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Ágrip 

Lestur er mikilvægur þáttur í daglegu lífi fólks. Læsi gerir fólki kleift að taka 

virkan þátt í samfélaginu ásamt því að veita því ánægju og lífsfyllingu. 

Margir samverkandi þættir, bæði hugrænir og sálrænir, hafa áhrif á 

lestrarfærni barna. Í ritgerðinni eru teknar saman rannsóknir á samspili 

lestraráhuga, lestrarfærni og nýtingu barnabókmennta í kennslu barna á 

yngsta stigi grunnskólans. Niðurstöður rannsóknanna styðja að því meiri 

áhuga sem nemendur hafa á lestri þeim mun meiri hvata hafa þeir til að lesa 

sér til gagns og gamans. Lestrarfærnin eykst í samræmi við aukinn lestur. 

Meðal þátta, sem hafa áhrif á lestraráhuga barna, eru sjálfkvæmur og 

aðkvæmur áhugi, sjálfsöryggi, félagslegir þættir, persónuleiki einstaklinga 

og þau markmið sem nemendur setja sér í lestrarnáminu. Kennarar og 

foreldrar geta haft mikil áhrif á lestrarfærni barna með því efla sjálfkvæman 

lestraráhuga þeirra. Bæði foreldrar og kennarar geta nýtt barnabókmenntir 

með áhrifaríkum og fjölbreyttum hætti til að efla lestraráhuga þeirra. 

Fjölbreytni og skapandi vinnubrögð eru grunnur að góðu og skemmtilegu 

námi. Rannsóknirnar leiða í ljós að huga þarf vel að kennsluaðferðum og 

skipulagningu lestrarkennslu ungra barna. Efla þarf lestraráhuga nemenda 

samhliða hefðbundinni þjálfun í grunnþáttum lestrartækninnar. 
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Formáli 

Ég hef lengi haft mikinn áhuga á lestri og þeim þáttum sem hafa áhrif á lestrarfærni 

ungra barna. Lestur er grunnur að öðru námi og því mikilvægt fyrir verðandi kennara 

að gera sér grein fyrir mikilvægi lestrarfærni í öllum námsgreinum. Sú þekking sem 

ég hef tileinkað mér við skrif ritgerðarinnar er góður undirbúningur fyrir kennslu á 

yngsta stigi grunnskóla. Ég vil þakka leiðsögukennara mínum, Þórði Helgasyni dósent 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn, yfirlestur og stuðning við 

gerð ritgerðarinnar. 

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, 23. ágúst 2013 

 

_____________________________ 

Aðalheiður Einarsdóttir 
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1 Inngangur 

Lestrarfærni er flókið samspil margra hugrænna þátta sem þarf að þjálfa á 

markvissan og skipulegan hátt (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Við lestur reynir á styrk 

hljóðkerfis- og hljóðavitundar, málfræðiþekkingu og orðaforða lesandans (Carroll, 

Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011:2). Lesfimi byggist einnig á góðum 

málskilningi og sjónrænum orðaforða og færni til að umskrá bókstafi í hljóð 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.). Bæði foreldrar og kennarar þurfa að huga að þessum 

færniþáttum og vinna saman að því að þjálfa lestrarfærni nemenda þannig að þeir 

geti lesið sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust (Carroll o.fl., 2011:9).  

Lestur og lestrarfærni grundvallast á fleiri þáttum en einungis þjálfun hugrænna 

þátta. Lestur þjálfast ekki nema með lestri bóka eða annars lesefnis og því þarf 

hvatning og aðstoð við val á lesefni að vera góð. Til þess að börn ákveði að taka sér 

bók í hönd þurfa þau að hafa áhuga á innihaldi lesefnisins (McGeown, Norgate og 

Warhurst, 2012:309). Niðurstöður margra rannsókna hafa sýnt fram á sterk tengsl 

milli lestraráhuga barna og lestrarfærni þeirra (Medford og McGeown, 2011:786).  

Lestraráhugi hefur mikil áhrif á lestrarfærni og getur bæði verið sjálfkvæmur og 

aðkvæmur (Wigfield og Guthrie, 1997:420). Sjálfkvæmur áhugi er einlægur áhugi 

sem kviknar innra með einstaklingum. Áhuginn verður til þess að lesandinn velur sér 

lesefni sem fjallar um það efni sem hann hefur áhuga á og þannig þjálfast 

lestrarfærni samhliða áhuganum (Medford og McGeown, 2011:786). Aftur á móti 

byggist aðkvæmur áhugi á því að lestur er knúinn áfram af utanaðkomandi 

félagslegum þáttum (McGeown o.fl., 2012:310). Hrós eða hræðsla við áminningar 

frá foreldrum og kennurum eru dæmi um þætti sem geta þrýst nemendum til lestrar 

sem endar oftar en ekki á því að hvötin til að lesa dofnar eða hverfur alveg (Klauda 

og Wigfield, 2012:7). Aðkvæmur áhugi hefur yfirleitt neikvæð eða engin áhrif á 

lestrarfærni barna (Medford og McGeown, 2011:786). Kennarar og foreldrar eiga 

eftir fremsta megni að efla sjálfkvæman áhuga til þess að lestur verði hluti af 

daglegum venjum nemenda og þeir flokki lestur sem ákjósanlega afþreyingu. 

Það eru til margar leiðir til að efla lestraráhuga barna. Foreldrar og kennarar 

þurfa að vera hugmyndaríkir í hvatningu til læsis og sýna lestrarnámi barna metnað 

og jákvæðni. Foreldrar geta ýtt undir lestur barna sinna með því að sýna gott 

fordæmi og hafa lestur sýnilegan á heimilinu. Auk þess er áhrifarík hvatningarleið til 

lestrar að lesa reglulega fyrir börnin og hlusta á þau lesa. Heimilin geta gefið sér 
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meiri tíma til að hlusta á og leiðbeina börnunum heldur en kennarinn og þarf því 

samstarf heimila og skóla að vera gott (Jennings, 2003:4).  

Kennarar þurfa að skipuleggja lestrarkennsluna vel og huga að áhugahvöt 

barnanna þar sem lestraráhugi er grundvöllur fyrir lestrarfærni og velgengi í 

lestrarnáminu. Rannsóknir hafa leitt í ljós að barnabókmenntir eru góð leið til að 

kveikja áhuga á lestri og skapa lestrarhvetjandi andrúmsloft í skólanum. Kennarar og 

foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir þeim tækifærum sem bókmenntir ætlaðar 

börnum hafa að geyma og læra að nýta sér barnabókmenntir til þess að efla og 

vekja lestraráhuga barna.  

Hér á eftir verður fjallað um lestur og þá þætti sem hafa mest áhrif á árangur í 

lestri. Síðan verður fjallað sérstaklega um lestraráhuga barna og tengsl hans við 

lestur og lestrarfærni barna. Loks verður fjallað um hvernig hægt er að efla 

lestraráhuga barna með því að notast við lesefni sem skrifað er fyrir börn.   
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2 Lestur  

Í hefðbundnu skólastarfi er tungumálið undirstaða námsins. Í öllum námsgreinum er 

þess krafist af nemendum að þeir hafi færni í móðurmálinu. Þeir verða að tjá sig 

munnlega, lesa fyrirmæli, og leysa verkefni sem fyrir þá eru lögð. Krafan um skilning 

og sjálfstæða vinnu með tungumálið eykst eftir því sem líður á skólagöngu 

nemenda. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi tungumáls í kennslu 

sinni og gera sér grein fyrir hlutverki sínu sem móðurmálskennarar óháð því hvaða 

námsgrein þeir kenna. Nemendur þurfa að geta tjáð sig auðveldlega í öllum 

námsgreinum, útskýrt hvað vefst fyrir þeim og hvað ekki ásamt því að geta greint frá 

lausnarleiðum eða rökstutt svör sín. Allt byggist þetta á málstarfi og því mikilvægt 

að kennarar þjálfi nemendur sína í því að nota móðurmálið á fjölbreyttan hátt. Ef 

allir kennarar eru meðvitaðir um áhrif móðurmálsins á námsárangur nemenda og 

beita kennsluaðferðum sem miða að því að styrkja grunnþætti tungumálsins eykst 

málþroski og málskilningur nemenda. Samkvæmt þessu eru því allir kennarar 

móðurmálskennarar og eiga að gegna því hlutverki af alúð og metnaði (Jacobs, 

2006:3-4).  

Hlutverk kennara ungra barna er meðal annars að styrkja móðurmálsgrunn 

nemenda ásamt því að kenna nemendum að beita lestrartækninni rétt. Tilgangur 

lestrarkennslunnar er að nemendur verði færir um að lesa texta sjálfvirkt og án 

mikillar fyrirhafnar. Lestrarfærni byggist á styrk hljóðkerfis- og hljóðavitundar, 

málfræði og orðaforða. Markviss og ígrunduð lestrarþjálfun á því að styrkja þessa 

þætti og samspil þeirra (Carroll o.fl., 2011:2). Lestur felst í getu til að breyta 

bókstöfum stafrófsins í hljóð og um leið að átta sig á merkingu textans sem lesinn 

er. Þessi tvö ferli, sem vinna saman að góðum og skilvirkum lestri, kallast 

umskráning og lesskilningur (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:25). Kennarar 

þurfa að skipuleggja kennslu sína vel og hafa í huga að kennslufræðin á bak við 

uppbyggingu kennslunnar leggur grunninn að lestri og lesskilningi nemenda. 

Kennarar þurfa að velja kennsluaðferðir við hæfi hverju sinni og þjálfa 

hljóðkerfisvitund, orðaforða, lesskilning og umskráningu jöfnum höndum (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:72). 

