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Ágrip 

Hér verður fjallað um færni og þroska sem einstaklingur þarf að búa yfir til að geta lært að 

lesa og hvað það er sem gæti haft áhrif á það að einstaklingur vilji læra að lesa. Fjallað er 

um lestrarnám og kennslu í ljósi vistfræði- og félagskenninga um nám. Settar eru fram 

rannsóknarspurningarnar: Hvernig hefur áhugi áhrif í lestrarnámi og hvað finnst sex ára 

börnum um lestur? Skoðuð er skilgreining á hugtakinu áhugahvöt og fjallað um áhrif 

áhugahvatar í lestrarnámi. Sérstakri athygli er beint að sjónarmiðum barna. Bæði hvers 

virði það er fyrir skólastarf að gefa gaum að sjónarmiðum barna og hvernig leita megi eftir 

skoðunum barna á námi og skólastarfi.Tekin voru viðtöl við tvo hópa sex ára barna þar 

sem viðhorf þeirra til lesturs vorukönnuð . Við viðtölin var notuð demantsaðferð (Dimond 

ranking) sem er viðtal með stuðningi af myndum. Í umræðum eru niðurstöður viðtalsins 

bornar saman við fræðin. Meginniðurstöður verkefnisins eru að viðhorf barna til lesturs 

mótast strax á fyrsta ári og áhugi er stór áhrifaþáttur í gengi barna í lestrarnámi. Til að 

gera lært að lesa þurfa nemendur bæði að hafa undirstöðufærni og áhuga á lestrarnámi. 

Nemendur þurfa því bæði að geta og vilja læra að lesa til að ná árangri. Umhverfi hefur 

áhrif á væntingar, líðan og viðhorf barna. Foreldrar og kennarar geta haft mikil áhrif þó 

áhugahvöt sé persónubundin og háð mörgum þáttum. Börnin sem talað var við sýndu 

áhuga á því að læra að lesa og fannst verkefnin sem um var spurt skemmtileg. Ekki er unnt 

að alhæfa út frá þessum niðurstöðum þar sem aðeins var um lítið úrtak að ræða. Vonast 

er til að vinnan nýtist höfundi í áframhaldandi námi og starfi með börnum auk þess að 

ritgerðin veki áhuga annara kennaranema, kennara og foreldra á áhugahvöt í lestrarnámi 

barna. 
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Að geta lesið og að vilja lesa (formáli) 

Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið lestur? Það væri fróðlegt að vita. Ég get 

eingöngu svarað fyrir sjálfa mig og sagt þér það fyrsta sem mér, sem kennnaranema með 

áhuga á að kenna ungum börnum að lesa, dettur í hug. Það er að lestur sé flókið ferli 

sjónrænnar og hugrænnar úrvinnslu sem samanstendur af mörgum þáttum. Til að geta 

lært að lesa þarf barn að hafa almennt góðan málþroska sem skiptist í góðan málskilning 

og góða tilfinningu fyrir hljóðum tungumálsins. Til að geta lesið sjálf sér til gagns þurfa 

börn að læra tengsl stafs og hljóðs auk þess að öðlast nægjanlega lesfimi til að skilja hvað 

þau eru að lesa. Til að kenna barni að lesa þarf að hafa góða þekkingu á málþroska sem 

undirstöðuþætti lestrarnáms og því hvernig lestrarfærni þróast. Jafnframt er nauðsynlegt 

að þekkja hvað þarf til að styðja við þá þróun hjá hverjum og einum einstaklingi.  

 Þetta er þó alls ekki eina skilgreiningin á lestri. Lestur er samt sem áður alltaf 

hugrænt ferli – ekki náttúrulegt ferli heldur atferli sem hægt er að læra. Tilgangur 

atferlisins er að lesa úr ritmálinu sem er okkar algengasta táknkerfi og er byggt upp á 

bókstöfunum. Með bókstöfum hafa verið skrifaðar allar þær upplýsingar sem við viljum 

varðveita og ótal skoðanir sem mennirnir hafa viljað deila. Sumir vilja skrá niður 

tilfinningar sínar og þrár, fræða eða skemmta. Ritmálið tekur á sig margar myndir; sögur, 

ljóð, fræðibækur og fleira, - allt eftir tilganginum. Sá sem les hefur einnig tilgang. Hann vill 

fræðast, læra, skemmta sér... og njóta. Sá sem les er dreginn áfram af þeim hvötum sem 

hann hefur fyrir lestrinum.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

 _________________________________ 
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1 Inngangur 

Læsi er talið eitt af helstu lífsgæðum hvers einstaklings. Við sem erum þeirrar gæfu 

njótandi að vera vel læs notum lestur oft nær óafvitandi og í margskonar tilgangi. Við 

notum lestur til að afla okkur þekkingar og læra eitthvað nýtt, til að bæta lífsafkomu 

okkar, öryggi og við val á tækifærum í lífinu. Lestur góðra bóka getur líka flutt okkur inn í 

ævintýraheima eða á framandi slóðir. Þannig opnar lesturinn okkurnýjar víddir í 

upplifunum og hugsun. Við mátum okkur við sögupersónur og prófum okkur í huganum í 

áður óþekktum aðstæðum. Þannig lærum við meðal annars bæði víðsýni og 

umburðarlyndi en við lærum líka á okkur sjálf og hvaða lífsgildi við viljum hafa. Af þessu 

má sjá að góð lestrarfærni er eitt besta veganesti sem við getum gefið börnunum okkar 

(Þóra Kristinsdóttir, 2000: 198). 

 Það er því afar mikilvægt að vel takist til við lestrarkennslu. Í lestrarkennslu felst að 

kenna bókstafi og hljóð þeirra, tæknileg atriði við að tengja hljóð bókstafanna saman og 

mynda orð og svo að þjálfa lesfimi og leshraða þannig að hver einstaklingur geti lesið sér 

til gagns og ánægju. Í lestrarkennslu felst einnig fleira. Lestrarkennsla þarf að vekja áhuga 

ungra barna á ritmáli. Sýna þarf börnum fram á mikilvægi og gagnsemi lesturs en ekki 

síður hversu áhugaverður og ánægjulegur hann getur verið.  

 Til að vekja áhuga barna á lestri er hægt að gera ýmislegt. Allt frá fyrsta æviári 

barnsins ætti að efla málþroska, skilning og orðaforða barnsins með því að tala við það, 

leika við það, leyfa því að skoða ritmál og skoða það með þeim og vekja athygli þeirra á 

bókum og öðru ritmálinu í umhverfinu. Síðast en ekki síst viljum við vera fyrirmyndir 

þeirra með því að lesa sjálf, lesa fyrir þau, lesa með þeim og ræða um efni textans við þau. 

Þannig eflum við skilning þeirra og gefum þeim dýrmæt tækifæri til að njóta. Þannig 

vekjum við líka áhuga þeirra á lestri. 

 Með allt framansagt í huga viljum við örugglega öll taka þátt í því að vekja áhuga 

barna á lestri, ekki síst þegar við höfum í huga mikilvægi lestrar sem þessa kjarngóða 

veganestis út í lífið. Það var það sem leiddi mig að því að kynna mér betur fræðin á bak við 

lestur og lestrarkennslu. Hvernig hefur áhugi áhrif á gengi lestrarnáms og hvað geta 

kennarar og foreldrar gert til að vekja, viðhalda og auka áhuga barna á lestri? Hvað er það 

sem ræður því að einstaklingur vill læra að lesa og hvað veldur þegar sumir nemendur 

læra ekki eins mikið og þeir geta þrátt fyrir góða kennslu og tækifæri til að læra lestur? 

 



 bls. 9 

 Markmið með þessu verkefni er að kanna viðhorf sex ára barna til lestrar og að 

skoða fræði um það hvernig áhugi og lestrarnám gætu tengst. Gerð er grein fyrir þróun 

lestrar og skoðuð skilgreining á hugtakinu áhugahvöt. Leitað er svara við tveimur 

rannsóknarspurningum: „Hvernig skiptir áhugi máli í lestrarnámi?“ og „hvað finnst sex ára 

börnum um lestur?“ Til að svara seinni spurningunni voru tekin viðtöl við tvo þriggja barna 

hópa með demantsaðferð (e. Dimond ranking). Í umræðukafla eru niðurstöður viðtalsins 

bornar saman við fræðin. Það er von mín að auk þess að nýtast sjáfri mér í námi og starfi, 

veki ritgerð þessi áhuga kennaranema, kennara og foreldra á áhugahvötum í lestrarnámi 

barna. 
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2  Bakgrunnur 

Hér verður fjallað um skilgreiningu á lestri og hvað fræði og rannsóknir segja um þróun 

lestrar. Einnig er fjallað um hvaða þættir hafa áhrif á getu og vilja einstaklingsins til að 

læra að lesa.  

2.1  Hvað er lestur?  

 Lestur er flókið ferli sjónrænnar og hugrænnar úrvinnslu sem samanstendur af mörgum 

þáttum, bæði líffræðilegum og tilfinningalegum, sem hafa áhrif á lesturinn. Þetta eru til 

dæmis sjón, heyrn, vitsmunaþroski, málþroski, einbeiting, athygli, hvatning, áhugi og 

sjálfsmynd. Umhverfi og félagslegir þættir hafa einnig áhrif, til dæmis viðhorf foreldra, 

lestrarfyrirmyndir, félagar, kennarar, lestrarhvetjandi umhverfi og kennsluaðferðir (Þóra 

Kristinsdóttir, 2000: 186).  

 Til að útskýra lestur er hér stuðst við hugtökin lestrarþróun og lestrarferli. 

Lestrarþróun lýsir því hvernig færnin til að lesa og skilja texta þróast. Lestrarþróun er 

ævilangt ferli sem rekja má allt frá fyrsta aldursári barns. Þessari þróun er oft skipt upp í 

stig sem gjarnan eru tengd aldri. Lestrarferli er hins vegar sú hugarstarfsemi sem fer fram 

við lesturinn. Ýmislegt hefur áhrif á þetta hugarstarf, til dæmis jákvætt viðhorf, reynsla, 

væntingar og tilgangur með lestrinum. Eins getur uppsetning texta og aðstæður við 

lesturinn haft þar áhrif (Þóra Kristinsdóttir, 2000:196-197). Í lestrarkennslu er nauðsynlegt 

að kennarar þekki eðlilega aldurssvarandi þróun lestrar og einnig lestrarferli 

einstaklingsins (Byrnes og Wasik, 2009: 298).  

2.1.1  Þróun lestrar 

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er hugtak sem notað er yfir fyrsta stig læsisþekkingar. 

Þá er átt við þá færni, þekkingu og viðhorf sem barn hefur til lesturs og ritunar áður en 

formlegt lestrarnám hefst. Bernskulæsi þroskast á leikskólaaldri. Það nær til þroska og 

skilnings barna á bakgrunnsþáttum lestrar; það er hljóðkerfisvitundar, bókstafaþekkingar, 

umskráningar, orðaforða, málskilnings og ritunar. Í bernskulæsi felst uppbygging þessarar 

þekkingar áður en formlegt lestrarnám hefst. Uppbyggingin fer fram í gegnum reynslu í 

málhvetjandi umhverfi og í gegnum öll samskipti barnsins (Halldóra Haraldsdóttir, 2012: 

2). Skilgreiningin á bernskulæsi er sett hér fram til að undirstrika að lestrarnám hefst í 

raun löngu áður en barn byrjar í grunnskóla. Það hefst með því að barnið eflist í 

málþroska, það eykur orðaforða sinn og skilning með samtölum við fullorðna sem og 

jafnaldra og með því að hlusta á lestur bóka, syngja og svo framvegis. Börnin fara að veita 
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ritmálinu athygli og læra að þekkja einstök orð í umhverfinu í sjón. Þau læra kannski 

einhverja bókstafi og ritun, til dæmis að skrifa nafnið sitt. Þau lesa hins vegar ekki 

bókstafina og orðin, þau greina þá frekar og móta sem myndir. Málskilningur og tilfinning 

fyrir tungumálinu eflist líka með því að hlusta á lestur. 

 Mikilvægt er fyrir kennara og alla þá sem koma að lestrarkennslu og lestrarþjálfun 

barna að þekkja vel til lestrarþróunar. Lestrarþróun er oft sett fram sem stigskipt ferli til 

að átta sig betur á eðlilegri þróun og sem verkfæri til að meta stöðu nemenda í þessari 

þróun. Nokkrir fræðimenn á sviði lestrar hafa sett fram sína eigin stigskiptingu. Michael P. 

