
 

 

 

Yndislestur og áhugahvöt 
 
 
 
 
 
 

Margrét Magnúsdóttir 

 
 
 
 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2014 





 
 

Yndislestur og áhugahvöt 
 
 
 

 
Margrét Magnúsdóttir 

 
 

40 eininga lokaverkefni [á áherslusviðinu lestrarfræði] 

 sem er hluti af 

Magister Educationis-prófi í menntunarfræði 

 

 

 

 

Leiðsögukennari 

Kristín Aðalsteinsdóttir  

Ráðunautur 

Sólveig Jónsdóttir  

 

 

 

Kennaradeild/menntavísindabraut 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, júní 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Yndislestur og áhugahvöt 

40 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-

prófi í menntunarfræði  

 

Höfundarréttur © 2014  Margrét Magnúsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

Margrét Magnúsdóttir, 2040, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- 

og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 108  bls. 

 

Prentun:  

Akureyri, júní, 2014 

 



 

Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á 

mið- og unglingastigi gagnvart yndislestri, hvernig kennarar á mið- og 

unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og viðhorf kennara til 

yndislestrar. Rannsóknarspurningin var: Með hvaða hætti má auka áhuga 

nemenda á yndislestri? Rannsóknin fór fram skólaárið 2012–2013 og fylgir 

eigindlegum rannsóknarhefðum. Úrvinnsla gagna fór fram veturinn 

2013−2014.  

Tekin voru viðtöl við átta kennara í fjórum grunnskólum á Norðurlandi, á 

mið- og unglingastigi. Einnig voru tekin fjögur rýnihópaviðtöl, tvö við 

nemendur á miðstigi og tvö við nemendur á unglingastigi. Sex nemendur 

voru í hverjum rýnihóp.  

Í rannsókninni var sjónum beint að yndislestri barna og ungmenna. 

Nálgun kennara var skoðuð og eins hvernig nemendur sjálfir upplifa 

yndislestur. Skoðað var hversu vel eru kennarar að sér í barna- og 

unglingabókum, hvernig þær eru nýttar til kennslu og hvernig kennarar 

leiðbeina nemendum sínum við bókaval.  Þá voru aðstæður nemenda til 

lestrar skoðaðar og hvað börn og unglingar telja að geti haft lestrarhvetjandi 

áhrif. Þá er því velt upp hvernig hægt er að koma betur til móts við nemendur 

og auka áhuga þeirra á yndislestri. Einnig voru viðhorf  bæði kennara og 

nemenda til skólabókasafna könnuð.  

Helstu niðurstöður eru þær að allir kennararnir í rannsókninni nýta barna- 

og unglingabækur að einhverju leyti til kennslu en þeir segjast ekki vel að sér 

um barna- og unglingabækur. Kennarar á miðstigi virðast lítt meðvitaðir um 

bókaval nemenda sinna og beina þeim heldur til skólasafnskennara. 

Talsverður munur er á kynjunum við val á bókum og virðast drengir frekar 

eiga í erfiðleikum með að velja sér lesefni en stúlkur. Þá virðist áhugahvöt 

stúlkna almennt meiri en drengja og þær óhræddari við að feta ótroðnar slóðir 

í vali á lesefni. Almennt eru bæði kennarar og nemendur jákvæðir í garð 

skólabókasafna. 

  



 

  



 

Abstract 

The goal of the research was to examine children‘s motivation, aged 10 -15 

years, towards reading for pleasure. Also how teachers motivate students. 

The question was: How is it possible to increase children‘s motivation in 

reading for pleasure? The research was carried out during the school year 

2012-2013 and follows the method of a qualitiative research.  

Interviews were conducted with eight teachers from four schools in the 

northern part of Iceland, both in middle and upper stage. Four interviews 

were also conducted with four focus groups of student, two with students in 

the middle stage, and two in the upper stage. Six students were in each focus 

group. The teachers‘ approach was also reviewed and how students 

experience reading for pleasure. How well are teachers prepared and how 

familiar they are with children‘s literature Do they use these books in 

teaching and do teachers guide their students when choosing books to read. 

Conditions in classrooms for pleasure reading were observed and students 

were asked what they thought would be ideal conditions and what they 

thought would be beneficial to help them increase their reading for pleasure.  

The main conclusions were that all the teachers in the research use 

childrens literature in their teaching but they say that they dont have a wide 

knowledge of childrens literature. Teachers in mid stage education seem less 

aware about what kind of books their students read and they would rather 

refer the students to seek advice in school libraries. Boys seem to have more 

problems choosing books than girls. Girls‘ motivation is greater and they are 

less afraid of choosing new reading material. In general, teachers and 

students are positive in their attitude towards school libraries. 
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1. Inngangur 

Lestur er nauðsynlegur þáttur í lífi hvers einstaklings, veitir aukin lífsgæði og 

eykur möguleika fólks til þekkingaröflunar í margs konar formi bæði til 

dægrastyttingar og velgengni í framtíðinni. Auk þess er lestur mikilvægur 

fyrir almennt nám, daglegt líf og til að fræðast um nánasta umhverfi og 

umheiminn. 

Með tímanum hafa hugmyndir manna um læsi og lestrarfærni breyst. Læsi 

hefur öðlast víðtækari merkingu en einungis þá að geta lesið sér til gagns. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er læsi skilgreint sem einn af sex 

undirstöðuþáttum menntunar. Læsi snýst um samkomulag manna um 

málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). Það skiptir höfuðmáli 

í samfélagi nútímans að vera vel læs því læsi er undirstaða annarrar 

menntunar og kröfur um lestrarfærni eru miklar. Rannsóknir á læsi hafa 

breytt afstöðu fólks til þess en einnig hefur stafræn tækni breytt umhverfi 

lestrar og ritunar (Mennta- og menningarmála-ráðuneytið, 2011, bls. 12).  

Í íslenskukafla Aðalnámskrár grunnskóla (2007, bls. 10−12) segir að frjáls 

lestur skuli skipa fastan sess í skólastarfinu. Ekki er getið um frjálsan lestur í 

nýjustu útgáfu Aðalnámskrár frá 2013 en þar kemur hins vegar fram að 

skólastofan skuli vera vettvangur umræðu, samskipta af ýmsu tagi, lestrar og 

ritunar þar sem mikilvæg og áhugaverð verkefni eru krufin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 116).  

Í Aðalnámskrá eru sett fram þau hæfniviðmið í bókmenntahluta 

íslenskunnar að við lok 7. bekkjar skuli nemendur geta valið sér fjölbreytt 

lesefni við hæfi, sér til gagns og ánægju. Auk þessa skulu nemendur, við lok 

10. bekkjar geta komið fram sem sjálfstæðir lesendur sem gera sér grein fyrir 

gildi þess sem þeir lesa. Þá skulu nemendur við lok 7. bekkjar geta notað 

þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta 

og nemendur við lok 10. bekkjar skilið mikilvægi þess að geta lesið, eflt eigið 

læsi, valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 103). Það er ljóst að til að uppfylla 
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þessar kröfur þurfa nemendur á fjölbreyttu lesefni að halda alla sína 

skólagöngu og eins þarf að gefa góðan tíma til lestrarins.  

Þegar lesið er skiptir höfuðmáli að efnið höfði til lesandans og nái að 

vekja og viðhalda áhugahvöt hans. Hlutverk kennara í því að vekja áhuga 

nemenda á lestri og upplifa þá ánægju sem góður lestur getur veitt er 

mikilvægt.  

Almennt er talað um yndislestur sem lestur af frjálsum vilja. Í þessari 

rannsókn verður sjónum aðallega beint að yndislestri barna og unglinga í 

skólum og því væri unnt að notast við þá skilgreiningu að yndislestur sé 

stund í skólastofunni þegar nemendur lesa í hljóði, lesefni að eigin vali.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um lestur, málþroska, 

orðaforða, lesskilning og forþekkingu nemenda. Þá verða einnig til 

umfjöllunnar niðurstöður nýjustu PISA rannsóknarinnar auk fleiri rannsókna 

og áhrifa foreldra á nám barna sinna. Í þriðja kafla verður áhugahvötin 

skoðuð og skilgreind. Fjallað verður um ytri og innri áhugahvöt og muninn 

þar á. Þá verður einnig fjallað um þátt foreldra og kennara varðandi 

áhugahvöt barna. Í fjórða kafla verður fjallað um yndislestur og tengingu 

hans við áhugahvöt, vitsmunaþroska, skólastarf, kennara og foreldra. Þá 

verður fjallað um kennsluaðferðina Sustained Silent Reading (SSR) og 

gagnrýni á þá kennsluaðferð.  

Í rannsókninni var nálgun kennara sem kenna á mið- og unglingastigi  

skoðuð og einnig hvernig nemendur sjálfir upplifðu yndislestur. Spurt var 

hversu mikla hvatningu börn fengju í skóla til að lesa sér til ánægju og 

hvernig mætti skapa þar lestrarhvetjandi umhverfi. Þá var leitað svara við því 

hvernig kennarar geti stuðlað að því að börn lesi af einlægum áhuga og eigin 

vilja í skólum. Til að svara þessum spurningum voru kannaðar leiðir sem 

kennarar hafa farið til að auka áhuga nemenda sinna á yndislestri. Viðtöl voru 

tekin við átta kennara í fjórum skólum sem hafa yndislestur á stundaskrá. Þá 

voru hugmyndir nemenda um yndislestur á mið- og unglingastigi kannaðar 

með viðtölum við þá í fjórum rýnihópum, sex nemendur voru í hverjum 

rýnihópi.  

Í íslenskri orðabók er hugtakið yndi skilgreint sem unaður, ánægja eða 

sæla (Mörður Árnason, 2002, bls. 1793). Þar er orðið yndislestur ekki að 

finna, né í þeim eldri. Nánar verður fjallað um hugtakið yndislestur í fjórða 

kafla.  
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Lykilhugtök eru læsi, áhugahvöt og yndislestur. Þegar hefur verið reifað 

hvað felst í orðinu yndislestur og hvaða merkingu orðið hefur í þessu verki. 

Nánari útskýringar koma fram á hugtakinu læsi í 2. kafla og áhugahvöt í 3. 

kafla. Þá hafa kröfur menntamálaráðuneytis verið skoðaðar og hvað skólafólk 

þarf að gera til að uppfylla skyldur Aðalnámskrár grunnskóla. 
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2. Lestur 

Lestur er virkt og flókið ferli. Til að geta lesið þarf fólk að ráða yfir 

ákveðinni færni og lesandinn þarf að geta greint merkingu texta með því að 

nota málið, þekkingu og reynslu (Browne, 2007, bls. 27).  

Í þessum kafla verður fjallað um þá grunnþætti sem talið er að hafi áhrif á 

lestur og lesskilning. Skoðaðar verða nokkrar skilgreiningar á læsi en þær 

hafa breyst á undanförnum áratugum, frá því að snúa eingöngu að 

umskráningarþættinum yfir í víðtækari skilgreiningar. Fjallað verður um 

málþroska og hljóðkerfisvitund barna og tengsl þeirra við lestrarnám. Þá 

verður fjallað um orðaforða og forþekkingu og áhrif þeirra þátta á lesskilning 

barna. Litið verður á niðurstöður PISA rannsóknarinnar á lestri frá 2013 en sú 

rannsókn fer fram þriðja hvert ár í 65 löndum. Einnig verður vikið að fleiri 

rannsóknum á sama sviði. Að lokum verða áhrif foreldra á lestur barna sinna 

skoðuð.  

2.1 Skilgreiningar á læsi  

Undanfarna áratugi hafa margar skilgreiningar orðið til á hugtakinu læsi. Í 

nýrri Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 11) 

hefur samfélagslegt sjónarhorn verið haft að leiðarljósi við umfjöllun læsis og 

þar er tekið fram að læsi snúist um þátttöku í samfélaginu. Einstaklingur þurfi 

að vera læs á menningu sína og umhverfi til að vera virkur þátttakandi 

samfélagsins. Þar kemur einnig fram að í læsi felist að geta aflað sér 

upplýsinga og túlkað ritmál hvort sem er í bókum eða í gegnum aðra 

upplýsingamiðla. Hugtakið læsi feli þó fyrst og fremst í sér merkingarsköpun 

sem verður til vegna samskipta af einhverjum toga. Það sé oftast tengt við 

kunnáttu einstaklingsins við það að geta lesið tákn ritmálsins, tjáð hugsun 

sína, þekkingu og skilning hans á lesnum texta. Í traustu læsi felist m.a. sú 

hæfni að geta ráðið í letur, skilið og túlkað það sem texti hefur að geyma, lært 

af því og geta miðlað þekkingu sinni til viðmælanda eða lesenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98).  
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Skilgreining Baldurs Sigurðssonar (Lesvefurinn, e.d.) á læsi fellur að 

skilgreiningu Aðalnámskrár. Hann segir að í almennri merkingu orðsins læsi 

sé átt við þá færni að geta lesið ritað mál og skilið það, það er að vera læs 

eins og almenningur skilur það hugtak og er breytilegt eftir málnotanda og 

samhengi hverju sinni. Þá bendir Baldur einnig á að færnin að vera læs, og 

þar með hugtakið læsi, hafi verið notað um það að geta ráðið í og skilið ýmis 

konar tákn eða merki í umhverfinu. Dæmi um þessa notkun megi finna í 

skáldskap og fræðum frá öllum tímum. Skilgreiningar á læsi eigi það 

sameiginlegt að miðað er við færni í að skilja merkingu sem miðlað er með 

einhvers konar táknmáli eða miðli, vera fær um að nýta sér þá merkingu og 

nota viðkomandi táknmál eða miðil til samskipta, sjálfum sér og öðrum til 

hagsbóta.  

Taka má undir með Halldóru Haraldsdóttur (2010, bls. 53) sem segir að í 

læsi felist að geta nýtt sér lestur og ritun í daglegum athöfnum, til upplýsinga, 

samskipta, afþreyingar, náms og skapandi hugsunar. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 12) segir að ekki einungis hafi rannsóknir á læsi breytt afstöðu fólks til 

þess heldur hafi stafræn tækni breytt því umhverfi þar sem ritun og lestur eigi 

sér stað. Læsi krefjist skriffæra, efnis til að skrifa á og miðils, t.d. bókar, til 

að koma ritsmíðinni á framfæri og snúist því að hluta til um tæknimiðla. Þá 

mætti bæta hér við verkkunnáttu en talsvert lesefni er nú á rafbókum og 

líklegt má telja að sú hlutdeild muni aukast á komandi árum.  

Í ritröð um grunnþætti menntunar er fjallað um læsi. Þar kemur fram að 

læsi sé færnin við að breyta bókstöfum í hljóð, tengja hljóðin saman í orð og 

síðan að nota orðin til að semja texta, allt frá stuttum málsgreinum til 

bóklesturs. Læsi tengist líka því að geta ráðið í merkingu textans og notað 

forþekkingu, reynslu og upplifun af ýmsu úr umhverfinu til að skilja 

merkingu ritmálsins. Læsi snýst því um samband orðanna við lífið sjálft 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6).  

Skilgreiningar á læsi eru nú ítarlegri og viðameiri en áður. 

Einstaklingurinn þarf ekki aðeins að lesa og skilja. Hann á einnig að ráða við 

að skapa, túlka og miðla upplýsingum um innihald textans.  
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2.2 2.2 Mál og málþroski  

Halldóra Haraldsdóttir (lesvefurinn, e.d.) segir að með hugtakinu málþroska 

(e. language development) sé átt við að barn geti nýtt eigin hæfileika, 

forþekkingu og orðaforða til að skilja orð, setningar og textasamhengi bæði í 

samræðum og við lestur. Í byrjun lestrarnámsins reyni á hæfni barnsins til 

þess að tengja bókstafi saman í orð út frá hljóðum þeirra þannig að orðið fái 

merkingu. Skilji barnið ekki orðið sjálft við lesturinn geti það ekki sett það í 

rétt textasamhengi. Halldóra segir ennfremur að rannsóknir sýni fram á að 

þegar málskilningur er góður og barn hefur góðan skilning á talmálinu verði 

mun auðveldara fyrir barnið að tileinka sér lestur. Fræðimenn á sviði lestrar 

telja að góður málþroski sé mikilvægur undirstöðu- og jafnframt 

forspárþáttur fyrir lestrarþróunina. Þannig er talið að málþroski og lestur séu 

samverkandi ferli, það auðveldi lestrarnámið og hafi jákvæð áhrif á 

málvitund (e. metalinguistic knowledge) barnsins auk þess sem skilningur 

verður meiri á orðum og málfræðilegri uppbyggingu tungumálsins (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 2).  