Þegar barn lærir að lesa fer öll orka þess í að umskrá stafarunur og lítið 

samhengi næst í innihald þess texta sem lesinn er. Færnin í umskráningu veltur að 

miklu leyti á því hversu mikla tilfinningu einstaklingurinn hefur fyrir hljóðkerfi 
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tungumálsins (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:43). Styrkur hljóðkerfisvitundar 

er mikilvægastur á fyrstu árum lestrarkennslunnar og þá sérstaklega fyrir 

lesskilningsfærni nemenda. Þegar börn eldast og ná betri tökum á 

umskráningartækninni hefur hljóðkerfisvitundin ekki jafnmikil áhrif á árangur 

lestursins (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:43). Hljóðkerfisvitund felur í sér 

færni barna og næmi fyrir móðurmálinu. Styrkur hljóðkerfisvitundar fer eftir því 

hversu vel nemendurnir greina einingar tungumálsins. Rím, stafaþekking, 

sundurgreining og samsetning orðhluta eru dæmi um þætti sem eru kannaðir þegar 

styrkur hljóðkerfisvitundar barna er metinn. Tengsl eru milli sterkrar 

hljóðkerfisvitundar og góðrar stafaþekkingar og því mikilvægt að forráðamenn 

barna geri allt sem í þeirra valdi stendur til að kynna börnum sínum ritmálið strax á 

fyrstu æviárum þeirra (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:43).   

Annar hornsteinn lestrarfærninnar og jafnframt undirþáttur 

hljóðkerfisvitundarinnar er hljóðavitundin. Hljóðavitund er skilgreind sem næmi og 

skilningur einstaklinga á því að öll orð sem við lesum eru samsett úr mismunandi 

hljóðum sem við táknum með bókstöfum. Því betri skilning sem börn hafa á 

byggingu talmálsins og þeim tengslum sem eru milli talmáls og ritmáls því betur eru 

þau undirbúin fyrir lestrarnámið og eru fljótari að ná valdi á þeirri tækni sem 

lesturinn byggir á (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:28). Þau börn sem hafa 

þekkingu á bókstöfunum og tengslum bókstafa og hljóða áður en formlegt 

lestrarnám hefst farnast betur í lestrarnáminu heldur en þeim börnum sem ekki 

hafa kynnst tengslum talmáls og ritmáls (Carroll o.fl., 2011:8).  

Sjálfvirkur og fyrirhafnarlaus lestur og lesskilningur byggir á góðu minnisstarfi. 

Þó skyn-, stundar- og langminni komi öll við sögu er vinnsluminnið mikilvægast. Í 

vinnsluminni er unnið úr þeim atriðum sem lesin eru hverju sinni og samhengi 

myndað úr þeim. Í vinnsluminninu eru geymdar upplýsingar um hvaða hljóð í 

orðunum hafa þegar verið lesin svo lesandinn eigi auðvelt með að átta sig á 

heildarhljómfalli orðanna og skilji þau. Einnig tekur vinnsluminnið þátt í því, ásamt 

stundar- og langminni, að geyma upplýsingar sem þegar hafa verið lesnar og tengja 

við nýjar upplýsingar. Því betra vinnsluminni sem einstaklingar búa yfir því betri 

lesarar eru þeir. Vinnsluminnið hefur því mikil áhrif á lesskilning og 

umskráningarfærni einstaklinga (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:27).  

Skilningur barna á tungumálinu og byggingu þess fer að miklu leyti eftir 

málþroska barnanna. Því betri málskilning og reynslu af tungumálinu sem barnið 

hefur því fljótari er það að ná tökum á lestrartækninni (Ricketts, 2011:1112). 

Málskilningurinn leggur grunninn að orðaforða og hugtakaskilningi einstaklinga sem 
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eru nauðsynlegir þættir til að styrkja lesskilning. Málskilningur og hugtakaskilningur 

eru nátengdir þættir og hafa stigvaxandi áhrif í lestrarnáminu. Málskilningurinn 

eykur lesskilning og þegar lesandinn hefur náð tökum á  skilvirkum og sjálfvirkum 

lestri eykur lesskilningurinn málskilninginn. Fyrstu ár lestrarkennslunnar eru áhrifin 

frá málskilningnum lítil þar sem öll orka lesandans fer í að umskrá stafina. Þegar líða 

tekur á lestrarnámið magnast þessi tengsl og spila stórt hlutverk í lestrarnámi 

nemenda (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:43).  

Af framansögðu leiðir að það eru margir þættir sem hafa áhrif á lestrarfærni 

barna. Aftur á móti eru, eins og fram hefur komið, líffræðilegir þættir ekki einir um 

það að hafa áhrif á lestrarfærni ungra barna. Sálrænir þættir á borð við áhuga skipta 

einnig mjög miklu máli í öllu lestraranámi og því mikilvægt að kennarar og foreldrar 

einblíni á að finna lesefni sem vekur áhuga barnanna. Ef börn hafa ekki gaman að 

því efni sem þeim er sett fyrir að lesa dregur úr áhugahvötinni sem kemur að lokum 

niður á lestrarfærni þeirra. Því meiri áhuga sem börn hafa á því efni sem þau lesa 

þeim mun meira lesa þau og lestrarfærnin styrkist í samræmi við það (McGeown 

o.fl., 2012:309). Bókmenntir og annað lesefni geta eflt lestraráhuga nemenda á 

skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Kennarar og foreldrar eiga að vera hvetjandi og 

sýna lestrarnáminu jákvæða viðleitni ásamt því að aðstoða börnin við að velja efni 

sem hentar áhugasviði þeirra. Það er til mikið úrval af lesefni fyrir börn, bæði 

rafrænt og prentað efni. Það lesefni, sem höfðar þó hvað mest til ungra lesanda, er 

fjölbreyttar sögur og annað efni sem sérstaklega er skrifað fyrir börn. Efni sem 

tilheyrir þessum flokki er gríðarlega fjölbreytt og ættu öll börn að finna þar lesefni 

sem höfðar til áhugasviðs þeirra.  
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3 Áhrifavaldar í lestri 

Lestur er mikilvægur þáttur í daglegu lífi fólks. Læsi gerir fólki kleift að taka virkan 

þátt í samfélaginu ásamt því að veita því ánægju og lífsfyllingu. Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla frá árinu 2013 er læsi lýst sem hæfni einstaklinga til að geta túlkað letur, 

skilið innihald þess texta sem lesinn er og miðlað þeirri þekkingu sem hann öðlast 

við lesturinn. Nemendur eiga að geta beitt lestrar- og ritunarfærni sinni til að afla 

sér þekkingar og lesið sér til gagns ásamt því að njóta lesturs sér til dægrastyttingar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:99). Kennarar þurfa að huga að 

þessum markmiðum þegar þeir ákveða hvernig þeir ætla að hátta lestrarkennslu 

sinni. Þeir þurfa bæði að þjálfa nemendur í því að beita lestrartækninni rétt ásamt 

því að vekja almennan áhuga á lestri til þess að færnin staðni ekki. Þeir þurfa einnig 

að huga að og taka mið af þeim þáttum sem hafa áhrif á lestrarfærni nemenda 

innan og utan kennslustofunnar. Margar rannsóknir hafa verið gerðar, bæði 

hérlendis og erlendis, um slíka áhrifavalda í lestri.  

Í fjölþjóðlegri rannsókn á læsi barna frá árinu 1991 kemur meðal annars fram að 

meðalárangur níu ára íslenskra drengja er mun lakari en stúlkna. Jafnframt kemur 

fram að í hópi þeirra 25% barna, sem lægst eru í lestri, eru 61% drengir og 39% 

stúlkur. Þessi munur er skýrður út frá mishröðum þroska níu ára stúlkna og drengja 

og miklum mun á tómstundalestri kynjanna. Íslenskar stúlkur lesa mun meira í 

tómstundum sínum en drengir. Kynjamunur í lestri er ekki bundinn við Ísland því 

hliðstæður munur kemur fram í 19 löndum af þeim 27 sem tóku þátt í rannsókninni 

(Sigríður Valgeirsdóttir, 1993:29). Þá kemur fram að níu ára börn, sem ekki tala 

íslensku heima hjá sér, eiga í verulegum erfiðleikum með skilning á lestrarefni, 

einkum fræðsluefni (Sigríður Valgeirsdóttir, 1993:34). Þegar lestrarvenjur níu ára 

barna í skólanum voru skoðaðar í tengslum við árangur þeirra í lestri kom í ljós að 

þeir sem lesa kennslubækur einu sinni í viku í skólanum standa sig best í lestri en 

slakastir eru þeir sem aðeins lesa þær einu sinni í mánuði (Sigríður Valgeirsdóttir, 

1993:35). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist tómstundalestur níu ára 

barna hafa góð áhrif á lestrarfærni þeirra. Þau börn, sem lesa eitthvað í 

tómstundum sínum, ná marktækt betri árangri í lestri en þau sem ekkert lesa. Þó er 

tekið fram að tómstundalestur níu ára barna geti stjórnast af því hve vel þau eru læs 

og því erfitt að fullyrða hvort kemur á undan hænan eða eggið (Sigríður 

Valgeirsdóttir, 1993:39).  
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Í læsisrannsókninni frá árinu 1991 kom einnig fram að efnahagur heimila tengist 

árangri í lestri, einkum fjöldi bóka á heimilinu og hvort dagblöð berist reglulega á 

heimilið (Sigríður Valgeirsdóttir, 1993:58,64). Í umfjöllun Elley (1992:65-67) um 

þessa sömu rannsókn kemur fram að aðgangur að bókum á heimilinu sé lykilþáttur í 

læsi níu ára barna. Þar kemur einnig fram að samband er milli stærðar 

skólabókasafna í einstökum þátttökulöndum og lestrarfærni barna. Aðgangur að 

góðum bókakosti heima og í skólum virðist því skipta miklu máli fyrir lestrarfærni 

barna. Heimilin tengjast einnig lestrarfærni barna með öðrum hætti. Þau börn, sem 

eyða meiri tíma í heimavinnu, ná betri árangri í lestri en þau börn sem læra minna 

heima. Aukin menntun foreldra fer saman með aukinni lestrarfærni (Sigríður 

Valgeirsdóttir, 1993:78). Þegar horft er til þessa er ljóst að skólinn getur með 

viðeigandi aðgerðum jafnað þann mun sem er á heimilsaðstæðum barna og skiptir 

máli fyrir lestarfærni þeirra, til dæmis með því að efla skólabókasöfn og opna 

aðgengi að örvandi menningar- og tómstundaumhverfi fyrir börn sem þau annars 

færu á mis við.   