O.Donnell og Marco Wood (1992:4-6) hafa sett fram fimm stig lestrarþróunar. Hér er 

stuðst við þýðingu Þóru Kristinsdóttur (2000) á heitum þessara stiga og umfjöllun hennar 

um stigin í kaflanum „Að lesa ... list er góð“ í Lestrarbókinni okkar. Þessi stig eru: 

undirbúningsstig, lestrarbyrjun, breytingar eða umskipting, undirstöðulestur og 

fágunarstig. 

 Þóra segir fyrsta stigið, undirbúningsstigið eiga við um börn á forskólaaldri og að á 

því stigi séu börn að uppgötva ritmálið. Þau fara að gera sér grein fyrir því að rittáknin feli 

í sér merkingu sem ráðin verður með því að kunna að lesa. Á þessu stigi er lesið fyrir börn, 

þau skoða bækur og lesa kannski í þykistunni. Ekki er sagt nákvæmlega hvenær fyrsta 

stigið hefst en ef litið er til þess að málþroski og kynni af ritmáli eiga sér stað strax á fyrsta 

ári mætti teygja fyrsta stigið, undirbúningsstigið, alveg þangað niður. Næsta stig er 

lestrarbyrjun. Þá fara börnin til dæmis að þekkja orð sem þau sjá oft og hafa sérstaka 

merkingu fyrir þau. Í fyrstu skynja þau þessi orð sem myndir en fara svo smám saman að 

gera sér grein fyrir að bókstafirnir standa fyrir ákveðin hljóð. Þóra segir algengt að börn 

séu á þessu stigi á aldrinum 6-7 ára. Þessi tvö fyrstu stig lýsa sama ferli og bernskulæsið 

sem nefnt var hér í upphafi kaflans. 

 Þriðja stig lesþróunarinnar er nefnt breytingastig eða umskiptingastig. Stigið er 

framhald af lestrarbyrjunarstiginu en nú hafa börnin aðeins byrjað á umskráningu; að 

tengja bókstafi og hljóð, og fara nú að geta lesið hægt. Ef allt er eðlilegt verður mikil 

auking í hraða hjá börnum á aldrinum 7-10 ára og þau fara að nýta sér þekkingu sína af 

talmálinu og sjónrænan orðaforða til að ná hrynjandi og sjálfvirkni í lestrinum. Sjónrænn 

orðaforði er þau orð sem börnin bera kennsl á sem heild í sjón og þurfa því ekki að 

umskrá frá hljóði til hljóðs. Misjafnt er hversu vel börnunum gengur að ná lestrarhraða en 

lykilatriðið hér er æfing. Fjórða stigið nefnist undirstöðulestur. Börnin þekkja nú fleiri orð í 

sjón og ná smám saman meiri sjálfvirkni í lestri. Með sjálfvirkni er átt við að umskráningin 

er orðin fyrirhafnarminni og áreynslulausari og lesturinn því liprari. Með meiri sjálfvirkni 

fer minni orka í umskráninguna og barnið getur einbeitt sér betur að skilningnum. Það 

getur farið að lesa til að bæta við sig þekkingu, ekki aðeins til að æfa lestrarfærnina sjálfa. 
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 Síðasta stigið í þessari skiptingu lestrarþróunar er fágunarstig (refinement). Eins og 

nafnið gefur til kynna fer þar fram fínpússun og nákvæmnisvinna. Nemendur öðlast meiri 

þjálfun í öllum framangreindum þáttum. Lesturinn verður sjálfvirkari, nákvæmari en 

einnig fyrirhafnarminni og því getur nemandinn einnig lesið flóknara efni með dýpri 

skilningi. Framför á þessu stigi er mikilvæg til að nemandinn geti lesið sér til þroska og 

ánægju alla ævi. Flestir nemendur hafa náð þessu stigi í lestri í 7.- 8. bekk grunnskóla. Þó 

þetta sé síðasta stigið í flokkun lestrarþróunar þá er lestur, eins og áður sagði, ævilangt 

ferli. Hafi einstaklingur náð grundvallarfærni í lestri heldur hann áfram að þróa lestur sinn 

á þessu stigi eftir því hvernig efni hann les og hveru mikið hann les (Þóra Kristinsdóttir, 

2000: 187-189). 

2.1.2 Að geta lært að lesa 

Getan til að læra að lesa og tileinka sér lestur til gagns felst í tveimur meginþáttum: Færni 

til að lesa úr bókstafstáknum og færni tilað skilja það sem lesið er. Færnin til að lesa úr 

bókstafstáknum er nefnd umskráning en færnin til að skilja þann texta sem lesin er nefnd 

lesskilningur. Þó færninni til að lesa sé skipt í þessa tvo þætti þá tengjast þeir hvor öðrum. 

Lesskilningurinn er háður færni í umskráningu, það er að nemandi þarf að vera búinn að 

ná færni í umskráningu til að skilja þann texta sem hann er að lesa. Þessi færni kallast 

lesfimi eða sjálfvirkni. Lesskilningur er hins vegar í grunninn byggður á almennum 

málskilningi (hlustunarskilningi) barnsins (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigmundsdóttir, 

Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010: 3). Það er því ekki nóg að hafa 

náð góðri færni í tæknilegu hliðinni við að umskrá bókstafstákn í hljóð heldur byggist 

getan til að skilja textann á málþroskanum, orðaforða barnsins og tilfinningu fyrir 

tungumálinu. 

 Árið 1986 settu Gough og Tunmer fram líkan til að skýra tengsl þessara þátta. 

Líkanið kallast The simple view of reading eða einfalda lestrarlíkanið. Líkanið gerir ráð fyrir 

að umskráning og málskilningur séu tveir aðskildir þættir sem skýri báðir þá færni sem 

lesandi þarf að ná til að ná lokamarkmiði lestrar sem er að lesa sér til skilnings (Steinunn 

Torfadóttir o.fl., 2010: 3). Líkanið hefur náð mikilli útbreiðslu og þykir skýra vel grunninn 

að lestrarfærni. Líkanið nýtist einnig vel til að greina færni nemenda og til að geta á grunni 

þess mætt börnum með viðeigandi inngripum í kennslu eftir því hvar á kvarðanum þau 

lenda. Skimunarprófið Leið til læsis kannar undirliggjandi færni í báðum þessum þáttum 

(Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010: 4). 
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Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið. 

(Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011:10). Þýðing höfundar. 

 

Á mynd 1 má sjá líkan Gough og Tunmer frá 1986. Á láréttum ás er umskráning en á 

lóðréttum ás hlustunarskilningur. Miklar líkur eru á að nemendum sem mælast með 

góðan grunn til umskráningar og góðan hlustunarskilning muni ganga vel í lestrarnámi. 

Nemendur geta svo haft góða umskáningarhæfni og náð tæknilega góðum tökum á lestri 

án þess að geta lesið sér til skilnings ef mál-/hlustunarskilningi er ábótavant. Vinstra 

megin við y ásinn lenda þeir nemendur sem hafa slaka umskráningarhæfni. Nemendur 

sem hafa slaka umskráningarhæfni en góðan hlustunarskilning eru í áhættuhóp fyrir 

dyslexíu (lesblindu). Nemendur sem hafa bæði slakan hlustunarskilning og slaka 

umskráningafærni eiga bæði við lesskilningsvanda að stríða og eru í áhættuhóp vegna 

dyslexíu  (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010: 4). Af þessu má sjá að færni á báðum sviðum, 

hljóðkerfisþætti og málskilningi er nauðsynleg til að geta lesið af öryggi og nákvæmni sér 

til gagns. 

2.1.3 Að vilja læra að lesa 

Lestrarferli er það hugarstarf sem á sér stað við lestur. Þetta hugarstarf skiptist í ytra og 

innra ferli. Með ytra ferli er átt við sjónrænu skynjunina og úrvinnslu hennar og með innra 

ferli er átt við hugræna úrvinnslu. Það sem hefur áhrif á sjónrænu skynjunina er til dæmis 

uppsetning texta en það sem hefur áhrif á hugrænu úrvinnsluna er til dæmis fyrri þekking, 
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viðhorf, reynsla, tilgangur, orðaforði og aðstæður við lesturinn (Þóra Kristinsdóttir, 

2000:197). Lestrarferli er því huglægt og persónulegt ferli hvers einstaklings sem ræðst af 

þessum áðurnefndu þáttum og af samspil þeirra. Til dæmis hefur fyrri reynsla og þekking 

áhrif á viðhorf einstaklings til lesefnisins. 

 Það er einmitt tilfinning nemandans fyrir tilgangi lestrar og viðhorf nemandans til 

lestursins sem hér verður skoðuð. Af hverju ætli barn taki upp bók til að lesa? Hvað ræður 

vali barna á lesefni? Til að leita svara og setja fram útskýringu á þessu framtaki 

einstaklings og miklu fleiru sem varðar hvata að námi hafa rannsakendur og fræðimenn 

notað enska hugtakið motivation. Íslensk þýðing þessa hugtaks er áhugahvöt, tilhvatning 

eða áhugi (Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 1998: 19). Í bókinni Language and 

Literacy Development, What Educators Need to Know leggja Byrnes og Wasik til 

grundvallar eftirfarandi skilgreininu á hugtakinu áhugahvöt (e. motivation): 

Fræðilegt hugtak til að útskýra frumkvæði , ákvarðanir og ásetning hegðunar 
einstaklings í ákveðnum aðstæðum. Áhugahvöt ræðst af fjölmörgum þáttum svo 
sem fyrri reynslu, núverandi athöfnum eða markmiðum í framtíðinni og skýrir af 
hverju sumir leggja mjög mikið á sig til að lesa þungan texta meðan aðrir gefast 
auðveldlega/fyrr upp en aðrir. Margir þættir hafa áhrif á áhugahvöt 
einstaklingsins. Þar má nefna markmið, þekkingu á hvernig hægt er að ná 
markmiðum sínum, persónulegan mælikvarða á hvað er nógu gott, trú á hæfileika 
sína, tilfinningar, áhuga og gildi (Byrnes og Wasik, 2009:277). 

Áhugahvöt er oft skipt upp í innri og ytri áhugahvöt. Byrnes og Wasik styðjast við 

hugmynd Deci og Ryan um þessa skiptingu. Munurinn þar á milli liggur í því á hvernig 

hvötum verknaður byggist. Þegar einstaklingur leggur stund á eitthvað til að verða hæfur, 

öðlast leikni eða til að svala fróðleiksfýsn sinni er hann drifinn áfram af innri áhugahvöt en 

þegar einstaklingurinn sýnir ákveðna hegðun til að fá verðlaun, viðurkenningu eða forðast 

refsingu er það vegna ytri tilhvatningar/ áhugahvatar (Byrnes og Wasik, 2009:295). 

 Það að huga að áhugahvöt nemenda er ekki nýtt af nálinni. Fyrir um 100 árum 

síðan talaði Guðmundur Finnbogason um það sem fyrstu skyldu kennara að venja 

nemendur á það að lesa af athygli og kryfja það sem þeir væru að lesa. Hann lagði áherslu 

á lestur innihaldsríkra texta og að nemendur næðu góðri lestrarfærni til að geta lesið sér 

til gagns og gleði. Um þetta skrifar Kristín Indriðadóttir (2005) í kafla sínum „Að vekja 

lestrarfýsn.“ – hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar um gildi bókasafna fyrir 

lýðmenntun. Þar er sagt frá áhuga Guðmundar á að auðvelda aðgengi að bókum með 

uppbyggingu bókasafna í skólum og áherslu hans á að kenna börnum að nota bækur. Ekki 

ætti aðeins að nota bækur í kennslu þar sem kennarinn setti fyrir eða útlistaði ákveðið 

efni heldur væri hlutverk kennarans einnig að fá nemendur til að lesa aðrar bækur upp á 

eigin spýtur. Kennarinn ætti að leiðbeina börnum um val á bókum, kenna þeim að nota 
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efnisorðaskrá í handbókum og hvetja nemendur til þess að kynna sér efni, skrifa niður og 

segja frá í kennslustundum til að glæða áhuga og umræður. Guðmundur nefndi 

sérstaklega hvernig nota mætti dagblöð sem þá voru frekar ný af nálinni í kennslu. Með 

dagblöðum væri hægt að glæða áhuga með fréttum og víkka þar með sjóndeildarhring 

barnsins. Dagblöð mætti einnig nota til að skoða ólík og misvönduð skrif með gagnrýnum 

augum (Kristín Indriðadóttir, 2005:137-140). 

