, og áttu að 

rekja sig aftur á bak frá sunnudegi til mánudags (ibid).. Heimturnar úr rannsókninni frá árinu 

2003 voru 78% eða 786. 

Tafla 2.2 -Heimtur 2003 

Bæjarfélag Úrtak Heimtur Hlutfall 

Akureyri 251 196 78% 

Vestmannaeyjar 152 105 69% 

Reykjavík 605 485 80% 

Samtals 1008 786 78% 

(Börn og sjónvarp á Íslandi e.d.) 

 

2.3 Rannsóknin 2009 

Sjöunda lota rannsóknarinnar Börn og sjónvarp á Íslandi var framkvæmd í mars/apríl 2009. Í 

úrtakinu þetta skiptið voru valdir grunnskólar í Reykjavík, Akureyri og Vestmannaeyjum líkt 

og fyrri ár, einnig var könnunin lögð fyrir í grunnskólanum á Reyðarfirði líkt og árið 2003, en 

nú bættust við skólar á Selfossi og Akranesi. Könnunin var þó með breyttu sniði frá því sem 

áður var þar sem nú var hún lögð fyrir bekkina í heild í staðinn fyrir slembiúrtök fyrri 

kannana. Sú breyting var einnig á að könnunin var ekki tvískipt í þetta skiptið, heldur 

samanstóð hún af einum hefðbundnum spurningalista 

Tafla 2.3 –Heimtur 2009 

Bæjarfélag Úrtak Heimtur Hlutfall 

Akureyri 806 752 93% 

Vestmannaeyjar 391 351 90% 

Reykjavík 2005 1773 88% 

Samtals 3202 2876 90% 
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2.4 Breytur 

Eins og áður hefur komið fram hefur verið tíðrætt um það að bóklestur fari minnkandi hjá 

börnum og unglingum. Í þessu verkefni tek ég fyrir nokkrar spurningar sem snúa að því, og 

hvort að bóklestur tengist kyni, þ.e. sé meiri hjá öðru kyninu eins og komið hefur fram í 

öðrum rannsóknum. Hvort aldur skipti máli í þessu samhengi, að lestur minnki með aldrinum, 

og hvort að tækjaeign spili inn í, þ.e. hvort að bóklestur minnki á milli ára með tilkomu þess 

að sífellt fleiri eru komnir með þráðlausa nettengingu.  

Til þess að geta svarað þessum spurningum sem nákvæmast eru notuð gögn úr könnununum 

„Börn og sjónvarp á Íslandi“, bæði bakgrunnsbreytur er snúa að kyni og aldri, en einnig 

spurningar sem snúa að bóklestri ungmennanna, tækjaeign og tölvunotkun. 

Bakgrunnsbreytur: 

Kyn 

Ert þú strákur eða stelpa? 

 

□ Strákur 

□ Stelpa 

 

Tafla 2.4.1 –Kynjaskipting og ósvarað      

 2003 2009 

Strákar 410, 52% 1443, 50% 

Stelpur 376, 48% 1402, 49% 

Ósvarað um kyn - 31, 1% 

 

Aldur 

Í hvaða bekk ert þú? 

□ 5.bekk   □ 6.bekk   □ 7.bekk 

□ 8.bekk   □ 9.bekk   □ 10.bekk 
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Tafla 2.4.2 –Aldursskipting og ósvarað 2003-2009 

 2003 2009 

5.bekkur 126, 16% 445, 16% 

6.bekkur 113, 14% 409, 14% 

7.bekkur 137, 17% 412, 14% 

8.bekkur 135, 17% 492, 17% 

9.bekkur 139, 18% 547, 19% 

10.bekkur 136, 17% 546, 19% 

Ósvarað um bekk - 2, - 

 

Spurningar er snúa að bóklestri þátttakendanna: 

Hefur þú lesið einhverjar bækur síðustu 30 daga? (hér er ekki átt við bækur sem þú kannt að hafa lesið 

í sambandi við skólann. Skrifaðu fjöldann). 

 

Ég hef lesið_________ bækur síðustu 30 daga.  

 

Spurningar sem  snúa að tækjaeign þátttakendanna 

Er tölva á heimili þínu, og ef svo er, hversu margar eru þær? (Hér er ekki átt við leikjatölvur eins og til 

dæmis Playstation) 

 

□ Nei, það er engin tölva á mínu heimili 

□ Já, það eru _________ tölva/tölvur á mínu heimili 

 

Átt þú sjálf(ur), eða er í þínu herbergi eitthvað af eftirtöldu? (hluti spurningar notaður) 

 

□ Borðtölva 

□ Fartölva 

□ Nettenging 

 

2.5 Gagnavinnsla 

Einkum var stuðst við breytur frá tveimur árum, 2003 og 2009. Til að gæta samræmis milli 

ára var þó einungis notast við svör frá Reykjavík, Akureyri og Vestmannaeyjum þar sem þau 

bæjarfélög hafa verið með í rannsókninni frá upphafi og eru því samanburðarhæf. Því verður 

úrtakið frá 2003 alls 1008, þátttakendur voru 786 og heimtur eða svarhlutfall 78% (Börn og 

sjónvarp á Íslandi e.d.). Það má þó taka fram að svarhlutfall hefur aldrei verið jafn lágt og það 

var árið 2003, en það má einkum rekja til inflúensufaraldurs sem gekk yfir landið og því voru 
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margir nemendur sem drógust í úrtakið ekki viðstaddir í skólanum þegar könnunin var 

framkvæmd (ibid) 

Til þess að vinna úr niðurstöðunum sem fengust úr könnununum bæði fyrir árið 2003 og árið 

2009 var notast við forritið SPSS 17.0. Til þess að geta borið saman kynjamun, aldursmun og 

bæjarfélög og hvort einhver munur væri á lesnum bókum eftir þessum breytum voru keyrðar 

svokallaðar krosstöflur. Fyrir kom að þátttakendum fyrirfórst að svara einstaka spurningum 

líkt og spurningum um kyn, og aldur, líkt og fram kom hér að ofan. Þetta voru þó afar fáir 

einstaklingar.  

Frá upphafi rannsóknarinnar hefur verið sá bragurinn á að þegar þátttakendur segjast hafa 

lesið fleiri en þrjátíu bækur undanfarna þrjátíu daga, flokkist þau svör undir ósvöruð. 

Uppteknum hætti var haldið við gagnavinnslu úr gögnunum frá 2009. Ákvörðun á borð við 

þessa eru ávallt álitamál, en þó ber að geta  þess að þetta skiptir afar litlu máli fyrir 

niðurstöður könnunarinnar, nema þegar tekið er meðtal lesinna bóka síðastliðna þrjátíu daga, 

þá geta þessar háu tölur skekkt meðaltalið. Þess ber þó einnig að geta að þetta eru afar fá svör, 

eða í kringum tuttugu svör árið 2009. Gert verður grein fyrir niðurstöðum rannsóknanna frá 

árunum 2003 og 2009 í texta og töflum.  
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III Niðurstöður 

3.1 Niðurstöður úr rannsókninni 2003 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu tölfræðilegu niðurstöðum rannsóknarinnar frá 

árinu 2003. 