Mikilvægi hljóðkerfisvitundar er óumdeilt í lestrarnámi. Hugtakið vísar til 

þekkingar á hljóðum málsins og skilningi á því að málinu megi skipta í 

einingar og vinna með þær á mismunandi hátt (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Rósa Jónsdóttir, 2006, bls. 23; Snowling, 2001, bls. 78−79). 

Að baki National Reading Panel (2000) [hér eftir skammstafað NRP] er 

hópur sérfræðinga, skipaður af menntamálayfirvöldum Bandaríkjanna og 

sérhæfir sig í að meta rannsóknir á sviði lestrar. Árið 2000 birtu þeir stóra 

læsisrannsókn sem m.a. fjallaði um hljóðkerfisvitund, góðar aðferðir við 

lestrarnám og yndislestur. NRP komst að þeirri niðurstöðu að kennsla 

hljóðkerfisvitundar væri góð fyrir nemendur og aðstoðaði þá við lestrarnám. 

Niðurstöðurnar sýndu að unnt væri að kenna hljóðkerfisvitund og slík 

kennsla væri áhrifaríkur þáttur í lestrarnámi (National Reading Panel, 2000, 

bls. 5; Helga Sigurmundsdóttir, 2002, bls. 21). 

2.3 Orðaforði og lesskilningur  

Orð eru til alls fyrst segir máltækið og vissulega má til sanns vegar færa að 

orð skipta sköpum í lífi okkar og starfi. Hér á eftir verður fjallað um 

málþroska barna og kennslu orðaforða. Orðaforði og lesskilningur eru það 
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samtengd hugtök að tæplega er hægt að fjalla um annað án þess að minnast á 

hitt. Gallagher (2009, bls. 43) og RAND- læsishópurinn, (2002, bls. 30) segja 

að þróun orðaforða hefjist strax í frumbernsku. Börn öðlist skilning á 

tungumálinu út frá samskiptum við aðra og eigin reynslu. Þróun orðaforða sé 

misjöfn milli einstaklinga strax frá upphafi. Þá telja bæði Gallagher og 

RAND læsishópurinn að mikið sé í húfi  ef þeir nemendur sem eru á eftir í 

máli miðað við jafnaldra sína fái ekki nægileg tækifæri til að lesa, muni þeir 

aldrei fá tækifæri til að standa jafnfætis þeim. Nemendur með yfirgripsmesta 

orðaforðann standi hvað best að vígi á prófum sem mæla orðaforða og 

lesskilning. 

Afgerandi þáttur orðaforða í lesskilningi hefur löngum verið þekktur. 

Þekking á orðaforða og hæfileiki til að bera kennsl á orð, er orsök nær alls 

mismunar í lesskilningi. Þannig eru vísbendingar til staðar sem sýna að 

munur á orðaforða hefur áhrif á skilning og þegar hlutfall orðaforða eykst 

verður samhliða aukning á lesskilningi. Það að öðlast eðlilegan orðaforða er 

forsenda fyrir lesskilningi (Biemiller, 2003, bls. 325−326; National Reading 

Panel, 2000, bls.3, 9).  

Í skýrslu National Reading Panel (2000, bls. 126) kemur fram að þjálfun í 

lesskilningi þurfi að vera hluti af lestrarkennslu. Grunnurinn sé lagður þegar 

lesið er upphátt fyrir nemendur, það auki áhuga þeirra á bókum og bókalestri 

sem jafnframt leiði til aukins orðskilnings. Að lesa upphátt fyrir nemendur 

virðist hafa örvandi áhrif á lestur. Á það við um nemendur frá upphafi 

skólagöngu til nemenda á háskólastigi.  

Pegg og Bartelheim 2011( bls. 2−5) gerðu rannsókn á hlutverki hlustunar. 

Rannsóknin var gerð í fyrsta bekk grunnskóla og voru tvær spurningar lagðar 

til grundvallar. Fyrri spurningin var: „Hvernig mun daglegur upplestur 

kennara hafa áhrif á tímalengd og tíðni ásættanlegrar hegðunar nemenda 

meðan á yndislestri nemenda stendur“? Í seinni spurningunni var spurt á 

hvaða hátt daglegur upplestur kennara hefði á áhrif ánægju nemenda í 

yndislestri. Rannsóknin sýndi fram á breytingu á getu nemenda til að halda 

sig við yndislestur og ánægju þeirra af yndislestri byggt á þeim tíma sem 

kennari varði daglega í að lesa upphátt. Athuganir kennara og athugasemdir 

nemenda ásamt auknum tíma sem varið var til yndislestrar, bentu til 

verulegra áhrifa daglegs upplestrar á nemendur. Pegg og Barteilheim telja að 

eftir að byrjað var að lesa daglega upphátt fyrir nemendur hafi það aukið 
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ánægju þeirra af bókum, bæði sem lesnar voru fyrir þá og sem þeir lásu sjálfir 

í yndislestri. 

Edmunds og Bauserman (2006 bls. 420) tóku viðtöl við 91 nemanda í 4. 

bekk. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að nemendur á þeim aldri njóta þess 

að láta lesa fyrir sig.  

Hildur Óladóttir (2010, bls. 53) tók í meistaraverkefni sínu viðtöl við 12 

nemendur í áttunda bekk og þeir nemendur nutu þess einnig að hlusta á 

upplestur. Af þessum þremur rannsóknum á börnum á ólíkum aldursstigum 

má draga þá ályktun að nemendur á öllum aldri geti notið þess að láta lesa 

fyrir sig. 

Krashen (2004, bls. 78) greinir frá rannsókn þar sem lesið var fyrir 

byrjendur í háskóla, klukkustund á viku í 13 vikur. Rætt var um bækurnar að 

lestri loknum hverju sinni. Niðurstöður sýndu að þessir nemendur tóku bæði 

fleiri og betri bækur á háskólabókasafninu en samnemendur þeirra. NRP 

nefndin tekur undir mikilvægi hlustunar þar sem skýrar 

rannsóknarniðurstöður bendi til þess að lestur upphátt hafi jákvæð áhrif á 

orðaþekkingu og lesskilning (National Reading Panel, 2000, bls. 3). 

Leiða má að því líkur að lestur fyrir nemendur hafi margháttuð jákvæð 

áhrif á þróun læsis hjá þeim. Krashen (2004, bls. 78) og Erna Árnadóttir 

(2000, bls. 64) segja að með því að lesa fyrir börn og með þeim, verði nám 

þeirra auðveldara, því það að heyra sögur og ræða þær geti örvað 

lestraráhuga nemenda sem aftur efli læsisþroskann. Þetta bendir til þess að 

„nestislesturinn“, sem íslenskir kennarar hafa ástundað í áratugi, skipti máli.   

Flestir fræðimenn virðast vera á einu máli um að mikilvægt sé að byrja 

sem fyrst að þjálfa lestur og orðaforða hjá börnum og að kenna beri orðaforða 

bæði með beinni og óbeinni kennslu þar sem það sé líklegt til að auka bæði 

orðaforða barna og forþekkingu þeirra (Baumann og Kame’enui, 2004, bls. 

13; Vadasy og Nelson, 2012, bls.15; National Reading Panel, 2000, bls.3). Af 

þessu má draga þá ályktun að góður orðaforði gegni veigamiklu hlutverki í 

lestrarfærni og því sé mikilvægt að efla hann á allan hátt strax frá unga aldri. 

Biemiller (2003, bls. 328−329) og Nagy (2005, bls. 27) telja að ef hægt væri 

að forðast aukinn mun á orðaforða meðal jafnaldra, með því að vera með 

öfluga orðaforðakennslu frá leikskóla og upp í annan bekk grunnskóla, væri 

hugsanlega hægt að bæta lesskilning. Með því móti gæti kennsla orðaforða 

orðið mikilvægur þáttur í lestrarkennslu ungra barna en eitt af 

meginmarkmiðum orðaforðakennslunnar er að auka lesskilning. Biemiller 
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segir jafnframt að þrátt fyrir alla þá þekkingu sem til er um mikilvægi 

orðaforða sé takmarkað magn af upplýsingum til um árangursríkar aðferðir 

við kennslu orðaforða í grunnskólum. Einnig segir hann að lítið sé til af 

upplýsingum um kosti mismunandi kennsluaðferða sem notaðar eru til að 

auka orðaforða hjá börnum í yngri bekkjum (Biemiller, 2003, bls. 323).  

Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og Mckeon (2003, bls. 283) segja 

að orðaforðakennsla sé sá flötur á lestrarkennslu sem litlar deilur standi um 

meðal fræðimanna. Telja þeir mögulegt að auka orðaforða nemenda með 

beinum aðgerðum og mikilvægt að gera það vegna sambandsins á milli 

orðaforða og lesskilnings.  

Jákvætt viðhorf gagnvart orðum og orðanotkun getur skipt sköpum segir 

Graves (2006, bls. 7). Einnig telur hann að hafi börn góða orðvitund verði 

þau meðvituð um tungumálið, það sem þau lesa og heyra og einnig það sem 

þau skrifa og tala. Þessi meðvitund geti falið í sér velþóknun á mætti orðanna 

og skilning á því hvers vegna sum orð eru notuð í stað annarra og tilfinningu 

fyrir því hvaða orð er viðeigandi að velja hverju sinni bæði í rituðu og töluðu 

máli.  

Talsverður kynjamunur kemur fram í lesskilningi og er hann ekki aðeins 

bundinn við Ísland heldur kom það fram hjá öllum 65 þátttökuríkjum PISA 

rannsóknarinnar að stúlkur hafa ætíð staðið sig betur en drengir í lesskilningi 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2010, 

bls. 36).  

Ýmislegt hefur verið gert á síðustu árum hér á landi til að auka 

orðskilning nemenda. Til að mynda þróaði Guðmundur Engilbertsson lektor 

verkefnið „Orð af orði“ í þeim tilgangi að efla orðaforðakennslu barna, 

sérstaklega á mið- og unglingastigi. Hefur því verið fylgt eftir af Miðstöð 

skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Vorið 2014 hafa 74 skólar tekið þátt 

í verkefninu. Algengast er að skólarnir taki fullan þátt í tvö ár. Fyrstu árin 

tóku skólar upp verkefnið í 3. og 4. bekk, svo á miðstigi og síðustu árin hafa 

skólar tekið upp þróunarstarf frá 1.−10. bekk. Verkefnið varð til upp úr 

meistaraprófsritgerð Guðmundar þar sem hann skoðaði hvaða leiðir væru 

færar til að efla orðaforða nemenda. Gengið er út frá að orðaforðakennsla 

þurfi að fela í sér fjögur eftirtalin svið:  

 Að koma á auðugu málumhverfi  

 Að kenna nemendum stök orð  

 Að kenna nemendum orðanámsaðferðir  
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 Að byggja upp orðvitund nemenda og hlúa að henni 

Lögð er áhersla á samvinnu nemenda og efniviðurinn er tengdur reynslu 

þeirra. Ætlast er til að þeir læri orð sem nýtast í námi og auki færni til 

tjáningar á blæbrigðaríkan hátt. Í þeim skólum sem tekið hafa þátt í 

verkefninu og metið árangurinn hefur lesskilningur og orðaforði nemenda 

tekið framförum á milli mælinga. Veruleg aukning er einnig á útlánum 

skólasafna sem staðfestir meiri lestur nemenda. (Guðmundur Engilbertsson, 

2010, bls. 54−56).  

Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010, bls. 44) segir að þekking og 

skilningur á orðum sé afar mikilvægur fyrir lesskilning, hún talar einnig um 

nauðsyn þess að vita hvernig þekking sé nýtt til að átta sig betur á 

lesskilningi.  

Vasady og Sanders (2008, bls. 2−16) gerðu rannsókn á miðstigs-

nemendum sem fólst í markvissri orðaforðakennslu og voru nemendur teknir 

úr kennslustundum 30 mínútur á dag 4 daga vikunnar í 18 vikur. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós marktæk jákvæð áhrif íhlutunar á orðaforða, 

orðskilning og textaskilning en ekki á lestrarhraða eða lestraröryggi.  

Hlutverk kennara er mikilvægt í lesskilningskennslu, þeir geta kennt 

nemendum sínum og þjálfað þá í að meta skilning sinn. Þannig geta 

nemendur gripið til viðeigandi ráða ef skilning brestur. Það að kenna 

lesskilningsaðferðir leiðir til aukinnar meðvitundar í notkun slíkra aðferða 

(Anna Guðmundsdóttir 2007, bls. 5; National Reading Panel, bls. 6, 126). 

Þá benda Baumann og Kame’enui (2004, bls. 17) á að lykillinn að 

árangurríkri orðaforðakennslu sé að nýta bæði formleg og óformleg tækifæri 

þannig að athyglin sé í raun alltaf á orðaforðanum. Nemendur og kennarar 

hafi málleg samskipti allan daginn og innan þessara samskipta skapist ríkuleg 

tækifæri til að draga athyglina að orðaforðanum.  

Þegar markmið Aðalnámskrár grunnskóla frá 2013 eru gaumgæfð sést að 

orðaforðakennsla þarf að vera ríkur þáttur í námi til að markmiðum 

kennslunnar verði náð. Orðaforði kemur við sögu í nánast öllum þáttum 

lestrarferilsins og í tungumálinu. Orðaforði hefur beint eða óbeint 

keðjuverkandi áhrif á marga mikilvæga þætti í lestrarferlinu. Auk þessa 

skipar orðaforði stórt hlutverk í daglegu lífi, í þróun málskilnings og 

frásagnarhæfni einstaklinga. 



12 

2.4 Fyrri þekking nemenda 

Þegar lesið er þarf lesandinn að virkja þekkingu þá sem hann býr yfir til að 

álykta um textann svo hann verði skiljanlegri. Sumir textar eru jafnvel þannig 

að nauðsynlegt er að „fylla í eyðurnar“. Lesandinn tengir nýja reynslu við 

það sem hann veit fyrir og þannig verður nýja reynslan skiljanlegri.  

Hvernig til tekst að kalla fram þá þekkingu sem nemandinn býr þegar yfir 

og kenna honum leiðir til að fylgjast með skilningi sínum, er mikilvægt í öllu 

námi. Hægt er að nálgast fyrri þekkingu út frá sjónarhorni orðaforðans. 

Lestur er líklegur til að auka þekkingu nemenda (Gallagher, 2009, bls. 38; 

Marzano, 2004, bls. 35; Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 5).  

Bein reynsla er öflugasta leiðin til að auka þekkingu, segir Marzano 

(2004, bls. 30, 36) sem telur að lestur sé ein af áhrifaríkustu óbeinu leiðunum 

til að auka við þekkingu nemenda og hafi hann stundum verið kallaður 

„töfrateppið“, leið til að kynnast nýjum stöðum og reynslu sem annars hefði 

verið utan seilingar  

Guðmundur Finnbogason orðar þetta svo í bók sinni Lýðmenntun (1903, 

bls.68):  

Reynsla einstaklingsins nær skammt og meginið af því sem vér vitum 

fáum vér frá öðrum eða með aðstoð þeirra. Og málið, talað eða ritað, er 

helsti hugmiðill vor; það ber boð frá sál til sálar, frá kyni til kyns. Það 

er aðalskilyrðið til þess að vér getum lært af öðrum og miðlað þeim af 

þekkingu vorri, þegið og gefið. Kunnátta málsins er því fólgin í tvennu, 

er reyndar stendur í nánu sambandi hvort við annað: Að skilja málið, 

talað og ritað og að geta talað og ritað sjálfur, komið orðum að 

hugsunum sínum og tilfinningum í ræðu og riti.  

Því hefur verið haldið fram að skólar hafi litla möguleika á að auka við 

bakgrunnsþekkingu nemenda sinna. Því er Marzano (2004, bls. 14) ósammála 

og telur skólana hafa ótal möguleika. Þrátt fyrir að bein reynsla sé áhrifamest 

til að auka við forþekkingu nemenda og skólar hafi takmörkuð tækifæri til 

beinnar reynslu, eins og t.d. ferða á söfn og slíkt, þá geti óbein reynsla einnig 

haft mjög mikið að segja. 