  Edmunds og Bauserman (2006) sem eru báðar grunnskólakennarar vildu nálgast 

sjónarmið barna til lestrar. Þær lýsa tilraun sinni til að komast að því hvað það er helst 

sem fær börn til að öðlast og viðhalda áhuga á lestri. Í kennslu sinni höfðu þær oft heyrt 

nemendur segjast hata að lesa og að þeir lesi aldrei bók. Þær höfðu reynt ýmislegt og lesið 

sér til um hvað það er sem helst hefur hvetjandi áhrif á áhuga. Þær höfðu komist að raun 

um að ytri hvatar eins og verðlaun eru ráð sem duga ekki til varanlegra breytinga á 

viðhorfi barna til lesturs. Þær bentu á að mikið sé til af rannsóknum um lestur en þær fjalli 

flestar um lestur sem vitsmunalegt ferli. Minna sé til af rannsóknum á áhuga og 

áhugahvöt til lestrar en það sé þó efni sem kennurum finnst þarft að vita meira um.  

 Í rannsókn sinni leitast Edmunds og Bauserman (2006) við að fá fram sjónarmið 

barnanna sjálfra með því að taka við þau viðtöl. Niðurstöður úr viðtölunum eru að það séu 

einkum sex þættir sem fá börn til að vera spennt fyrir lestri. Þetta eru hvernig börn geta 

speglað sjálfan sig í sögunni, hvað þeim finnst vera athyglisverðar sögupersónur, hvort 

lesefnið höfðar til persónulegra áhugamála lesandans, aðgengi að bókum og þátttaka 

annarra. Varðandi það hvernig aðrir geta haft áhrif á áhuga barna á lestri var algengast að 

þau segðu eftirfarandi atriði hafa mest áhrif: að gefa börnum eða kaupa fyrir þau bækur, 

að lesa fyrir þau og með þeim auk þess að ræða um bækur við þau. Börnin töldu þá aðila 

sem helst hefðu áhrif á áhuga sinn til lestrar vera mæður og aðra fjölskyldumeðlimi, s.s 

ömmur og systkini en einnig nefndu þau kennara sem undirstrikar mikilvægi þeirra í að 

vekja áhuga á lestri. 

 Það eru ekki bara skáldsögur sem börnum finnst áhugavert að lesa. Niðurstöður 

Edmunds og Bauserman (2006) sýna að mörg börn sækjast eftir fræðibókum. Þau vilja vita 

meira um áhugamál sín og hafa gaman af því að deila fróðleik sem þau hafa lesið með 

öðrum. Oft eru það dýr, lönd og lífríki sem heilla og börnin vilja vita meira um. Hvað 

skáldsögurnar varðar eru það sögupersónurnar, persónuleg áhugamál og aðgengi að 

úrvali bóka sem hefur mest áhrif á val þeirra á bókum. Edmunds og Bauserman (2006) 

leggja því áherslu á að kennarar hafi þetta í huga þegar þeir velja úrval bóka til að hafa í 

skólastofunni, að þar geti allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Sumir kjósa fyndnar sögur og 

húmor, aðrir spennandi og ógnvekjandi sögur og svo framvegis. Þar sem val er stór 
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áhrifaþáttur ættu kennarar einnig að hafa í huga frekara aðgengi barna að bókasöfnum 

eftir þörfum og áhuga. 

 Í greininni eru margar fleiri hugmyndir sem kennarar og foreldrar geta haft í huga 

til að hlúa að áhuga barna á lestri.  Það er verðugt verkefni því eftir því sem barn hefur 

meiri áhuga á lestri les það meira og ver meiri og meiri tíma í lestur. Það eykur jafnframt 

líkur á að þessi áhugi haldist ævilangt. Rannsakendurnir binda vonir við að með því að 

koma til móts við þessi sjónarmið barnanna aukist tíðni jákvæðra ummæla um lestur á 

kostnað neikvæðra (Edmunds og Bauserman, 2006). 

 Þær Edmunds og Bauserman (2006) bentu á að nemendur hafa ólíkan smekk á 

lesefni og því nauðsynlegt að kynna fyrir börnum mismunandi texta og greiða aðgengi 

þeirra að fjölbreyttu efni. Arnold B. Cheyney, prófessor við University of Miami, hefur 

skrifað bók um hvernig nota megi dagblöð í kennslu, þar með talinni lestrarkennslu, 

uppbyggingu þekkingar á nærumhverfi, heimsmálum, áhugamálum og fleira. Cheyney 

(1992) fjallar um hvernig dagblöð geta höfðað til áhugahvatar. Dagblöð tengjast 

raunveruleikanum og innihalda fjölbreytt efni þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað 

við sitt hæfi. Cheyney (1992) telur líklegt að nemendur myndu frekar velja að lesa nýjustu 

upplýsingar um áhugamál sín, til dæmis fótbolta eða körfubolta heldur en fræðitexta í 

skólabókum. Cheyney bendir á að rannsóknir ANPA Foundation hafa sýnt að nemendur 

sem hafa lært í gegnum dagblöð í skólanum vita meira um uppákomur í nærumhverfinu, 

eru meðvitaðri um stjórnmál, vita meira um heimsmálin, hafa jákvæðari viðhorf til skóla 

og auka lestrarfærni sína og viðhorf til lestrar (Cheyney, 1992: viii-ix). Bók Arnolds er 

komin til ára sinna og dagblöð á pappír gegna ekki eins stóru hlutverki nú en yfirfæra 

mætt margar af hugmyndum Cheyney með því að nota fréttamiðla á internetinu. 

 Nám þarf að hafa tilgang og vera merkingarbært fyrir eintaklinginn. Námsþörf er 

nauðsynleg til að geta lært og til að einstaklingur finni sér leiðir sem henta hverjum og 

einum við nám (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005:25). Þetta undirstrikar mikilvægi þess að nemendur séu virkir í námi sínu og að nám 

sem byggir á innri hvötum sé það æskilegasta. Bong (2008) bendir á hve félagslegt 

umhverfi er stór áhrifaþáttur á áhuga, sjálfsöryggi og vellíðan í námi barna. Áhugi á námi 

og áhugahvöt er persónubundin og háð mörgum þáttum og misjafnt er hversu mikil áhrif 

umhverfið hefur á einstaklinginn. Einkenni sjálfsöruggra og áhugasamra nemenda eru að 

sýna þrautsegju og vilja reyna. Þeir taka það ekki sem áfellisdóm þó þeir fái 

einhverntímann lága einkunn eða vitnisburð en vilja læra af því. Fyrir aðra getur mikil 

pressa frá umhverfinu valdið ótta við að fá lágar einkunnir eða að lækka í áliti hjá sínum 

nánustu. Þeir geta forðast það að biðja um aðstoð því þeir vilja ekki koma upp um 

veikleika sína og geta þá frekar jafnvel leiðst út í að svindla. 
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 Í rannsókn Bongs (2008) er skoðað samband foreldra og barna og væntingar og 

kröfur foreldra til námsárangurs barna sinna. Einnig eru áhrif jafninga og kennara skoðuð, 

annars vegar á mælanlegan árangur, þ.e. einkunnir og svo á áhuga og innihald náms. 

Þessu tengjast svo þættirnir hvort nemendur leita sér aðstoðar við námið eða hvort þeir 

reyni að svindla til að ná betri einkunnum. Bong (2008) setti fram þá tilgátu að þrýstingur 

frá foreldrum og jafningjum hefði meiri áhrif á áhugahvöt en aðrir þættir svo sem áhrif 

kennara og niðurstöður hennar voru að svo sé. Persónulegur áhugi ungra barna og 

unglinga á námi almennt er mjög háður viðhorfi félagslega umhverfis þeirra. Miklar 

væntingar og kröfur foreldra um árangur í námi höfðu áhrif á það að börnin vilja standa 

sig í námi. Það er hins vegar alls ekki alltaf vegna áhuga á námi heldur frekar vegna ótta 

við að bregðast væntingum foreldra sinna. Bong telur að kröfur og væntingar foreldra til 

barna sinna í því umhverfi sem rannsóknin fór fram orsaki streitu og hafi áhrif á sjálfsmat. 

Sumir nemendur standa sig mjög vel í námi en af „röngum“ ástæðum, þ.e. að læra til að 

þóknast öðrum eða miða aðeins við að fá gott námsmat. En svo eru aðrir sem ekki fá eins 

góðar einkunnir sem njóta sín samt í námi og hafa jákvætt viðhorf til náms. Til að skýra 

mun á þessu hefur yfirleitt verið gripið til útskýringa um mismunandi áhugahvöt 

einstaklingsins en rannsóknir hafa nú sýnt að áhugahvöt er ekki eins sjálfráð og 

persónuleg og áður hefur verið talið. Hún ræðst að miklu leiti af félagslegu umhverfi og 

menningu og samþykki umhverfisins hefur þar mikil áhrif. Einstaklingar eru þó missterkir 

og áhrif umhverfisins mismikil eftir persónuleika hvers og eins. Sett var fram sú tilgáta að í 

því umhverfi sem rannsóknin fór fram í hefðu foreldrar meira vægi en kennarar og 

reyndist það rétt. Í þessu umhverfi gera foreldrar miklar kröfur um gott námsmat og 

leggja áherslu á þær fórnir sem foreldrar hafa fært til að börn þeirra geti stundað nám. Í 

þessu menningarumhverfi eru börn því undir mikilli ytri pressu um að standa sig (Bong, 

2008:191-217). 

 Í rannsóknum Bong (2008) og Edmunds og Bauserman (2006) voru þáttakendur 

nemendur á mið- og unglingastigi. Hjá ungum börnum er yfirleitt ekki farið að gæta kvíða 

og óraunhæfra eða neikvæðra væntinga til náms. Að meðaltali minnkar áhugahvöt í námi 

með aldri og gætir þess einna mest í lestri. Ástæður eru sagðar endurtekningar og skortur 

á vali auk persónulegrar reynslu, þ.e. fyrri árangurs og mistaka. Ung börn eru bjartsýn og 

ástæða er til að hlúa að bjartsýni þeirra og jákvæðum viðhorfum. Nauðsynlegt er að þau 

fái lesefni við hæfi. Þegar nemendur upplifa að þeir ráði ekki við lesefni eða hafi ekki 

stjórn í aðstæðum hefur það áhrif á viðhorf þeirra (Byrnes og Wasik, 2009:301-303). 

Sérstaklega ætti að gæta að sjálfsmynd barna sem lenda í lestrarerfiðleikum vegna 

vangetu því sýnt hefur verið fram á að þau börn sem hafa trú á getu sinni eru til í að leggja 

meira á sig til að ná árangri (Byrnes og Wasik, 2009:299) Rannsóknir hafa sýnt að hvað 
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varðar áhuga mjög ungra barna á að læra stafina og að læra að lesa skiptast börn í tvo 

hópa. Fyrri hópurinn samanstendur af börnum sem hafa óvenju mikinn áhuga á 

bókstöfum, orðaleikjum og biðja oft um bóklestur. Þessi börn spyrja mikið og biðja oft um 

að fá að læra að lesa og að læra bókstafina  á aldrinum þriggja til fjögurra ára. Fleiri börn 

falla þó í hinn hópinn sem kallaður er dæmigerður. Læsisreynsla þessara barna byggist 

mikið á frumkvæði annarra, svo sem  foreldra sem bjóða barni bóklestur. Þessi börn eru 

ekki tilbúin að læra að lesa fyrr en um 5-6 ára aldur og gætu jafnvel streist á móti eða 

neitað ef þrýst er á þau fyrr. Þetta er ekki tengt forsendum barnanna til að læra að lesa 

heldur af því að þau vilja ekki, hafa ekki áhuga (Byrnes og Wasik, 2009:304) 

 Þátttaka foreldra í námi barna sinna er mikilvæg og tengsl heimila og skóla byggð á 

trausti geta skipt sköpum fyrir árangur og áhuga barna í skóla. Rannsókn Epsteins (1989) 

sýndi að mikill meirihluti foreldra vill taka þátt í námi barna sinna og að foreldrar hafa 

meiri áhuga á samvinnu við skólann um nám barna sinna heldur en að taka þátt í 

nefndarstörfum eða foreldrafélagi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:97). Þátttaka foreldra í 

heimanámi barna er sérstaklega mikilvæg. Hún tengist þörf barnanna fyrir að vita að fylgst 

sé með þeim og börn eru þá hvött til athafna sem hæfa þroska þeirra, oft í tengslum við 

hugmyndir eða tilmæli frá skólanum. Væntingar kennara til og áhugi hans á hverjum og 

einum nemenda sinna hafa bæði áhrif á líðan og gengi barnanna í námi og jákvæð áhrif á 

samstarf og þátttöku foreldra (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:101-104). Það sem er 

mikilvægast að foreldrar geri til að hvetja börn til lestrar er að tengja lestur við ánægju og 

eiga ánægjulegar stundir með börnunum sínum við lestur. Foreldrar ættu ekki að bera 

gengi barna sinna saman við önnur börn eða þrýsta mikið á þau en þess heldur að deila 

ánægjulegum lestrarathöfnum með börnum sínum og vera góðar lestrarfyrirmyndir. Það 

hjálpar börnunum best til að skilja tilgang lestrar (Cullingford, 2001: 75-76). 
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3  Lestrarnám og áhrifavaldar í lestarnámi 

Lestrarnám hefur þá sérstöðu að vera lykill að öðru námi en þó er lestrarnám mjög 

dæmigert námsferli. Það felst í því að læra að breyta hugmyndum í aðgerð, nota -aðgerðir 

til að skapa hugmynd, bera kennsl á vísbendingar og gera sér grein fyrir samhengi. Fyrst 

þurfa börn því að læra hvernig á að lesa og ná valdi á þeirri aðgerð. Þegar færni er náð í 

tæknilegum þáttum lestrar ná börnin svo valdi á að nýta sér lesturinn til skilnings og 

þannig verður hann grunnur og lykill að frekara námi (Cullingford, 2001: 1). 