Tafla 3.1.1 Fjöldi lesinna bóka sl. 30 daga árið 2003 

Fjöldi lesinna bóka Fjöldi Hlutfall af heildarfjölda 

Engin bók 250 32% 

1-2 bækur 366 47% 

3-4 bækur 74 9% 

5-6 bækur 28 4% 

7-8 bækur 14 2% 

9-10 bækur 10 1% 

Fleiri en 10 bækur 16 2% 

Ósvarað 28 3% 

Samtals 786 100% 

 

Eins og sjá má af þessari töflu virðast niðurstöðurnar frá könnuninni árið 2003 vera þannig að 

langstærstu hóparnir eru annars vegar þeir sem sögðust enga bók hafa lesið undanfarna 30 

daga, og hins vegar þeir sem sögðust hafa lesið 1-2 bækur undanfarna 30 daga. Alls 

þriðjungur svarenda sagðist ekki hafa lesið neina bók sl. 30 daga, og er sú niðurstaða hlekkur í 

þeirri þróun sem hefur átt sér stað frá fyrstu könnuninni árið 1968, eða með öðrum orðum 

stækkar hópurinn sem segist enga bók hafa lesið undanfarna 30 daga jafnt og þétt með hverri 

könnun. Ef þessi hluti af töflu 1.6 er skoðaður er hægt að sjá þessa þróun: 

 1968 1979 1985 1991 1997 2003 

Fjöldi bóka:       

Engin 11% 11% 15% 18% 27% 32% 

1-9 79% 69% 72% 76% 65% 64% 

Fleiri en 10 

bækur 

10% 20% 13% 6% 8% 3% 
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Þegar fyrsta rannsóknin var gerð árið 1968 voru einungis 11% ungmennanna sem féllu undir 

þann hóp að hafa ekkert lesið undanfarna 30 daga. Þessi hópur stendur reyndar í stað í næstu 

könnun, en fer síðan stækkandi með hverri rannsókn þar til hann nær hápunkti árið 2003. Því 

má segja að niðurstöður rannsóknarinnar frá árinu 2003 séu í beinu framhaldi af niðurstöðum 

fyrri rannsókna.   

Tafla 3.1.2 Lesnar bækur eftir kyni árið 2003 

Fjöldi lesinna bóka Strákar 

Hlutfall 

Stelpur 

Hlutfall 

 

Alls 

Engin bók 40% 23% 32% 

1-2 bækur 43% 51% 47% 

3-4 bækur 7% 12%  9% 

5-6 bækur 4% 4% 4% 

7-8 bækur 1% 3%  2% 

9-10 bækur 1% 2% 1% 

Fleiri en 10 bækur 2% 2% 2% 

Ósvarað 4% 3% 4% 

Samtals 410 

100% 

376 

100% 

786 

 100% 

Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman eftir kyni, má sjá að mun fleiri strákar en stelpur höfðu 

engar bækur lesið undanfarna 30 daga, eða næstum því helmingi fleiri. Alls 40% strákanna á 

móti 23% stelpnanna. Stærsti hópurinn hjá báðum kynjum sagðist hafa lesið eina til tvær 

bækur undanfarna 30 daga, eða alls um 43% drengjanna og helmingur stúlknanna. Þegar 

kemur að valmöguleikanum þrjár til fjórar bækur voru einnig fleiri stúlkur sem falla í þann 

hóp, eða 12% á meðan 7% strákanna eru í þeim hópi. Eftir þessa þrjá hópa má segja að 

hlutföllin á milli kynjanna verði jafnari.  

Niðurstöður þessar eru í góðu samræmi við fyrri niðurstöður þessarar rannsóknar Þorbjarnar 

Broddasonar, sem og kenninga sem upp hafa verið taldar fyrr í verkefninu, er snerta það að 

strákar lesi minna en stelpur.  
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Tafla 3.1.3 Lesnar bækur eftir aldri árið 2003 

 5.-6.bekkur 7.-8.bekkur 9.-10.bekkur Samtals 

Engin bók 12% 31% 51% 32% 

1-2 bækur 48% 49% 43% 47% 

3-4 bækur 15% 11% 3% 9% 

5-6 bækur 8% 3% 1% 4% 

7-8 bækur 4% 2% - 2% 

9-10 bækur 3% - 1% 1% 

Fleiri en 10 bækur 5% 2% 0 2% 

Ósvarað 6% 4% 1% 4% 

Samtals 239 

100% 

272 

100% 

275 

100% 

786 

100% 

Ef skoðaðar eru niðurstöðurnar úr rannsókninni frá árinu 2003, og þær bornar saman eftir 

aldurshópum, má sjá að útkoman það árið samsamar sér vel við fyrri kannanir. Fyrst ber að 

nefna fyrsta hópinn, eða þá sem sögðust enga bók hafa lesið undanfarna 30 daga. Yngstu 

börnin sem tóku þátt í rannsókninni, eða 5. og 6. bekkingar voru fámennasti aldurshópurinn í 

þeim flokki er kvaðst enga hafa bók lesið, en einungis 12% þeirra lenti í þeim flokki. En um 

leið og komið er upp í eldri bekki virðist hópurinn vera sístækkandi, og nær hámarki hjá elstu 

bekkjunum eða 9. og 10. bekk, en þar var rúmur helmingur þátttakenda sem kvaðst enga bók 

hafa lesið undanfarinn mánuð. Þegar kemur að þeim hópi sem sagðist hafa lesið 1-2 bækur er 

ekki jafn mikinn mun að sjá á hlutföllunum, en þau ná allt frá 43% í 9.-10. bekk, og upp í 

49% í 7.-8.bekk. En samanlagt var það stærsti hópur þáttakendanna sem hafði lesið 1-2 

bækur, eða nær helmingur (47%). Á heildina litið virðist það vera sem svo að yngri 

bekkjardeildirnar, eða 5.-6.bekkur séu iðnari við lesturinn en þær eldri hvað varðar fjölda 

bóka. Nefna má til dæmis að í efstu bekkjardeildunum tveimur eru alls 92% í 9.bekk, og 96% 

í 10.bekk sem lenda í fyrstu tveimur flokkunum, þ.e. að hafa annaðhvort lesið enga bók eða 1-

2 bækur undanfarna 30 daga. Þessar niðurstöður koma einnig heim og saman við fyrri 

niðurstöður rannsóknar Þorbjarnar, sem og niðurstöður bandarísku skýrslunnar (Scholastic og 

Yankelovich, 2008: 12), og fjöldann allan af kenningum, sem fjalla um það að lestur minnki 

eftir aldri.  
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Tafla 3.1.4 Lesnar bækur eftir búsetu árið 2003 