Marzano (2004, bls. 30−33) fann sterka tengingu milli orðaforða og fyrri 

þekkingar og því væri nauðsynlegt að efla orðaforðann til að auka 

þekkinguna. Hann segir að þegar við heyrum eða lesum orð skírskoti það til 

merkingar orðsins sem geymd er í langtímaminninu. Orð séu því merkimiði 

tengd þekkingu okkar sem geymd er í langtímaminninu. Því meiri orðaforða 

sem við höfum, þeim mun meiri er forþekking okkar. 
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Marzano (2004, bls. 118) leggur til tvær aðalleiðir sem skólar geti farið til 

að auka bakgrunnsþekkingu nemenda sinna. Í fyrsta lagi er um að ræða að 

fylgja SSR áætlun í lestri. Hann segir að lykilinn að árangri felist í að hvetja 

nemendur kerfisbundið til lestrar, bæði skáldsagna og annars konar efnis og 

leggja áherslu á að þeir fái tækifæri til að afla lesefnis í fjölbreyttu formi, s.s. 

bóka, tímarita, greina á internetinu og slíkt efni sé valið út frá áhuga 

nemenda. Þá er grundvallaratriði að gefa nemendum kost á að endurspegla 

hugmyndir sínar með samskiptum við aðra nemendur, stuðla að umræðu og 

ígrundun um efnið.  

Líkur þykja benda til að þekking sem ekki er byggð á grunni fyrri 

þekkingar sé líklegri til að gleymast og rannsóknir benda til jákvæðra áhrifa 

fyrri þekkingar á nám (Cervetti, Jaynes og Hiebert, 2012, bls. 81−82).  

2.5 PISA, fleiri rannsóknir á lestri og aðgerðir 

PISA (Programme for International Student Assessment) er rannsókn á læsi 

sem hefur farið fram í 65 löndum þriðja hvert ár, frá árinu 2000. Íslendingar 

hafa tekið þátt frá upphafi. Í rannsókninni er metið hversu vel nemendur við 

lok grunnskóla hafa tileinkað sér þá þekkingu og hæfni sem þeir þurfa á að 

halda í nútímasamfélagi. Rannsóknin beinir sjónum að lesskilningi, 

stærðfræðilæsi og náttúrulæsi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 9). Nýjasta rannsóknin er frá 2012 og sýndi 

hún fram á að undanfarin ár hefur lestri hrakað í landinu og sérstaklega þykir 

staða drengja slök. Síðastliðinn áratug virðist læsi íslenskra nemenda á 

þessum þremur sviðum sem mæld eru hafa farið aftur um sem nemur hálfu 

skólaári. Greining niðurstaðna sýnir að af þessum þremur þáttum sem mældir 

eru kemur lesskilningur verst út en hann fellur um fimmtung úr staðalfráviki 

frá upphafi mælinga til ársins 2012 (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2013, bls. 

22, 24, 36). 

Dregið hefur úr hlutfalli nemenda með afburða lesskilning um 3% á 

tímabilinu sem er um þriðjungs lækkun (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2012, 

bls. 38). Kynjamunur í lesskilningi hefur ávallt verið stúlkum í hag í þessum 

mælingum. Nú er svo komið að rannsóknin sýndi að um 30% drengja geta 

ekki lesið sér til gagns, mun hærra hlutfall en á hinum Norðurlöndunum, að 

Svíþjóð undanskilinni. Á Íslandi og í Svíþjóð er hlutfall drengja með mjög 

slakan lesskilning áberandi hærra en almennt í OECD ríkjunum. Hlutfall 
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stúlkna með slakan lesskilning er hins vegar sambærilegt og almennt gerist í 

OECD ríkjunum (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2012, bls. 54−55). 

Athyglisvert er að umtalsverður munur er á skólum á landsbyggðinni og 

höfuðborgarsvæðinu, því síðarnefnda í vil. Ennfremur sýna niðurstöður að 

innflytjendur sýna lakari árangur en innfæddir. Ekki er hægt að skýra að 

neinu marki mun á læsi milli skóla eða svæða með ólíkri þjóðfélagsstöðu 

foreldra og ekki heldur læsi einstakra nemenda innan sama skóla, hvorki á 

höfuðborgarsvæðinu né utan þess. Höfundar íslensku skýrslunnar segja að 

ástæða sé til að vekja athygli á því að líkt og fyrri PISA kannanir sýni þá sé 

jöfnuður milli grunnskóla hér á landi með allra mesta móti í heiminum og 

getustig nemenda innan hvers skóla eitt það fjölbreytilegasta sem gerist í 

heiminum (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2012, bls. 61, 66−67). 

Niðurstöður fyrri PISA rannsókna urðu ásamt fleiru, til þess að hafist var 

handa við að þýða verkefnið „Curiosity Kit“ sem er lestrarhvetjandi 

samstarfsverkefni heimilis og skóla. Verkefnið hefur hlotið heitið Fágæti og 

furðuverk á íslensku og er ætlað börnum 9−12 ára og er sérstaklega ætlað að 

koma til móts við áhugasvið drengja (Ingibjörg Auðunsdóttir 2013, bls. 111). 

Viðamiklar rannsóknir Þorbjörns Broddasonar; „Börn og sjónvarp á 

Íslandi“ staðfesta að lestrarhegðun 10−15 ára barna er misjöfn eftir kyni. Í sjö 

athugunum sem spönnuðu 41 ár hefur ætíð komið fram að stúlkur lesa meira 

en drengir. Frístundalestur 10−15 ára barna hefur stöðugt dregist saman frá 

1979, þá lásu 26% barna10 bækur eða fleiri síðustu 30 dagana fyrir rannsókn 

en 11% lásu enga bók. Árið 2009 er staðan þannig að 4% barna lásu 10 

bækur eða fleiri síðustu 30 dagana fyrir rannsókn og 28% lásu enga bók. Þá 

er staðfest að yngri börn lesa frekar bækur sér til ánægju en eldri (Þorbjörn 

Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir 2009, bls. 258).  

2.6 Áhrif foreldra  

Lengi býr að fyrstu gerð. Það hefur lengi verið vitað að foreldrar geta haft 

umtalsverð áhrif á börn sín og því meiri sem þau eru yngri. Biemiller (2003, 

bls. 325) greinir frá því að margvíslegar rannsóknir hafi sýnt fram á mikil 

áhrif foreldra á orðaforða barna sinna. Bendir hann í því samhengi á 

samanburð á munaðarlausum börnum sem ekki fá mikla málörvun og börnum 

sem búa hjá foreldrum sínum. Því megi álykta að foreldrar skipti sköpum í 

máltöku barna sinna.  
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Á fyrstu árum barnsins mótast viðhorf þess til læsis. Á þeim árum byggja 

börn upp þekkingu á ritmálinu í gegnum uppgötvanir í umhverfi sínu og ekki 

síst í gegnum bóklestur og málhvetjandi samskipti. Þessi grunnur að 

lestrarfærni er lagður á heimilum og leikskólum. Því auðugri sem reynslan er 

þeim meiri forþekkingu bera börnin með sér í grunnskólann (Halldóra 

Haraldsdóttir, Lesvefurinn, e.d.). Það er mikilvægt að byrja sem fyrst því 

njóti börn ekki lestrar ung er ólíklegt að það gerist þegar þau eldast (Clark og 

Rumbold, 2006, bls. 15). 

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir (2006, bls. 171) segja frá 

rannsóknum sem sýna að röskun í undirþáttum lestrarfærni eins og 

hljóðkerfisvitund geti bæði verið tengd erfðum og umhverfi og mögulega geti 

þessi vandi undið upp á sig þar sem minni líkur eru á að foreldrar með 

lestrarvanda lesi fyrir börn sín. Catts og Kamhi (2005, bls. 94) segja að lítill 

lestur sé ekki frumorsök leshömlunar en geti haft afleidd áhrif.  

Fræðimönnum ber saman um að barnabækur gegni mjög mikilvægu 

hlutverki fyrir málrækt og þróun læsis. Ritmál er miklu ítarlegra, formlegra 

og fjölbreyttara en talmál. Þau börn sem hafa átt ríkulega bókmenntareynslu 

eru einnig líklegri til að ná árangri. Orðaforði barna- og unglingabóka er 

einnig ítarlegri en sá orðaforði sem kemur fyrir í sjónvarpsefni fyrir börn og 

ungmenni (Rand, Reading Study Group,  2002, bls. 30). 

The National Literacy Trust er styrktarsjóður helgaður  

eflingu læsis á Bretlandi. Árið 2011 unnu, Clark og Picton rannsókn fyrir 

sjóðinn þar sem úrtakið var rúmlega 20.000 börn á grunnskólaaldri og 

megintilgangurinn var að skoða áhrif foreldra á lestur barna sinna, bæði hvort 

þeir hvettu börn sín til lestrar og einnig áhrif þeirra sem fyrirmynda. 

Niðurstöðurnar voru þær að þrátt fyrir að áhrif foreldra séu mest fyrstu árin 

þá eru þau enn talsverð allt til unglingsáranna. Foreldrar geta, auk þess að 

lesa fyrir börn sín, hvatt þau til lestrar og einnig verið lestrarfyrirmyndir með 

því að lesa sjálf. 82,6% ungmennanna sem tóku þátt sögðust fá einhverja 

hvatningu frá mæðrum sínum og hefur þessi tala nánast staðið í stað frá 

fyrstu rannsókninni sem National Literacy Trust lét gera árið 2005. Í þessari 

nýjustu rannsókn kemur fram að hvatning af hendi feðra fer dvínandi, frá því 

að vera 28,7% árið 2005 og niður í 24,9% árið 2011. Þá segjast 17,4% enga 

hvatningu fá frá móður sinni og 33,7% segjast enga hvatningu fá frá feðrum 

sínum. Sambærilegar rannsóknir voru gerðar árin 2005 og 2009 og 2011 og í 

samanburðartölum kemur fram að stuðningur foreldra hefur, að mati 
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nemenda, farið dvínandi með hverri könnuninni. Þá kemur einnig fram að 

mæður virðast standa í stað sem fyrirmyndir í lestri en færri feður eru 

jákvæðar lestrarfyrirmyndir barna sinna. Í ljós kom að mikill minnihluti 

barna ræðir við fjölskyldur sínar um lesefni sitt. Heldur fleiri drengir en 

stúlkur segja að foreldrar þeirra hvetji þá ekki til lestrar. Þeir eru einnig 

líklegri til að segja að þeir ræði ekki við neinn í fjölskyldunni um það sem 

þeir lesa og þá eru þeir ólíklegri til að fá bækur að gjöf en stúlkur. 41,3% 

þeirra barna og ungmenna sem sögðust fá hvatningu frá foreldrum sínum 

sögðust lesa utan skóla daglega í samanburði við 23,9% sem sögðust ekki fá 

neina hvatningu frá foreldrum sínum. Af þessu draga Clark og Picton þá 

ályktun að börn sem fá hvatningu frá foreldrum sínum séu jákvæðari 

gagnvart lestri en þau sem enga hvatningu fá. Hvað foreldrar segja og gera 

geti því haft umtalsverð áhrif á viðhorf barna og unglinga til lestrar. Börnin 

sem fá hvatninguna séu tvöfalt líklegri til að lesa utan skólatíma og þau tjá 

einnig meiri jákvæðni í garð lestrar. Þau börn sem sjá foreldra sína lesa væru 

einnig mun jákvæðari í garð lestrar en hin sem ekki sjá foreldra sína lesa 

(Clark og Picton, 2012, bls. 5−16).  

Rannsókn Clark og Rumbold ( 2006, bls. 24) bendir einnig í þessa átt en 

þau segja foreldra mikilvægustu lestrarkennarana og því sé full ástæða til að 

hvetja skóla til að gefa foreldrum sem mest hlutverk í lestrarkennslu barna 

sinna og hvetja þá til að lesa með börnum sínum og fyrir þau.  

Almar M. Halldórsson (2006, bls. 26) og Brynhildur Þórarinsdóttir (2009, 

bls. 571) segja það hvetjandi fyrir börn að fara í fylgd foreldra á bóksafn, í 

bókabúðir og finna að foreldrar sýni áhuga á því sem þau lesi. Börn sem hafi 

góðan aðgang að bókum lesi frekar. 

Að ofansögðu má vera ljóst að ábyrgðarhluti foreldra er mikill en 

jafnframt að heilmargar leiðir eru fyrir foreldra til að styrkja og hvetja börn 

sín á lestrarsviðinu. 
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3. Áhugahvöt 

Hugtakið áhugahvöt vísar yfirleitt til þess að gera eitthvað sem fólk hefur 

sjálft áhuga á að framkvæma og gerir það af eigin hvötum en ekki vegna 

fyrirskipana annarra. Síðan er það misjafnt hvað vekur áhugahvöt fólks og 

fær það til að langa að framkvæma eitthvað.  

Hugtakið áhugahvöt er komið af orðinu hvöt (e. motive) sem er leitt af 

latneska orðinu movere sem þýðir hreyfing. Áhugahvöt getur verið fyrri 

reynsla, núverandi athafnir eða markmið til framtíðar (McLean, 2003, bls. 7). 

Að taka námið föstum tökum er sýnilegur afrakstur áhugahvatar, sem kemur 

fram af krafti þegar einstaklingur vinnur að námsmarkmiði (Wlodkowski, 

2003, bls. 39). Í námssamhengi má segja að áhugahvöt sé viljinn til að leggja 

ákveðið mikla vinnu í nám til að ná ákveðnum árangri eða markmiði 

(Snowman, McCown og Biehler, 2009, bls. 341). 

Ryan og Deci (2000, bls. 54) hafa sett fram skilgreiningar á áhugahvöt og 

segja að það að vera áhugasamur (e. motivated) sé að vera staðráðinn í að 

framkvæma, aðhafast eða grípa til ráðstafana í þágu tiltekins markmiðs. 

Slíkur ásetningur geti annaðhvort stafað af ytri áhugahvöt (e. extrinsic) eða 

innri áhugahvöt (e. intrinsic) en fræðimenn gera greinarmun þar á og segja að 

gjörðir fólks geti stafað ýmist af innri eða ytri áhugahvöt.  

Skilgreiningin á ytri áhugahvöt er að í stað þess að taka þátt í athöfn 

ánægjunnar sjálfrar vegna þá tekur fólk þátt vegna þeirra afleiðinga sem 

athöfnin getur haft. Það dregst að aðdráttaraflinu sem felst í umbuninni. 

Ómeðvituð áhrif slíkra verðlauna geta grafið undan innri áhugahvöt, truflað 

námsferlið og sjálfstjórn nemenda (Reeve, 2009, bls. 113). Eins getur 

afrakstur slíkra áþreifanlegra verðlauna verið hlýðni. Nemendur leggja þá 

mest upp úr útkomu athafnarinnar (Reeve, 2009, bls. 135; Ryan og Deci, 

2000, bls. 55). Umhverfisþættir geta haft áhrif á ytri áhugahvöt fólks, svo 

sem fæða, fjármunir, hrós, athygli, fríðindi, samþykki, verðlaun og opinberar 

viðurkenningar af ýmsu tagi Segja má að erfitt geti verið að vekja áhugahvöt 

annarra. Til dæmis eru nemendur oft í námi vegna ytri umbunar en ekki 

vegna innri áhugahvatar. Álykta má að kennarar beiti oft aðferðum sem hafa 



18 

áhrif á ytri áhugahvöt nemenda með því að nota einkunnir, límmiða og ýmis 

konar fríðindi sem verðlaun (Reeve, 2009, bls. 113) 

Skilgreiningin á innri áhugahvöt er að hún sé kraftmikið innra ferli sem 

tekur sífelldum breytingum, minnkar og eykst fremur en það sé stöðugt 

ástand (Reeve, 2009, bls. 15). Hún er náttúruleg áhugahvöt sem kemur 

sjálfkrafa vegna sálfræðilegrar þarfar fólks fyrir sjálfsstjórn, samkeppni og 

tengsl við aðra. Þessi þörf kemur fram í seiglu, sköpunargleði og huglægri 

vellíðan. Fólki finnst þess virði að hlúa að áhugahvötinni og styðja vegna 

þess að hún hefur margs konar ávinning í för með sér. Fólk hefur þá áhuga á 

athöfninni ánægjunnar vegna en ekki vegna umbunarinnar (Eggen og 

Kauchak, 2010, bls. 285; Reeve, 2009, bls. 112). 

Hér er sjónum beint að lestri og hvað það er sem hvetur einstaklinga til 

lestrar. Því er áhugavert að skoða hugtakið lestararáhugahvöt (e. reading 

motivation) sem Guthrie og Wigfield (2000, bls. 3) skilgreina sem 

einstaklingsbundin markmið, gildi og viðhorf með hliðsjón af efninu, ferlinu 

og niðurstöðu lestrarins. Þeir segja að lestraráhugahvötin sé margþætt 

samsetning sem innihaldi lestrarmarkmið, innri og ytri áhugahvöt og 

margþætta félagslega áhugahvöt gagnvart lestri. Clark og Rumbold (2006, 

bls. 16) segja áhugakveikju í lestri fela í sér markmið með lestrinum, trú á 

sjálfan sig og félagslega hvatningu til að lesa.  