 Lestrarnám hefst ekki daginn sem barn byrjar í grunnskóla. Undirbúningur 

lestrarnáms hefst strax á fyrsta ári barnsins. Hann hefst með örvun frá umhverfinu, með 

því að hlusta á tungumálið, hlusta á lestur og með máltökunni þegar foreldri bregst við 

tilraunum barnsins til að mynda hljóð og síðar orð. Umhverfið og samskipti hafa því mikil 

áhrif á barnið, lestrarnám þess og viðhorf til lesturs sem mótast snemma. Það er þekkt 

staðreynd að fyrsta reynsla á ákveðnu sviði hefur áhrif á viðhorf til þess síðar á ævinni 

(Þóra Kristinsdóttir, 2005:186-195). 

 Börn þurfa að læra hvernig á að lesa. Kennarar og foreldrar þurfa að hafa þekkingu 

á ferli náms almennt og einnig sérstaka þekkingu á lestrarnámi til að geta leitt og 

aðstoðað börnin við námið (Cullingford, 2001:1-2). Það er margt sem hefur áhrif á nám. 

Þar eru vitundin um tilgang námsins, viðhorf og áhugi lykilatriði. Viðhorf og áhugi mótast 

af samspili einstaklings og umhverfis. Umhverfi og uppalendur hafa sterk áhrif á viðhorf, 

áhuga, gildi, væntingar og fleira. Til að útskýra þessi áhrif er hér fjallað um nokkrar 

kenningar um nám. 

3.1  Kenningar um nám 

Landsbo Villumsen og Skovbo Jensen (2005) styðjast við skilgreiningu Knud Illeris á námi. 

Illeris leggur áherslu á að nám sé ekki bara vitsmunalegt ferli heldur samspil 

vitsmunalegra, sálfræðilegra og samfélagslegra þátta. Hann heldur því fram að ekki sé 

hægt að skilja einhvern þessara þátta frá þegar talað er um nám. Um er að ræða samspil 

allra þátta og áhrif þeirra á hvern annan. Tilfinningar geta til dæmis haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif á virkni og þroska vitsmunalegra þátta og sömuleiðis geta skilaboð frá 

samfélaginu og umhverfi haft áhrif á nám. Eins getur nám vakið upp ákveðnar tilfinningar 

eða viðhorf hjá einstaklingnum og þannig haft áhrif á áhuga á námi. Það verður ekki hjá 

því komist að þessir þættir vinni allir saman og því geta þeir ýmist virkað sem bremsa eða 

vítamínsprauta hver á annan (Landsbo Villumsen og Skovbo Jensen, 2005: 9-10). 
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 Fjölmargar fleiri kenningar um nám eru á sömu lund, að nám sé samspil margra 

þátta og að það sé fleira en greind sem hefur áhrif á nám. Þessar kenningar hafa verið í 

brennidepli síðustu þrjá til fjóra áratugina (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 76-87). Seinni tíma 

uppeldisfrömuðir og fræðimenn hafa framkvæmt fjölda rannsókna sem renna stoðum 

undir þessi tengsl og margt hefur verið skrifað. Staðfest hafa verið áhrif umhverfis og 

menningar á nám einstaklingsins og einnig áhrif væntinga og viðhorfs einstaklingsins á 

nám sitt (Bempechat og Elliott, 2002: 1-2). Hér á eftir er fjallað um vistfræðikenningar um 

nám, félagslega hugsmíðahyggju, atferliskenningar og síðtímahugmyndir 

(postmodernisma). 

3.1.1  Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

„Það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ er þekkt afrískt máltæki sem á vel við hér. 

Samfélag og menning hafa áhrif á mótun skólastarfs og viðhorf til barna. Þannig voru 

önnur viðhorf til barna hér á landi fyrir nokkrum áratugum. Börn voru þá virkir 

þátttakendur í samfélaginu og ætlast var til að þau tækju þátt í að skapa verðmæti og 

tryggja afkomu fjölskyldna sinna. Hvort sem okkur finnst þróunin síðan þá jákvæð eða 

neikvæð er enginn vafi á að hlutverkin breyst. Hlutverk barna og viðhorf samfélagsins til 

þeirra eru breytt. Tilfinningin er sú að viðhorfin séu einnig óljósari. Ætla mætti að þessi 

breyting hefði fært börnum meira frelsi og val en undanfarna þrjá áratugi hafa margir 

fræðimenn viljað meina að börn séu nú óvirkir þátttakendur í þeirri stöðu sem þau eru í 

dag (Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir, 2012:179-180). 

 Urie Bronfenbrenner setti fram líkan sem lýsir áhrifaþáttum í umhverfi barna. Þar 

lagði hann áherslu á að líta beri á barn út frá heildrænu samhengi. Þar hafi félagslegir, 

sögulegir, menningarlegir og umhverfislegir þættir áhrif. Annars vegar eru þessir þættir í 

nærumhverfi barnanna. Þar eru til dæmis heimilið, nánasta nágrenni og skólinn - þetta er 

nefnt nærkerfi. Þetta er miðdepillinn í tilveru barnsins en nærkerfið er svo undir áhrifum 

og í samskiptum við stofnanakerfi. Undir stofnanakerfi fellur skólakerfið í heild, 

heilbrigðiskerfið, vinnustaðir og fjölmiðlar. Ef við lítum á svo á að hér séu komnir tveir 

hringir í kringum barnið þá er lýðkerfið þriðji hringurinn. Þar eru menningarleg gildi hvers 

samfélags, almennt gildismat og sýn fólks á börn og menntun. Eftir að Bronfenbrenner 

setti fram vistfræðinálgun sína hafa fleiri fræðimenn rannsakað nám og líðan barna út frá 

þessum forsendum. Lagt hefur verið út af kenningum Bronfenbrenners og líkan hans 

útfært með áherslu á gagnvirkni milli kerfa (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:76-77). Þessar 

kenningar skýra hvernig barnið er hluti af samfélagi sem mótar sjálfsmynd þess og viðhorf 

til náms. 
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3.1.2  Félagsleg hugsmíðahyggja og atferliskenning 

Í félagslegri hugsmíðahyggju er byggt á kenningum Piaget, Vygotsky og Dewey. Piaget 

lagði áherslu á samspil einstaklings og umhverfis. Hann leit á kennara og samnemendur 

sem samverkamenn. Einnig taldi hann áþreifanlega hluti og tilraunir efla 

vitsmunaþroskann (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:16) Vygotsky setti fram kenningu um 

svæði mögulegs þroska, að börn bæti við fyrri þekkingu og reynslu sína í samspili við 

getumeiri einstaklinga. Auk hugmynda Vygotskys og Piagets liggja hugmyndir Deweys um 

þátt reynslunnar í menntun hvers einstaklings til grundvallar félagslegri hugsmíðahyggju 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012:4). Í hugsmíðahyggju er byggt á virkni einstaklingsins og 

horft til þess að vekja forvitni, gagnrýna hugsun og áhuga á viðfangsefninu. Námið fer 

mikið fram með samskiptum við félaga og kennara þar sem þeir deila skilning sínum á 

viðfangsefni með því að segja frá hugsun sinni og með því að prófa hugmyndir sínar 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl, 2005:16). Með kennslu í anda hugsmíðahyggju er lögð áhersla á 

virkni nemenda , samskipti nemenda og kennara, gagnrýna hugsun og skilning, 

merkingabær viðfangsefni og sjálfsmat nemenda. Hugsmíðahyggja byggir á því að virkja 

innri áhugahvöt nemandans og tengja nám fyrri þekkingu og reynslu (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005:18). 

 Atferliskenning byggir hins vegar á kenningum Pavlov og Skinner um styrkingu á 

æskilegri hegðun. Samkvæmt þessari kenningu er hægt að breyta hegðun með ákveðinni 

eftirfylgni þar sem veitt er umbun fyrir að fylgja reglunum og vinna verkefni sem kennari 

setur fyrir á þann máta sem kennari útskýrir. Áhersla er á að að nemandi fái markvissa 

þjálfun og færni í viðfangsefnunum. Kennsla samkvæmt atferliskenningu er kennarastýrð, 

markmið eru skýr og inntak ákveðið. Samkvæmt kenningunni er námsefni kennt í rökréttri 

röð og áhersla á fræðileg gæði. Atferliskenning byggir á að styrkja nemendur með ytri 

hvötum (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:16-18).  

3.1.3  Síðtímahugmyndir 

Nýrri kenningar um nám kallast síðtímahugmyndir. Þar hafa fræðimenn eins og David 

Elkind og einnig Gunilla Dalberg og félagar hennar leitast við að skilgreina stöðu barna í 

nútímaþjóðfélagi, hvað hefur áhrif á nám þeirra og hvernig samfélagið ætti að koma til 

móts við börnin þar sem þau eru stödd. Síðtímahugmyndir hafa lagt áherslu á að börn séu 

og eigi að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Auk þess að vera hluti af umhverfinu og 

undir áhrifum þess séu þau hins vegar einnig sjálfstæðir einstaklingar með eigin vilja og 

áhugamál. Hvernig áhrif umhverfið hefur er því einnig undir einstaklingnum sjálfum, 

persónuleika hans, komið. Síðtímahugmyndir gagnrýna einsleitt skólakerfi og leggja 
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áherslu á að börn læra á mismunandi hraða og á mismunandi hátt  (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007: 80-88). Að nálgast sjónarmið barna 

Áður hefur verið vitnað í grein Þóru Kristinsdóttur, „Að lesa ... list er góð“ en þá grein 

skrifar Þóra út frá umræðu sinni við börn um lestur. Þar spyr Þóra börnin hvort 

nauðsynlegt sé að kunna að lesa og þá hvers vegna það er nauðsynlegt. Þarna er hún að 

leita eftir sjónarmiðum barna og forþekkingu þeirra á tilgangi lestrarnáms. Flest börnin 

sem Þóra spurði töldu lestur vera nauðsynlegan. Svörin voru til dæmis að það væri 

nauðsynlegt til þess að geta lesið sögur, til að geta lesið fyrir börn, til að geta lært í 

skólanum og til að geta lesið á skilti og annað ritmál í umhverfinu (Þóra Kristinsdóttir, 

2005:185-186). 