Fjöldi lesinna bóka Reykjavík Akureyri Vestmannaeyjar Alls 

Engin bók 31% 28% 44% 32% 

1-2 bækur 49% 50% 32% 47% 

3-4 bækur 9% 11% 9% 9% 

5-6 bækur 3% 4% 5% 4% 

7-8 bækur 2% 2% 1% 2% 

9-10 bækur 1% 2% 1% 1% 

Fleiri en 10 bækur 2% 2% 3% 2% 

Ósvarað 3% 3% 6% 4% 

Samtals 485 

100% 

196 

100% 

105 

100% 

786 

100% 

Lestur á milli bæjarfélaga virðist vera mismikill miðað við niðurstöður rannsóknarinnar, en 

hlutfallslega séð voru þátttakendurnir flestir í Vestmannaeyjum sem höfðu enga bók lesið 

undanfarna 30 daga, eða um 44%, á meðan samsvarandi hópur á Akureyri var 28%, og í 

Reykjavík 31%. Þau sem höfðu lesið á bilinu eina til tvær bækur voru í kringum helmingur 

þátttakenda í Reykjavík og á Akureyri, á meðan þau voru um þriðjungur í Vestmannaeyjum. Í 

hinum flokkunum, jafnast þetta þó meira út og ekki er að sjá jafn gríðarlegan mun og í fyrstu 

tveimur flokkunum. 
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3.2. Niðurstöður úr rannsókninni 2009 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu tölfræðilegu niðurstöðum rannsóknarinnar frá 

árinu 2009 

Tafla 3.2.1 Fjöldi lesinna bóka sl. 30 daga árið 2009 

Fjöldi lesinna bóka Fjöldi Hlutfall af heildarfjölda 

Engin bók 746 26% 

1-2 bækur 1320 46% 

3-4 bækur 289 10% 

5-6 bækur 119 4% 

7-8 bækur 56 2% 

9-10 bækur 54 2% 

Fleiri en 10 bækur 101 4% 

Ósvarað 191 7% 

Samtals 2876 100% 

Þegar tíðnitafla með fjölda lesinna bóka frá könnuninni árið 2009 er skoðuð, má sjá að 

langstærsti hluti þátttakenda sagðist hafa lesið á bilinu eina til tvær bækur, eða nær helmingur 

þátttakenda (46%). Næststærsti hópur þátttakenda sagðist þó ekki hafa lesið neina bók, eða 

um 26%. Þriðji stærsti hópurinn voru svo þeir sem höfðu lesið á bilinu þrjár til fjórar bækur, 

en þeir voru alls um 10%. Þegar kemur að hinum flokkunum eru jafnara hlutfall þar á milli, 

eða á bilinu 2-4%, en þó ber að nefna það að helmingi fleiri sögðust hafa lesið fleiri en tíu 

bækur heldur en bæði 7-8 bækur og 9-10 bækur.  

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tafla 3.2.2 Lesnar bækur eftir kyni árið 2009 

Fjöldi lesinna bóka Strákar hlutfall Stelpur hlutfall Alls 

Engin bók 34% 18% 26% 

1-2 bækur 41% 51% 46% 

3-4 bækur 8% 13% 10% 

5-6 bækur 3% 5% 4% 

7-8 bækur 2% 2% 2% 

9-10 bækur 2% 2% 2% 

Fleiri en 10 bækur 3% 4% 3% 

Ósvarað 7% 6% 7% 

Samtals 1443 

100% 

1402 

100% 

2847 

100% 

Samkvæmt niðurstöðunum úr könnuninni frá árinu 2009 má sjá kynjamun í flestum flokkum. 

Mesti munurinn liggur þó hjá þeim sem sögðust enga bók hafa lesið undanfarinn mánuð, en 

alls voru 34% strákanna sem var í þeim hópi, á móti tæplega fimmtungi stúlknanna (1%). Því 

eru hlutfallslega séð næstum því helmingi fleiri strákar en stelpur sem höfðu enga bók lesið 

undanfarinn mánuð. Stærsti hópurinn var eins og áður sagði, þeir þátttakendur sem höfðu 

lesið á bilinu eina til tvær bækur undanfarinn mánuð, þar má einnig sjá nokkurn kynjamun, en 

í þeim flokki voru ríflega helmingur stúlknanna, eða 51% á meðan 41% strákanna voru í sama 

flokki. Það virðist vera þannig að stelpur lesi almennt meira en strákar, en þegar farið er að 

nefna hærri tölur lesinna bóka er ekki jafn mikinn mun að sjá og þegar verið er að tala um 

lægri tölur lesinna bóka, og má til dæmis nefna að jafnt hlutfall drengja og stúlkna sagðist 

hafa lesið bæði 7-8 bækur og 9-10 bækur.  
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Tafla 3.2.3 Lesnar bækur eftir aldri árið 2009 

 5.-6.bekkur 7.-8.bekkur 9.-10.bekkur Samtals 

Engin bók 10% 27% 38% 26% 

1-2 bækur 40% 49% 48% 46% 

3-4 bækur 15% 10% 6% 10% 

5-6 bækur 9% 3% 2% 4% 

7-8 bækur 4% 1% 1% 2% 

9-10 bækur 5% 1% - 2% 

Fleiri en 10 bækur 8% 2% 1% 4% 

Ósvarað 10% 6% 4% 7% 

Samtals 863 

100% 

907 

100% 

1106 

100% 

2876 

100% 

Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman á milli bekkjardeilda má sjá að yngsti aldurshópurinn, 

eða fimmtu- og sjöttubekkingar eru lægsta hlutfall þeirra sem hafði enga bók lesið undanfarna 

30 daga. Hlutfallið fer þá stigvaxandi milli bekkja þar til það nær hámarki í elsta 

aldurshópnum, 9.-10.bekk, en þar voru alls 38% er kváðust enga bók hafa lesið. Hópurinn 

sem hafði lesið á bilinu eina til tvær bækur er stærstur eins og áður sagði, og sögðust alls 46% 

þátttakenda hafa lesið 1-2 bækur undanfarna 30 daga. Niðurstöðurnar eftir aldurshópum í 

þeim flokki eru á svipuðu róli, allt frá 40% upp í 49%. En þó skera sig úr  yngstu 

bekkjardeildirnar, eða fimmti og sjötti bekkur, en í þeim aldursflokki þátttakenda voru 

einungis 40% sem höfðu lesið 1-2 bækur. Sjöundi og áttundi bekkur er aftur á móti hæstur í 

þessum flokki, en tæplega helmingur þeirra höfðu lesið á bilinu 1-2 bækur. Á heildina litið má 

sjá að yngri bekkjardeildirnar eru duglegri við lesturinn en þær eldri. 
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Tafla 3.2.4 Lesnar bækur eftir búsetu árið 2009 

Fjöldi lesinna 

bóka 

Akureyri Reykjavík Vestmannaeyjar Alls 

Engin bók 25% 26% 28% 26% 

1-2 bækur 45% 47% 42% 46% 

3-4 bækur 11% 10% 9% 10% 

5-6 bækur 5% 3% 6% 4% 

7-8 bækur 2% 2% 3% 2% 

9-10 bækur 2% 2% 3% 2% 

Fleiri en 10 

bækur 

5% 3% 5% 4% 

Ósvarað 7% 7% 5% 7% 

Samtals 752 

100% 

1773 

100% 

351 

100% 

2876 

100% 

Ekki er mjög mikinn mun að sjá milli bæjarfélaga þegar fjöldi lesinna bóka undanfarna þrjátíu 

daga eru skoðaðar. Vestmannaeyingar eru með hæsta hlutfall barna sem hafði engar bækur 

lesið eða tæplega þriðjung (28%) á meðan Akureyringar eru með lægsta hlutfallið eða 

fjórðung. Reykvíkingar fylgja svo fast á hælana á Akureyringum með 26%. Bæjarfélögin 

virðast vera með nokkuð jafnt lesinna bóka hjá ungmennum í 5.-10. bekk, en það virðist þó 

vera svo að Vestmannaeyingar lesi einna minnst, þó ekki muni miklu á milli.  