Ekki skal líta eingöngu á ytri áhugahvöt sem slæma og innri áhugahvöt 

sem góða því fræðimenn hafa sagt að áhugahvöt nemenda geti stjórnast bæði 

af ytri og innri þáttum í sömu athöfninni (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 285; 

McLean, 2003, bls. 9; Clark og Rumbold, 2006, bls. 16). 

Wigfield, Guthrie, Tonks og Perencevich (2004, bls. 301) vilja þó vara við 

því að þrátt fyrir að ytri áhugahvatar séu miklir (e. powerful) í lífi barna og 

geti verið notaðir á áhrifaríkan hátt verði að gæta þess að grafa ekki með því 

undan innri áhugahvöt barna, vegna þess að í sumum tilvikum geti umbun 

haft slík áhrif á innri áhugahvötina.  

McLean (2003, bls. 9, 11) segir að þegar nemendum fari fram sé sá 

möguleiki fyrir hendi að innri áhugahvötin aukist og þörfin fyrir ytri 

hvatningu eða umbun verði að sama skapi minni. Eftir því sem nemendur taki 

framförum sé ekki óalgengt að innri áhugahvötin vaxi og auðveldi 

nemendum að ná árangri. Hann segir eitt af megin verkefnum kennara og 

foreldra ætti að vera að styrkja og styðja við innri áhugahvöt barna.  
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Ytri áhugahvöt er löngunin til að láta eitthvað gerast sem fólk óskar eftir 

eða stoppa eitthvað sem það vill ekki að gerist. Um er að ræða ytri áhugahvöt 

þegar fólk leggur meiri áherslu á umbun, einhverja útkomu svo sem góðar 

einkunnir, frekar en um sé að ræða ánægju af athöfninni sjálfri (McLean, 

2003, bls. 9; Ryan og Deci, 2000, bls. 55). 

Námshæfni er undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi og byggist á sjálfskilningi 

og áhugahvöt. Hún byggist þannig á eðlislægri forvitni barna og ungmenna, 

áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileikum til að beita hæfni sinni í 

margvíslegum viðfangsefnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 18).  

Eggen og Kauchak, (2010, bls. 285) segja að eðlislæg forvitni, ásamt 

áhugahvöt barna og ungmenna kalli á örvandi og áhugahvetjandi 

námsumhverfi í skólum. Áhugahvöt sé mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi og 

það skipti sköpum að virkja áhugahvöt nemenda gagnvart náminu. Gera megi 

ráð fyrir að nemendur læri af meiri áhuga og verði virkari í eigin námi sé 

áhugahvöt þeirra virkjuð. Ætla má að mismunandi leiðir séu færar til að 

virkja hana. 

Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 21) talar um að hægt sé að vekja áhuga 

nemenda stutta stund með ýmsu móti en það sé ekki víst að hann haldist. 

Ingvar segir að gæta verði að því að námsefni og aðferðir hæfi nemandanum, 

þar sem þekkt er að nemendum henti ólíkar námsleiðir og þar af leiðandi ólík 

nálgun á viðfangsefnum.  

Þegar innri áhugahvötin hefur yfirhöndina er það ánægjan af verkinu sem 

slík en ekki umbunin sem ræður ferðinni. Þegar ytri áhugahvötin hefur 

yfirhöndina er því hins vegar öfugt farið.  

Wigfield, o.fl (2004, bls. 299) segja að áhugahvöt geti tekið breytingum 

eftir aðstæðum og því hvað nemendur eru að fást við hverju sinni. Þeir segja 

að þrátt fyrir að ytri áhugahvöt sé í eðli sínu ekki slæm þá beri ævinlega að 

stefna að innri áhugahvöt nemenda. Undir þetta taka Clark og Rumbold  

(2006, bls. 19) sem segja að nemendur sem stjórnast af ytri hvatningu séu 

líklegri til að nota yfirborðslegar aðferðir t.d. ágiskanir og minni í námi sínu. 

Trú á eigin getu getur haft áhrif á áhugahvöt í námssamhengi sérstaklega í 

tengslum við val á námsmarkmiðum, hvaða árangri nemendur búast við og 

hverju þeir eigna velgengni og mistök (Snowman o.fl. 2009, bls. 344). 
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3.1 Áhugahvöt og hlutverk kennara  

Kennarar hlúa að innri áhugahvöt nemenda þegar þeir vekja forvitni þeirra, 

þrautseigju, gleði, leikni og sjálfstæði. Ekki er hægt að þvinga fram innri 

áhugahvöt en vissulega má telja að kennarar geti auðveldað nemendum að 

virkja hana. Kennarar gegna lykilhlutverki í skólastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að kennarar skuli leitast við að skapa 

góðan skólabrag og hvetjandi námsumhverfi. Nemendur þurfi tækifæri til að 

njóta styrkleika sinna, sem sé lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 

Með því að gefa áhugasviðum nemenda rými í skólastarfinu gefist tækifæri 

til að vinna út frá styrkleikum og áhuga. Eitt af meginhlutverkum kennara sé 

að vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31).  

Innri áhugahvöt nemenda blómstrar þegar skólinn mætir þörfum þeirra 

fyrir örvun og sjálfsákvörðun. Áhugasamir kennarar eru góð fyrirmynd og 

styrkja áhugahvöt nemenda sinna (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 327; 

McLean, 2003, bls. 15). 

Tileston (2004, bls. 3−4) segir að framfarir í námi verði meiri ef 

tilgangurinn sprettur af eigin hvötum en nemendur verði tilbúnir til að leggja 

sig meira fram ef þeir vinni eftir eigin hugmyndum. Með þessa kenningu að 

leiðarljósi er full ástæða til að auka meðvitund um áhugahvöt nemenda innan 

skólasamfélagsins og stuðla að meiri sveigjanleika í námi. 

McLean (2003, bls. 23) bendir á að kennarar bregðist frekar við þeim 

nemendum sem eru áhugasamir og séu líklegri til að hvetja þá áfram.. 

Svipaðar niðurstöður koma fram í rannsókn Vasady og Sanders (2008, bls. 4) 

en þar kemur fram að kennarar voru ófúsir til að láta rannsakendum eftir 

nemendur með góða námsstöðu til að taka úr tímum í rannsóknarvinnu.  

Nemendur eru aldrei alveg án áhugahvatar. Bæði getur hún verið mismikil 

eftir einstaklingum og verkefnum (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 283; 

McLean, 2003, bls. 7). 

Allt frá því um 1986 þegar Stanovich kom upphaflega fram með kenningu 

sína um hin svokölluðu Mattheusaráhrif í lestri hafa þau vakið talsverða 

athygli. Kenningin gengur út á að kennarar og foreldrar hafi gjarnan litlar 

væntingar til slakra lesenda og hvetji þá ekki nægilega til að lesa sem auki á 

lestrarvanda þeirra. Þannig að þeim nemendum sem lesa betur fari meira fram 
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og þannig aukist munurinn á milli þessara tveggja hópa (Pfost, Hattie, 

Dörfles og Artelt, 2013, bls. 30).  

Í samantekt á rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu efni kom í ljós að 

miklar líkur voru á Mattheusaráhrifum í umskráningu og orðaforða en engar 

ótvíræðar niðurstöður komu í ljós varðandi lesskilning (Pfost,o.fl., 2013, bls. 

33−34). 

Margir kennarar freistast til að nota verðlaun til að hvetja nemendur 

áfram. Rannsóknir Clark og Rumbold (2006, bls. 18) leiða í ljós að 

læsismiðuð verðlaun eins og bækur eða innneignarmiðar fyrir bókum eru 

árangursríkari fyrir lestraráhugahvöt en verðlaun sem eru ótengd lestri.  

Garan og DeVoogd (2008, bls. 341) segja dæmi um að kennarar sendi 

nemendum sínum röng skilaboð með því að verðlauna lestur með alls konar 

stigagjöf, punktum, límmiðum, jafnvel pizzum eða öðrum, stundum 

fáránlegum hlutum eins og að láta skólastjórann kyssa svín þegar nemendur 

hafi lokið við að lesa fyrirfram ákveðið magn bóka.  

Mikilvægt er að skólar hvetji á allan mögulegan hátt til lestrar en þó 

verður að vanda til verksins. Lestrarátak og ýmislegt sem gert er í skólum er 

góðra gjalda vert en huga verður að heildarmyndinni og mögulegt er að 

verðlaun sem ekki tengist lestri á einhvern hátt og eru lítilsvirðandi, eins og 

það að láta skólastjórann kyssa svín, dragi úr lestri þegar til lengri tíma er 

litið og dragi úr virðingu fyrir lestri og því að hann hafi gildi í sjálfu sér.  

3.2 Áhugahvöt og hlutverk foreldra 

Foreldrar geta haft mikil áhrif á áhugahvöt barna sinna því börn eru afar næm 

á væntingar þeirra. Stuðningur foreldra getur virkað sem jákvæð hvatning 

fyrir börn (Bong, 2008, bls. 195, 208; Reeve, 2009, bls. 19).  

Edmunds og Bauserman (2006, bls. 420) rannsökuðu hvað hægt væri að 

læra um áhugahvöt nemenda varðandi lestur með því að eiga samtöl við þá. 

Tilgangurinn var að finna leið til að snúa frá hinu neikvæða viðhorfi til hins 

jákvæða gagnvart lestri og komast að því hverjir hvettu nemendur til lestrar. Í 

ljós kom að það var að miklu leyti í höndum foreldra og þeir hafa mikil áhrif 

á viðhorf barnanna.  

Mikilvægt er að foreldrar undirbúi jarðveginn og ýti undir áhugahvöt 

barna sinna í námi. Það barn sem ekki sér bækur heima hjá sér eða foreldra 

sína lesa er ólíklegra en önnur börn til að fá mikinn áhuga á lestri því það 
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læra börnin sem fyrir þeim er haft. Rannsókn sem unnin var í fjórum 

Evrópulöndum; Íslandi, Spáni, Englandi og Tyrklandi staðfestir þetta. Þar 

kom skýrt fram að samband er á milli fjölda bóka á heimili, lestrarvenja 

foreldra og lestraráhuga barna (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2012, bls. 86). 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2012, bls. 65) bendir á í grein sinni 

Lestrarhestamennska að yndislestur geti verið heillandi fjölskyldusport og 

það gildi um lesturinn sem aðrar íþróttagreinar að iðkun er ákvörðun og 

framfarir verði ekki nema með æfingum og þær verði að vera fjölbreyttar eigi 

árangur að nást og ekki megi gleyma að slaka á og njóta lestrarins. Þrátt fyrir 

að börn séu farin að lesa sjálf kemur ekkert í veg fyrir að börn og foreldrar 

haldi áfram að njóta lestrar saman. Því ættu foreldrar að lesa fyrir börn sín 

þrátt fyrir að þau séu orðin læs. Foreldrar geta nýtt tækifærið og lesið efni 

sem börnin hafa áhuga á en er full erfitt fyrir þau. Þar með getur skapast 

góður umræðugrundvöllur milli foreldra og barna sem styrkir barnið, örvar 

það og getur aukið áhuga þess á lestri. Auk þess geta slíkar stundir skerpt 

tilfinningatengsl barna og foreldra.  

Áhrif foreldra ná yfir allt skólastarf barna sinna. Í rannsókn sem Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2010, bls. 72) gerðu 

árið 2007 á nemendum og foreldrum í 3., 6. og 9. bekk í átta grunnskólum til 

að kanna námsáhuga og námsumhverfi nemenda kom í ljós að ein af 

forsendum góðs námsárangurs er að nemendur séu áhugasamir um námið og 

búi við góðar aðstæður til náms. Þar kom einnig í ljós mikilvægi hvatningar 

og eftirfylgdar foreldra. Foreldrar sem skora hátt í þættinum Stuðningur og 

eftirfylgd foreldra eiga börn sem gengur betur í námi en foreldrar sem skora 

lágt. Stuðningur foreldra var bæði metinn út frá svörum foreldra og barna í 6. 

bekk og sýnir jákvæða fylgni við námsárangur. 

Sambærilegar niðurstöður komu í ljós þegar Clark og Hawkins (2010, bls. 

4−6) könnuðu meðal 17.089 barna og ungmenna á aldrinum 8−16 ára í 112 

skólum í Bretlandi, hvaða áhrif aðstæður heima og hvatning fjölskyldunnar 

hefðu á lestraráhuga og ánægju barnanna af lestri. Þau börn og ungmenni sem 

átttu bækur heima höfðu mesta ánægju af lestri. Viðhorf þeirra var jákvæðara 

gagnvart lestri og þau lásu oftar en þau sem ekki áttu bækur heima. Þau börn 

og ungmenni sem töluðu við foreldra sína daglega um það sem þau lásu voru 

einnig líklegri til að njóta þess að lesa reglulega, hafa jákvætt viðhorf til 

lestrar og trúa því að lestur skipti máli til að ná árangri í lífinu. Þau börn í 

rannsókninni sem ekki áttu bækur voru hins vegar þrisvar sinnum líklegri til 
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að samþykkja staðhæfingar á borð við að lestur væri leiðinlegur, hann væri 

frekar ætlaður stelpum og þau læsu ekki nema í skólanum. Auk þess kom 

fram að foreldrar sem lestrarfyrirmyndir höfðu jákvæð áhrif á lestur barna og 

unglinga og einnig viðhorf þeirra til lestrar.  

Siah og Kwok (2010, bls. 168) sýndu í rannsóknum sínum fram á jákvæða 

fylgni milli viðhorfa nemenda til yndislestrar og þess tíma sem foreldrar 

nýttu til lestrar með börnum sínum. Þá segir McLean (2003, bls. 29) að 

stuðningur og áhugi foreldra gegni lykilhlutverki í áhugahvöt barna. 

3.3 Áhugahvöt og lestur 

Fræðimenn hafa lengi velt fyrir sér hvernig vekja megi áhugahvöt barna og 

unglinga á lestri. Morgan og Fuchs (2007, bls. 165–166) rannsökuðu 

sambandið á milli lestrarfærni og lestraráhuga. Börn sem njóta þess að lesa 

gera það oftar og verða góðir lesendur. Þau börn sem eru slakir lesendur hafa 

oft lítinn áhuga á lestri. Hugsanleg skýring á þessu er sú að lestrarfærni og 

lestraráhugi barnanna hafi áhrif hvort á annað. Því þyrfti að skoða bæði 

lestrarfærni og áhugahvöt til þess að aðstoða slaka lesendur á sem bestan hátt 

svo þeir geti orðið góðir lesendur. Fram kom í sömu rannsókn að börn sem 

eru áhugasöm um lestur, lesa þrisvar sinnum meira utan skólans en jafnaldrar 

þeirra sem hafa litla áhugahvöt í lestri. 

Í rannsókn Guthrie, Wigfield, Humenick, Perencevich, Taboada og 

Barbosa (2006, bls. 232) er fjallað um áhrif áhugahvatar á lestur og 

lesskilning hjá nemendum sem fá hvatningu til þess að vinna áhugaverð 

verkefni í tengslum við lestur. Fram kemur að fái nemendur hvatningu til 

lestrar sé það mjög mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra sem geti haft 

áhrif á lestrargetu og árangur þeirra í skóla. Rannsóknir Guthrie o.fl. hafa 

sýnt fram á mikilvægi þess að virkja áhugahvöt í lestri hjá nemendum í 3.–5. 

bekk, því hún geti sagt fyrir um gengi þeirra í lestri til lengri tíma. 

Til að vekja áhuga barna á lestri þarf efnið að vera áhugavert og höfða til 

þeirra. Af hverju ættu börn að vilja læra að lesa ef þau sjá ekki hag sinn að 

einhverju leyti vænkast við að læra að lesa. Rannveig A. Jóhannsdóttir (2007, 

bls. 24–27) segir að mikilvægt sé að börn sjái tilgang með því að læra að lesa. 

Texti þurfi að vera merkingarbær og hafa markmið. 

Siah og Kwok (2010, bls. 169) fundu sterka tengingu milli þess hve 

nemendur eyddu miklum tíma til yndislestrar og þess hve þeir mátu lestur 
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mikils og viðhorfa þeirra til lestrar almennt. Þetta gefur til kynna mikilvægi 

þess að kennarar finni tíma til lestrar fyrir nemendur sína og gefi þeim 

tækifæri til að lesa bækur sér til yndisauka. Þetta telja þeir að geti haft mikil 

áhrif á jákvæð viðhorf nemenda til lestrar. 
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4. Yndislestur 

Í þessum kafla verður yndislestur skoðaður í tengslum við áhugahvöt, 

vitsmunaþroska og hvernig unnt er að vinna með mál og lestur í skólastarfi. 