 Í kjölfar breyttra viðhorfa til barna og aukinnar áherslu og viðurkenningu á að börn 

eigi að vera virkir þáttakendur í mótun umhverfis síns og menningar hefur rannsóknum 

þar sem leitað er eftir viðhorfum barna fjölgað. Ástralinn Sue Dockett er einn þeirra 

fræðimanna sem unnið hefur mikið að rannsóknum á þessu sviði. Dockett hefur skrifað 

um hvers vegna mikilvægt er að hlusta á börn og að bera virðingu fyrir sjónarmiðum 

þeirra. Meðal annars hefur Dockett skrifað kafla um þetta efni í bók Jóhönnu Einarsdóttur 

og Bryndísar Garðarsdóttur, Sjónarmið barna. Í kafla sem heitir Hlustað á börn: börn og 

rannsóknir skrifar hún um hverju þurfi að huga að þegar leitað er eftir sjónarmiðum barna 

og hvernig aðferðir henta best til að mynda til að taka viðtöl við börn. Áhersla Docketts 

vakti athygli mína við undirbúning viðtalshluta þessa verkefnis. Dockett leggur áherslu á 

að bera virðingu fyrir börnum og gæta þess hvers vegna leitað er eftir sjónarmiðum 

þeirra. Leita skal samþykkis barna fyrir þátttöku í rannsóknum, að gera þeim grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar og til hvers niðurstöðurnar eru nýttar. Aðferðir við að nálgast 

sjónarmið barna þurfa að höfða til áhuga þeirra og þroska. Dockett hefur bent á 

fjölbreyttar aðferðir sem henta til að taka viðtal við börn. Til dæmis nefnir hún að 

árangursríkt sé að taka viðtöl í leikumhverfi barnanna þar sem þau eru örugg og líður vel, 

þau geti jafnvel leikið sér á meðan. Einnig er árangursríkt að leyfa börnum að teikna á 

meðan viðtal fer fram eða biðja þau að teikna eitthvað sem tengist viðfangsefninu og 

ræða svo um teikninguna. Ljósmyndir og bækur henta einnig vel til að skapa umræðu 

(Dockett, 2008:34-42). 
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4 Aðferð 

Viðtöl voru tekin við sex börn sem eru nemendur í fyrsta bekk í grunnskóla einum hér á 

landi. Markmið viðtalsins var að fá fram viðhorf sex ára bara til lestrar og er þar gengið út 

frá rannsóknarspurningunni: Hvað finnst sex ára börnum um lestur? Áður hafði ég fengið 

tækifæri til að vinna með þessum börnum sem eru í tólf barna hópi þar sem nemendum í 

1. bekk er skipt upp eftir stöðu þeirra í lestrarþróun í lok nóvember. Þessi hópur fær 

sérstakt inngrip í lestrarkennslu þrisvar sinnum í viku. Í þeim kennslustundum sem ég 

vann með nemendum í vettvangsnámi sínu voru lögð fyrir fjölbreytt verkefni sem þjálfa 

stafaþekkingu og lestur. Auk þjálfunar þessara atriða var markmið verkefnanna að vekja 

áhuga og athygli barnanna á bókstöfunum og ritmálinu í umhverfinu. Myndir voru teknar 

af viðfangsefnunum og voru þær notaðar til að taka viðtal með myndastuðningi. Tekið var 

viðtal við börnin í tveimur hópum, þ.e. þrjú börn í einu. Fyrri hópurinn var spurður um 

viðhorf sín til verkefnanna sem þau höfðu fengist við í skólanum síðustu þrjár vikur en 

seinni hópurinn var spurður um viðhorf til lesturs og lestrarathafna heima. 

4.1  Viðtalsaðferð 

Viðtalsaðferðin sem notuð var kallast demantsaðferðin (e. Diamond ranking). Í þessari 

aðferð eru notaðar níu ljósmyndir af umhverfi eða aðstæðum sem ætlunin er að ræða. 

Myndunum er ætlað að styðja við umræðuna en jafnframt að viðmælendur taki afstöðu 

til þeirra og raði þeim frá því sem þeim finnst ákjósanlegast til þess sem viðkomandi 

hópur kýs síst. Þar sem viðtalið er hópviðtal þurfa viðmælendur að koma sér saman um 

röðunina og skapar það umræður og röksemdafærslur um viðfangsefnin. Nafn 

aðferðarinnar, demantsaðferðin vísar til þess að myndunum er raðað upp í 

tígullaga/demantslaga form þar sem myndin af viðfangsefninu sem þykir ákjósanlegast er 

efst, í næstu línu koma þær tvær myndir af því efni sem þykir næstbest, þá þrjár myndir 

sem falla í miðflokk. Þar undir koma svo tvær myndir af efni sem fær lakari dóma og neðst 

mynd af því efni sem þykir síst. 

 Demantsaðferð var þróuð til að nota með skriflegum fullyrðingum en nú er orðið 

algengara að nota myndir í rannsóknum og hefur aðferðin þróast í þá átt. Myndir styðja 

vel við umræðu, hjálpa til við að ramma inn efnið og gefa hugmyndir að umræðuefnum. 

Viðtöl með myndastuðningi henta sérstaklega vel þegar unnið er með börnum. Sjónræn 

skoðun á umhverfinu er styrkleiki þeirra. Þau eru stöðugt að rannsaka umhverfi sitt og eru 

eftirtektarsöm. Einnig hefur verið sýnt fram á að með þessari aðferð er samskiptahæfni 
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meiri og aukin þátttaka ólíkra hópa. Þannig fást fram marktækari viðhorf þegar allir fá 

tækifæri til að taka þátt, til dæmis þó málhæfni eða leskunnátta sé ekki mikil.  

 Demantsaðferðin krefur viðmælendur um að taka afstöðu og að komast að 

samkomulagi með röðun. Þannig fást tölulegar niðurstöður um vægi þeirra atriða sem 

spurt er um en jafnframt eru bakgrunnsupplýsingar leyfðar og því er einnig hægt að lesa 

út úr rannsókninni ólík viðhorf og fá góða innsýn í hvað liggur að baki þeim (Woolner, 

Clark, Hall, Tiplady, Tomas og Wall, 2010). 

4.2  Framkvæmd viðtala 

Viðtöl fóru fram í skóla barnanna þann 18. mars 2013. Tekið var viðtal við 3 börn í senn, 

alls 6 börn. Börnin eru úr hópi 12 barna sem ég vann með í vettvangsnámi mínu frá 25. 

febrúar til 15. mars. Börnin þekkja mig því aðeins þar sem ég hef hitt þau tvisvar til þrisvar 

í viku á þessu tímabili og unnið með þeim verkefni til að þjálfa stafaþekkingu og lestur. Í 

hvorum hóp voru tveir drengir og ein stúlka. Öll eru þau nemendur í fyrsta bekk 

grunnskóla. 

 Fengið var leyfi skólastjóra og kennara barnanna til að taka viðtalið. Einnig samdi 

ég bréf sem skólastjóri sendi á foreldra allra barnanna í hópnum þar sem framkvæmd og 

tilgangur viðtalsins var útskýrður. Óskað var eftir leyfi foreldra til að fá að taka viðtal við 

nokkur börn í hópnum og þeir foreldrar sem væru því mótfallnir beðnir um að hafa 

samband við skólann eða kennaranemann. Einnig var leitað eftir upplýstu samþykki 

barnanna fyrir því að taka þátt í verkefninu áður en viðtalið fór fram. Það var gert með því 

að kynna börnunum tilgang viðtalsins, hvernig viðtalið myndi fara fram og að viðtalið yrði 

tekið upp. Upptakan yrði síðan aðeins notuð af kennaranema í verkefni um það hvernig 

börnum finndist að læra að lesa. Börnunum var gerð grein fyrir að þau hefðu val um að 

taka þátt. Eitt af sjö börnum sem spurð voru valdi að taka ekki þátt. Við úrvinnslu 

viðtalsins er nöfnum barnanna breytt til að gæta trúnaðar. Flestar myndirnar sem notaðar 

voru við viðtölin eru ljósmyndir úr eigin safni. Myndirnar eru sviðsettar og teknar með 

viðtalið í huga. Fjórar myndir voru fengnar með leit á google. Þetta eru myndir 2-5 í seinna 

viðtalinu.  

4.3 Áreiðanleiki  

Myndir gætu haft áhrif á afstöðu barnanna með ýmsum hætti, t.d kyn barna og foreldra á 

myndunum. Á myndum þar sem foreldrar koma fyrir eru það allstaðar mæður. Drengir 

voru í meirihluta þáttakenda í viðtölum en stúlkur eru í meirihluta á myndunum í seinna 

viðtalinu. Í fyrra viðtalinu þar sem eru myndir af verkefnum barnanna getur það haft áhrif 
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hvort tekin var mynd af þeirra lausn, til dæmis stafabók, og eins ef þau hafa lent í 

vandræðum í úrlausn einhvers verkefnis eins og Ída lenti í með annan tölvuleikinn. 

  Það kom einnig í ljós að þegar tekið er viðtal við hóp þar sem á að skila einni 

niðurstöðu er erfitt að taka tillit til skoðanna allra og möguleiki er að einhverjir séu ekki 

sáttir við niðurstöðuna. Stýra þarf umræðum þannig að allir fái að segja sína skoðun og að 

tekið sé tillit til hennar þannig að þeir sem eru sterkari í umræðunum eða „frekari“ ráði 

ekki öllu. 

4.4 Niðurstöður 

Viðtölin hófust bæði á því að spyrja nemendur um vitneskju sína og væntingar til lesturs. 

Eftir stuttar umræður var útskýrt fyrir nemendum til hvers væri ætlast af þeim. 

Viðtalsgögn í hvoru viðtali voru níu myndir af lestrartengdum athöfnum og borðspjald 

með níu reitum. Í fyrra viðtalinu voru börnunum sýndar myndir sem rannsakandi tók af 

viðfangsefnum sem börnin hafa fengist við á síðustu vikum. Á myndunum eru eftirfarandi 

athafnir: 1) að lesa í lestrarbókum, 2) að draga hlut úr poka og greina fyrsta hljóðið, 3) 

stafabingó, 4) að mynda og lesa orð með stöfum úr stafaöskju, 5) að leira stafi ,6) að búa 

til og skrifa í stafabók, 7) að fara í spæjaraferð um skólann og leita að orðum til að skrifa í 

spæjarabókina, 8) að fara í tölvuleikinn Lestur er leikur af Krakkasíðum 

Námsgagnastofnunar, 9) að fara í tölvuleikinn Samhljóðar í himingeimnum, einnig af 

Krakkasíðum Námsgagnastofnunar. 
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Mynd 2. Viðtalsgögn í viðtali 1. 

Myndirnar sem börnunum voru sýndar og þau röðuðu upp eftir því hvað þeim fannst mest gaman. 

Fyrst var börnunum sýnd ein mynd í einu og hvert barn spurt hvað því finndist um þá 

athöfn sem myndin sýndi. Þegar börnin höfðu fengið að sjá allar níu myndirnar voru þau 

spurð: Hvað er gaman? Börnin voru þá beðin um að ræða saman og koma sér saman um 

röðun á myndunum þar sem það sem þætti mest gaman væri efst og það sem þætti 

minnst gaman neðst þannig að þær myndi demant (tígullaga form). Til að komast að 

niðurstöðu voru nemendur beðnir um að ræða hvers vegna þau völdu tiltekna 

staðsetningu fyrir tiltekna mynd, hvað væri mest gaman og af hverju eitthvað tiltekið 

viðfangsefni væri skemmtilegra eða ekki eins skemmtilegt og annað. Nemendur voru 

hvattir til að tjá sig af hreinskilni og rannsakandi lagði áherslu á að allar skoðanir væru 

virtar. 

 Í byrjun beggja viðtala var spurt um viðhorf barnanna til lestrar og hvort þau hefðu 

hugleitt það að læra að lesa í leikskóla. Öll börnin höfðu jákvætt viðhorf til lestrar og voru 

spennt fyrir að læra að lesa. Flest svöruðu að þau hefðu ekki mikið lært að lesa í leikskóla 

en sum lærðu stafina. Flest höfðu lært að skrifa nafnið sitt. Þegar börnin voru spurð um 

væntingar sínar til lestrarnámsins voru þau sammála um að það væri gaman að læra að 

lesa og að þau væru spennt fyrir því. Börnin höfðu sig þó mjög mismikið í frammi. Í fyrra 
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viðtalinu svöruðu drengirnir spurningunni um hvort þá hafi langað til að læra að lesa 

þegar þau byrjuðu í skólanum játandi. En þegar spurt var um ástæður þess, af hverju þá 

langaði að læra að lesa ypptu þeir öxlum fátt var um svör, sögðu „veit ekki, bara gaman“. 

Stúlkan í hópnum hafði hins vegar miklar skoðanir á lestrarnáminu. Hún sagði að það væri 

mjög spennandi að læra að lesa en „okkur langar bara að geta það strax.“ Hún svaraði 

spurningunni um hvers vegna hún vildi læra að lesa þannig: „svo maður geti lesið bók fyrir 

einhvern, það er svo spennandi þegar maður er svona lítill og þegar maður getur það er 

svo gaman og þá verður fjölskyldan manns svo glöð.“ Stúlkan hafði líka skoðun á hvernig 

lesefni best væri að lesa þegar börn væru að byrja að læra að lesa: „best er að lesa 

nokkrar [bækur], bara sem eru léttar en samt sögur, ekki bara svona Ása, Ása, Ása, 

eitthvað svona bull – það er ekki gott.“  

 Börnin í hópi eitt voru fyrst spurð að því hvað þeim finndist um að lesa 

lestrarbækur. Á myndinni sem þeim var sýnd voru tvær grunnlestarbækur sem börnin 

þekkja. Öll sögðu börnin gaman að lesa svona bækur. Ída sagði að þetta væru góðar 

bækur „þettar eru ekki erfiðar en ekki bull, það er gott.“ Næst voru þau spurð hvernig 

þeim finndist að draga hlut/dót úr poka og finna fyrsta hljóðið í heiti hlutarins. Breki sagði 

þetta gaman. Spyrjandi spurði hvort þetta væri eins og að leika sér en Breki taldi það ekki 

vera. „En eins og að leysa þraut?“ spurði spyrjandi og Breki var meira sammála því.  