Í annarri fjölþjóðlegri rannsókn á læsi tíu ára barna frá árinu 2001 kemur meðal 

annars fram að íslensk börn standa sig marktækt betur í lestri á bókmentatexta en í 

leitarlestri við öflun upplýsinga. Íslensk börn verja meiri tíma í lestur 

bókmenntatexta utan skóla en í leitarlestur (Mullis, Martin, Gonzales og Kennedy, 

2003:41-42). Í þessari rannsókn, eins og í rannsókninni frá árinu 1991, stóðu stúlkur 

sig marktækt betur en drengir í lestri á Íslandi eins og raunin var hjá öllum 

þátttökuþjóðum rannsóknarinnar (Mullis o.fl., 2003:43). Jákvæð fylgni var milli 

örvandi lestrarumhverfis heima fyrir og lestrarfærni barna á Íslandi, eins og hjá 

öllum þátttökuþjóðunum. Örvandi lestrarumhverfi heima tengdist lestri bóka, 

frásögnum (segja sögur), söng, orðaleikjum, ritun stafa eða orða og lestri upphátt af 

skiltum og miðum. Rúmlega helmingur íslenskra heimila var skilgreindur í efsta flokk 

örvandi lestrarumhverfis heima fyrir. Börn, sem komu frá þessum heimilum, stóðu 

sig mun betur í lestri en börn frá heimilum þar sem lestrarumhverfi var ekki jafn 

örvandi. Um 8% íslenskra heimila voru skilgreind í lægsta flokk örvandi 

lestrarumhverfis heima fyrir. Börn frá þessum heimilum stóðu sig verst í lestri, bæði 

á Íslandi og í öðrum þátttökulöndum (Mullis o.fl., 2003:97). Þá kom fram að börn 

foreldra, sem lesa oft fyrir þau áður en þau hefja skólagöngu, eru betri í lestri en 

börn foreldra sem lesa minna fyrir börn sín áður en þau hefja skólagöngu (Mullis 

o.fl., 2003:98). Þetta bendir til þess að örvandi málumhverfi og upplestur bóka fyrir 

börn á leikskólaaldri skiptir miklu máli fyrir lestrarnám og lestrarfærni þeirra á 

skólaaldri.  
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4 Lestraráhugi 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að áhugi nemenda á lestri hefur mikil áhrif á lestrarfærni 

þeirra. Því meiri áhuga sem nemendur hafa á lestri þeim mun meiri hvata hafa þeir 

til að lesa sér til gagns og gamans (McGeown o.fl., 2012:309). Geta til að lesa og 

skrifa fræðir fólk og gerir það meðvitaðra um samfélagið og sjálft sig. Lestraráhuga 

má skilgreina sem þann áhuga sem einstaklingar sýna lestrarefni. Markmið, skoðanir 

og áhugasvið eru allt dæmi um þætti sem hafa áhrif á val einstaklinga á lesefni 

(Becker, McElvany og Kortenbruck, 2010:774). Kennarar þurfa að haga 

lestrarkennslunni þannig að hún veki áhuga nemenda og stuðla að því að undirbúa 

nemendur fyrir það að velja sér lesefni eftir áhuga. 

Lestraráhugi er samsettur úr mörgum þáttum sem hafa áhrif hver á annan og 

móta lestrarfærni nemenda. Meðal þátta, sem hafa áhrif á lestraráhuga barna, eru 

sjálfkvæmur og aðkvæmur áhugi, sjálfsöryggi, félagslegir þættir og þau markmið 

sem nemendur setja sér í lestrarnáminu (Wigfield og Guthrie, 1997:420). Það eru 

enn fleiri þættir sem hafa áhrif á grunnþætti áhugahvatar og auka vægi hennar. Þar 

má nefna persónuleika einstaklinga sem hefur áhrif á sjálfkvæman lestraráhuga 

þeirra (Medford og McGeown, 2012:786). Jákvæð viðhorf og hvatning við lestur 

hefur margsinnis verið rannsakað og niðurstöður sýnt að skili góðum árangri í 

lestrinum og auki lesskilning barna (Klauda og Wigfield,2012:6). Umhverfi barnanna 

bæði heima og í skólanum þarf að vera lestrarhvetjandi og gera lesturinn að 

spennandi og skemmtilegu verkefni. Eins og áður hefur komið fram geta foreldrar 

haft mikil áhrif á lestraráhuga barna sinna. Rannsókn Baker, Scher og Mackler frá 

árinu 1997 leiddi í ljós að börn foreldra sem líta á lestur sem gagnlega og 

skemmtilega iðju eru líklegri til að hafa sterkari áhugahvöt gagnvart lestri heldur en 

þau börn sem alast upp í fábrotnu lestrarhvetjandi umhverfi. Því jákvæðara viðhorf 

til lestrar sem börn alast upp við þeim mun meiri verður löngunin og áhuginn til að 

lesa fjölbreytt úrval bóka og þjálfa sig í lestrartækninni (Baker o.fl., 1997:69). Það 

eru því sterk tengsl milli umhverfis barna og þess áhuga sem þau sýna lestri. 

Kennarar og foreldrar verða að huga að þessum tengslum og gera lesturinn á 

heimilinu og í skólastofunni sýnilegan. Börnin sjá foreldra sína lesa í frítíma sínum og 

tengja þá lestur við skemmtilega athöfn sem sniðugt er að grípa til þegar laus tími 

gefst. Á þann hátt mótast og eykst sjálfkvæmur áhugi barnanna á lestri (Baker o.fl., 

1997:70). Þrátt fyrir að skólasamfélagið og heimilin séu meðvituð um þessi tengsl 

sýna niðurstöður margra rannsókna að áhugi barna á lestri er mestur á fyrstu árum 
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grunnskólagöngunnar en minnkar eftir því sem nær dregur miðstigi og unglingastigi 

(Klauda og Wigfield, 2012:6). Það er því mjög mikilvægt að kennarar og foreldrar séu 

vakandi fyrir þeim þáttum sem geta aukið lestraráhuga barna þeirra svo hægt sé að 

koma í veg fyrir að lestur minnki með aldri.  

Þeir þættir, sem leggja grunninn að góðum lestraráhuga, eru sjálfkvæmur og 

aðkvæmur lestraráhugi, þær hugmyndir sem börn hafa um lestur og þeirra eigin 

lestrarfærni, skoðanir um gildi og mikilvægi lestrar, markmið sem með lestrinum og 

síðast en ekki síst þörfin fyrir viðurkenningu við lesturinn (Klauda og Wigfield, 

2012:3). Í rannsókn Susan Lutz og Allans Wigfield frá árinu 2012 voru þessir þættir 

kannaðir nánar og í  víðara samhengi. Álit barna á eigin færni í lestri er mikilvægt. 

Það skiptir hinsvegar einnig miklu máli að gera börnunum grein fyrir mikilvægi 

lestrar í lífi hvers og eins svo þau átti sig á tilgangi lestrarnámsins. Það er algengt að 

þrátt fyrir að sjálfstraust barna sé gott í lestrinum þá er áhuginn á lestrarnáminu 

ekki mikill sökum þess að barnið telur lestur ekki mikilvægan þátt í lífinu (Klauda og 

Wigfield, 2012:6). Barn, sem hefur gott sjálfstraust í lestrinum og hefur náð tökum á 

lestrartækninni, þarf lesefni sem er krefjandi og reynir á færnina. Þessu þurfa 

kennarar og foreldrar að gæta vel að og koma börnum í skilning um mikilvægi læsis 

innan og utan skóla. Sá hvati sem fær börn til að lesa sér til gagns mótar einnig 

lestraráhuga þeirra. Börn verða að læra að nýta sér efni bókmenntanna til að dýpka 

skilning sinn og auka þekkingu sína. Árangri í þessum þætti verður ekki náð nema 

með því að hjálpa nemendum að velja sér fræðandi lesefni sem vekur áhuga þeirra. 

Þannig blandast saman skemmtun og nám með jákvæðum hætti.  

Sjáfsagi og vald einstaklinga yfir eigin lestri hefur einnig áhrif á lestraráhuga. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn vilja frekar finna lesefni sitt sjálf heldur en að láta 

foreldra eða kennara velja það fyrir sig (Klauda og Wigfield, 2012:7). Kennarar og 

foreldrar geta leiðbeint unga fólkinu við valið svo það eigi auðveldara með að átta 

sig á hvar áhugasvið þeirra liggur. Það verður þó að gæta að því að taka ekki valdið 

af þeim þar sem of mikil afskiptasemi á valinu hefur letjandi áhrif á lestraráhugann.  