Þá verður litið á þátt umbunar í yndislestri.  

Clark og Rumbold (2006, bls. 5 - 6) velta því fyrir sér hvað átt sé við með 

hugtakinu yndislestur því þrátt fyrir að vera mikið notað sé erfitt að skilgreina 

það. Yndislestur vísi til þess að við lesum af fúsum og frjálsum vilja. Það geti 

einnig vísað til þess að við byrjum að lesa að beiðni annarra en höldum því 

áfram vegna þess að það hafi náð að vekja áhuga okkar. Þær telja 

yndislesturinn einnig leið nemenda til að tengja sig við textann. 

Það að lesa sér til yndis er fyrir marga það ánægjulegasta sem þeir geta 

hugsað sér og lesturinn getur gert okkur kleift að upplifa nýjar víddir í 

hugsun og kanna slóðir sem annars hefðu verið okkur ókunnar. 

James Russel sálfræðingur við Boston háskóla (2003, bls. 161) segir í 

grein sinni „The return of pleasure - introduction“ að óháð því hvað sé 

skilgreint sem ánægja, þá hafi hugtakið „verið sett fram sem endanleg 

viðmiðun, sem og í reynd, lokamarkmið mannlegra gjörða“. Hann segir 

jafnframt (2003, bls. 318) að orðið yndi geti virkað ógnvekjandi fyrir marga í 

kennslugeiranum, þar sem það feli í sér undirliggjandi munúðarstefnu, og 

kynferðislega undirtóna. Hann segir að við skulum þó horfast í augu við það 

að löngun okkar í ánægju sé einn af aðal drifkröftunum í lífinu.  

4.1 Yndislestur og áhugahvöt  

Hvað er yndislegra en gera það sem maður hefur gaman að? Að lesa góða 

bók eða blaða í tímariti er eitt af því ánægjulegasta sem margir upplifa. Að 

ekki sé talað um að geta sjálfur stjórnað lesefninu því mikilsvert er að hafa 

stjórn á því sem aðhafst er. Einnig er mikilvægt að geta lesið það sem 

hugurinn stendur til. Yndislestur er gott dæmi um slíkt því þar geta nemendur 

haft meira val en í mörgum öðrum viðfangsefnum skólans. Ein besta leiðin 
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sem kennarar geta farið til að auka sjálfræði nemenda á þessu sviði er að 

leyfa þeim að velja lesefni sjálfir.  

Edmunds og Bauserman, (2006, bls. 420), Eggen og Kauchak, (2010, bls. 

293) og Kohn, (2010, bls. 19−21). Segja að með því að efla sjálfræði 

nemenda og mæta þörfum þeirra opnist möguleiki á að viðhalda áhuga þeirra, 

auka frumkvæði, dýpka þekkingu og skilning á því sem verið er að lesa Undir 

þetta taka Good og Brophy (2003, bls. 229−230) sem telja skynsamlegt fyrir 

kennara að ýta undir áhugahvöt nemenda með því að gefa þeim tækifæri til 

að stjórna námi sínu að einhverju leyti.  

Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir (2000, bls. 40) og Þóra 

Kristinsdóttir (2000, bls. 152) segja að vegna þess að fyrsta reynsla á 

ákveðnu sviði geti haft mikil áhrif á viðhorf barna síðar sé gott að vekja 

áhuga þeirra á bóklestri sem fyrst og rækta með þeim það viðhorf að lestur sé 

áhugavert viðfangsefni. Þegar tilboðum um aðra afþreyingu rigni yfir börn 

þurfi að vera á varðbergi svo að lesturinn verði ekki útundan. 

Allar barnabækur þurfa á einhvern hátt að skemmta lesandanum. Þyki 

börnum lestrarefnið leiðinlegt hætta þau lestrinum og er það  skiljanlegt því 

enginn hefur áhuga á því að lesa leiðinlegar bækur. Slík reynsla getur gert 

börn fráhverf lestri (Ragnheiður Gestsdóttir, 2005, bls. 108).  

Lestur hefur vissulega skemmtanagildi en fleira kemur til. Benton og Fox 

(1985, bls. 15) segja gildi lestrarins einnig vega þungt vegna möguleika hans 

á að aðstoða börn við að þroska tilfinningar sínar og verða meðvitaðri um 

mannlega hegðun.  

4.2 Lestur og vitsmunaþroski 

Ekki eru allir þættir náms mælanlegir. Illmælanlegir þættir í námi barna eru 

þó ekki síður mikilvægir en hinir sem auðvelt er að beita mælistokknum á. 

Þetta á meðal annars við um lestur því þrátt fyrir að langflestir geri sér grein 

fyrir mikilvægi lestrar fyrir vitsmunaþroska barna er, eins og Krashen (2004, 

bls. 35) segir, erfiðleikum bundið að finna rannsóknir sem staðfesta það. 

Vísar hann þó til tveggja rannsókna sem staðfesta að lestur auki 

vitsmunaþroska. Annars vegar rannsóknar Ravitch og Finn frá 1987 sem 

Stanovich og Cunningham endurtóku og staðfestu árið 1992. Þessi rannsókn 

var gerð á 17 ára nemendum og sýndi hún fram á að þeir sem bjuggu við 

mikið lesmál í umhverfi sínu voru almennt betur að sér í sögu og 
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bókmenntum en hinir sem ekki bjuggu svo vel. Þá var skýrt samband á milli 

yndislestrar og árangurs á bókmenntaprófum.  

Síðari rannsóknin sem Krashen vísar í gerðu Emery og Csikszentmihalyi 

1982. Þeir völdu 15 karlmenn úr verkamannastétt sem urðu síðar prófessorar 

og 15 karlmenn sem einnig ólust upp í verkamannastétt og störfuðu síðar sem 

verkamenn. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem urðu prófessorar lásu mun 

meira sem börn og á heimilum þeirra var lesmáli gert hærra undir höfði en 

raunin var hjá viðmiðunarhópnum. Krashen dregur þá ályktun af þessum 

rannsóknum að lestur sé mun áhrifaríkari leið til námsárangurs en bein 

kennsla (Krashen, 2004, bls. 36−37). Undir þetta tekur Erna Árnadóttir 

(2000, bls. 66) en hún segir vitað að lestur efli málþroska, auki tilfinningu 

fyrir málinu og bæti orðaforðann. Því megi telja að þau börn sem lesa mikið 

og mikið hafi verið lesið fyrir standi sig betur í námi en þau sem ekki eru vön 

lestri.  

Í samantekt á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið kemur fram að 

yndislestur hefur bæði áhrif á menntun og persónulegan þroska einstaklinga. 

Þessar rannsóknir sýna ennfremur að lestrarhvatning getur haft afgerandi 

áhrif á framtíð barna og unglinga (Clark og Rumbold, 2006, bls. 8). 

Lestur er ein þeirra aðferða sem leiða til frekari skilnings. Lesskilningur 

verður ekki skilinn frá áhuga á bóklestri. Af því leiðir að aðstoða þarf 

nemendur við að njóta bóklestrar eigi að auka lesskilning þeirra. Huga þarf 

að áhugahvötinni bæði heima og í skólum. Afþreying ætluð börnum hefur 

aukist gríðarlega á undanförnum árum. Samkeppnin við bókina er mikil, það 

er staðreynd, því þarf yndislestur að vera viðurkennd og virk afþreying utan 

skóla sem innan. 

4.3 Yndislestur og skólastarf 

Marzano (2004, bls. 42−43) segir að þegar komi að því að auka þekkingu og 

færni nemenda hafi yndislestur í skólum sannað gildi sitt. Ákveðin atriði 

þurfi að vera til staðar til að árangur náist. Segir hann skipulag yndislestrar 

þurfa að ná yfir nokkurra ára tímabil eigi nemendur að byggja upp öflugan 

þekkingarbakgrunn, því sú uppbygging sé vaxandi ferli sem þurfi að styðja 

vel við til lengri tíma.  

Taka má undir með Brynhildi Þórarinsdóttur (2006, bls. 38) að 

barnabókmenntir í grunnskólum séu vannýtt auðlind og kenna þurfi börnum 
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að njóta lestrar. Ein leið til þess sé aukin áhersla á bókmenntauppeldi þar sem 

barnabækur séu lykill að lestraránægju.  

Marzano (2004, bls. 46−61) mælir með því að yndislestur sé notaður í 

öllum bekkjum grunnskólans og dregur hér saman fimm þrep yndislestrarins: 

 Val á lesefni  

 Nemendur setjast í litla hópa þar sem þeir fá tækifæri til að ræða það 

sem kom upp í hugann  

 Nemendum er úthlutaður tími og viðeigandi aðstæður til að lesa  

 Nemendur skrifa eða gera á annan hátt grein fyrir því sem þeir lásu  

 Nemendur eru leiddir inn í gagnvirka samræðu um lesefnið 

 

Í þessum þrepum er mikil áhersla lögð á undirbúningsvinnuna fyrir 

yndislesturinn. Að nemendur velti því fyrir sér hvar áhugasvið þeirra liggi og 

hvað þeir vilji lesa. Nemendur virðast oft eiga í erfiðleikum með að finna sér 

lesefni og gæti þessi fimm þrepa leið verið ein af mögulegum aðferðum til að 

koma til móts við þá þó vissulega krefjist hún undirbúnings af hálfu kennara 

og starfsmanna skólabókasafna.  

Þau börn sem eru hvað duglegust í afþreyingarlestri eru bestu lesararnir. 

Þetta leiðir til þess að þar sem lesturinn verður auðveldari aukist líkurnar á að 

nemendur lesi meira.  

4.4 Yndislestur og kennarar 

Cremin, Mottram, Collins, Powell og Safford (2009, bls. 12−14) stóðu fyrir 

stórri rannsókn í Bretlandi þar sem ákveðið var að beina sjónum að 

kennurum. Var tilgangur rannsóknarinnar meðal annars að auka þekkingu 

kennara á barnabókmenntum og athuga hvaða áhrif sú þekking hefði á 

lestrarkennslu þeirra. Rannsóknin náði til 43ja kennara og 1200 barna í 27 

skólum og var bæði eigindleg og megindleg. Rannsóknin náði frá leikskóla til 

loka grunnskóla. Innan hennar unnu 17 kennaranna tilviksrannsókn og 49 

nemendur voru valdir í rýnihópa, 73% voru drengir og 27% stúlkur. Eftir því 

sem á rannsóknina leið jókst þekking kennaranna á barnabókmenntum og 

þeir urðu öruggari með sig. Þessi aukna þekking leiddi til aukins áhuga sem 

kennarar miðluðu áfram til nemenda. Margir kennaranna enduruppgötvuðu 

lestraráhuga sinn í rannsókninni. Bókatal eða umræða um bækur þróaðist 
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einnig eftir því sem á leið og kennarar gáfu nemendum oftar tækifæri til 

slíkra umræðna. Af þessu leiddi síðan frekari umræða á milli nemendanna 

sjálfra án þess að kennarar kæmu henni af stað. Kennararnir gerðu sér grein 

fyrir að aukin þekking þeirra gerði þeim kleift að taka þátt í slíkri opinni 

umræðu. 

Hér á eftir verður gripið niður í umsagnir kennara sem þátt tóku í 

rannsókninni og til hvaða aðgerða sumir þeirra gripu: 

Ég áttaði mig snemma í ferlinu á því af hverju nemendur mínir höfðu 

ekki áhuga á því að lesa sér til yndis og ánægju. Ástæðan voru 

kennsluhættir mínir, hvernig mér tókst að taka allt það skemmtilega út 

úr kennslunni, ég ræddi nær aldrei um bækur við nemendur mína eða 

lagði til ákveðnar bækur til lestrar. Ég sá ekki hvaða hlutverki ég 

gegndi í yndislestrinum. Á meðan rannsókninni stóð gerði ég mér grein 

fyrir því að ég þyrfti að kynna bækur fyrir nemendum mínum sem 

verkefni til að takast á við (Cremin, o.fl. 2009, bls. 14). 

Þegar barn kemur til mín og segist hafa lokið við bók finnst mér ég 

mun hæfari til að segja að hér séu nokkrar aðrar sem það gæti haft 

áhuga á. Fyrir rannsóknina hefði ég bara sagt, gott hjá þér, farðu nú og 

veldu aðra (Cremin, o.fl. 2009, bls. 15 ). 

Einn kennari setti upp „strákabókasafn“ í stofunni með bókum sem honum 

hefði ekki dottið til hugar að lesa áður. Þá las hann las bækurnar til að vera 

reiðubúinn að ræða efni þeirra við strákana (Cremin, o.fl. 2009, bls. 13). 

Kennararnir leituðust við að finna út hvaða bækur börnin hefðu áhuga á að 

lesa heima og létu þau leiða sig inn í nýja heima bóka sem þeir höfðu ekki 

kynnst áður. Eftir því sem á rannsóknina leið fóru nemendur að ræða meira 

um sínar eigin lestrarvenjur og ein stúlka sagðist hafa verið að gefast upp á 

bók en hélt áfram vegna þess að vinkona hennar hafði mælt með henni. Í 

framhaldi af þessu gafst bekknum tækifæri til að ræða hlutverk hvatningar og 

þess að mæla með bókum við aðra og einnig um þrautseigju og þol í 

lestrinum (Cremin, o.fl. 2009, bls. 14 - 15). 

Í kjölfar rannsóknarinnar var útbúið betra rými í mörgum 

þátttökuskólanna til lestrar og bókaumræðu. Umræðan tók mikinn kipp og oft 

voru það börnin sem áttu upptökin að umræðunum. Eftir því sem leið á 

rannsóknina varð viðhorf nemenda í rýnihópunum umtalsvert jákvæðara, 

skynjun þeirra á eigin getu og sjálfstraust tók framförum. Í gögnunum kom 

einnig fram aukinn áhugi nemenda á að lesa heima. Þá urðu nemendur 

duglegri að koma með lesefni að heiman til að deila með öðrum (Cremin, 

o.fl. 2009, bls. 16−17). 
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Í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2012, bls. 83) kom fram að 

einungis helmingur íslenskra kennara hefur útbúið notalegt lestrarhorn í 

stofum sínum á móti um 90% kennara í öðrum löndum sem rannsóknin náði 

til. Þetta getur verið vísbending um að íslenskir kennarar leggi minni áherslu 

á yndislestur í kennslustundum en kennararnir í hinum löndunum þremur. 

Einnig kom það fram í sömu rannsókn að hér á landi virðist vera lægsta 

hlutfall kennara sem ræðir við nemendur um það sem þeir lesa (Kristín 

Aðalsteinsdóttir,o.fl., 2012, bls. 51).  

Hér er enn og aftur komið að mikilvægi þess að kennarar þekki lesefni 

nemenda og geti rætt um það við þá. Fjórða þrep Marzano í yndislestrinum er 

umhugsunarvert (að nemendur skrifi eða geri á annan hátt grein fyrir því sem 

þeir lásu) en hugsanlega gætu skil af einhverju tagi dregið úr innri áhugahvöt 

nemenda. Samræðan gæti verið áhrifaríkari leið en verkefnaskil. Gæta verður 

þess að slík verkefni séu valfrjáls. Sumum nemendum kann að þykja 

spennandi að skila skriflegum verkefnum á lesefni sínu á meðan öðrum finnst 

það fráhrindandi.  

Þá hefur það verið staðfest að kennarar hafa umtalsverð áhrif á jákvæða 

afstöðu nemenda til lestrar (Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl., 2012, bls. 107). 

Undir þetta taka McKool og Gespass en þær tóku viðtal við 65 kennara um 

þeirra eigin lestrarvenjur og hvernig þær hefðu áhrif á kennslu þeirra. Leiddi 

rannsóknin í ljós að þeir kennarar sem sjálfir lásu talsvert sér til ánægju, 30 

mínútur eða meira daglega, hvöttu nemendur sína frekar áfram og buðu upp á 

fjölbreyttari aðferðir við lesturinn (McKool, og Gespass, 2009, bls. 266, 271). 

Erfitt er að hvetja aðra áfram í því sem maður sjálfur hefur litla sem enga 

ánægju af.  

Almennt hafa börn gaman af því að heyra góða sögu sagða eða lesna. 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006, bls. 40) og Davila og Patrick( 2010, bls. 