 

3.3 Samanburður milli ára 

Þegar niðurstöðurnar úr könnununum frá árunum 2003 og 2009 eru bornar saman, má sjá 

afskaplega áhugaverða útkomu, en í fyrsta skipti frá upphafi rannsóknarverkefnisins „Börn og 

sjónvarp á Íslandi“, virðist yndislestur vera að færast í aukana hjá börnum og unglingum í 5.-

10.bekk. Ef sá hluti töflu 1.6 sem snýr að því hversu margir sögðust enga bók hafa lesið 

undanfarna þrjátíu daga frá fyrstu könnuninni til nýjustu könnunarinnar, má sjá eftirfarandi: 
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Tafla 3.3 –Engin bók lesin frá 1968-2009 

 1968 1979 1985 1991 1997 2003 2009 

Fjöldi 

bóka: 

       

Engin 11% 11% 15% 18% 27% 33% 26% 

Eins og sjá má af þessari töflu hefur verið ákveðin þróun frá því að fyrsta könnunin var lögð 

fyrir árið 1968 fram til ársins 2003, en í þeim sex könnunum sem lagðar voru fyrir á því 

tímabili fór hlutfall þeirra ungmenna sem sögðust enga bók hafa lesið, stigvaxandi og náði 

hámarki árið 2003, en þá var um þriðjungur þátttakendanna sem hafði enga bók lesið. En nú 

virðist hafa orðið veruleg breyting á því að úr rannsókninni árið 2009 hafði hlutfall þeirra sem 

enga bók hafði lesið lækkað um alls 7%, eða niður í 26%, sem er nær sama hlutfall og sýndi 

sig í fimmtu könnunarlotunni árið 1997. Í raun má segja að þessar niðurstöður gangi þvert á 

forspár sem og hinar ýmsu kenningar sem snúa að því að því meiri tækni, tæki og tól sem 

ungmenni geta gengið að og unað sér við leik í þeim, þá minnki bóklestur í kjölfarið á því, 

sem og áðurnefnda kenningu Wilbur Schramm. Í því samhengi er gagnlegt að skoða hversu 

mikið hlutfall Íslendinga er nettengt. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru alls um 78% 

heimila nettengd árið 2003, en árið 2008 hafði sú tala hækkað upp í 88% (Hagstofa Íslands, 

2008). Internettengingar hafa einnig breyst mikið á þessu árabili, frá því að vera 

upphringisamband, yfir í þráðlausar nettengingar sem gefa nýja möguleika á því að geta verið 

nettengdur í hverju herbergi hússins. Þegar niðurstöður úr könnununum frá árunum 2003 og 

2009 eru skoðaðar, og þá niðurstöðurnar úr spurningum sem snerta tölvueign og hvort 

viðkomandi þátttakandi sé með nettengingu í herberginu sínu má sjá að um það bil eitt prósent 

þátttakendanna frá árinu 2009 svaraði því hvort að tölva væri á heimilinu neitandi. Þessarar 

spurningar var spurt í fyrsta skipti í könnuninni árið 2009, og meðfylgjandi voru 

þátttakendurnir beðnir um að segja hversu margar tölvur væru að finna á heimilinu. Árið 2003 

sagðist þriðjungur þátttakendanna vera með nettengingu í herberginu sínu, en árið 2009 er sú 

tala komin upp í helming þátttakendanna. Með nettengingu í hverju herbergi heimilisins 

auðveldar börnum og unglingum sem eiga tölvur aðgengi að internetinu og að tölvuleikjum og 

samkvæmt öllu ætti það að draga úr bóklestri, en svo virðist ekki vera, þvert á móti virðist 

bóklestur hafa aukist í fyrsta skipti á milli kannana.  

Þegar kynjamunur á milli þessara tveggja kannana er skoðaður má sjá að einhverjar breytingar 

hafa orðið. Fyrst ber að nefna að hlutfall bæði stúlkna og drengja sem segjast engar bækur 

hafa lesið hefur lækkað, eða hjá strákum úr 40% niður í 34%, og hjá stelpum úr 23% niður í 
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18%. Hlutfall þeirra sem hafa lesið á bilinu eina til tvær bækur helst nokkuð stöðugt á milli 

ára, er 43% hjá strákum árið 2003, og 41% árið 2009. Hjá stelpum er það 51% bæði árið 2003 

og árið 2009. Því má segja að ásamt því að fækkað hafi umtalsvert þeim sem höfðu enga bók 

lesið undanfarna þrjátíu daga og þar með að lestur hafi aukist, hafi einnig fjöldi lesinna bóka 

orðið meiri á milli kannanna. Það eru þó ótvíræðar niðurstöður frá báðum könnununum að 

stelpur lesi ívið meira en strákar  

Hvaða ástæður liggja þar að baki geta verið ýmsar, og ber kannski fyrst að nefna nýmiðlana, 

sem oftar en ekki er talað um í sömu andrá og talað er um minnkandi bóklestur ungmenna. 

Það hefur yfirleitt verið svo að komið hefur fram í rannsóknum að strákar nota sér nýmiðla í 

meira mæli en stelpur. Einkum og sér í lagi tölvur og tölvuleiki. Það er þekkt í heimi 

félagsvísindanna að stúlkur séu verndaðar í meira mæli en strákar, og þar virðast tölvur ekki 

vera undanskildar. Eftirfylgni með því hvað börn eru að gera hverju sinni í tölvunum á sér því 

kannski meira stað hvað varðar stúlkur heldur en drengi, og fá því drengirnir mögulega að 

vera óáreittir í lengri tíma í senn í tölvunum á meðan stelpur eru hvattar til þess að gera 

eitthvað annað, sem getur þá oft og tíðum verið það að grípa í bók. Önnur ástæða fyrir því að 

stelpur virðast lesa meira heldur en strákar getur verið það að meirihluti tölvuleikja er 

strákamiðaður, og eru til að mynda langtum flestar „söguhetjurnar“ í tölvuleikjum karlkyns. 