 Næsta mynd var af stafabingói. Breki sagði það „bara gaman“ og Georg var 

sammála að þetta væri gaman. Ídu fannst stafabingóið mjög skemmtilegt og vill gjarnan 

fara í það aftur. Hún sagði það hafa verið mjög létt nema að það væru stafir á spjöldunum 

sem komu henni á óvart „eins og þessi þarna sem er eins og hringur með svona striki, ég 

þekkti hann ekki neitt.“ Þar átti hún við stafinn Q og var henni tíðrætt um að „þessa stafi 

[bendir áw, q og c]“ hefði hún ekki þekkt, bara séð þá. Þá var komið að því að spyrja um 

hvernig börnunum fannst að leira stafi og orð. Georg fannst það mjög gaman og myndi 

vilja gera það aftur. Breka og Ídu fannst það líka skemmtilegt. 

 Næst var spurt um að búa til orð úr stöfum í stafaöskju. Breka fannst það gaman, 

sérstaklega að búa til nafnið sitt. Georg mundi hvaða orð hann skrifaði og hugsaði um 

hljóðin í því orði. Ídu fannst þetta verkefni ekki sérstakt. Þá var næst tekin fyrir mynd af 

stafabók, verkefni sem börnin gerðu í einum tíma þar sem þau drógu staf og áttu að útbúa 

litla bók með þessum staf framan á og finna fjögur orð sem byrja á þessum staf, skrifa þau 

og teikna mynd. Breki sagði strax að þetta hafi verið gaman og að hann myndi vilja gera 

þetta aftur, þá myndi hann vilja gera bók um R. Síðast gerði hann bók um Í. Ída segir þá að 

hún myndi vilja gera bók um Í því hún á Í. Georg fannst stafabókin ekki sérlega 

skemmtileg. 
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 Spæjaraleikur kom upp næstur. Georg fannst gaman í spæjaraleiknum sem gekk út 

á það að fara í göngutúr um skólann og safna fimm orðum sem skrifuð voru einhverstaðar 

á veggina inn í litla bók. Breka fannst einnig mjög gaman í þessum leik og myndi vilja fara í 

hann aftur. Aðspurður hvort hann hefði frekar veitt orðum á veggjunum athygli eftir þetta 

sagði hann svo vera en þess má þó geta spurningin var leiðandi. 

 Að síðustu komu upp myndir af tveimur lestrartengdum tölvuleikjum sem þjálfa 

hljóðkerfisvitund, umskráningu og orðaforða. Ída tók strax til máls um leikinn Lestur er 

leikur og lýsti vandræðum sem hún lenti í með hann. Hún taldi sig vera að gera alveg rétt 

en komst samt ekki áfram í leiknum í einhvern tíma og var svekkt yfir því. Georg brosti þá 

og sagði „þetta var ekki erfitt, þetta var gaman.“ Breki sá í myndina af hinum leiknum , 

Samhljóðar í himingeimnum, og lýsti því að honum finnist hann skemmtilegri. Börnin voru 

öll sammála um það. 

 Þegar kom að röðun fengu börnin að draga eina mynd hvert og velja henni stað á 

spjaldinu í samráði við hina í hópnum. Við hverja mynd var vegið og metið hvar hún ætti 

að lenda. Hópur 1 skilaði sameiginlegri niðurstöðu. Niðurstaðan var þó ekki einróma, 

heldur var frekar um málamiðlun að ræða. Hver og einn nemandi hefði viljað skila sínu 

vali. Ída og Breki áttu erfitt með að sleppa tökum á þeim viðfangsefnum sem þeim fannst 

að ættu að lenda ofar svo í lokin fengu börnin öll að segja sína persónulegu skoðun. Breka 

fannst annar tölvuleikurinn og leirinn skemmtilegastur, Ídu fannst stafabingóið og leirinn 

skemmtilegastur en vildi líka sjá stafabókina ofar og þá í staðinn fyrir tölvuleikinn sem 

Breki valdi. Georg vildi líka hafa báða tölvuleikina ofar. Þó var alger samstaða innan 

hópsins að stafabingóið, leirinn og spæjaraleikur væru skemmtilegustu viðfangsefnin. Í 

lokin lagði Ída áherslu á skoðun sína með því að segja: „Þetta verður þá allt skemmtilegt 

en mér finnst að þessi [stafabókin] ætti að vera hér og þetta hér [tölvuleikur sem hún vill 

færa neðar]. Hér að neðan er mynd af niðustöðu hóps eitt (mynd 3). Efst eru þau 

viðfangsefni sem þóttu skemmtilegust. Þegar börnin röðuðu myndunum voru þær ekki 

númeraðar. Hér eru þær númeraðar í sömu röð og þær voru kynntar í upphafi. 
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Mynd 3. Niðurstaða hóps 1. 

Efst er það sem börnin komu sér saman um að hefði verið mest gaman og neðst það sem þótti minnst 

skemmtilegt. 

 

Seinna viðtalið fór eins fram nema að myndirnar voru ekki þær sömu. Nú tóku önnur þrjú 

börn þátt og voru þau spurð hvernig væri gaman að lesa heima. Fyrst voru þau þó spurð 

almennt um viðhorf þeirra til lestur og væntingar þeirra til lestrarnámsins þegar þau komu 

í grunnskólann. Eftirfarandi viðfangsefni voru á þeim myndum sem ég sýndi börnunum: 1) 

að lesa í heimalestrarbók fyrir foreldri, 2) að lesa/skoða bók sjálfur í hljóði, 3) foreldri les 

fyrir barnið myndabók, 4) foreldri les fyrir barn fyrir svefninn eða að barn les fyrir foreldri 

fyrir svefninn, 5) að skoða/lesa bók með vini/vinkonu, 6) að velja sér bók til að skoða/lesa; 

myndasögur, 7) að velja sér bók til að skoða/lesa; fræðibækur, 8) að velja sér bók; 

þrautabækur, 9) að lesa ritmál í umhverfinu s.s skilti, auglýsingar, dagblöð. Myndir 2-5 í 

þessum flokki voru fengnar af google en aðrar myndir eru úr eigin safni. 
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Mynd 4. Viðtalsgögn í viðtali 2. 

Myndir 1 og 6-9 eru úr eigin safni og eru búnar til með viðtalið í huga. Myndir 2-5 voru fundnar með 

leitarvélinni google. 

Börnunum voru sýndar myndirnar, ein í einu, og reynt var að fá fram skoðanir allra á 

viðfangsefninu á hverri mynd. Nemendur áttu svo að koma sér saman um röðun 

myndanna inn í demantsformið. Í þetta sinn tókst ekki vel að koma að sameiginlegri 

niðurstöðu. Börnin höfðu ólíkar skoðanir á því hvað væri skemmtilegast (mest gaman) og 

áttu einnig erfiðara með að gera upp á milli athafnanna. 

 Í byrjun viðtalsins töluðu börnin um að gaman væri að læra stafina og gaman að 

lesa. Þegar börnin voru spurð hvort þau hafi langað að læra að lesa svöruðu þau því 

játandi. Þegar þau voru spurð hvort þau hefðu lært eitthvað að lesa í leikskólanum 

svöruðu tvö börn því játandi. Þau sögðust öll hafa lært einhverja stafi og ein stúlkan, 

Anna, sagðist hafa lært að lesa smá: „lesa síli og svona.“ Einn drengur, Ottó, sagði að hann 

hefði ekkert lært að lesa í leikskóla en hann hafi bara fattað alla stafina sjálfur á 

leikskólanum. Þar hafi verið spjald með öllum stöfunum og mynd við hvern staf og þannig 

hafi hann bara lært þá. Fyrir A var mynd af anda og fyrir Á mynd af ánamaðki. Eftir þessa 

umræðu voru börnunum í þessum hóp sýndar myndir af lestrartengdum athöfnum og þau 

spurð hvernig þeim finndist gaman að lesa heima. 



 bls. 31 

 Fyrsta myndin var af fræðibókum. Ottó stökk upp úr sæti sínu við að sjá þessa 

mynd og vildi ræða mikið um svona bækur. Hann sagði gott að lesa svona bækur því „þá 

veit [maður] svo margt um heiminn og svona og að lesa til að vita hvað á að gera“ Hinn 

drengurinn í þessum hóp, Ívar, tók undir. Önnu þóttu svona bækur ekki eins spennandi. 

 Á annari mynd voru myndir af auglýsingum, dagblöðum, götuskiltum og taxaskilti á 

leigubíl. Auglýsingarnar vöktu sértaka athygli Ívars. Hann var greinilega spenntur fyrir að 

skoða svona bæklinga. Götuskiltin og dagblaðið vöktu ekki sérstaka athygli,þó sagði Anna 

að hún læsi stundum dagblað með mömmu sinni. Aðspurð sögðust þau hafa veitt 

einhverjum skiltum í umhverfinu athygli. Ottó hafði eitt sinn fundið skilti frá einhverju 

bílaverkstæði sem hann átti heima hjá sér og þau vissu að götuheiti götunnar þar sem þau 

búa stendur á skilti. Taxaskiltið þekktu börnin og tengdu það við teiknimyndir og ferðalög 

erlendis. 

 Börnin voru spurð hvernig þeim finndist að lesa ein. Myndin sem börnunum var nú 

sýnd var af dreng sem liggur á teppi með kodda og les myndasögu. Ottó sagði að það væri 

gott að liggja og lesa. Það væri gott fyrir bakið og þá gæti maður lesið meira og eins væri 

það gott fyrir höfuðið. Ívar var ekki viss en taldi þetta vera „vel“ en þó ekki svo 

skemmtilegt. Anna sagði þetta skemmtilegt en virtist ekki sérlega spennt. 

 Um myndirnar að vinna í vinnu-/þrautabókum, að lesa myndabækur og að foreldri 

lesi myndskreyttar sögur fyrir börnin sögðu börnin ekki mikið. Það var skemmtilegt en ekki 

skapaðist um það meiri umræða. Skiptar skoðanir voru uppi þegar börnunum var sýnd 

myndin af því að hlusta á lestur eða lesa með foreldrum sínum fyrir svefninn. Öll sögðu 

börnin að það væri lesið fyrir þau, allavega stundum. Anna hafði mestan áhuga á því að 

hlusta á lestur fyrir svefninn. Öll börnin höfðu jákvætt viðhorf til heimalesturs, þar sem 

þau lesa í lestrarbókum fyrir foreldra. Það fannst þeim greinilega spennandi enda lenti 

það mjög ofarlega á lista og var það sú mynd sem mest sátt var um staðsetningu á. 

 Þegar komið var að því að raða myndunum upp í demantsformið vandaðist hins 

vegar málið. Hópurinn gat ekki komið sér saman um sameiginlega niðurstöðu. Myndirnar 

voru færðar til og mátaðar fram og til baka. Öll vildu börnin hins vegar halda í sína skoðun. 

Ottó þóttu fræðibækur skemmtilegastar, Ívari auglýsingabæklingarnir og Önnu fannst 

skemmtilegast að lesa með vin eða vinkonu auk þess sem hún var ósátt við að lestur fyrir 

svefninn lenti neðarlega í lausn hópsins. Ottó kom með þá lausn að best væri bara að allir 

fengju sína mynd sem þeim finndist skemmtilegust og tækju hana til sín. Spyrjandi kom þá 

með þá hugmynd að setja heimalesturinn í fyrsta sæti þar sem börnin virtust hafa 

sameiginlega skoðun á að það væri mjög skemmtilegt. Sú lausn gekk ekki því börnin höfðu 

öll sína athöfn sem þeim fannst samt skemmtilegri/skemmtilegust. Ottó sagði að það væri 



 bls. 32 

„allt skemmtilegt hérna og að lesa heima væri rosa mikið skemmtilegt“ en fræðibækurnar 

væru samt skemmtilegastar og því var ekki haggað. Spyrjandi spurði þá hvort það væri 

mikilvægt að hafa val og að velja það sem manni þætti skemmtilegast? Ottó var fljótur að 

svara því og sagði „það skiptir sko miklu máli, það skiptir meira máli en allt Ísland að fá að 

velja.“ Myndir 5-7 sýna lausnir barnanna í hópi 2. 