199, 201) segja að með því að nýta kennslustundir til að lesa góðar sögur 

fyrir nemendur geti kennarar opnað nemendum þann dásemdarheim sem 

góðar bókmenntir eru. Ein af lestrarhvetjandi aðgerðum fyrir nemendur sé að 

kennarar fylgist með því sem er að gerast í barnabókmenntum og séu 

viðræðuhæfir um nýjar og áhugaverðar bækur.  

Með því að þekkja og geta rætt um vinsælustu bækurnar sem börn lesa 

geta þeir nýtt sé þær upplýsingar til að virkja áhuga barnanna og höfða til 

áhuga þeirra  
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Aðgengi að lesefni er afar mikilvægt. Það þýðir meðal annars gott aðgengi 

að skólabókasöfnum, að bókakostur þeirra sé til fyrirmyndar og bóklestur sé 

viðurkennt áhugamál. Með því að hafa fjölbreytt lesefni aðgengilegt fyrir 

börn er óbeint verið að hvetja þau til að afla sér þekkingar og þroska. Þetta á 

við bæði heima og í skólanum. Einnig er gott að beita jákvæðri nálgun, beina 

athyglinni að börnum sem lesa og hvað vekur og viðheldur áhuga þeirra.  

Gallagher (2009, bls. 58, 117) segir nauðsynlegt að minna kennara á að í 

mörgum tilvikum sé skólinn eini staðurinn þar sem nemendum gefst tækifæri 

til að þroska lestrarhæfileika sína. Það sé því mikilvægt að skólinn geri ríkar 

lestrarkröfur til nemenda sinna, bæði hvað varðar afþreyingarlestur og lestur 

fræðilegs efnis Hann bendir ennfremur á að megintilgangur okkar með 

lestrinum sé að gera börn að ævilöngum lesurum og því verði að vera 

jafnvægi á milli bókmenntalestrar og afþreyingarlestrar, ágætt sé að miða við 

helmingsskiptingu. 

4.5 Yndislestur og foreldrar 

Eins og á öðrum sviðum uppeldis og menntunar geta foreldrar haft áhrif á 

viðhorf barna sinna til yndislestrar.  

Siah og Kwok (2010, bls. 173) ráðleggja þeim skólum sem nota SSR 

aðferðina (sem nánar er greint frá í kafla 4.6.) að hvetja foreldra til að taka 

þátt í lestrarathöfnum barna sinna. Hvatning foreldra og þátttaka þeirra í lestri 

er áhugahvetjandi og ýtir undir jákvæð viðhorf barna til lestrar. Hvatning og 

þátttaka foreldra komi jafnframt til með að hafa áhrif á viðhorf og vilja 

nemenda til þáttöku í yndislestri og sé líkleg til að viðhalda áhuga þeirra og 

jákvæðu viðhorfi til lestrar afþreyingarbókmennta. 

Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir 

(2012, bls. 9−10) rannsökuðu samspil yndislestrar við efnahag foreldra. 

Niðurstöðurnar voru nokkuð á skjön við það sem almennt gerist í Evrópu. 

Drengir hérlendis, sem eiga háskólamenntaðan föður, eru ekki líklegri til að 

lesa daglega bækur aðrar en skólabækur, andstætt því sem gerist og gengur 

annars staðar í álfunni. Íslenskir feður með háskólamenntun virðast því ekki 

hvetja syni sína til að lesa bækur líkt og háskólamenntaðar mæður á Íslandi 

og háskólamenntaðir feður annars staðar í Evrópu. Í rannsókninni kom einnig 

fram að um fjórða hvert barn á Íslandi opnar ekki bók utan skólans og 

upplifir því aldrei þá ánægju af bóklestri sem er undirstaða lesskilnings. 
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4.6 SSR Aðferð sem styður við yndislestur 

SSR er skammstöfun fyrir Sustained Silent Reading sem gæti útlagst á 

íslensku sem stuðningur við hljóðlestur. Hér eftir verður vísað til 

aðferðarinnar sem SSR. Lögð er áhersla á daglegan hljóðlestur og nemendum 

skapaðar ákjósanlegar aðstæður og tími með því markmiði að byggja upp 

með tímanum jákvæð viðhorf gagnvart hljóðlestri. Eitt af sérkennum SSR er 

að hún er hugsuð sem langtímaaðferð (Marzano, 2004, bls. 42). Samkvæmt 

aðferðinni er mikilvægt að hafa eftirfarandi átta þætti í huga þegar yndislestur 

er skipulagður:  

 Gott aðgengi að fjölbreyttu lesefni í kennslustofunni 

 Að nemendur hafi frelsi til og séu hvattir til að lesa það sem þeir vilja  

 Að kennslustofan sé þannig útbúin að nemendur geti komið sér 

þægilega fyrir þannig að þeim líði vel og þeir upplifi afslappað 

lestrarumhverfi  

 Að kennarinn fylgist með og sýni því lesefni áhuga sem nemendur 

velja sér. Eins þarf kennarinn að veita öllum nemendum jákvæða 

endurgjöf á efnisval og framvindu í lestrinum  

 Að mikilvægt er að upplýsa allt starfsfólk skólans um 

yndislestrarstundirnar 

 Að sleppa öllum skuldbindingum um að nemendur ljúki við lesefni eða 

skili einhverju af sér  

 Að hvetja nemendur til að spjalla saman um það sem þeir hafa lesið 

eða á einhvern hátt að ígrunda lesefnið hjálpar þeim að skilja betur það 

sem fram fór 

 Að úthluta tíma til lestrar felur í sér að bjóða nemendum oft og 

reglulega upp á yndislestur (Marzano, 2004, bls. 43−45).  

Mikil áhersla er lögð á undirbúning kennara. Að þeir fylgist með lesefni 

nemenda, geti spjallað við þá um lesefnið og útvegað þeim viðbótar lesefni 

um samskonar efni. Gert er ráð fyrir að áhugi kennara hafi smitandi áhrif á 

nemendur. Einnig er nemendum gefið tækifæri til að spjalla um efnið sín á 

milli en lögð áhersla á að slíkt sé valfrjálst. Talið er mikilvægt að kynna 

hugmyndafræði SSR fyrir öllu starfsfólki. Allir vita þá út á hvað aðferðin 

gengur og til hvers er ætlast. Það auðveldar fólki að vinna samkvæmt 

ákveðinni stefnu þegar markmiðin eru skýr (Marzano, 2004, bls. 42). 

Þá segir Lee (2011, bls. 210) að tímalengdin virðist skipta máli, að 

marktækur munur sjáist eftir meira en sjö mánaða notkun á 
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kennsluaðferðinni. [Nánar verður sagt frá rannsókn Lee á bls. 42].Góðir 

hlutir gerast hægt og því nauðsynlegt að hvetja kennara til að gefast ekki upp 

þrátt fyrir að ekki sjáist marktækur munur þegar í stað. Lee segir einnig 

mikilvægan þátt í SSR aðferðinni að sleppa öllum skuldbindingum nemenda. 

Höfuðáhersla er á lestraránægju nemenda. Þeim er gefinn kostur á að ræða 

við bekkjarfélaga sína um lesefnið en þurfa þess ekki. Þeir hafa engar 

skuldbindingar gagnvart kennurum sínum, hvorki að standa skil á verkefnum, 

taka þátt í spjalli né að ljúka við lesefni hugnist þeim það ekki.  

Telja má að lestrarhvatningin felist í því að nemendur þurfi ekki að standa 

neinum skil á lestrinum og sé það fallið að auka áhuga nemenda á því að lesa 

ánægjunnar vegna. 

Með því að gefa nemendum tíma til hljóðlestrar og vera um leið góðar 

fyrirmyndir skapa kennarar góðar lestrarvenjur nemenda. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar á SSR í gegnum tíðina og upp hefur sprottið 

fjöldi vefsíðna sem innihalda efni og upplýsingar til aðstoðar kennurum 

(Hiebert og Reutzel, 2010, bls. 113).  

Krashen (2011, bls. 3−9) hefur rannsakað SSR aðferðina gaumgæfilega. 

Hann tók saman 83 rannsóknir sem gerðar hafa verið undanfarna áratugi um 

árangur af kennslu með aðferðum SSR. Þetta eru rannsóknir sem hann og 

aðrir hafa unnið. Kostir innleiðingar SSR eru margir eins og eftirfarandi brot 

af rannsóknarniðurstöðunum gefur til kynna:  

 SSR gefur góða raun fyrir nemendur á öllum aldri sem rannsakaðir 

hafa verið 

 SSR getur gengið vel þrátt fyrir að ekki sé öllum skilyrðum fullnægt  

 Þeir sem alist hafa upp við SSR áætlun á sinni skólagöngu segjast lesa 

meira á fullorðinsárum en þeir sem ekki hafa alist upp við hana  

 Kennarar finna minna fyrir agavandamálum á meðan SSR 

kennslustundir standa yfir 

 90% nemenda nýta lestrarstundirnar til lestrar  

 Meiri lestur á sér stað ef kennarar lesa einnig í yndislestrarstundum  

 Það er ekki árangursríkt að hafa SSR lestrarstundir fyrir alla nemendur 

skólans á sama tíma né að ætla að nýta hádegisverðarhlé nemenda til 

yndislestrar 

 Þeir sem lesa meira hafa ríkari orðaforða og þeim gengur einnig betur 

að skrifa 

 Þeim mun meira sem nemendur lesa þeim mun betur gengur þeim í 

stafsetningu 
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 Því betri sem aðgangur nemenda er að skólabókasöfnum þeim mun 

meira lesa þeir. Þá hefur sýnileiki bóka áhrif 

 Börn lesa meira í hljóðlátu og þægilegu umhverfi  

 Það eru engin sjáanleg ummerki þess að ytri umbun hvetji nemendur til 

lestrar  

 Teiknimyndasögur geta virkað sem hvati á leið að þyngra námsefni  

Gallagher (2009, bls. 44−45) telur SSR aðferðina nauðsynlega í skólum. 

Hann hefur rannsakað SSR í langan tíma og séð að aðferðin hefur 

misheppnast í þó nokkrum skólum. Ein eða fleiri ástæður þess eru eftirfarandi 

að mati hans: 

 Nemendur fengu ekki nægilegt magn af áhugaverðu lesefni. Að segja 

nemendum að lestur sé áhugaverður er eitt en að fá nemendum 

nægilega mikið af áhugaverðu lesefni er annað  

 Nemendur þurftu (eða máttu) lesa fræðilegt lesefni eða sinna 

heimavinnu á SSR tíma  

 Kennarar voru ekki nægilega meðvitaðir um gildi SSR. Þeir nýttu sinn 

eigin tíma ekki í lestur á meðan heldur unnu ýmsa undirbúningsvinnu, 

s.s. að svara tölvupóstum eða yfirfara verkefni 

Þær rannsóknir sem fram hafa farið á SSR lestraráætluninni styðja þau 

jákvæðu áhrif sem lestur hefur á bakgrunnsþekkingu (Marzano, 2004, bls. 

37). 

Rannsóknir á áhrifum SSR hafa leitt í ljós að aðferðin hefur gríðarleg áhrif 

á lesskilning nemenda og leggur einnig mikið af mörkum til aukins orðaforða 

og bakgrunnsþekkingar (Pilgreen, 2000, bls. 5−6). 

Þá hafa Hiebert og Reutzel (2010, bls. 34). tekið saman rannsóknir á SSR 

þar sem fram hefur komið að þátttakendur sýndu að jafnaði jákvæðara 

viðhorf til lestrar en nemendur í samanburðarhópum, sem endurspeglaðist í 

svörum þeirra við spurningalistum. Ekki voru þó allir á sama máli um ágæti 

þessarar kennsluaðferðar. Afstaða unglinga reyndist frekar neikvæð gagnvart 

SSR og var það rakið til þess að yndislestrarkennslan var á sama tíma 

daglega og var þá ekki tekið tillit til þess í hvaða kennslustund nemendur 

voru. Vakti það óánægju unglinganna að vera teknir úr íþróttum og 

listatímum til að stunda yndislestur. 

Lee (2011, bls. 211─216) segir frá tilviksrannsókn við að koma á SSR 

kerfi í bekknum sínum en hún kenndi níu ára börnum á Englandi. Þar sem 

skólaumdæmið hennar nýtir ekki þessa aðferð hófst hún handa á eigin spýtur 

og komst að því að það er ekki jafn einfalt og ætla mætti að hvetja nemendur 
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til yndislestrar. Eftir að hafa skoðað hinar átta leiðir SSR að árangursríkri 

kennslu gekk henni mun betur. Hún tók sér þann tíma sem þurfti og að lokum 

urðu nemendur hennar ánægðir með yndislestrarstundirnar. Af þessu er hægt 

að sjá að það að koma á markvissum yndislestri í skólum er 

langtímaverkefni. Ekki gefast upp þó á móti blási og árangur sjáist ekki strax.  

Að mörgu er að hyggja þegar tekinn er upp skipulagður yndislestur í 

skólum. Í tilviki Lee kom í ljós að því meira sem hún lagði í undirbúninginn 

því betri varð árangurinn. Það þarf að kenna börnum að lesa sér til yndis og 

ánægju og huga þarf að mörgum þáttum samtímis. Takist það verður lestur 

ekki kvöð á nemendum heldur skemmtileg athöfn sem þeir sækja í og njóta 

alls þess sem læra má, bæði beint og óbeint af lestri góðra bóka.  

Gallagher (2009, bls. 61,65) bendir á að margir nemendur hafi aldrei 

upplifað nautnina af því að vera algjörlega týndir í heimi bókarinnar. Hann 

vill benda kennurum á nauðsyn þess að skapa umhverfi sem geri nemendum 

kleift að upplifa lestrarflæði og það eigi bæði við um afþreyingarlestur og 

lestur erfiðari bókmenntaverka. 

Til að vel takist þarf gott aðgengi nemenda að lestrarefni við hæfi. Þar eru 

skólabókasöfn og starfsfólk þeirra mikilvæg. Áhugi kennara á lesefni 

nemenda er grundvallaratriði. Það er áhugahvetjandi fyrir nemendur að 

kennarar sýni þeim áhuga og fylgist með lesefni þeirra og mikilvægt að 

kennarinn sé viðræðuhæfur um lesefnið.  

Sem dæmi um notkun SSR, getur aðferðin gefið kennurum tækifæri til að 

kanna hvernig þroskaðir eldri lesendur nálgast bækur og lestur. Einnig, þrátt 

fyrir að sumir nemendur komi í skólann fluglæsir og vanir bóklestri, eru aðrir 

ekki svo vel staddir. Fyrir þá er gott að fá aðhald, stuðning og hjálp kennara á 

meðan á SSR stendur sem getur veitt þeim þá aðstöðu sem þeir þurfa á að 

halda og þeir hafa kannski ekki fengið heima hjá sér. Garan og DeVoogd, 

(2008, bls. 342) segja það sé bæði tilfinning og fræðilegt mat kennara að 

aðferðafræði SSR sé góð aðferð við yndislestur. 

Siah og Kwok (2010, bls. 169−173) unnu rannsókn í unglingaskóla sem 

unnið hafði samkvæmt SSR í sex mánuði. Allir nemendur, kennarar og annað 

starfsfólk var beðið um að gera ekkert nema lesa bækur á SSR tímanum. 

Kennarar voru fyrirmyndir nemenda með því að lesa einnig. Gert var ráð 

fyrir að nemendur læsu í bókum sínum án utanaðkomandi truflunar. Þeir voru 

hvattir til að skrifa hjá sér athugasemdir eftir hverja bók eða grein sem þeir 

lásu. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða þættir styðja við árangur 
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SSR aðferðarinnar. Þáttakendur voru 362 nemendur og fengu þeir afhenta 

spurningalista. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár og fjölluðu (a) um 

merkjanlega tengingu milli mats nemenda á mikilvægi lestrar og þess hve oft 

þeir tóku þátt í lestrarathöfnum með foreldrum sínum, (b) um sérstaka og 

merkjanlega tengingu milli mats nemenda á mikilvægi lestrar og þess hversu 

vel þeir tóku þátt í lestrarathöfnum á meðan SSR aðferðin var notuð. (c) um 

sérstök og merkjanleg tengsl á milli mats nemenda á mikilvægi lestrar og 

mats þeirra á gildi SSR aðferðarinnar. Niðurstöður gáfu til kynna merkjan-

lega tengingu milli mats nemenda á mikilvægi lestrar og þess hve þeir tóku 

oft þátt í lestrarathöfnum með foreldrum sínum. Nemendum var skipt í tvo 

hópa, annarsvegar þá sem sýndu meiri lestraráhuga og hinsvegar þá sem 

sýndu minni lestraráhuga. Í ljós kom að 89% nemenda í þeim hópnum sem 

hafði meiri lestraráhuga sögðust sjálfir hafa ákveðið að lesa afþreyingar-

bókmenntir á meðan SSR aðferðin var viðhöfð, meðan einungis 71% í þeim 

hópnum sem hafði minni lestraráhuga ákvað að lesa að eigin frumkvæði. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós merkjanlega tengingu milli þess hve 

nemendur töldu mikilvægt að lesa og viðhorfs þeirra til 

afþreyingarbókmennta. Einnig kom í ljós að merkjanleg tenging var milli 

mats nemenda á mikilvægi lestrar og viðhorfi þeirra til gagnsemi SSR 

aðferðarinnar. Nemendur höfðu þeim mun jákvæðara viðhorf til SSR sem 

þeir álitu lestur mikilvægari.  