Þau atriði, sem nefnd hafa verið hér að framan, tilheyra sjálfkvæmum 

lestraráhuga. Síðasta stoð lestraráhugans er sú viðurkenning sem börnin fá í 

lestrinum og þörfin fyrir að lesa til að þóknast öðrum fremur en sér sjálfum. Mörg 

börn lesa einungis til að fá hrós eða forðast aðfinnslur frá kennurum og foreldrum. 

Einnig skapa sumir kennarar andrúmsloft í lestrarkennslu sinni sem einkennist af 

samkeppni þannig að lesturinn verður ekki ánægja heldur keppni um hver les mest. 

Þessir tveir þættir eru hluti af aðkvæmum áhuga þar sem hvatning til lestrar er ekki 
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af frumkvæði lesandans sjálfs heldur vegna þrýstings frá umhverfinu (Klauda og 

Wigfield, 2012:7). 

Af framansögðu leiðir að lestraráhugi skiptist í sjálfkvæman og aðkvæman 

áhuga eftir því hvaða áherslur lesandinn hefur í lestrinum og hvaða hugmyndir hann 

hefur um sig sem lesanda. Sjálfkvæmur og aðkvæmur lestraráhugi og munurinn á 

þessu tvennu mótar og leggur grunninn að lestraráhuga (Becker o.fl., 2010:774). 

Sjálfkvæmur lestraráhugi er grunnþátturinn í öllu námi. Sjálfsprottinn áhugi 

nemenda fyrir þáttum námsins styrkir hæfni þeirra og stöðu í náminu. Sjálfkvæmur 

áhugi í námi er skilgreindur sem sá áhugi sem vaknar innra með nemendum þannig 

að þeir taka þátt í þeim verkefnum sem fyrir þá eru lögð og framkvæma ýmsa hluti 

sökum einlægs áhuga á efninu. Sjálfkvæmur áhugi skiptir miklu máli í lestrarnámi 

barna. Þegar nemendur hafa áhuga á því efni sem þeir lesa finna þeir sterkari hvöt 

til að lesa í frítíma sínum. Á þann hátt bæta þeir lestrarfærni sína og styrkja 

sjálfstraust sitt gagnvart lestri. Þeir nemendur sem hafa sterka innri áhugahvöt til að 

lesa ná betri tökum á lestrartækninni og verða betri lesarar en þeir sem ekki hafa 

jafnsterkan sjálfkvæman áhuga og eru drifnir áfram í lestrarnáminu af aðkvæmum 

áhuga (McGeown o.fl., 2012:310).  

Persónuleiki nemenda og sjálfstraust þeirra í lestri hafa áhrif á sjálfkvæman 

áhuga þeirra á lestri (Medford og McGeown, 2011:787). Því meira sjálfstraust sem 

nemendur hafa í lestrinum þeim mun meira lesa þeir og styrkja færni sína í 

samræmi við það. Nemendur, sem gengur vel í þeim lestrarverkefnum sem fyrir þá 

eru lögð, eflast og hafa áhuga á því að takast á við fleiri lestrartengd verkefni. Aftur 

á móti finna þeir nemendur, sem eiga í erfiðleikum með lestrartengd verkefni, 

veikari hvöt til að lesa og hafa minni ánægju af lestri. Þeir lesa þar af leiðandi mun 

minna sem bitnar á lestrarfærni þeirra. Viðhorf þessara tveggja hópa til lesturs eru 

gjörólík. Því neikvæðara viðhorf sem nemendur hafa til lesturs þeim mun slakari er 

lestrarfærni þeirra (Medford og McGeown, 2011:787). Efling sjálfsöryggis nemenda í 

lestrarnáminu skiptir miklu máli og geta kennarar haft mikil áhrif á það. Kennarar 

þurfa að sýna nemendum jákvæða hvatningu, hlýju, alúð, traust, skilning og athygli 

til þess að auka sjálfstraust þeirra í lestrarnáminu. Þeir kennarar, sem eru 

skilningsríkir og næmir fyrir þörfum og getu nemenda sinna, skapa traust félagslegt 

umhverfi í sínum bekk þannig að nemendurnir verða ófeimnir við að tjá sig og biðja 

um aðstoð. Því jákvæðari upplifun sem börn hafa af lestrarnáminu því betur gengur 

þeim í náminu, hvatinn til þess að lesa verður meiri og auðveldara verður fyrir þau 

að ná settum markmiðum (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:71-72). 
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 Aðkvæmur áhugi í lestrarnámi barna merkir að áhugi barnanna á lestri er 

einungis drifinn áfram af ytri áhrifum í umhverfinu en ekki vegna einlægs áhuga 

þeirra. Barnið tekur þátt í athöfnum og verkefnum fyrir tilstilli umbunar eða til að 

þóknast kennurum og foreldrum við lok verkefnanna (McGeown o.fl., 2012:310). 

Sumir foreldrar og kennarar hrósa börnum sínum fyrir hverja einustu lestrarstund 

sem þau eiga og fara börnin þá að lesa einungis til að fá hrós eða viðurkenningu af 

einhverju tagi. Einnig eru mörg börn metnaðarfull og með mikið keppnisskap sem 

verður drifkraftur þeirra í lestrarnáminu. Áhuginn fer fyrir ofan garð og neðan en 

keppnisskapið drífur þau áfram. Aðalatriðið verður að lesa fleiri bækur en aðrir 

nemendur í bekknum (Klauda og Wigfield, 2012:7). Þegar um aðkvæman áhuga er 

að ræða vinna nemendur verk sín vegna skyldurækni og þrýstings frá umhverfinu. 

Þegar nemendur hafa lítinn sjálfkvæman áhuga í lestri lesa þeir minna í frítíma 

sínum og ná þar af leiðandi ekki jafngóðum tökum á lestrartækninni (McGeown o.fl., 

2012:310). Það sama gildir um lesskilning barna. Því meiri áhuga sem börn hafa á 

efninu og því meira sem börn eru drifin áfram af sjálfkvæmum áhuga í 

lestrarnáminu þeim mun meiri tíma eyða þau í lesturinn og sökkva sér í efnið til að 

öðlast betri skilning. Á þann hátt eykst orðaforðinn og þeir þjálfast betur í 

lesskilningi (Becker o.fl., 2010:781). Í rannsókn Klauda og Wigfield frá árinu 2012 

kemur fram að áhrif félagslegra þátta í lestrarnámi barna eru mjög mikil þegar 

kemur að árangri og áhuga þeirra á lestri (Becker o.fl., 2010:781). 

Á skilgreiningunni á sjálfkvæmum og aðkvæmum áhuga má sjá að sterk tengsl 

eru milli góðrar lestrarfærni og þess áhuga sem nemendur hafa á lestri. Í rannsókn, 

sem framkvæmd var af McGeown, Norgate og Warhurst árið 2012, var lestrarfærni 

tveggja nemendahópa borin saman. Í öðrum hópnum voru sterkir lesarar en í hinum 

voru slakir lesarar. Í rannsókninni voru tengsl milli lestrarfærni og áhugahvatar 

(sjálfkvæmur og aðkvæmur áhugi) í lestri mæld. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

í ljós að sterk tengsl eru milli sjálfkvæms áhuga og sterkrar stöðu í lestri. Þeir 

nemendur, sem voru í hópi sterkra lesara, höfðu allir sterka innri áhugahvöt en 

einnig hvatti aðkvæmur áhugi þá áfram með þeim afleiðingum að lestrarfærnin 

jókst. Í hópi slakra nemenda hafði hvorki aðkvæmur né sjálfkvæmur áhugi áhrif á 

lestrarfærnina. Innri áhugahvöt nemendanna í slaka hópnum var hverfandi lítil og 

aðkvæmur áhugi hafði engin áhrif á stöðu þeirra í lestrinum (McGeown o.fl., 

2012:321). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar ásamt fjölda annarra 

rannsókna er ljóst að sjálfkvæmur áhugi hefur gríðarleg áhrif á árangur barna í lestri. 

Áhrif aðkvæms áhuga skiptir einnig máli en hann hefur oftast neikvæð eða lítil áhrif 

á lestrarfærnina. Þrátt fyrir að aðkvæmur lestraráhugi hafi yfirleitt ekki bein áhrif á 
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lestrarfærni nemenda getur hann haft sterk áhrif á lestrarfærnina ef mikill 

sjálfkvæmur áhugi er einnig til staðar (Medford og McGeown, 2011:786). Gæta þarf 

að því að draga sem mest úr gildi aðkvæms áhuga og auka innri áhugahvöt 

nemenda í lestrinum. Lesturinn þarf að veita börnum gleði og ánægju ásamt því að 

þau nái það góðum tökum á lestrartækninni að þau geti lesið sér til gagns.  

Það getur verið snúið verk að finna leiðir til að vekja áhuga á lestri fyrir 

fjölbreyttan nemendahóp. Kennarinn þarf að sýna lestri barnanna óskipta athygli, 

þekkja þá þætti sem ýta undir lestraráhuga og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

lestrarkennslunni. Eins og kemur fram hér að framan hafa rannsóknir sýnt fram á að 

lestraráhugi barna fer minnkandi með árunum (Klauda og Wigfield, 2012:6). Það er 

óljóst hvað veldur minnkandi lestraráhuga en með breyttum áherslum í kennslu er 

hægt að vinna gegn þessari þróun (Wigfield, Guthrie, Tonks og Perencevich, 

2004:302). Hægt er að nota hefðbundnar lestrararkennsluaðferðir en einnig er 

mikilvægt að kennarinn fari út fyrir þægindarammann og gæði kennsluna lífi. Þá 

reynir á ímyndunararafl og sköpunarkraft kennarans en leiðirnar í átt að 

áhugavakningu lestrar eru ótalmargar. Ein þeirra leiða sem hægt er að feta er að 

nýta söguheima barnabókmenntanna til að efla lestrarfærni nemenda og ýta undir 

áhuga þeirra á lestri.  



bls. 18 

5 Íslenskar barnabókmenntir  

Menn eru ekki á eitt sáttir um það hvenær fyrsta barnabókin kom út á Íslandi. Þó 

hefur verið miðað við árið 1780 þegar barnabókin Barnaljóð eftir séra Vigfús 

Jónsson kom út á frumstæðan bókamarkaðinn á Íslandi (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:9). Margir telja bókina samansafn kristilegra heilræðavísa sem eigi ekkert 

sameiginlegt með barnabókum og eigi ekki að flokka bókina í hóp barnabókmennta. 