Þó eru að sjálfsögðu til tölvuleikir sem eru miðaðir að stúlkum þar sem stúlkur eru 

söguhetjurnar en þeir eru í miklum minnihluta. Auðvitað er ekki hægt að alhæfa í þessum 

efnum en þetta gæti verið líkleg skýring á því hvers vegna meiri frítími stráka fer í annað en 

bóklestur, til dæmis tölvur og tölvuleiki. Eins og komið hefur fram, kom í ljós í 

margumræddri bandarískri rannsókn, að strákum finnist erfitt að finna bækur við sitt hæfi og 

segjast myndu lesa meira ef þeir myndu finna eitthvað við sitt hæfi (Scholastic og 

Yankelovich, 2008; 16), og því er spurning hvort þetta eigi eins vel við á Íslandi og í 

Bandaríkjunum. Hér ber þó að ítreka að á Íslandi er afskaplega blómleg útgáfa barna- og 

unglingabóka, og því má setja stórt spurningarmerki við það hvort þetta eigi við hér á landi.    

Bæði strákum og stelpum hefur fækkað í hópnum sem segjast enga bók hafa lesið og því má 

leiða líkur að því að bóklestur hafi aukist frá árinu 2003 hjá ungmennum í 5.-10.bekk, líkt og 

áður hefur komið fram. Niðurstöðurnar frá báðum könnunum gefa það skýrt til kynna að 

stelpur lesi almennt meira en strákar eins og áður hefur verið komið að, en hins vegar einnig 

það að bóklestur hafi aukist á milli kannanna.  
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Eins og áður kom fram virðast strákar nota tölvur í meira magni en stelpur sem gæti verið ein 

af ástæðum þess hvers vegna stelpur lesa aftur meira en strákar. Áður nefndi ég að stelpur eru 

verndaðar meira af foreldrum sínum en strákar, og því hugsanlega fylgjast foreldrar meira 

með því hversu miklum tíma stúlkur eyða í tölvum eða á netinu, og því einnig meira með því 

hvað þær eru að gera í tölvum eða á netinu hverju sinni. Hins vegar má nefna það að í nýlegri 

skýrslu sem kom út um internetnotkun ungmenna í Evrópuríkjum, kom í ljós að hinn sögulegi 

munur á milli kynjanna, sem snerist einkum um það að strákar, sérstaklega yngri strákar, áttu 

auðveldara með að fara á internetið á fleiri stöðum en stelpur, að strákar færu að nota 

internetið yngri að aldri en stelpur, og að fleiri strákar en stelpur notuðu internetið, sé að 

hverfa (Livingstone, 2009: 6).  Úr sömu skýrslu sem gerð var um börn á internetinu í Evrópu, 

kom í ljós sá kynjamunur að strákar eru líklegri til þess að mæta hættum á netinu, og einnig 

líklegri til þess að búa til hættur á netinu, á meðan stelpur eru líklegri til þess að verða fyrir 

meiri áhrifum af efni eða áhættum á veraldarvefnum (Livingstone, 2009; 1).  

Þegar munurinn á milli aldursskiptingar og bóklesturs er skoðaður á milli kannananna frá 

2003 og 2009 má sjá að stærsti munurinn liggur í hlutfalli þeirra er segjast ekki hafa lesið 

neina bók síðastliðinn mánuð. Í öllum bekkjardeildum lækkar þetta hlutfall um einhver 

prósent, en mesta muninn er þó að sjá í elstu deildunum, eða í 9. og 10. bekk nánar tiltekið. 

Árið 2003 voru alls 51% af níundubekkingum sem þátt tóku í könnuninni sem höfðu enga bók 

lesið, en árið 2009 er það hlutfall komið niður í 32%. Hvað varðar 10.bekk var alls helmingur 

þátttakendanna sem hafði ekkert lesið, en er í dag komið niður í 43%. Þetta er því gríðarleg 

breyting frá fyrri könnun, og þá sérstaklega það sem viðkemur níundubekkingum. Einnig má 

sjá mun á milli ára á yngri bekkjardeildunum, og þá kannski sérstaklega þeirri yngstu, eða 

5.bekk. Þar vekur athygli að hlutfall þeirra sem hafði ekkert lesið hefur  minnkað frá árinu 

2003, úr 12% í 9%, en hins vegar hefur hlutfall þeirra sem lesa 1-2 bækur minnkað 

umtalsvert, eða úr 46% árið 2003, niður í 32% árið 2009. Þetta segir okkur það að ekki aðeins 

hefur bóklestur aukist hjá fimmtubekkingum, heldur einnig það að fjöldi lesinna bóka hefur 

aukist þónokkuð á milli ára.  

Hvað varðar mun á milli kannana varðandi bóklestur og bæjarfélög ber einna helst að nefna 

það að árið 2003 var mikinn mun að sjá á milli bæjarfélaga varðandi bóklesturinn, í þeirri 

birtingarmynd að Vestmannaeyjar voru með talsvert hærra hlutfall ungmenna sem enga bók 

höfðu lesið undanfarinn mánuð miðað við hin bæjarfélögin tvö, Reykjavík og Akureyri. 

Úrtakið í Vestmannaeyjum kom þannig út að 44% þátttakendanna hafði ekki lesið neina bók 

síðastliðinn mánuð á meðan úrtökin í Reykjavík og Akureyri voru jafnari, eða með 31% 
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þátttakenda í Reykjavík og um 28% þátttakenda á Akureyri sem enga bók höfðu lesið á sama 

tímabili. Úr niðurstöðunum frá árinu 2009 kveður við annan tón, en þá hafa hlutföllin jafnast 

nokkuð út, en hlutfall þeirra sem enga bók höfðu lesið undanfarna 30 daga er komið niður í 

28% í Vestmannaeyjum, niður í 25% á Akureyri og niður í 26% í Reykjavík. Mesta muninn er 

því að finna á milli ára hvað varðar úrtökin í Vestmannaeyjum, en þar er um að ræða algjöra 

umbreytingu á milli kannana. 

 

3.4 Bókin að ryðja sér rúms aftur? 

Frá fyrstu könnuninni sem framkvæmd var árið 1968 hefur dregið smátt og smátt úr bóklestri 

hjá ungmennum, og fjöldi þeirra sem enga bók segjast hafa lesið síðustu þrjátíu daga hefur 

farið stigvaxandi milli kannanna, eða úr 11% árið 1968 upp í 33% árið 2003. En úr nýjustu 

könnuninni hefur hlutfall þeirra sem ekki hafa lesið neina bók fallið í fyrsta skipti frá fyrstu 

könnuninni, og það um 7% frá síðustu könnun, og er því komið niður í 26%.  