Gagnrýni á SSR áætlunina og svör við henni 

SSR áætlunin hefur verið við lýði í áratugi í mörgum löndum og er ekki hafin 

yfir gagnrýni fremur en aðrar kennsluaðferðir.  

National Reading Panel segist því miður ekki hafa fundið sannanir í 

rannsóknum sínum fyrir því að hljóðlestur t.d. með SSR aðferðinni sé 

áhrifaríkur og stuðli að auknum lestrarárangri. Því sé tíma grunnskólabarna 

betur varið í formlega lestrarkennslu en að lesa sjálfstætt í kennslustundum. 

Hins vegar skuli kennarar hvetja nemendur sína til að lesa meira utan skólans 

(National Reading Panel, 2000, bls. 4, 27).  

Þetta hefur vakið hörð viðbrögð meðal margra skólamanna t.d. Lee (2011, 

bls. 210) og Garan og DeVoogd (2008, bls. 336, 338) sem segjast ósátt með 

niðurstöðu nefndarinnar og starfsaðferðir hennar. Segja þau ástæðuna fyrir 

því að NRP hafi átt í vandræðum með að finna nægilega vandaðar rannsóknir 



37 

á SSR, vera þá að sjálfsprottinn yndislestur var ekki skilgreindur réttilega í 

kerfinu. Fjöldi rannsókna sem styðji SSR kerfið sé til en af því að þær komu 

ekki til móts við markmið NRP hafi þeim verið hafnað. 

NRP gerir kröfur um hópa og samanburðarhópa sem taka þátt í 

rannsóknum og ennfremur eru hópunum sett skilyrði, að sá tími sem notaður 

er til rannsóknanna sé lengdur eins og hægt er, því lengri tími, því betra. 

Einnig er nauðsynlegt að skilgreina hvað skal lesa og magni lestrarefnis sé 

stjórnað á ábyrgan hátt. Því minni lestur sem fer fram í samanburðar-

hópnum, því betra og eins mikill lestur og kostur er í rannsóknarhópnum. 

Garan og DeVoogd (2008, bls. 336, 338) spyrja sig hvaða stjórnandi eða 

foreldri leyfi börnum að taka þátt í rannsókn sem heftir, bannar eða með 

áberandi hætti dregur úr lestri, eða stjórnar honum þannig að lestrarefni sem 

börnin fá á ákveðnu tímabili verði takmarkað sem er sú aðferðafræði sem 

nefndin vill viðhafa.  

Það er nærri ómögulegt að skilgreina þær breytur sem upp geta komið og 

útiloka alla áhrifaþætti, svo sem áhugahvöt, félagsleg vandamál eða andlega 

og aðra mannlega þætti sem geta haft afgerandi áhrif á niðurstöðu 

rannsóknarinnar (Garan og DeVoogd, 2008, bls. 339).  

Garan og DeVoogd (2008, bls. 337) taka fram að hvergi standi að slæmt 

sé að láta nemendur lesa í skólanum. Það sem skýrsla NRP segi er að ekki 

hafi verið kannað nægilega vel hvort kröfum nefndarinnar varðandi 

aðferðafræði hafi verið mætt og þvi sé ekki hægt að draga neinar ályktanir af 

notkun SSR. 
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5. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður sjónum beint að aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fyrstu verður gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar 

og rannsóknarspurningum. Þá verður fjallað um skólana þar sem rannsóknin 

fór fram, þátttakendurna og með hvaða hætti gagna var aflað. 

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar eru (a) að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á 

mið- og unglingastigi til yndislestrar; (b) að kanna hvernig kennarar á mið- 

og unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og kanna viðhorf þeirra til 

hans. Rannsóknarspurningin er: Með hvaða hætti má auka áhuga nemenda á 

yndislestri? 

5.2 Aðferð  

Tekin voru viðtöl við átta kennara í fjórum skólum á Norðurlandi, tvo 

kennara í hverjum skóla. Fjögur viðtalanna voru við íslenskukennara á 

miðstigi og fjögur við íslenskukennara á unglingastigi. Notuð var eigindleg 

aðferðafræði við rannsóknina sem er leið til að skoða veruleika sem háður er 

persónulegri upplifun einstaklinga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219). 

Tilgangur eigindlegs rannsóknarviðtals er að afla þekkingar og skilnings á 

reynsluheimi viðmælanda þar sem lýst er með eigin orðum fyrirbæri eða 

málefni sem er til rannsóknar (Bogdan og Bilken, 2007, bls. 103). Markmið 

eigindlegra rannsókna er þannig að skapa raunsanna mynd af reynslu, 

viðhorfum og aðstæðum fólks. 

Einn þáttur aðferðafræði eigindlegra rannsókna er mismunandi 

viðtalsform eða umræður. Notkun opinna og hálfopinna viðtala hefur verið 

að aukast á síðustu árum vegna þess að meiri líkur eru á að viðmælendur séu 

opinskáir í þeim en stöðluðum viðtölum (Flick, 2006, bls.15, 2004).  
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Auk viðtalanna var rætt við nemendur í rýnihópum til að kanna viðhorf 

þeirra til yndislestrar. Rætt var við fjóra rýnihópa nemenda, einn í hverjum 

skóla. Sex nemendur voru í hvejum rýnihóp. Nemendur tveggja hópanna 

voru á miðstigi og tveggja á unglingastigi.  

Rýnihópar eða hópviðtöl eru einnig eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð 

er til að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks 

gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar. Með rýnihópum er markmiðið að 

fá fram margvísleg viðhorf, reynslu, tilfinningar og gildismat nokkurra 

þátttakenda á sama tíma. Kostir rýnihópa eru meðal annars að þátttakendur 

geta verið frjálslegri þar en í einstaklingsviðtölum og tilbúnari til að deila 

reynslu sinni og viðhorfum (Matthews og Ross, 2010, bls. 239).  

Rýnihópar innihalda yfirleitt fimm til þrettán einstaklinga sem oftast nær 

þekkjast innbyrðis. Þeir eiga eitthvað sameiginlegt er rannsóknin fjallar um. 

Rýnihópar eru notaðir til að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu 

tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni. Tilgangur þeirra er að 

skoða mismunandi viðhorf, reynslu og gildismat þeirra sem hópinn skipa 

(Matthews og Ross, 2010, bls. 235; Sóley S. Bender, 2003, bls. 85−86). 

5.3 Þátttakendur 

Viðmælendur í þessari rannsókn voru valdir með tilgangsúrtaki. Valdir voru 

einstaklingar sem samræmdust tilgangi rannsóknarinnar. Þegar viðmælendur 

eru valdir er mikilvægt að þeir hafi persónulega reynslu af fyrirbærinu, áhuga 

og getu til að lýsa reynslu sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 249−251). 

Rætt var við við kennara í fjórum skólum, tvo í hverjum skóla. Í tveimur 

skólanna var rætt við kennara sem kenna íslensku á miðstigi og í tveimur 

skólanna var rætt við kennara sem kenna íslensku á unglingastigi. Myndaðir 

voru fjórir rýnihópar nemenda, einn við hvern skóla. Tveir rýnihópar komu af 

miðstigi og tveir af unglingastigi, sex nemendur voru í hverjum rýnihóp. 

Þegar valdir eru viðmælendur í rýnihópa er gott að hópurinn eða hluti 

hans þekkist áður en til viðtalsins kemur. Mikilvægt er að velja einstaklinga í 

hópinn sem geta tjáð sig en geta jafnframt gefið öðrum rými til að tjá sig. Af 

þessum sökum þarf rannsakandi aðstoð kunnugra við að velja þátttakendur 

(Sóley S. Bender 2003, bls. 89).  

Beðið var um aðstoð kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni við að velja 

rýnihópa. Beðið var um að hafa kynjaskiptingu sem jafnasta og bæði 
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nemendur sem hefðu áhuga á yndislestri og aðra sem ekki hefðu það. Með 

því móti var reynt að ná fram fjölbreyttum sjónarmiðum.  

5.4 Greining gagna 

Við greiningu viðtalanna við kennnara og nemendur var unnið samkvæmt 

aðferð Kvale um merkingargreiningu. Kvale gerir grein fyrir fimm 

mögulegum aðferðum í því skyni; samþjöppun, flokkun, söguskoðun, túlkun 

og greiningu í sérstöku augnamiði. Ákveðið var að beita samþjöppun sem 

felur í sér að rannsakandi leitar að meginþáttum í viðtölunum, greinir þá þætti 

sem eru einkennandi og dregur ályktanir um merkingu þeirra. Á grundvelli 

þeirrar heildarmyndar sem dregin er fram með þessum hætti er ályktun sett 

fram (Kvale, 1996, bls. 201─204). 

Í eigindlegum rannsóknum þarf rannsakandinn að hafa í huga að 

þátttakendur eru fáir og markmið rannsóknaraðferðarinnar er aldrei að alhæfa 

heldur að dýpka skilning og auka þekkingu á fyrirbærinu sem slíku. 

5.5 Rannsóknarsiðfræði 

Hver manneskja hefur gildi í sjálfu sér. Í vísindarannsóknum leiðir þetta af 

sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Rannsakendur þurfa að sjá til 

þess að val þátttakandans sé eins frjálst og óþvingað og frekast er unnt. Gæta 

þarf þess að valda ekki óþægindum, virða ákvörðunarrétt einstaklinga og 

gæta þess að mismuna ekki fólki (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163). 

Rannsakandi fékk leyfi hjá fræðslustjóra Akureyrarbæjar vegna skóla þar og 

hjá skólastjórum í öllum þátttökuskólunum. Þátttakendur fengu 

kynningarbréf í hendur fyrir viðtölin þar sem þeir undirrituðu samþykki sitt 

til upptöku á viðtalinu og úrvinnslu þess. Foreldrar nemenda sem tóku þátt í 

rýnihópunum fengu einnig kynningarbréf þar sem óskað var eftir að þeir 

undirrituðu samþykki sitt. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

ríkisins. Allt persónugreinanlegt efni var tekið út úr samtölunum og þeim eytt 

að afritun lokinni. 
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5.6 Takmarkanir rannsóknarinnar  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið var ekki stórt, átta 

kennarar og 24 nemendur. Einnig að rannsóknin var gerð á einu landssvæði 

og hugsanlegt að niðurstöður hefðu orðið með öðrum hætti hefðu fleiri 

landssvæði verði rannsökuð. Þá er rannsakandi nemi og hefur ekki mikla 

reynslu af viðtölum sem þessum og kann því að vera að svörin hefðu orðið 

ýtarlegri, sérstaklega hjá nemendunum hefði reyndari rannsakandi verið að 

verki. 
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6. Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á 

mið- og unglingastigi gagnvart yndislestri, hvernig kennarar á mið- og 

unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og viðhorf kennara til 

yndislestrar. Rannsóknarspurningin var: Með hvaða hætti má auka áhuga 

nemenda á yndislestri? 

Niðurstöðukaflinn skiptist í tvo meginkafla. Annars vegar niðurstöður úr 

svörum kennara og hins vegar niðurstöður úr svörum nemenda.  

6.1 Niðurstöður kennarar 

Hér verður greint frá niðurstöðunum í samræmi við þau þemu sem fram 

komu í viðtölum við kennara og rýnihópa nemenda. Þemun voru: 

 Nýting kennara á barna- og unglingabókum við kennslu 

 Leiðsögn við nemendur 

 Kynjamunur við val nemenda á lesefni 

 Kynning og umræða um bækur 

 Viðhorf til lestrar 

 Áhrif viðhorfs kennara á nemendur 

 Nýting kennara á yndislestrarstundum 

 Staða bókasafna 

Greint verður frá niðurstöðum viðtala við kennara á miðstigi og 

unglingastigi. Í lokin er síðan stutt samantekt á svörum þessara tveggja hópa. 

Niðurstöður byggja á viðtölum við fjóra kennara í tveimur grunnskólum. Á 

miðstigi við Orra, Lilju, Huldu og Önnu og á unglingastigi Rut, Jón, Finn og 

Ara. 

Nýting kennara á barna- og unglingabókum við kennslu 

Kennararnir voru spurðir hvernig þeir nýta barna- og unglingabækur og um 

þekkingu þeirra á barna- og unglingabókum. Þeir voru einnig spurðir um 
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þekkingu á markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og um notkun barna-og 

unglingabóka til kennslu. Að lokum voru þeir inntir eftir því hve mikinn tíma 

þeir nýta að jafnaði til yndislestrar nemenda. Allir kennararnir nota barna- og 

unglingabækur að einhverju leyti til kennslu. Flestir segjast ekki þekkja vel til 

barna- og unglingabóka. Þeir fylgjast ekki með því sem kemur nýtt út á 

bókamarkaðnum en geta valið bækur sem þeir þekkja og notað þær til 

kennslu. Kennarar á unglingastigi virðast almennt hafa betri þekkingu á 

markmiðum Aðalnámskrár um notkun barna- og unglingabóka við kennslu. 

Kennarar á miðstigi 

Allir sögðust kennararnir á miðstigi nýta barna- og unglingabækur við 

kennslu. Tveir þeirra til heimalestrar en hinir tveir einnig til málfræði-

kennslu, við sögugerð og til æfinga fyrir Stóru upplestrarkeppnina. Þeir 

sögðu nemendur hafa frjálst val um lesefni en einn þeirra sagðist reyna að 

hvetja nemendur til að velja ákveðið lesefni en stýrði því ekki beint. 

Orri sagðist láta nemendur vinna að sögugerð, kenna þeim um 

uppbyggingu sögunnar og fjalla um orðaforða. 

Á miðstigi virðist vera gefinn góður tími til lestrar. Að meðaltali lásu 

nemendur fjórum sinnum í viku í 15 mínútur í senn, auk þess sem yndislestur 

bættist við önnur verkefni vikunnar. Anna sagði: 

Við lesum yfirleitt á hverjum morgni í 10−15 mínútur... Á 

þriðjudögum er svo hringekjuform og þá er stundum lestrarstöð inni í 

því, 30 mínútur í senn... á miðvikudögum er stöðvavinna og þá hafa 

þau 15 mínútur til lestrar. 

Tveir kennaranna nota hringekjuform sem gengur út á að nemendur fara á 

15−30 mínútna fresti milli stöðva þar sem þeir leysa mismunandi verkefni. 

Svipað fyrirkomulag er í stöðvavinnu. Auk þessa lestrar fara nemendur Önnu 

eina kennslustund á viku til skiptis á bókasafnið og í heimsókn í 1. bekk en 

þar eiga þau lestrarvini. Fyrst lesa yngri börnin fyrir þau eldri og síðan er 

skipt og hefur hvert barn alltaf sama lestrarvininn. Anna taldi almenna 

ánægju ríkja með þetta skipulag hjá báðum árgöngum. 

Þau Orri og Hulda kenna 7. bekk og hefur talsverður tími farið í 

undirbúning og æfingar fyrir Stóru upplestrarkeppnina. Sögðu þau bæði að 

þess vegna hefði minni tími gefist til yndislestrar. Hulda sagði 

... þá fer meiri tími í að lesa upphátt og maður tímir þá kannski ekki að 

eyða tíma í yndislestur þó að hann sé mjög mikilvægur þannig að ég 

held að hann hafi aðeins setið á hakanum hjá okkur þennan veturinn. 
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Hulda sagði að sér fyndist gott að geta gripið til yndislestrarins þegar 

nemendur væru þreyttir og illa fyrirkallaðir og eins á móti öðrum verkefnum í 

íslenskunni. Lilju fannst hún gefa nemendum talsverðan tíma til yndislestrar 

en svo virtist sem hann hefði ekki mikið vægi í kennslunni því hún sagði 

... við reynum að hafa yndislestur alla daga nema miðvikudaga. Við 

erum með fasta tíma til yndislestrar tvisvar í viku þar sem þau fara í 

hringekju og lesa þá alltaf. Svo kemur fyrir að þegar það er komið að 

yndislestri og þau hafa ekki náð að klára verkefni þá gefum við þeim 

breik með það. Þá mega þau vinna í stað þess að fara í yndislestur. 