Þrátt fyrir deilur fræðimanna um það hvort Barnaljóð sé fyrsta íslenska barnabókin 

eða ekki þá geta menn verið sammála um að hún er mjög frábrugðin þeim 

barnaljóðum og sögum sem börn samtímans eiga að venjast. Ljóðin eru 

guðræknisleg og í öllum erindum ljóðanna er barn ávarpað og því lagðar 

lífsreglurnar. Á þessum tíma voru ævintýri, þjóðsögur og rímur í hávegum hafðar í 

baðstofum landsins og börn nutu þess að hlusta á fullorðið fólk segja 

munnmælasögur. Með tímanum urðu til fleiri bækur á prenti sem ætlaðar voru 

börnum en langt fram eftir 19. öldinni voru flestar af þessum bókum þýddar sögur 

frá meginlandinu og þá aðallega Danmörku (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:11).  

Með borgvæðingunni og breyttum þjóðfélagsháttum þar sem börn hættu að 

taka þátt í að framfleyta fjölskyldunni varð þörfin og áhuginn fyrir því að skrifa 

bækur sem sérstaklega voru ætlaðar börnum sífellt meiri. Árið 1907 kom út fyrsta 

frumsamda barnabókin og ber hún heitið Bernskan og er eftir Sigurbjörn Sveinsson. 

Bernskan er samansafn margra stuttra sagna sem byggja á minningum Sveinbjarnar 

úr sveitinni. Sögurnar bera allar vott um kristna trú og skyldur barna í 

bændasamfélaginu. Sögur Sigurbjarnar urðu vinsælt lesefni á árunum eftir útkomu 

Bernskunnar og margir höfundar fylgdu hans fordæmi og skrifuðu sögur ætlaðar 

ungmennum og höfðu ritstíl og ritefni Sigurbjarnar að leiðarljósi (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:12-13).  

Árin fyrir 1970 einkenndust af gríðarlegum samfélagsbreytingum þar sem borgir 

og bæir urðu sífellt stærri en sveitirnar fóru minnkandi. Höfundar þessa tíma voru 

ekki ánægðir með þessa þróun og vildu halda í æskuminningar sínar og halda 

rómantík sveitanna á lofti í skáldskap sínum. Í kringum árið 1970 fór ritstíll íslenskra 

barnabókahöfunda að breytast hægt og rólega og hallast að raunsæislegu yfirbragði 

með þeim afleiðingum að bjarmi sveitanna dvínaði. Sögurnar fjölluðu að stórum 

hluta um daglegt líf ungmenna á 8. áratugnum. Ævintýri og frelsi sveitanna sem 

einkenndi skáldskap barnabókahöfunda Norðurlandanna vék fyrir hversdagsleika 
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borgar- og bæjarlífs 20. aldar. Margar barnabækur frá þessum tíma segja frá 

daglegu lífi barna í borginni. Leikskólinn, grunnskólinn, líf veikra barna, barna 

einstæðra foreldra eða börn sem búa við erfiðar aðstæður eru allt umfjöllunarefni 

raunsæisbókmenntanna. Mikil áhersla var á að sögurnar og frásagnirnar væru 

raunverulegar og sýndu þann heim sem íslenskt samfélag hafði að geyma. Þessari 

stefnu fylgdi einn vinsælasti barnabókahöfundur Íslendinga, Guðrún Helgadóttir. 

Hún skrifaði fjölda bóka sem fjölluðu um uppátæki og daglegt líf ungra barna og eru 

sögurnar um tvíburana og prakkarana Jón Odd og Jón Bjarna einna þekktastar (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:19-20).  

Hvaða efni höfundar velja fyrir barnabækur sínar fylgir gjarnan tískustraumum 

og tíðaranda samfélagsins hverju sinni. Á tíunda áratug síðustu aldar varð vinsælt 

meðal rithöfunda að nota persónur og hjátrú gömlu íslensku þjóðsagnanna í 

barnasögum. Bækur með þessu þema urðu mjög vinsælt lesefni meðal barna og 

unglinga t.d. bækurnar Dvergasteinn eftir Aðalstein Ásberg, Draugur í sjöunda himni 

eftir Kristínu Steinsdóttur, Tröll eru bestu skinn eftir Andrés Indriðason, Undan 

Illgresinu eftir Guðrúnu Helgadóttur og Margt býr í myrkrinu eftir Þorgrím 

Þráinsson. Þessar sögur ásamt fjölda annarra bóka eru sígild verk og tímalaus þannig 

að ungmenni kynslóð eftir kynslóð hafa gaman að  því að lesa þær (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:30-33). Bækur, sem fjalla um svipað efni og þessar bækur, 

innihalda oft spennu og ævintýralegar uppákomur sem börn hafa mjög gaman af. 

Þau ræða sín á milli um efni bókanna og hvetja hvert annað til að lesa bækurnar. 

Kennarar ungra barna geta auðveldlega kveikt áhuga nemenda sinna á ævintýrum 

og spennusögum með því að lesa sögur fyrir þá í nestistímanum eða að ráðstafa 

ákveðnum hluta skóladagsins til yndislestrar. Úr fjölskrúðugu íslensku efni er að 

velja þar sem mikil gróska hefur verið undanfarin ár í barnabókaskáldskap. Rúmlega 

40 höfundar gefa reglulega út efni ætlað börnum og koma um 30 til 40 íslenskar 

barnabækur út á ári hverju (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:34). Barnabækurnar eru 

mjög fjölbreyttar og stuðla margar hverjar að því að undirbúa lesendurna fyrir lífið 

og þátttöku í samfélaginu. Að auki er mikið magn erlendra barnabóka þýtt. Úrvalið 

af lesefni fyrir börn er því mikið. Einnig hefur ljóðagerð fyrir börn færst í aukana og 

hefur Þórarinn Eldjárn einna helst staðið fyrir því (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:34). 

Ljóðabækur hans á borð við bókina Grænmeti og ávextir og Halastjarnan eru 

skemmtilega myndskreyttar og höfða vel til barna og gætu því hentað vel í 

lestrarkennslu á yngsta stigi grunnskóla.  

 Kennarar og foreldrar þurfa að huga að því hvaða lesefni vekur áhuga 

barnanna sem lesa bækurnar. Nú á tímum taka samfélög gríðarlegum breytingum á 
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stuttum tíma og ekki skrýtið þótt barnabókmenntir, sem skrifaðar voru hér á árum 

áður þar sem menning og tíðarandi var með allt öðru móti, höfði ekki alltaf til 

ungmenna 21. aldarinnar. Kennarar og foreldrar verða að gefa börnunum svigrúm til 

að skapa sér sína eigin nostalgíu en þröngva ekki bókmenntum æskuára þeirra 

sjálfra upp á börnin. Það getur haft í för með sér neikvæð viðhorf til lesturs og orðið 

til þess að barnið hafi ekki jafngaman að lestrinum og ef það fengi að velja lesefnið 

sjálft (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:38). Það er þó ekki þar með sagt að flestar 

bækur einnar kynslóðar henti ekki þeirri næstu. Til eru bókmenntir ætlaðar börnum 

sem eru sígildar og tímalausar. Bækur af þessu tagi eru t.d. sögur Astridar Lindgren 

og Enidar Blyton. Það er þó ekkert að óttast því gróskan og sköpunarkrafturinn 

svífur yfir barnabókahöfundum samtímans og barnabókamarkaðurinn verður sífellt 

stærri. Íslenskir höfundar skrifa mikið af fjölbreyttu efni fyrir börn ásamt því að 

mikið af erlendu lesefni fyrir börn er þýtt á íslensku.  

Þegar sögur eru lesnar fyrir börn eða börn lesa sögur sér til skemmtunar er 

mikilvægt að þau fái tækifæri til að tjá sig um efnið og segja sína skoðanir og 

vangaveltur. Kennarinn eða foreldrið þarf að benda barninu á ýmsa þætti, sem 

koma fram í sögunni, sem barnið tekur ekki eftir svo það víkki skilning sinn og 

hugarheim. Þetta geta verið lýsingar á persónum, menning eða siðir sem ekki eru til 

staðar í dag og margt fleira. Með því móti lærir barnið ekki einungis að lesa og bætir 

við orðaforða sinn og málskilning heldur öðlast einnig skilning á ýmsum 

samfélagslegum þáttum og kynnist jafnvel enn betur sínu eigin sjálfi. Í kennslu er 

leiðsögn af þessu tagi einnig möguleg. Kennarar geta lesið sögu upphátt fyrir 

nemendur og leyft nemendum að taka þátt í lestrarstundinni, m.a. með því að biðja 

þá um að útskýra óalgeng orð og orðatiltæki sem koma fram í sögunni. Til að auka 

skilning nemenda á efninu er gott að hafa umræður að lestri loknum og fá 

nemendur til að tjá sig um efni sögunnar og tengja við eigin reynslu og upplifanir 

(Leland, Lewison og Harste, 2013:38).  