Í raun má segja að þessar niðurstöður gangi þvert á þær kenningar er snúa að því að þeim mun 

meira áreiti sé, og því meira í boði fyrir börn og unglinga, falli bækurnar í skuggann af þeim 

nýjungum sem í boði eru. Tímarnir hafa kannski ekki breyst mjög mikið frá árinu 2003 en 

hins vegar má áætla að tölvur séu orðnar æ algengari inni á heimilum, og eflaust fleiri heimili 

einnig komin með öflugri nettengingar frá árinu 2003. Ef við gefum okkur það að nettenging 

sé orðin algengari, að minnsta kosti þær tengingar sem eru þráðlausar og gefa öllum 

meðlimum heimilisins kost á því að geta verið nettengdir hvar sem er í húsinu samtímis, þá 

erum við strax komin með fleiri miðla og möguleika sem ættu samkvæmt öllu að draga úr 

bóklestri. Hægt er að vera meira á netinu með þeim möguleikum sem það býður upp á, bæði í 

leikjum, spjalla, skoða vefsíður, hlusta á tónlist, horfa á myndskeið, kvikmyndir og þætti, og 

svo mætti lengi telja. Því má segja að niðurstöðurnar frá árinu í ár, að bóklestur hafi í raun og 

veru aukist hjá ungmennum, stingi á vissan hátt í stúf við fyrri niðurstöður og margar þær 

kenningar sem notaðar hafa verið til að útskýra minnkandi bóklestur barna og unglinga.  

Hins vegar má hugleiða það hvort að krakkar séu hreinlega orðnir ofurnotendur, það er, að 

þrátt fyrir það að nota tölvur mjög mikið, sem og aðra nýmiðla, lesa þau einnig mikið sér til 

gamans. Niðurstöður úr áðurnefndri bandarískri könnun leiddu það í ljós að þeir sem notuðu 

internetið mikið, voru einnig líklegri til þess að lesa bækur daglega (Scholastic og 

Yankelovich, 2008; 25). Hugsanlega er það sama uppi á teningnum hér á landi.  
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Það að lestur sé að færast í aukana hjá yngri kynslóðinni getur komið til vegna margra orsaka, 

eins og áður sagði virðast börn og unglingar vera mjög meðvitaðir um það að læsi sé afar 

mikilvægt upp á seinni tíma að gera, bæði til þess að komast í háskóla og til þess að fá góða 

vinnu (Scholastic og Yankelovich, 2008; 8). Það hafa sennilega fáir farið ósnortnir frá 

umræðunni um skaðsemi tölvuleikja og í sumum tilvikum internetsins, og því má einnig 

hugleiða það hvort að foreldrar séu farnir að taka þessa umræðu meira til sín og farnir að ota 

bókum meira að börnum sínum en var til dæmis sex árum. Sem dæmi má nefna að einmitt 

árið 2003 varð mikil fjaðrafok í samfélaginu þegar leikurinn „Grand theft auto“ kom út. Þessi 

tiltekni leikur inniheldur ofbeldi, klám og óviðeigandi orðbragð sem ekki er við hæfi barna og 

unglinga. Það var þó þannig að leikurinn kom til Íslands með merkingum að hann væri ekki 

við hæfi fólks yngri en átján ára. Samt sem áður var lítil sem engin eftirfylgni með því hverjir 

keyptu leikinn og því voru ungir krakkar sem keyptu leikinn án athugasemda, hvorki frá 

starfsfólki búðanna né foreldra. Þetta uppgötvaðist þó á endanum og fjölmiðlar vöktu athygli 

á málinu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2004). Síðan þetta kom upp hefur mikið vatn runnið til 

sjávar, og hefur meðal annars SAFT verkefninu verið komið á laggirnar. SAFT stendur fyrir 

„samfélag, fjölskylda og tækni“, og er „...vakningarátak um örugga tækninotkun barna og 

unglinga á Íslandi“. Átakið er þó ekki eingöngu bundið við Ísland, heldur hluti af „safer 

internet action plan“, sem er aðgerðaráætlun Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og 

styrkt af ESB (Samfélag, fjölskylda og tækni, e.d.). Þetta vakningarátak hefur meðal annars 

staðið fyrir því að reyna að kynna betur fyrir bæði foreldrum og börnum að lesa fyrir hverja 

leikirnir eru ætlaðir, einnig hvetja þau foreldra til þess að fylgjast betur með því hvað barnið 

þeirra er að gera á internetinu, og taka á málum er tengjast tölvum, tölvuleikjum, internetinu, 

farsímum, einelti í gegnum nýmiðla og svo mætti lengi telja. Samtökin hafa staðið fyrir 

könnunum bæði meðal barna og foreldra er varða tölvuleikjanotkun barna, og það hvort að 

foreldrar viti hvaða tölvuleiki börnin þeirra eru að spila eða hvað að gera á internetinu (ibid.). 

Einnig hafa hinar ýmsu greinar verið skrifaðar í dagblöð og tímarit um þau slæmu áhrif sem 

tölvuleikir geta haft, fræðimenn hafa talað um það að of mikil spilun tölvuleikja geti valdið 

aukinni ofbeldishneigð hjá einstaklingum sem eru veikir fyrir (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 

2004), umræða um tölvufíkn og afleiðingar hennar hefur einnig komið upp af og til hin síðari 

ár (Lýðheilsustöð, 2004), en nýlegasta vakningin er varðar skaðleg áhrif tölva, er sennilega 

umræðan er varðar einelti á netinu (Samfélag, fjölskylda og tækni e.d.). Í skýrslu sem gefin 

var út um krakka í Evrópusambandinu kom fram að hætturnar á því að vera tengdur við 

internetið er nokkurn veginn sú sama á milli landa; Í fyrsta sæti trónir það að gefa upp 

persónulegar upplýsingar á netinu. Það var talin algengasta hættulega hegðunin, sem var fylgt 
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eftir af klámi á netinu. Í þriðja sæti var síðan að sjá ofbeldisfullt eða hatursfullt efni, og í 

fjórða sæti var það að verða fyrir stríðni eða einelti á netinu. Í fimmta sæti var að fá 

kynferðislegar athugasemdir án vilja þess sem fær þær (Livingstone, 2009; 1)  

Það má því velta því fyrir sér hvort að samtökin, sem og önnur umræða um skaðsemi 

tölvuleikja hafi orðið til þess börn og unglingar séu hvattir til þess í meira mæli en áður að 

lesa bækur frekar en að vera í tölvuleikjum, þar sem umræða um skaðleg áhrif bóklesturs er 

afskaplega lítil og lágvær, ef einhver.    

Einnig má hafa það í huga að bækur eru í mörgum tilfellum orðnar meira en einungis bókin, í 

dag njóta bókaflokkar á borð við Harry Potter, Hringadrottinssögu og Twilight mikilla 

vinsælda bæði meðal barna og fullorðinna, en eftir að lesandinn hefur lokið við lestur þessara 

bóka er til dæmis hægt að fara á internetið og komast í samband við aðra aðdáendur, velta 

fyrir sér hinum ýmsu atriðum varðandi bækurnar og ræða þær, einnig geta aðdáendurnir 

fengið tækifæri til þess að halda áfram að semja sögur um sögupersónurnar eftir sínu eigin 

höfði. Þannig að þó að lesandinn klári bókina þýðir það ekki að sögunni sé lokið frá hans 

hendi. Lestur hefur því þróast yfir í stærra samhengi í mörgum tilfellum, og lesandinn getur 

fundið aðra sem hafa jafn mikinn áhuga, eða jafn ríkjandi ástríðu fyrir einhverjum tilteknum 

bókum eða bókaflokkum. Einnig hefur færst í aukana að framleiddar séu kvikmyndir sem eru 

byggðar á bókum, sem verða eflaust í einhverjum tilfellum til þess að eftir að einstaklingurinn 

hefur séð myndina, þá les hann bókina. Því má segja, eins og áður kom fram, að lestur er 

orðið stærra og meira fyrirbæri sem lýkur ekki endilega þegar bókinni er lokið, en heldur 

áfram í einhverju öðru formi, hvort sem það er að bíða eftir næstu bók eða hvað, þá má 

kannski segja að lestur sé oft og tíðum orðið stærra eða viðameira áhugamál en áður þegar 

það takmarkaðist einvörðungu við bókina.  