 

  

 

Mynd 5. Lausnir Ottós og Ívars. 

Til vinstri er lausn Ottós þar sem hann setur fræðibækur í fyrsta sæti. Næstskemmtilegast þótti honum að 

lesa heima í lestrarbók og skoða ýmislegt ritmál í umhverfinu, þá aðallega auglýsingabæklinga. Til hægri er 

lausn Ívars. Sömu atriðin eru í fyrstu 3 sætunum en Ívar vildi hafa ritmál í umhverfinu ofar, einkum 

auglýsingabæklinga sem honum þóttu sérlega spennandi. 
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Mynd 6. Lausn Önnu. 

Stúlkan í hópnum vildi hafa lestur með vini/vinkonu í fyrsta sæti og að lesa með foreldri fyrir svefninn í 2.-3. 

sæti.  

Á myndunum hér að ofan (mynd 5 og mynd 6) eru úrlausnir barnanna í hópi 2. Uppi til 

vinstri er lausn Ottós sem valdi fræðibækur í fyrsta sæti, í línu tvö eru heimalestur og 

auglýsingar + skilti, Hann breytir röðuninni þar fyrir neðan einnig lítillega þannig að í 

miðröð eru myndasögur, vinnu-/þrautabækur og að lesa sjálfur. Í næst neðstu línu er að 

lesa myndabók með foreldri og að lesa/skoða bók með vin eða vinkonu. Neðst lendir svo 

lestur fyrir svefninn. 

  Lausn Ívars er uppi til hægri. Auglýsingar og skilti eru þar í fyrsta sæti, í annari línu 

er heimalestur og lestur fræðibóka. Í miðröð eru vinnu-/þrautabækur, myndasögur og að 

lesa myndasögu með foreldri. Í næst neðstu línu er að lesa/skoða bók með vin eða 

vinkonu og neðst er lestur fyrir svefninn. 

 Lausn Önnu er á neðri myndinni. Hún setti það að lesa/skoða bók með vin eða 

vinkonu í fyrsta sæti. Í annari röð er að lesa heima og að lesa fyrir svefninn. Í miðröð eru 

vinnu-/þrautabækur, auglýsingar+skilti og lestur myndabóka með foreldrum. Í næst 

neðstu línu er að lesa einn og lesa myndabækur og neðst eru fræðibækur. 
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5  Umræða 

Viðtölin gengu vel. Börnin voru duglegri að tjá skoðanir sínar en ég bjóst við og þau höfðu 

einnig jákvæðari skoðanir á lestrarnáminu og lestri. Almennt fannst börnunum gaman að 

læra að lesa og allar athafnirnar á myndunum skemmtilegar og myndu velja sér þær aftur 

ef það væri í boði. Meginniðurstöðurnar met ég vera að börnin vilja læra að lesa. Þau hafa 

jákvætt viðhorf til lestrarnámsins og ágæta sjálfsmynd, óháð gengi þeirra í lestrarnáminu. 

Jákvætt viðhorf barnanna kom mér á óvart því persónulega taldi ég að almennt færi áhugi 

barna á lestrarnámi dvínandi nú til dags þar sem svo margt er í boði hjá börnunum og 

íþróttir og tölvur hafa mikið vægi. Einnig taldi ég að hugsanlega væri farið að gæta 

vonbrigða með lestrarnámið hjá þessum hópi því þessum börnum sækist lestrarnámið 

seinna en jafnöldrum. Upplifun mín af gengi og áhuga eldri barna á lestri spila þarna 

einnig inn í. Niðurstöðurnar eru þó í samræmi við fræðin sem skoðuð voru um sterka 

sjálfsmynd yngri barna og jákvætt viðhorf þeirra. Ekki er hægt að bera saman gengi 

byrjenda og lengra komna samanber rannsóknir á því að áhugahvöt fari dvínandi með 

aldri og að áhugahvöt mótist af mörgum þáttum svo sem möguleika á vali lesefnis, 

væntingum umhverfisins til nemenda, kröfum og félagslegum þrýstingi (Byrnes og Wasik, 

2009: 297-304). Einnig eru meginniðurstöður að val sé mikilvægt og ef barn fær að velja 

sér verkefni sjálft sé það líklegra til að vera virkara í námi sínu, finnist gaman að læra og 

tengi nám við fyrri reynslu og áhugasvið sín. Þetta samræmist niðurstöðum Edmunds og 

Bausermans (2006) um mikilvægi vals og að börn hafa persónulegan og mismunandi 

áhuga á lesefni og lesa í mismunandi tilgangi.  

 Það kom mér ekki á óvart að leikur lendir ofarlega á blaði yfir hvað er mest gaman. 

Undanfarið hafa verið uppi hugmyndir um að leikur ætti að koma meira inn í 

grunnskólann því leikur er það form sem börnin þekkja. Byggja ætti í meira mæli á reynslu 

barnanna þegar þau koma inn í grunnskólans. Til þess gæti verið gagnlegt að tengja nám 

við leik (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:1-5). Segja má að þessi verkefni sem lentu efst á lista 

hjá börnunum séu í anda kennslufræðilegs leiks. Leiknum er stýrt af kennara og verkefni 

er fyrirfram ákveðið. Markmið með kennslufræðilegum leik er að yfirfæra hvatann sem 

börnin hafa til þátttöku í leik yfir í áhugahvöt fyrir frekara námi (Halldóra Haraldsdóttir, 

2012:5) 

 Börnin voru misdugleg að tjá sig. Í fyrri hópnum var stúlkan virkust í umræðunum 

en frekar þurfti að draga fram sjónarmið drengjanna tveggja. Í seinni hópnum voru tvö af 

þremur börnum mjög virk en eitt barn meira til baka. Þó var meðvitað reynt að ýta undir 
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virkni allra og gæta þess að allir fengju að tjá sig með því að stýra umræðum. Börnin fengu 

til skiptist að tjá sig fyrst um myndirnar og í lokin voru börnin spurð hvert um sig hvort 

þau væru sátt við niðurstöðuna og hvort það væri eitthvað sem þau vildu hafa öðruvísi. Í 

fyrra viðtalinu var eitt barn af erlendum uppruna og með takmarkaða færni í íslensku og 

var það minnst virkt í umræðunum. Í seinna viðtalinu voru þau tvö sem hafa annað 

móðurmál en íslensku og hafa einnig takmarkaða færni í íslensku. Annað þeirra tjáði sig 

mjög lítið með orðum en þarna hjálpuðu myndirnar mikið. Bæði fyrir börnin að skilja hvað 

rætt var um og einnig fyrir mig til að sjá betur hvort barnið hefði skilið spurningarnar nógu 

vel og til að sjá hvaða skoðun barnið hafði á athöfnunum. Myndirnar virkjuðu því alla í 

hópnum til að taka þátt og jöfnuðu þátttöku. Þau sem tjáðu sig minna í orðum tóku samt 

þátt í uppröðuninni og sýndu þá oft skoðun sína með því að færa til myndir. Þetta er í 

samræmi við það sem skrifað hefur verið um val á rannsóknaraðferðum með börnum 

(Dockett, 2008 : 34-42) og er einnig í samræmi við það sem Woolner og félagar (2010) tala 

um í grein sinni um demantsaðferðina, - að viðtöl með myndastuðningi jafni möguleika til 

þátttöku og dragi fram skoðanir ólíkra hópa. 

 Eitt barn í fyrri viðtalshópnum tjáði sig um að það hefði haldið að lestrarnámið 

myndi ganga hraðar og sig langaði að vera fljótari að ná færni. Sami nemandi taldi 

mikilvægt að fá lesefni við hæfi, það mætti ekki vera of erfitt en samt spennandi – það 

væri skemmtilegra ef það væri söguþráður í lestrarbókunum en ekki eitthvað bull. Þetta 

má tengja við hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar um að börn ættu að lesa 

innihaldsríkan texta og að mikilvægt er að glæða áhuga þeirra og aðgengi að fjölbreyttu 

lesefni (Kristín Indriðadóttir, 2005: 137-140). Það sama kom út úr rannsókn Edmunds og 

Bauserman (2006) um mikilvægi þess að persónur og sögusvið höfði til nemenda og að 

lesefni þurfi að höfða til áhuga nemenda. Þetta viðhorf vísar einnig til mikilvægis þess að 

lestexti sé í samræmi við getu barns. Að glíma við of erfiðan texta hefur neikvæð áhrif á 

áhugahvöt. Þarna kemur inn nauðsynleg þekking kennara á hvar barn er statt í 

lestrarþróun. Kennari þarf að geta metið getu barns og fundið því lesefni við hæfi auk þess 

að grípa inn í kennslu ef nemandinn þarf sérstaka þjálfun í einhverjum undirþáttum lestrar 

(Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010:4) 

  Nemendur höfðu væntingar til þess að læra fljótt að lesa þegar þau komu í 

skólann og voru farin að huga að lestrarnámi þegar þau voru í leikskóla. Þau sem tjáðu sig 

um spurninguna hvort þau hefðu eitthvað lært að lesa í leikskóla sögðust öll hafa lært 

einhverja stafi. Þau töluðu um að hafa lært stafinn sinn og aðra stafi í nafninu sínu. Einn 

drengur sagðist eiginlega hafa „fattað alla stafina sjálfur“ því það hefði verið spjald í 

leikskólanum með stöfunum, „svona Á og svona“. Greinilegt er að börnin tengja 

lestrarnám á þessu stigi við stafaþekkingu og umskráningu enda er það eðlilegt miðað við 
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að á þessum aldri eru stödd á stigi lestrarbyrjunar, þar sem börn gera sér grein fyrir að orð 

eru mynduð úr bókstöfum og bókstafirnir standa fyrir ákveðin hljóð. Þau eru svo smám 

saman að flytjast yfir á umbreytingarstigið þegar þau eru sjálf farin að tengja saman 

bókstaf og hljóð (Þóra Kristinsdóttir, 2000: 187-189). 

 Það kom mér á óvart að lestur fyrir svefninn lenti ekki ofar í vali. Tvö af þremur 

börnum í hópi 2 settu þá mynd neðst. Þó höfðu þau öll talað um að lesið væri fyrir þau 

heima en ekki kom fram hversu mikið. Þarna hefði þurft meiri umræðu til að geta greint 

ástæður. Hugsanlega hafa þau ekki alist upp við kvöldlestur en eins er mögulegt að þeim 

hafi einfaldlega fundist allar hinar athafnirnar áhugaverðari. Það gæti einnig verið að 

nemendur á þessu stig líti meira á lestrarnám sitt út frá því að ná færni í tæknilegum 

þáttum lestrar og að það skýri að einhverjum hluta af hverju athafnir eins og að hlusta á 

foreldra lesa fyrir sig lenda neðar í röðun um hvað væri gaman. Það er þó mikilvægt að 

börn sem ekki eru farin að geta lesið sjálf sér til gagns og gleði fái tækifæri til að hlusta á 

lestur og yfirleitt þykir börnum það ánægjulegar stundir (Þóra Kristinsdóttir, 2000:193). 

Það var athyglivert að stúlkunni í hópi 2 fannst félagsskapur foreldra og vina við lestur 

bæði skemmtilegur og mikilvægur en það kom ekki fram hjá drengjunum í hópnum sem 

röðuðu öllum myndunum sem sýndu félagslegar athafnir við lestur mun neðar en stúlkan. 

 Börnin sem tóku þátt í rannsókninni eru í hópi sem fær inngrip í lestrarkennslu 

vegna þess að þeim sækist lestrarnámið hægar en meðaltal í árganginum. Mörgum þeirra 

gengur hægt að læra bókstafina en önnur hafa minni hlustunarskilning. Hópaskiptingin er 

byggð á skimunarprófinu Leið til læsis en það er meðal annars byggt á hugmyndum Gough 

og Turmer um þessa tvo þætti sem undirstöðu í lestrarnámi (Steinunn Torfadóttir, 

2010:3).. Eins og sagt var frá í fræðilega hlutanum um lestur geta þar haft áhrif bæði 

líffræðileg geta, sem sagt hugræn úrvinnsla, og eitthvað í reynslu og uppeldi barnanna, 

svo sem málumhverfi, viðhorf og ónóg tilhvatning frá umhverfinu eða ónógur áhugi 

barnanna (Byrnes og Wasik, 2009:301-304). 