 Það er mikilvægt að kenna nemendum á yngsta stigi grunnskólans að meta 

þann fjársjóð sem barnabókmenntir hafa upp á að bjóða og kenna þeim að  lifa sig 

inn í efni þeirra. Ef vel er að bókmenntakennslunni staðið og nemendurnir læra að 

nota lestur sér til ánægju og yndisauka eru þeir betur í stakk búnir til að takast á við 

stærri bókmenntaverk, þegar líða tekur á skólagönguna, og átta sig betur á ýmsum 

bókmenntahugtökum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:39). En þessu markmiði 

verður ekki náð nema kennarar skapi rúm fyrir bókmenntir inni í skóladeginum. 

Lestur bókmennta þarf að vera daglegur hluti af skóladeginum hvort sem það er í 

formi lesturs stuttrar sögu í nestistímanum eða frjáls yndislestrar yfir daginn. Einnig 
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þurfa skólanámsskrár grunnskóla að innhalda kennslu með skipulögðu efni þar sem 

notast er við barnabækur sem námsefni (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:42).  

Kennarinn þarf að setja sig í spor ungu lesendanna, sýna efninu áhuga og lifa sig 

inn í þann heim sem birtist í bókunum. Skólar eiga að gæta að því að hafa 

skólabókasöfn sín spennandi og aðgengileg og láta ekki flæði bóka inn á safnið 

staðna. Bekkjarkennarar geta auðveldlega vakið áhuga nemenda sinna á 

bókmenntum með því að lesa barnabækur eftir íslenska höfunda og bjóða 

rithöfundum að koma í heimsókn í skólann og ræða við börnin um bækur og ritstörf. 

Á þann hátt gefst nemendum tækifæri til að spyrja höfundinn spurninga sem 

annaðhvort tengjast störfum rithöfunda eða efni bókanna sem þeir skrifa (Brynildur 

Þórarinsdóttir, 2006:40).  
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6 Bókmenntir í kennslu 

Eins og kemur fram hér að framan er lestraráhugi hluti af þeim hvata sem fær börn 

til að taka sér bók í hönd og lesa sér til gagns og gamans (McGeown o.fl., 2012:309). 

Það er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um fylgnina milli lestararáhuga og 

lestrarfærni og nýti sér þá vitneskju í lestrarkennslu ungra barna. Kennarar þurfa að 

hafa lestraráhuga í huga í allri lestrarkennslu sinni og gæta að því að efla hann og 

styrkja. Með því að nýta barnabókmenntir í kennslu og vekja athygli barna á 

afþreyingargildi lesefnis sem skrifað er fyrir börn er hægt að hvetja til aukins lesturs. 

Í nútímasamfélögum eru bókmenntir í stöðugri samkeppni við rafræna afþreyingu á 

borð við tölvuleiki, sjónvarp eða vefmiðla. Það er því nauðsyn að bókmenntir og 

afþreyingargildi þeirra sé kynnt fyrir nemendum í skólum bæði með upplestri og 

frjálsum lestri nemenda (Leland o.fl., 2013:17). Í flestum grunnskólum byggist 

lestrarkennsla á yngsta stigi á formaðri lestrarkennsluaðferð á borð við Hljóðaaðferð 

eða Byrjendalæsi. Flestar þær aðferðir sem notast er við eru hefðbundnar og 

megináhersla kennslunnar er á þjálfun lestrartækninnar. 

 Sökum skorts á kennsluefni, sem hefur það eitt að markmiði að auka 

lestraráhuga nemenda, þurfa kennarar að vera hugmyndaríkir og skapandi og nýta 

sér þann arf barnabókmennta sem í boði er til að gæða kennsluna lífi og á þann hátt 

renna stoðum undir langvarandi áhuga nemenda á lestri. Rannsóknir hafa sýnt að 

þeir kennarar, sem nýta sér barnabókmenntir í lestrarkennslu sinni til að efla 

lesskilning og læsi nemenda sinna, ná betri árangri með kennslunni en þeir kennarar 

sem styðjast eingöngu við hefðbundnar lestrarkennsluaðferðir (Morgan og Fuchs, 

2007:165). Formfastar lestrarkennslubækur kenna nemendum lestrartæknina með 

skipulögðum hætti og áhersla er lögð á kennslu bókstafanna, hljóð þeirra og tengsl 

þar á milli. Barnabókmenntir aftur á móti þróa lestrarfærni nemenda og móta þá 

sem lesendur. Með því að lesa og hlusta sem mest  á barnabækur mynda nemendur 

sér smám saman skoðun á því hvaða sögubækur þeim þykja skemmtilegar og 

hverjar ekki og móta á þann hátt lestraráhuga sinn. Nemendur kynnast 

margvíslegum rithöfundum og sögum sem aðstoðar þá í að verða þroskaðir og 

meðvitaðir lesendur (Leland o.fl., 2013:37).  

Það þarf þekkingu og hugsun til þess að skapa lestrarhvetjandi andrúmsloft 

með óhefðbundnu kennsluefni en fyrsta skrefið er að hafa bókmenntir og lestur 

sýnileg í umhverfi barnanna. Því sýnilegri sem lestur er á heimilum og í skólum 
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barnanna þeim mun betur gengur þeim í lestrarnáminu og því sterkari verður 

lestrarfærni þeirra (Leland o.fl., 2013:17-18). Bekkjarbókasafn er tilvalin leið til að 

gæða skólastofuna lestrarhvetjandi blæ.  Bekkjarbókasöfnin þurfa ekki að vera stór 

eða íburðarmikil. Hægt er að útbúa lítinn leskrók með bókahillu í horni 

kennslustofunnar. Í bókahillunni getur verið fjölbreytt úrval bóka sem hentar breiðu 

áhugasviði nemenda. Kennarar verða að gefa bókasafninu tíma og rúm í 

skóladeginum og skapa notalegt andrúmsloft í lestrarkróknum. Að auki er 

nauðsynlegt að kennarar lesi upphátt fyrir nemendur sína á hverjum degi. Algengt 

er að nestistímum sé eytt í upplestur en einnig er hægt að skapa rólega stund með 

upplestri í upphafi eða lok skóladags.  

Það er ekki mikill tími til umráða í skólanum sem hægt er að eyða í upplestur 

úr sögubókum. Það er því tilvalið verk fyrir foreldra að skapa rólega og notalega 

stund með börnum sínum á kvöldin eða síðdegis með því að lesa fyrir þau. Börn, 

sem reglulega er lesið fyrir, gengur betur í lestrarnáminu heldur en þeim börnum 

sem aldrei er lesið fyrir (Leland o.fl., 2013:18). Upplestur er dýrmæt stund sem 

vekur jávæða og hlýja tilfinningu hjá börnum gagnvart lestri. Eftir því sem börn 

kynnast betur þeirri skemmtun og gleði sem fylgt getur bókalestri er líklegra að 

bækur veki hjá þeim tilhlökkun og löngun til að lesa (Jenkings, 2003:17). Auk þess 

leiðir upplestur athygli barna að mismunandi tegundum málsniða. Talmál inniheldur 

yfirleitt lítt fjölbreyttan orðaforða, hikorð, ókláraðar setningar og styttingar. Aftur á 

móti er málsnið ritaðs máls mun fágaðra, inniheldur fjölbreyttari orðaforða og 

uppbygging frásagna er skipulögð og hnitmiðuð. Öll textasnið hafa sín einkenni og 

því er mikilvægt að kynna fjölbreytt lesefni fyrir nemendum. Því meira sem 

nemendur heyra og lesa af fjölbreyttum textasniðum þeim mun betri verða þeir í því 

að þekkja innihald þess texta sem þeir munu koma til með að lesa seinna meir. Oft 

þurfa nemendur ekki að lesa nema nokkrar setningar af heildartextanum og hafa þá 

áttað sig á tegund þess texta sem þeir eru að lesa, t.d. skáldaga, fræðigrein, 

ævintýri, frétt og svo framvegis (Jenkings, 2003:20-21). Með upplestri þjálfast einnig 

hlustun sem er einn þeirra þátta sem leggur grunninn að góðri lestrarfærni. 

Hlustunin þjálfar börnin í því að einbeita sér og leggja á minnið það sem lesið er. 

Þegar kemur að sjálfstæðum lestri þarf nemandinn að einbeita sér að því sem lesið 

er, geyma og flytja upplýsingar í langminni og loks að tengja textann við skilning 

(Freyja Birgisdóttir, e.d.).  

Mikið álag er á kennurum og þeir hafa takmarkaðan tíma til umráða í 

lestrarkennslu. Oft og tíðum er ætlast til að þeir sinni uppeldislegu, sálfræðilegu og 

félagslegu hlutverki ásamt því að sinna kennslu allra námsgreina á skipulegan hátt. 
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Mikil áhersla er á að komið sé til móts við þarfir allra nemenda bekkjarins og að 

kennslan sé sniðin að þörfum allra. Afleiðing þessa álags og þeirra væntinga sem 

gerðar eru til kennara á öðrum sviðum en kennslufræðilegum er að tíminn fyrir 

kennslu námsefnisins verður sífellt styttri. Kennarar fá minni tíma til að sinna 

hverjum og einum nemanda og kennslan verður grófari og námsbókamiðaðri. 