Við framkvæmd könnunarinnar nú í ár kom í ljós að ef laus tími gefst í skólanum, líkt og 

þegar krakkarnir luku við könnunina og þurftu að bíða eftir að bekkjarfélagarnir myndu einnig 

klára könnunina svo að kennslustund gæti hafist, voru þau hvött til þess í mjög mörgum 

skólum að grípa til þess að lesa í bókum sem þau höfðu tekið að láni frá skólabókasafninu. 

Bækur sem voru ætlaðar til yndislestrar, ekki tengdar námsefninu.  

Hin ýmsu lestrarátök eru í gangi, bæði innan veggja skólans sem og utan hans. Þá eru einnig 

lestrarátök innan bæjarfélaga, eða í einstökum skólum. 
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Bókaormar, áðurnefnt lestrarátak, hófst skólaárið 2002-2003, sama vetur og sjötta 

könnunarlota rannsóknarinnar var framkvæmd. Þegar fjöldi bókaorma það skólaár er borinn 

saman við skólaárið 2008-2009 er gífurlegan mun að sjá. Skólaárið 2002-2003 voru skráðir 

inn fjórtán bókaormar, en skólaárið 2008-2009 voru skrásettir rúmlega hundrað bókaormar 

(Kennaraháskóli Íslands). Þó einhverjir bókaormar seinna skólaárið séu gerðir af börnunum 

sjálfum eða heimilum þeirra, má sjá að gífurleg aukning hefur verið í þessu lestrarátaki á milli 

þessara skólaára. 

Samkvæmt menntasviði Reykjavíkurborgar eru engin alhliða lestrarátök sem ná yfir alla 

grunnskóla landsins eða borgarinnar. Einungis er um að ræða lestrarátök sem hver og einn 

skóli stendur fyrir (Guðrún Edda Bentsdóttir, munnleg heimild, 14.september 2009). Hins 

vegar hefur menntaráð Reykjavíkurborgar sett á laggirnar starfshóp sem eiga að leggja drög 

að lestrarstefnu fyrir grunnskóla borgarinnar, og mun þessi starfshópur kanna haustið 2009 

hve margir skólar hafa sett á laggirnar lestrarátök (ibid). 

 Í Austurbæjarskóla eru svokallaðir bókasafnstímar sem er hluti af námi barna í 

upplýsingamennt, og eru fyrir allar bekkjardeildir grunnskólans. Í bókasafnstímum er lögð 

afar rík áhersla á það hjá elstu bekkjunum, 8., 9., og 10.bekk, að lesa bækur að eigin vali í 

þessum tímum. Einnig eru öll börnin með svokallaðar „skúffubækur“, en það eru bækur sem 

þau velja sér sjálf á bókasafninu til þess að hafa með sér og setja í skúffuna sína í skólastofu 

sinni. Þegar laus tími gefst í kennslustundunum eru börnin hvött til þess að grípa í 

skúffubókina sína (Inga Lára Birgisdóttir, munnleg heimild, 14.september 2009).  

Það virðist því vera svo að börn séu hvött til lesturs af skólanum, hvort sem það er í þar til 

gerðum lestrarátökum, eða jafnvel sem hluti af námsefninu.  

Bókasöfn landsins bjóða grunnskólanemum yfirleitt upp á frí bókasafnskort, en foreldrar eða 

forráðamenn barnanna þurfa að skrifa undir plagg þess efnis að börnin hafi leyfi fyrir því að 

fá slíkt kort. Bókasöfnin standa einnig fyrir margvíslegum uppákomum tengdum lestri, til að 

mynda stóð Borgarbókasafnið fyrir átaki sumarið 2009, Sumarlestri. Þá mættu börn á 

bókasafnið og fylltu út upplýsingablað þar sem fram komu helstu upplýsingar um bækurnar 

sem þau lásu. Í lok sumars voru svo veittar viðurkenningar fyrir þátttöku í átakinu 

(Borgarbókasafn Reykjavíkur). Einnig er að finna leshringi fyrir börn sem eru starfræktir af 

starfsmönnum Amtsbókasafnsins á Akureyri (Amtsbókasafnið á Akureyri). 
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Bókaútgáfa á Íslandi er alltaf sérlega blómleg í kringum jólin, og jólin fyrir síðustu könnun, 

jólin 2008, voru ekki undanskilin því, þrátt fyrir að Ísland væri að hefja siglingu sína inn í 

fjármálakreppu. Alls voru skráðir titlar í Bókatíðindum 759 talsins, sem var reyndar lækkun 

frá árinu áður, en það var reyndar metár í útgáfu (Blómleg útgáfa bóka, 2008). Því má segja 

að útgáfa bóka hafi vaxið jafnt og þétt frá árinu 2003, og hún hlýtur að vera að svara einhverri 

eftirspurn því einhverjir hljóta að lesa þessar bækur.  

Það virðist einnig vera svo að hlutur barnabóka af útgefnu efni á Íslandi sé að aukast, en árið 

1999 var hlutur barnabóka af útgefnu efni á Íslandi tæplega tíu af hundraði en árið 2007 var 

hluturinn kominn upp í 18 af hundraði (Hlutfall barnabóka eykst enn, 2009). Það má því leiða 

líkur að því að úrvalið í barnabókmenntum sé orðið enn meira en áður var, og því hafa börn 

og unglingar úr meiru að velja en áður, og eiga því kannski auðveldara með að finna eitthvað 

við sitt hæfi. Barnabókaútgáfa hér á landi er eitthvað sem hefur vakið mikla athygli erlendis 

fyrir að vera í jafn stórum sniðum og raun ber vitni. Hafsjór af barnabókum kemur út hér á 

landi á ári hverju, og hlýtur að vera að svara einhverri eftirspurn. Eitthvað af þessum 

styrkleika barnabókaútgáfu má eflaust rekja til þess að sterk hefð er hér á landi hjá mörgum 

að gefa börnum bækur í tækifærisgjafir og þá aðallega í jólagjafir (Sigrún Klara Hannesdóttir, 

1998). 