 Skýringar á röðun myndanna þar sem lesið er fyrir börn gætu einnig legið í áhrifum 

frá myndunum. Þó myndir séu gott verkfæri þá eru þær líka stýrandi. Á myndinni þar sem 

lesið er fyrir svefninn er það mamman sem les fyrir dóttur sína, á myndinni þar sem spurt 

var um hvort börnunum finndist gaman að lesa með vini/vinkonu er mynd af tveimur 

stúlkum í kjólum. Drengir koma reyndar fyrir á myndunum þar sem drengur les heima í 

heimalestrarbók og þar sem móðir les myndabók fyrir barn sem líklega er drengur en faðir 

kemur hvergi fyrir og drengir voru í meirihluta í úrtaki. Annað sem gæti haft áhrif á 

niðurstöður eru að myndirnar í fyrra viðtalinu eru af athöfnum sem börnin höfðu prófað á 

síðustu vikum áður en viðtalið fór fram. Hugsunin á bak við það var að nemendurnir gætu 

metið út frá reynslu og að ég hefði upplifað verkefnin með þeim. Það hefur reyndar þann 
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ókost að hugsanlega hafa þau prófað sum verkefnin oftar og þekkja þau því betur eða 

gætu verið orðin leið á þeim. Sum er ný og þess vegna spennandi eða framandi. Seinna 

viðtalið var byggt á myndum sem tengdust börnunum ekki. Til dæmis var ekki aflað 

upplýsinga um viðhorf heimila til skóla og lestrarnáms eða hvernig stuðning og hvatningu 

börnin fengu heima. 

 Í viðtölunum kom fram breytilegur áhugi barnanna sem metinn er svo að 

nauðsynlegt sé að leggja fyrir fjölbreytt verkefni og að börnin hafi val um verkefni og 

lesefni. Þetta kemur enn og aftur heim og saman við niðurstöður Edmunds og 

Bausermans og áherslur Guðmundar Finnbogasonar (Kristín Indriðadóttir, 2005) og 

Arnolds B. Cheyney (1992) um að kynna nemendur fyrir fjölbreyttu lesefni svo allir geti 

fundið eitthvað við sitt hæfi.  
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6 Lokaorð 

Vinna að þessu verkefni hefur verið bæði fróðleg og spennandi. Við lestur heimilda fór 

hugurinn á flug um hve margt sniðugt væri hægt að gera og að hve mörgu væri að huga í 

lestrarkennslu. Við vinnuna sannaðist tilgáta mín um hversu mikilvægt er að viðhalda 

áhuga barna auk þess að leita eftir og taka tillit til sjónarmiða þeirra. Börnin þurfa að vera 

virkir þátttakendur og hafa áhrif á nám sitt með því að dýpka þekkingu sína innan 

áhugasviða sinna og svala forvitni sinni. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um áhrif sín og 

umhverfisins, koma í veg fyrir neikvæð áhrif en nýta sér áhuga barnanna á umhverfi sínu 

og þá auðlind sem felst í samskiptum við foreldra og því að rannsaka umhverfið sitt. 

Menntastefna og fræðsla til foreldra ætti líka að taka mið af því að ýta undir virkni og 

forvitni barna. 

 Áhugahvöt er sálfræðilegt hugtak og sálfræðilegir þættir, til að mynda líðan og 

viðhorf, eru sannarlega áhrifaþættir í námi. Þegar þetta verkefni var komið á lokastig varð 

á vegi mínum áhugaverð bók eftir sameindalíffræðinginn Medina (2010): Heilareglur og 

heilræði, Tólf reglur um heilann fyrir skóla, vinnu og heimili. Höfundur er sérmenntaður í 

líffræði heilans og stundar heilarannsóknir. Medina vitnar í bók sinni í William H. Payne 

sem sagði „Sálfræði hefur sömu stöðu gagnvart kennslu og líffærafræði gagnvart 

læknanámi .“ John Medina segir allt líf okkar markast af fróðleiksþorsta og hann er þeirrar 

skoðunar að við getum gert miklu betur til að ýta undir forvitni og gleði barna. Þar get ég 

verið fyllilega sammála. Í bók sinni segir Medina frá því hvernig móðir hans kom til móts 

við áhugamál hans – hver svo sem þau voru hverju sinni. Móðir hans studdi alla tíð við 

áhuga hans og aðstoðaði hann til að dýpka þekkingu sína, hvort sem var á risaeðlum , 

geimförum eða grískri goðafræði. Þegar Medina tilkynnti svo móður sinni einn góðan 

veðurdag að hann væri trúleysingi bjóst hann við harðri andstöðu þar sem móðir hans var 

sjálf mjög trúuð. Sem fyrr brást móðir hans þó mjög vel við og tók þátt í þessu nýja 

áhugamáli með því að hvetja hann til að kynna sér lesefni um það. Þarna gerði Medina sér 

grein fyrir afstöðu móður sinnar, áhugamál hans skiptu hana máli og forvitni var í öndvegi. 

Medina segir þetta hafa verið mikilvægt veganesti fyrir sig í lífinu. Hann varar við því að 

skólakerfið getur, sé ekki að gáð, drepið niður forvitni og gleðina við að uppgötva, með 

niðurnjörvuðu námsefni sem þarf að læra og kunna til prófs (Medina, 2010: 211-215). 

Þessum sjónarmiðum Medina get ég verið innilega sammála. 

 Sannur áhugi verður að koma að innan en kennarar, foreldrar og umhverfið 

(menning og samfélag) geta hjálpað til við að skapa jákvæða ímynd, góðar 
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lestrarfyrirmyndir og gott aðgengi að áhugaverðu lesefni. Sjálfsagt er að leita reglulega 

eftir sjónarmiðum barnanna um hvað þeim þyki áhugavert að lesa. Einnig er hægt að 

hvetja til lesturs með ýmsum ytri hvötum en það er líklega oft nauðsynlegt til að koma 

nemendum á bragðið. Þó er rík ástæða til að hafa í huga hvernig ytri þættir geta einnig 

haft neikvæð áhrif á áhuga til náms. Ytri áhrifaþættir geta haft mjög skaðleg áhrif og orðið 

til þess að nám sé stundað á „röngum“ forsendum. Áhugahvöt og sjálfsmynd eru 

persónubundnir eiginleikar einstaklingsins en margir þættir umhverfis og samfélags hafa 

samt áhrif þar á. Sérstaklega ætti að huga að áhugahvöt barna sem eiga erfitt með að ná 

tökum á lestrarnámi þar sem lestrarnámið reynir á og getur haft áhrif á sjálfsmynd og 

líðan, og þar með áhuga, barna á lestri. 

 Sérlega var áhugavert að skoða kenningar um nám og sjá hvernig þar tengjast 

saman gamlar og nýjar hugmyndir og rannsóknir. Hafdís Guðjónsdóttir og stöllur hennar 

(2005) setja fram sérlega áhugaverða umræðu þar sem þær bera saman félagslega 

hugsmíðahyggju og atferliskenningu. Eftir þann lestur aðhyllist ég sérstaklega félagslegar 

kenningar um nám og þá í anda Illeris og félagslegarar hugsmíðahyggju. Mikilvægt er að 

örva börn til lestrar því læsi er algjör undirstaða í nútímaþjóðfélagi. Æskilegt er að efla 

innri hvata hvers einstaklings. Þar sem lestur er ekki náttúrulegt ferli fá öll börn ekki 

sjálfkrafa áhuga á að læra að lesa. Fyrir þau börn sem hafa einnig einhverja veikleika í 

hljóðkerfisvitund eða málskilningi getur lestrarferlið reynt mjög á og innri áhugahvöt er þá 

í lágmarki. Ytri hvatar geta því verið nauðsynlegir til að koma börnum af stað en vanda 

þarf notkun þeirra. 

 Vinna að þessu verkefni hefur skýrt mjög áherslur mínar um hvernig kennsluhætti 

ég vil sjálf tileinka mér. Það hefur verið lærdómsríkt að fá að prófa að gera litla rannsókn 

þar sem leitað er sjónarmiða barna á því hvernig lestrarnám horfir við börnunum í upphafi 

skólagöngu. Reynslan mun nýtast mér í áframhaldandi vinnu, til dæmis við 

rannsóknarverkefni í mastersnámi þar sem ég hef áhuga á að skoða áfram hvernig 

áhugahvöt, markmiðsetning og að læra námsaðferðir hefur áhrif á námsgengi barna og 

upplifun þeirra af skólagöngu sinni. 

  

  



 bls. 40 

7 Heimildir: 

Bempechat, J. og Elliott, J. G. (2002). The culture and contexts of achivement motivation. Í 

Bempechat, J. og Elliott, J. G. (ritstjórar), Learning in culture and context: 

Approaching the complexities of achievement motivation in student learning (bls. 7-

26). San Francisco: Jossey Bass. 

Bong. M. (2008). Effects of Parent-Child Relationships and Classroom Goal Structures on 

Motivation: Help Seeking Avoidance and Cheating. The Journal of Experimental 

Education 76(2), 191-217. Sótt af 

http://search.proquest.com/docview/203281155?acconuntid=135780 

Byrnes, J. og Wasik, B. (2009). Language and literacy: What educatiors need to know. New 

York: Guilford Press. 

Cheyney, A.B. (1992). Teaching reading skills through the newspaper. Newark, Delawere: 

International Reading Association. 

Cullingford, C. (2001). How children learn to read and how to help them. London: Kogan 

Page.  

Carroll, J.M., Bowyer-Crane, C., Duff, F.J., Hulme, C., Snowling, M. (2011). Developing 

laguage and literacy: Effective intervention in the early years. Malden: John Wiley. 

Dockett, S. (2008). Hlustað á raddir barna:Börn og rannsóknir. Í Jóhanna Einarsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar), Sjónarmið barna og lýðræði í leikskólastarfi (bls. 

33-45). Reykjavík: Háskólaútgáfan og Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra 

barna. 

Edmunds K. og Bauserman, K. (2006). What teachers can learn about reading motivation 

through conversasion with children. Reading Teacher, 59(5), 214-224. Sótt af http:// 

search. proquest.com/docview/217670712?accontid=135780 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir. (2005). Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi. Reykjavík: Höfundar. 

Halldóra Haraldsdóttir. (2012). Er samfella í læsiskennslu barna á mótum leik- og 

grunnskóla? Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af: 

http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/018.pdf 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Lítil börn með skólatöskur. Reykjavík: Háskólaútgáfan og 

Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna. 



 bls. 41 

Jóhanna Einarsdóttir. (2010). Á sömu leið: Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla. 

Ráðstefnurit Netlu - Menntakvika 2010. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 

Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/017.pdf 

Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir. (2012). Viðhorf sex til sjö ára barna til skóla og 

frístundaheimilis. Í Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar), Raddir 

barna, (179-202). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kristín Indriðadóttir. (2005). „Að vekja lestrarfýsn“ – hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar 

um gildi bókasafna fyrir lýðmenntun. Í Trausti Þorsteinsson og Bragi Guðmundsson 

(ritstjórar), Andans arfur (bls. 135-147). Akureyri: Háskólinn á Akureyri . 

Landsbo Villumsen, K. og Skovbo Jensen, L. (2005). Fleksible Læringsmiljøer. Fredrikshavn: 

Dalfolo Forlag. 

Medina, J. (2010). Heilareglur og heilræði: Tólf reglur um heilann fyrir skóla, vinnu og 

heimili (Hallur Hallsson, þýðandi). Reykjavík: Vöxtur. (Frumútgáfa 2008). 

O´Donell, M. P. og Wood, M. (1992). Becoming a reader: A developmental approach to 

reading instruction. Boston: Allyn and Bacon. 

Rannsókarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (1998). Orðaskrá: Um skólamál og sálar- og 

menntafræði, markmið og markmiðssetning. Reykjavík: Höfundur. 

Steinunn Torfadóttir, Helga Sigmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir. (2010). Leið til læsis, stuðningskerfi í lestrarkennslu. Ráðstefnurit Netlu 

- Menntakvika 2010. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/028.pdf 

Woolner, P., Clark, J.,Hall, E., Tiplady, L.,Tomas, U., Wall, K. (2010) Pictures are nessessary 

but not sufficient: Using a range of visual methods to engage users about school 

design. Learning Environment Research 13, 1-22. doi:101007/s10984-009-9067-6 

Þóra Kristinsdóttir. (2000). „Að lesa ... list er góð.” Í Heimir Pálsson (ritstjóri), Lestrarbókin 

okkar (bls 185-198). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands og 

Íslenska lestrarfélagið 

 

  