Tímatakmörkunin bitnar því á áhugavekjandi, fjölbreyttum og skapandi 

kennsluaðferðum sem fá minna rúm í kennslustundunum. Vegna þessara 

takmarkana er mikilvægt að tengsl heimila og skóla séu sterk og foreldrar eða 

forráðamenn vinni markvisst að lestrarþjálfun og áhugavakningu til lestrar hjá 

börnum sínum utan skólatíma. Foreldrar geta aðstoðað börn sín við lestrarnámið, 

hlustað á þau lesa eða lesið fyrir þau. Auk þess hefur það góð áhrif á lestraráhuga 

nemenda ef viðhorf foreldra eða forráðamanna er jákvætt og hvetjandi. Það að 

foreldrar sýni börnum sínum hversu mikið þeir kunna að meta bókmenntir og lestur 

eykur og ýtir undir áhuga barna á lestri og vilja til að verða virkir lestrarunnendur 

(Jennings, 2003:4). Áhrif jákvæðrar athygli foreldra á námi barna sinna á ekki 

einungis við í lestri heldur öllu námi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að því meiri áhuga 

sem foreldrar sýna námi barna sinna þeim mun betri verður námsárangur þeirra 

(Morrow og Gambrell, 2011:413).  

Þrátt fyrir þær takmörkuðu lestrarstundir, sem lagðar eru til grundvallar í 

stundarskrá nemenda á yngsta stigi, geta kennarar tengt lestur við nánast allar 

námsgreinar, bóklegar jafnt sem verklegar. Með skapandi hugsun og opnum hug er 

auðveldlega hægt að tengja bókmenntir við listgreinar á borð við leiklist og dans. 

Kennarinn getur lesið sögu fyrir nemendur sína eða þeir lesið hana sjálfir ef þeir 

hafa náð ágætu valdi á umskráningu og lesskilningi. Boðskap eða efni sögunnar eiga 

börnin að túlka í gegnum dans eða leiklist. Það brýtur upp kennsluna og vekur 

jafnan meiri áhuga hjá nemendum heldur en þurr, tilbreytingasnauð endursögn á 

því sem átti sér stað í sögunni. Þegar börnin fá að vinna með það efni sem þau lesa á 

skapandi og fjölbreyttan hátt hvetur það þau til að lesa meira og eftirvænting og 

spenna skapast við lesturinn. Ásamt því að vera góð leið til að vekja lestraráhuga hjá 

börnunum er þetta einnig leið til að blanda inn í kennsluna listgreinum sem stöðugt 

er verið að skera niður. Með verkefnum af þessu tagi fá allir nemendur að láta ljós 

sitt skína og  spreyta sig á margvíslegum sviðum (Codell, 2003:16).  

 Bókmenntir í kennslu eru ekki einunugis öflug leið til að brjóta upp 

kennsluna og gera lestur meira spennandi. Með bókmenntum öðlast nemendur 

einnig víðara sjónarhorn á umhverfi sitt og veröld (Codell, 2003:15). Það er mjög 

mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir þeim tækifærum sem barnabókmenntir 
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hafa að geyma í lestrarkennslu og í raun allri kennslu ungra barna. Í sögulegu yfirliti 

barnabókmennta eftir Silju Aðalsteinsdóttur frá árinu 1999 er sagt frá því að 

barnabókahöfundar fyrri alda hafi þurft að lúta ýmsum ströngum reglum við 

skáldskapinn. Sögurnar áttu að gegna uppeldislegu hlutverki og hvetja lesendur til 

að vera hlýðnir þjóðfélagsþegnar. Þetta viðhorf hefur svo sannarlega breyst og eru 

barnabókahöfundar okkar tíma með frjálsar hendur í skrifum sínum. Þar sem þeir 

þurfa ekki að lúta jafnströngum reglum við ritlistina og áður er efni bókanna mjög 

fjölbreytt og gróskan mikil á barnabókamarkaðnum. Barnabókahöfundar taka 

stundum á málum í bókum sínum sem þykja óþægileg til umræðu við börn og teljast 

jafnvel ekki hæfa veröld barna. Börn verða ekki læs á eigið samfélag ef allir þættir 

þess eru ekki ræddir við þau á hreinskilinn og vandaðann hátt og því mikilvægt að 

fjalla um þessi efni í skólanum. Til að auka skilning barnanna og auðvelda 

útskýringar kennarans á erfiðu efni er tilvalið að notast við sögubækur eða annað 

efni ætlað börnum þar sem viðkomandi viðfangsefni kemur fyrir. Lesefnið verður þá 

einskonar dæmisaga sem dýpkar skilning og þekkingu barnanna á þeim 

viðfangsefnum sem tekin eru fyrir hverju sinni. Það efni, sem fullorðnum þykir 

gjarnan óþægilegt að ræða við börn sín, eru t.d. skilnaðir, kynhneigðir, félagsleg 

staða og kynþættir svo fátt eitt sé nefnt (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:41-42). 

Bækurnar eru hjálpartæki kennarans og gefa nemendum tækifæri á að kafa dýpra í 

það efni eða vandamál sem koma fyrir í sögunni (Leland o.fl., 2013:62).  

Hægt er að nýta sögubækur til að efla félagslega samkennd meðal nemenda og 

fá þá til að hugsa um ástæður fyrir rangri breytni eða athöfnum í lífinu. Athafnir af 

þessu tagi geta t.d. verið stríðni eða einelti. Þá les kennarinn sögu þar sem stríðni og 

einelti koma fyrir og ræðir við nemendur um það hvers vegna þau halda að 

stríðnispúkarnir hafi verið að stríða. Umræður af þessu tagi fá nemendur til að velta 

fyrir sér tilfinningum og orsök og afleiðingu gjörða sinna (Leland o.fl., 2013:62). Með 

því að lesa bækur sem fjalla um fjölbreytt og krefjandi efni, sem skapa gagnlegar og 

áhugaverðar umræður meðal nemenda, undirbýr kennarinn nemendur sína enn 

betur fyrir þátttöku í þjóðfélaginu og eflir félagsþroska og siðferðiskennd þeirra 

(Leland o.fl., 2013:72).  

Áhugahvatning og samþætting lestrar og sköpunar í lestrarkennslu stuðla að 

auknum lestraráhuga og lestrarfærni nemenda. Með því að kynna heim 

barnabókmennta í kennslu uppgötva nemendur oft og tíðum áhuga sem ekki var 

áður til staðar. Þessi áhugi getur orðið til þess að nemendur fara að sækja í meira 

krefjandi lesefni sem ekki er skáldskapur. Efni af þessu tagi getur verið fræðirit sem 

fjallar um það sem vekur áhuga þeirra (Codell, 2003:15-16). Dæmi um 
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áhugavakningu af þessu tagi væri nemandi sem finnur hjá sér áhuga á göldrum og 

töfrabrögðum eftir umfjöllun eða upplestur kennarans úr bókinni Harry Potter. 

Kennarar og foreldrar eiga að ýta undir þennan áhuga barnsins og gefa því tækifæri 

til að lesa bækur sem fjalla um ýmsar brellur og  töfrabrögð. Nemandinn reynir að 

fara eftir leiðbeiningum um framkvæmd ýmissa töfrabragða sem koma fram í 

bókinni og gera eins og efnið segir til um. 

Barnabækur eru þó ekki eina lesefnið sem vekur áhuga barna. Áhugasvið þeirra 

eru óteljandi og kennarar og foreldrar eiga að nýta sér allt það sem þeir sjá að 

heillar áhuga barnanna. Vissulega geta sögubækur fyrir börn verið skemmtilegar. 

Þær eru dægrastytting ásamt því að hafa boðskap og kenna börnum um samfélag 

sitt og umhverfi (Jennings, 2003:36). Samt sem áður henta barnabækur ekki öllum 

nemendum til að vekja áhuga þeirra á lestri. Mörg börn kjósa frekar að lesa efni sem 

ekki er skáldskapur, s.s. vísindi, dýralífsbækur eða sögur sem byggðar eru á sönnum 

atburðum (Jennings, 2003:36). Sum börn eru til dæmis hugfangin af eldamennsku 

eða bakstri og ekkert annað lesefni kemst að. Foreldrar og kennarar eiga að nýta 

áhuga barnanna og útvega þeim viðeigandi lesefni í samræmi við áhuga þeirra. Hafi 

börn áhuga á eldamennsku er hægt að gefa þeim frelsi í eldhúsinu til að nýta þá 

þekkingu í verki sem þeir afla sér við lestur matreiðslubóka (Jennings, 2003:35). Á 

sama hátt er hægt að fara með önnur efni sem fanga huga barnanna.  

Kennarar geta unnið mikið með það efni sem þeir lesa upphátt fyrir 

nemendur eða það efni sem nemendur lesa sjálfir. Með því að skilja ekki við efnið 

um leið og sagan er búin heldur að vinna meira með söguþráð og boðskap sögunnar 

dýpkar það skilning og þekkingu nemenda á umfjöllunarefninu. Börn eru með frjótt 

ímyndunarafl og mikla sköpunargleði og því mikilvægt að gefa þeim eiginleikum 

lausan tauminn jafnt í lestrarnáminu sem og öllu öðru námi. Dæmi um skapandi 

vinnu af þessu tagi er þegar kennarinn leyfir nemendum sínum að útbúa framhald 

eða nýjan endi á söguna sem þeir annaðhvort lesa eða hlusta á. Ef nemendur eru of 

ungir til að geta skrifað langan texta sjálfir þá er hægt að leggja verkefni af þessu 

tagi fyrir sem heimavinnu eða að leyfa börnunum að túlka söguna með myndmáli. 

Einnig er hægt að leyfa nemendum að setja sig í spor sögupersóna og nýta þá 

vitneskju sem þeir öfluðu við lesturinn til að ljúka við verkefnin (Codell, 2003:13-17). 