Ástæðurnar fyrir því að ungmenni virðast sækja meira í bækur geta því verið margvíslegar, 

nýmiðlarnir virðast vera að festa sig meira í sessi og því má eflaust halda fram að krakkar 

sæki í sitt lítið af hvoru í stað þess að vera föst við einhvern einn miðil. Tölvurnar og 

tölvuleikirnir halda eflaust velli þegar tölur eru skoðaðar milli ára, en ungmennin virðast vera 

farin að leita í meira mæli aftur til bókanna. Bæði eru farnar að koma út afskaplega vinsælar 

bækur og eða seríur bóka sem virðast henta bæði börnum og fullorðnum, og því má mögulega 

segja að bækur séu orðnar „svalari“ afþreying en áður, þegar viðkomandi var litinn hornauga 

fyrir að vera bókaormur. Einnig má leiða líkur að því að meiri eftirfylgni sé orðin með 

börnum í tölvum eftir að vakningarátak SAFT hófst, og því sennilegt að mörgum börnum séu 

sett einhver tímatakmörk fyrir að vera í tölvum, og frekar bent á að lesa bækur sér til 

dægrastyttingar. 
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IV. Lokaorð 

Hér hefur einkum verið fjallað um yndislestur ungmenna í því upplýsingasamfélagi sem við 

búum við hér á Íslandi í dag. Langtímarannsókn Þorbjarnar Broddasonar, „Börn og sjónvarp á 

Íslandi“, og niðurstöður frá könnununum frá árunum 2003 og 2009 hafa einkum verið í 

brennidepli og þá sérstaklega þær spurningar sem snúa að bóklestri barna og unglinga í 5.-10. 

bekk. Rannsóknin hefur staðið yfir frá árinu 1968 þegar hún var lögð fyrir fyrst, fram til ársins 

2009 þegar hún var lögð fyrir í sjöunda skipti. Niðurstöður rannsóknarinnar fram til ársins 

2009 höfðu gefið skýrt til kynna að bóklestur ungmenna færi minnkandi, og það á talsverðum 

hraða. Þessi þróun virtist vera í takti við alla þá umræðu sem hefur átt sér stað bæði hér á 

Íslandi sem og í hinum stóra heimi undanfarin ár, en hún hefur til dæmis snúist um það að 

með allri þeirri tækni sem til er í dag, verði lestur bóka undir sem dægrastytting ungmenna, og 

að hugur þeirra beinist þá í frekara mæli að tölvum og öðrum tækniundrum. Niðurstöður úr 

nýjustu könnunarlotunni sem lögð var fyrir börn og unglinga vorið 2009 gefur til annað til 

kynna, en þar kemur í ljós að bóklestur hefur aukist á milli kannana í fyrsta skipti frá upphafi. 

Í raun má segja að þessar niðurstöður komi mjög á óvart, því viðbúið hefði verið að komið 

hefði út að bóklestur færi minnkandi enn eitt árið.  

Það er eflaust margt sem spilar inn í að bóklestur sé að aukast, það virðist vera svo að 

lestrarátök, hvort sem þau eiga sér stað innan einstakra skóla eða á landsvísu, séu að skila 

talsverðum árangri. Með lestrarátökum eru börnin hvött til þess að lesa bækur sér til gagns og 

gamans, og áhugi barna og ungmenna á lestri getur kviknað í kjölfarið á slíkum átökum. Hægt 

er að byrja snemma að kynna bækur og gagn þeirra fyrir börnum, en til að mynda eru sérstakir 

barnadagar víðsvegar á bókasöfnum landsins þar sem lesið er upphátt fyrir börnin eða 

einhverjar uppákomur fyrir þau af einhverju tagi er tengjast bókum og bóklestri. Þá eru átök á 

landsvísu á borð Stóru upplestrarkeppnina fyrir börn í sjöunda bekk til þess fallin að halda 

áhuga barna á lestri lifandi, áður en þau fara í eldri bekki grunnskóla, en það virðist einmitt 

vera í elstu bekkjum grunnskóla sem dregur mest úr lestri. Einstakir skólar, sem og bókasöfn 

standa einnig fyrir lestrarátökum af ýmsum toga, og árangur þeirra virðist vera að skila sér. 

Aðgengi barna og unglinga að bókum á að vera ansi gott, en auk skólabókasafna sem er að 

finna í langflestum, ef ekki öllum, grunnskólum landsins, er að finna bókasöfn í öllum bæjum. 

Frí bókasafnskort eru í mörgum bæjarfélögum fyrir grunnskólanema eða yngri en átján ára. 

Því eiga börn og unglingar í dag mjög auðvelt að nálgast bækur sem henta hverjum og einum.   
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Áhugi foreldra eða fjölskyldu á bóklestri er grundvallarforsenda þess að barn verði áhugasamt 

um lestur, því það hefur komið í ljós að ef mikill áhugi er heima hjá viðkomandi einstakling 

fyrir bókum og lestri, eru þeim mun líklegra að hann/hún verði sjálf/ur bókhneigð/ur. En ef 

ekki er mikill áhugi á bóklestri á heimili barnsins fyrir bóklestri, er líklegt að barnið verði 

sjálft ekki bókhneigt. 

Til þess að geta verið virkur þátttakandi í því upplýsingasamfélagið sem við búum í í dag, er 

það lífsnauðsynlegt að vera læs. Ólæs kemstu ekki langt, því nota þarf læsi við svo ótalmargt, 

hvort sem það er við að lesa á umferðarskilti til að finna rétta leið, við það að leita þér að 

upplýsingum á veraldarvefnum, eða hreinlega við að horfa á erlent sjónvarpsefni með texta. 

Þrátt fyrir að tölvur og skaðsemi þeirra hafi verið í brennidepli hin síðari ár, má hafa það í 

huga að tölvur krefjast þess að þeir sem þær nota geti lesið. Lestur er því orðið víðara hugtak 

en áður var þegar það náði einkum til bóka. Því er afskaplega mikilvægt að lestri sé haldið vel 

að börnum og unglingum, bæði af foreldrum sem og leikskólum og grunnskólum. Lestur er jú 

grundvallarforsenda góðs gengis í áframhaldandi námi, og læsi nauðsynlegt til að vera virkur 

þátttakandi í upplýsingasamfélagi. 

Samkvæmt niðurstöðum nýjustu könnunarlotu „Barna og sjónvarps á Íslandi“ er bókin að 

sækja aftur í sig veðrið. Lestrarátök eiga eflaust stóran þátt í því, en ekki má gleyma því að 

undanfarin ár hafa komið út bækur og bókaseríur sem notið hafa afar mikilla vinsælda meðal 

barna og unglinga, mögulega hefur það haft sitt að segja, því eftir að börn og unglingar hafa 

dottið inn á eitthvað sem þeim líkar, sjá þau að bóklestur geti verið skemmtilegur, og að 

margar bækur sé að finna sem henta þeim. Gildi bókarinnar á upplýsingaöld er að breytast, og 

fólk að virðist vera farið að verða áhugasamara um bækur enn á ný. Vissulega hefur tölvan og 

allt sem henni fylgir farið sigurför um heiminn, en samkvæmt þessum niðurstöðum hefur 

tölvunni ekki tekist að drepa niður áhugann á bókinni. Ekki enn að minnsta kosti. 
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