Þá er einnig hægt að lesa sögu fyrir nemendur og nýta reynsluheim þeirra við 

ritunarverkefni að lestri loknum. Ef sagan sem lesin er fjallar til dæmis um persónur 

sem lenda í aðstæðum sem gera þær hamingjusamar getur kennarinn beðið 

nemendur um að skrifa eða segja frá hlutum eða tilefnum sem gera þá glaða (Leland 

o.fl., 2013:50). 
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Samhliða því að auka lestraráhuga og lestrarfærni barna móta bókmenntirnar 

börnin, kenna þeim samfélagsleg viðmið og gera þeim kleift að finna sér fyrirmyndir. 

Ef börn finna sér fyrirmynd í barnabók sem þau líta upp til verður það hvati til að 

lesa meira í þeim bókaflokki eða að finna sér aðrar bækur þar sem svipaða 

fyrirmynd er að finna (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:41). Mörg börn líta t.d. upp til 

grallarans Línu Langsokks eða hafa gaman að uppátækjum óþekktarormsins Skúla 

skelfis. Börnin hafa áhuga á að lesa þær bækur sem einmitt þessar persónur koma 

við sögu eða aðrar áþekkar persónur. Kennarar þurfa að finna leiðir til að kanna 

hvaða lesefni höfðar til nemenda sinna og reyna að móta kennsluna með það efni í 

huga.  

Það sem vekur einnig áhuga barna á bókmenntum eru bækur sem tilheyra ritröð 

bóka eða ákveðnum bókaflokki. Bækur sem tilheyra sömu bókaseríu innihalda 

nokkurn veginn sömu persónur og uppbygging sagnanna er svipuð. Ef börnunum 

líkar bækurnar, uppbygging þeirra, lengd, leturstærð o.fl. þá verður það hvatning til 

að lesa fleiri bækur úr þessum flokki (Codell, 2003:53). Bókaseríur, 

teiknimyndasögur, fræðirit, skáldsögur, smásögur og svo mætti lengi telja geta 

kennarar t.d. nálgast á bókasöfnum eða í bókabúðum. Flestum börnum þykir gaman 

að fara á bókasöfn og eru vön því rólega umhverfi sem ríkir þar. Aftur á móti geta 

bókasöfn orðið leiðigjarn vettvangur þegar líða tekur á skólagöngu nemenda ef 

aldrei er brugðið út af hinu hefðbundna. Það er mikilvægt að kennarar kanni með 

nemendum nýja staði þar sem bókmenntir er að finna. Dæmi um stað, sem oftast er 

lítið notaður í lestrarkennslu, er veraldarvefurinn og öll þau tækifæri sem hann 

hefur fram að færa. Börn hafa yfirleitt mikinn áhuga á öllu því sem við kemur tölvum 

og tækni og eru fljót að tileinka sér leiðir og aðferðir sem ríkja í hinum rafræna 

heimi. 

Rafrænn heimur er allsráðandi í samfélögum nútímans. Flest heimili hafa aðgang 

að tölvu og börn eyða miklum tíma á allskyns leikja- og afþreyingarvefsíðum. Nánast 

öll þjóðfélög  hafa greiðan aðgang að veraldarvefnum og ætti því ekki að vera erfitt 

fyrir kennara mismunandi landa að skiptast á og deila kennsluhugmyndum sín á 

milli. Í skólanum eru tölvur frekar notaðar sem ritvinnslutæki eða þær nýttar í 

frjálsum tímum en minna nýttar sem daglegur hluti af kennslunni. Kennarar þurfa að 

halda í við þróun samfélagsins og æfa nemendur sína að nýta sér veraldarvefinn til 

að afla sér upplýsinga og þekkingar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að notkun tölva í 

lestrarkennslu eykur áhuga þeirra á lestri (Castek, Mangelson og Goldstone, 

2006:715). Í takt við hraða og stöðuga tækniþróun þarf að breyta kennsluháttum í 

lestri sem henta betur í tæknivæddu nútímasamfélagi. Þannig kemur skólinn betur 
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til móts við nemendur og undirbýr þá betur undir þátttöku í samfélaginu (Castek 

o.fl., 2006:715).   

 Ein leið til að nýta tæknina í lestrarkennslu er að útbúa verkefni fyrir 

nemendur sem unnin eru á veraldarvefnum. Hægt er til dæmis að útbúa vefsíðu þar 

sem nemendur geta skipst á bókagagnrýni og kynnt sér fjölbreytt úrval bóka sem 

jafnaldrar þeirra í bekkjum, skólum eða jafnvel öðrum löndum eru að lesa. 

Bókagagnrýni og skoðanaskipti á bókmenntum er öflug lestrarhvatning. 

Bókagagnrýni getur farið fram á veraldarvefnum eins og áður sagði en einnig getur 

kennarinn skipt bekknum niður í litla hópa og leyft nemendum að ræða um sína 

upplifun og skoðun á þeirri bók sem búið er að lesa. Í umræðuhópum af þessu tagi 

gefst nemendum tækifæri á að heyra skoðanir annarra, forma betur sína eigin 

hugsun og breikka skilning sinn á efninu. Nemendur geta hvatt hver annan í 

lestrarhópunum og skapað þannig lestrarhvetjandi andrúmsloft í bekknum. Með 

nemendum á yngsta stigi er gott að byrja á því að hafa nemendur í tveggja manna 

umræðuhópum en stækka hópana í þrjá til fjóra nemendur þegar þeir hafa vanist 

því að ræða tveir og tveir saman um bækurnar (Leland o.fl., 2013:87). 
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7 Niðurlag 

Lestur og lestraráhugi haldast í hendur og hafa mikil áhrif hvor á annan. 

Lestrarkennsla þarf að miða að því að þjálfa lestur og ritun nemenda ásamt því að 

efla áhuga þeirra á lestrinum. Við lestur eru bókstafir umskráðir í hljóð. Lesandinn 

þarf að geta lesið sjálfvirkt og án mikillar fyrirhafnar svo hann geti einbeitt sér að 

efni þess texta sem lesinn er. Þessi tvö ferli, umskráning og lesskilningur, vinna 

saman að góðri lestrarfærni. Til þess að lestrarfærnin verði eins og best verður á 

kosið þurfa lestrarkennsluaðferðirnar að vera skapandi, fjölbreyttar og móta jákvætt 

viðhorf til lesturs. Til þess að þetta markmið náist þurfa kennarar að gera sér grein 

fyrir vægi áhuga í lestrarfærni nemenda og kynna sér þá þætti sem hafa áhrif á 

lestraráhugann og hvernig hægt er að auka þennan áhuga. Kennarar þurfa að átta 

sig á áhugasviði nemenda sinna og geta með þeim hætti aukið lestrarfærni og 

lestraráhuga bekkjarins. 

 Sjálfkvæmur lestraráhugi er grunnur að góðri lestrarfærni og því er mikilvægt 

að þeir sálrænu þættir sem tengjast honum séu hafðir í huga við skipulagningu 

lestrarkennslu byrjenda. Hægt er að fara ýmsar leiðir til að auka sjálfkvæman 

lestraráhuga. Kennarar geta nýtt sér barnabókmenntir og annað lesefni sem skrifað 

er fyrir börn til að gæða kennslu sína lífi og efla lestraráhugann. Mikilvægt er að hafa 

þarfir hvers og eins nemanda í huga en jafnframt þurfa kennarar að skipuleggja 

lestrarkennsluna þannig að hún höfði til bekkjarins í heild. Bæði skólaumhverfið og 

heimilin þurfa að vera lestrarhvetjandi og jákvætt og hvetjandi viðhorf til lestrar þarf 

að sitja í fyrirrúmi. Með því að blanda saman sköpun og verklegri vinnu í kennslu er 

hægt að auka sjálfstraust og áhuga nemenda sem getur haft mikil áhrif á 

lestrarfærni þeirra. Skólasamfélagið þarf einnig að vera opið fyrir nýjum aðferðum 

og efni í kennslu. Tækninni fleygir fram og vel hægt að nýta það sem hún hefur upp 

á að bjóða í kennslu og kennsluaðferðum. Börn eyða miklum hluta af frítíma sínum í 

ýmiskonar afþreyingu í tölvum og eiga kennarar að nýta sér þennan áhuga enn 

meira til að gera lestrarkennslu spennandi og fjölbreytta.  

 Lestur er eitt af því mikilvægasta sem börn læra og því er nauðsynlegt að 

lestrarnámið sé vel ígrundað og skili tilætluðum árangri. Foreldrar þurfa að vinna 

með skólum að þessu markmiði og vera góðar fyrirmyndir í náminu. 

Barnabókmenntir er rótgróinn bókamenntagrein sem hefur tekið miklum 

breytingum í aldanna rás. Áherslur í bókum fyrir börn hafa breyst með árunum og 
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eru rithöfundar frjálsari í skrifum sínum. Þrátt fyrir breytileika í gerð og efni 

barnabókmennta er tilgangur þeirra alltaf sá sami, þ.e. að skemmta, vekja 

lestraráhuga og fræða ungt fólk. Lestur barnabókmennta og ýmiskonar lesefnis sem 

skrifað er fyrir börn getur ýtt undir lestraráhuga og metnað nemenda til að ná 

árangri í lestri. Þess vegna eiga kennarar að nýta sér barnabókmenntir eins mikið og 

hægt er í lestrarkennslu sinni. Fjölbreytni og skapandi vinnubrögð eru grunnur að 

góðu og skemmtilegu námi og því tilvalið að nýta þann arf sem barnabókmenntir 

hafa að geyma til að gæða kennsluna áhugavekjandi og skemmtilegum blæ.  
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