Þessi möguleiki að nýta yndislestur til annarrar vinnu sem Lilja minntist á 

kom ekki fram hjá öðrum kennurum. 

Þegar kennararnir voru spurðir hvernig þeir fylgdu tilmælum í 

Aðalnámskrá grunnskóla varðandi nýtingu barna- og unglingabóka í kennslu 

virtust þeir ekki vel að sér því að þeir sögðu: 

 Ég verð að segja að ég bara veit það ekki (Orri) 

 Tja..ég get eiginlega ekki svarað þessu (Anna) 

 Kannski að einhverju leyti en það mætti alveg vera meira (Lilja) 

Enginn kennaranna taldi sig hafa staðgóða þekkingu á þeim barna- og 

unglingabókum sem verið er að gefa út um þessar mundir og þeir lýstu flestir 

áhyggjum vegna vanþekkingar sinnar. Ólíkt öðrum kennurum í rannsókninni 

taldi Orri sig helst þurfa að hafa þekkingu á þeim bókum sem ólíklegt væri að 

nemendur veldu. Hann sagði tilgang sinn vera að kynna sér þær bækur sem 

nemendur væru síður líklegir til að lesa. Með þekkingu á þeim bókum gæti 

hann frekar búið til tengingu sem hann lagði mikla áherslu á og fengið 

nemendur þannig til að lesa þær bækur líka. 

Kennarar á unglingastigi 

Allir kennararnir á unglingastigi sem rætt var við virðast duglegir að nýta 

barna- og unglingabækur í kennslu. Þá velja þeir ákveðnar bækur til að vinna 

ýmis íslenskutengd verkefni. Þeir sögðu nemendur hafa frjálst val um lesefni 

til yndislestrar en einn hvatti nemendur til að velja ákveðið lesefni en stýrði 

því ekki. Þeir sögðu nemendur sjálfstæða og ef þeim litist ekki á bók hefðu 

þeir möguleika á að velja sér aðra. Rut gaf skýra mynd af því hvernig hún 

nýtir bækurnar: 

Við erum mikið að losa okkur frá því að velja ákveðnar bækur fyrir 

krakkana... heldur velja þau bækur til að lesa og við höfum 4–5 bækur í 
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boði í bókmenntakennslunni og síðan vinna þau út frá því; gera ritgerð 

eða kvikmynd. Yndislestur er skylda ... síðan kynna þau bókina, en það 

er misjafnt hvað við erum dugleg að láta þau kynna ... venjulega kynna 

þau um hvað bókin er, hvort þau mæli með henni og þar fram eftir 

götunum. 

Finnur hefur notað bókina ,,Benjamín Dúfa“ í 8. bekk til verkefnagerðar 

auk þess að nota smásögur sem gætu höfðað til nemenda. Ari kom með dæmi 

um hvernig hann notar barna- og unglingabækur í kennslunni: 

Við notuðum bók eftir Astrid Lindgren við undirbúning 

árshátíðarinnar. Fyrst notuðum við hana sem undirbúning í framsögn. 

Nemendur undirbjuggu lestur heima og lásu svo upphátt fyrir 

bekkjarsystkini sín í skólanum. Svo var þessi bók notuð til að búa til 

handrit að árshátíðaratriði. Við notuðum Benjamín Dúfu svo mánuðum 

skipti í haust í tengslum við málfræði, ritun, orðaforða og náttúrulega 

efnistök og boðskap... Þau enduðu svo með því að skrifa bréf til 

höfundar til að spyrja út í ýmis atriði í bókinni og fengu mjög 

persónulegt bréf til baka frá honum. 

Þá voru kennarar spurðir að því hve mikinn tíma þeir nýta til yndislestrar 

nemenda. Í öðrum skólanum sögðust kennararnir nýta að jafnaði um 15−20 

mínútur af hverjum íslenskutíma til yndislestrar. Íslenska væri kennd fjórum 

sinnum í viku og því væri um að ræða 60−100 mínútur að jafnaði á viku. Í 

hinum skólanum virtist ekki vera föst regla á þessu og voru báðir kennararnir 

á því að dregið hefði úr yndislestri síðustu ár miðað við þegar best lét. Jón 

sagði: 

Sko, það hefur kannski aðeins dregið úr þessu seinustu árin... einhverra 

hluta vegna hefur dampurinn svolítið dottið úr því en það er kannski 

einu sinni til tvisvar í viku. 

Jón segist ekki gera sér grein fyrir af hverju dregið hafi úr yndislestri í 

skólanum. Nú hefur það fyrirkomulag verið tekið upp að bókasafnskennarinn 

[Jón] fer inn í unglingadeildir og les fyrir nemendur í 20−25 mínútur í senn 

tvisvar í viku. Hann sagðist hafa gert mikið af því að lesa fyrir nemendur sína 

í gegnum tíðina og veldi þá bækur sem ekki væri líklegt að nemendur veldu 

sjálfir en gætu engu að síður notið þess að kynnast. Sem dæmi um þetta væru 

bækur eins og Rokland og Furðulegt háttalag hunds um nótt. Þegar 

rannsóknin var gerð var Jón að lesa Bítlaávarpið fyrir nemendur 8. og 9. 

bekkjar. Rut samkennari hans sagði að stundum yrðu þau spennt í lestrinum 

og byrjuðu sjálf að lesa viðkomandi bækur. Þannig virkaði þessi aðferð 

stundum sem kveikja að frekari lestri. Jón taldi þessa aðferð hafa gefist vel 

þar til ákveðið var í sparnaðarskyni að skella tveimur bekkjardeildum saman: 
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Það hefur ekki náðst þessi kyrrð og ró sem ég hef verið að sækjast 

eftir... Það er þannig að það verður einhver svona óróleiki, kannski af 

því að þau eru öll saman og við erum í annarri stofunni og það eru bara 

sæti fyrir helminginn og hin þurfa að sitja uppá borðum og fara að pota 

hvert í annað. 

Ákveðið hefur verið að falla frá þessu fyrirkomulagi í vor og snúa til fyrri 

vegar, það er að einungis er lesið fyrir eina bekkjardeild í einu. 

Kennarar unglingadeilda voru nokkuð vissir um að Aðalnámskrá 

grunnskóla gerði ráð fyrir að barna- og unglingabækur væru nýttar til 

kennslu. Þeir sögðu: 

 Já það er töluverð áhersla á lestur og lesefni við hæfi í 

námskránni (Jón) 

 ...það er alla vega ekkert sem stoppar mann, maður hefur 

mörg tækifæri til þess (Rut) 

 Já, sérstaklega í íslensku. Það er mikið talað um lestur texta 

og lesskilning (Finnur) 

 

Enginn kennaranna, utan Jón, töldu sig hafa nægilega þekkingu á barna- 

og unglingabókum og sögðust þeir jafnframt hafa áhyggjur af því að þekking 

þeirra á barna- og unglingabókum væri ekki nægilega góð. 

Samantekt á mið− og unglingastigi 

Allir kennararnir í rannsókninni nýta barna- og unglingabækur í sinni 

kennslu. Sumir til yndislestrar en aðrir einnig til frekari vinnu, s.s. í málfræði, 

upplestri og bókmenntavinnu. Kennarar á mið- og unglingastigi virðast gefa 

svipaðan tíma til yndislestrar á viku. Annar skólanna á unglingastiginu sker 

sig úr því þar virðist boðið upp á minni tíma til yndislestrar en á móti fer 

kennari inn í kennslustund og les fyrir nemendur. Aðeins einn kennaranna 

segist búa yfir góðri þekkingu á barna- og unglingabókum. Hinir sögðust ekki 

hafa mikla þekkingu og virtust ekki leggja sig eftir því að kynna sér 

nýútkomið efni. Þó höfðu flestir áhyggjur af því að þekking þeirra væri ekki 

nægileg. Þá höfðu unglingastigskennarar betri þekkingu á markmiðum 

Aðalnámskrár varðandi notkun barna- og unglingabóka í kennslu og leggja 

meiri áherslu á þær í kennslu. 
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Leiðsögn við nemendur 

Kennararnir voru spurðir að því hvort þeir aðstoðuðu nemendur við val á 

bókum, hvernig sú aðstoð færi fram og hversu meðvitaðir kennararnir væru 

um bókaval nemenda sinna. Flestir kennaranna telja bókasafnskennara betur 

fallna til leiðsagnar, þar sem þeir hafi meiri þekkingu. Kennarar á 

unglingastigi voru að jafnaði meðvitaðri um bókaval nemenda sinna. 

Kennarar á miðstigi 

Kennararnir virtust ekki allir meðvitaðir um bókaval nemenda sinna eða 

hvaða leiðir væru vænlegar til að vekja áhuga nemenda á bókum. Orri sagði: 

Ég fer með þeim á bókasafnið, spyr um áhugasvið, bendi þeim á bækur 

sem ég hef sjálfur lesið og í flestum tilfellum hefur það virkað. 

Þá hefur Orri lagt töluvert upp úr því að tengja myndefni við sögurnar sem 

nemendur lesa. Sagði hann að sér þætti gott að nota Google til að finna 

myndir sem tengjast sögunum og Google Earth til að tengja við ýmis örnefni 

í sögunum. 

Flestir kennaranna bentu á að bókasafnskennararnir væru betur að sér í 

barna- og unglingabókmenntum en þeir sjálfir og því væri gott að geta beint 

nemendum þangað. Hulda sagði: 

Ég reyni að gera það [aðstoða nemendur við val á bókum] fyrir þá sem 

vita ekkert hvað þeir eiga að velja. Annað hvort fer ég með þeim á 

bókasafnið eða þau fara sjálf ef ég er í kennslu og þá hefur 

bókasafnsvörður gert það. Hann spyr hvaða áhugamál þau hafi og 

leiðbeinir þeim. Ég geri það líka ef mér dettur eitthvað í hug. Hann er 

bara miklu fróðari en ég. 

Lilja og Anna sögðust ekki aðstoða nemendur sína við bókaleit heldur vísi 

þeim eingöngu á safnið. Lilja sagðist „svo sem“ hafa talað við bókasafns-

kennara varðandi slakan nemanda og óskað eftir að honum yrði leiðbeint um 

lesefni við hæfi. Anna var meðvitaðri en Lilja um val nemenda sinna á 

bókum sem kann að stafa af því að hún ræðir mikið við nemendurna um 

bækurnar sem þeir lesa. 

Kennarar voru allir, utan Orra, á því að þeir nemendur sem hefðu gaman 

af lestri ættu auðvelt með að finna lesefni við hæfi. 

Anna, sem kenndi 5. bekk taldi suma nemendur, aðallega stúlkurnar, lesa 

aftan á bókakápur til að komast að efni bókanna en sumar læsu þó bara hvað 



49 

sem væri. Strákarnir væru hins vegar mikið til fastir í að lesa Syrpur sem eru 

vinsælar myndasögubækur frá Disney um Andrés Önd og félaga. Hún sagði: 

Sumir eru dálítið á flöktinu að taka bók. Það er þannig hjá okkur að 

þau fá að fara á þriðjudögum að skila og skipta... og ég finn að það er 

dálítið mikið um að skila og skipta þó að þau séu ekki búin að klára 

bókina sem þau voru með. 

Í bekk Huldu var óvenjuleg kynjasamsetning, þar sem drengirnir voru 

mun fleiri en stúlkurnar. Hún sagði drengina hafa lítið úthald við lesturinn og 

áhuginn væri lítill. Næðu þeir ekki sambandi við innihald bókarinnar vildu 

þeir henda henni strax frá sér og fá sér nýja. 

Ég held að það sé frekar erfitt fyrir strákana að finna sér bækur sem 

höfða til þeirra þó þeir séu með leiðbeiningar frá mér og líka 

bókasafnsverðinum, þeir koma stundum og segja „Æi mér finnst þessi 

bók ekki skemmtileg.“ Ég held að þeir gefist líka oft svolítið fljótt upp, 

sumir hverjir alla vega og hætta eftir fimm blaðsíður af því að þeir hafa 

heldur ekki áhugann á að lesa og ná ekki að komast inn í bækurnar 

strax. 

Lilja tók undir með Huldu og sagði að alltaf væru nokkrir nemendur, 

aðallega strákar, sem vildu skipta ört um bækur og ættu erfitt með að finna 

sér lesefni við hæfi en hún taldi þetta yfirleitt „bara ganga vel“. 

Einungis Orri var sannfærður um að nemendum gengi almennt illa að 

finna lesefni, en hann sagði: 

Ég myndi segja að fleirum gangi illa að velja sér lesefni en þeim sem 

gengur vel. Þau vafra svolítið um því að þegar þú kemur inn á 

bókasafn þarf að gefa sér tíma. Þú þarft að hugsa, lesa aftan á bókina 

og í þessari hraðaveröld sem við lifum í þá hentar þetta umhverfi 

börnum mjög illa. 

Kennarar á unglingastigi 

Allir kennararnir á unglingastigi virtust meðvitaðir um hlutverk sitt við 

aðstoð við bókaval nemenda sinna. Um leiðsögn til unglinga sagði Jón: 

...eftir að ég byrjaði að kenna í unglingadeild hef ég lagt áherslu á að 

lesa sjálfur unglingabækurnar. Þegar þær koma út á haustin þá tek ég 

skurk og les eiginlega ekkert annað en barna- og unglingabækur bara 

til að vera viðræðuhæfur. Ég næ ekki að lesa allt heldur les ég íslenskt 

efni og það erlenda efni sem er líklegt til vinsælda. Eftir að ég tók við 

bókasafninu í haust þá eru þau mikið að spyrja mig hvernig bækurnar 

séu og þá get ég auðvitað sagt þeim það. 

Ari sagðist aðstoða þá nemendur sína sem eigi í vandræðum með að finna 

sér efni og það geri hann aðallega með samræðum. Einnig hafi hann og 
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Finnur komið með myndasögubækur að heiman í unglingadeildirnar 

síðastliðið haust til að koma nemendum, aðallega drengjum af stað í lestri. Þá 

sagðist Ari einnig hafa notað drjúgan tíma af foreldraviðtölunum síðastliðið 

haust til að ræða við nemendur og foreldra þeirra um yndislesturinn. Í öllum 

tilfellum fannst eitthvað sem vakti áhuga nemenda. 

Rut sagðist leiðbeina sínum nemendum varðandi lesefni en þar sem einn 

samstarfsmaður hennar væri hafsjór af fróðleik varðandi barna- og 

unglingabækur þá beindi hún nemendum frekar til hans. Rut lagði áherslu á 

að ekki væri nóg að aðstoða börn við að finna lesefni, aðstoðin yrði að ná 

lengra: 

...við þurfum að ræða svo mikið við krakkana... við þurfum að hjálpa 

þeim af stað og það er ekki nóg að hjálpa þeim af stað ,við þurfum líka 

að hjálpa þeim að halda áfram. Þau þurfa svo rosalega hvatningu. 

Rut sagði jafnframt að halda þyrfti þessum nemendum „algjörlega við 

efnið með því að ræða við þá um það sem þeir eru að lesa hverju sinni“. Þá 

taldi hún einnig mikilvægt að leiðbeina nemendum með bókavalið og reyna 

að stýra þeim á ákveðnar brautir og hvetja þau til lestrar. Rut taldi mikilvægt 

að fylgjast vel með lesefni nemenda sinna og það væri hlutverk kennarans að 

sjá til þess að nemendur festust ekki í sama farinu í bókavali sínu. Gott væri 

að leyfa nemendum að hafa frjálst val til að byrja með en síðar væri það 

kennarans að „reyna að víkka út áhuga nemenda“. Henni finnst mikilvægt að 

fylgja þeim nemendum sem eiga í erfiðleikum úr hlaði og talsvert áleiðis með 

bóklesturinn. 

Kennarar á unglingastigi voru allir á því að umræður á milli nemenda 

skipti miklu máli við val á bókum. Jón sagði nemendur leita til kennara sem 

þau vissu að gæti leiðbeint þeim. Margir kennaranna töldu að umræður milli 

nemenda væru stór þáttur í bókavali þeirra og það virkaði á báða vegu, bæði 

jákvætt og neikvætt á stöðu bókanna í vinsældum og þar með útlánatíðni. 

Ari taldi, að auk þess sem fyrr er nefnt þá skoði nemendur, sérstaklega 

þeir með lestrarerfiðleika, mikið leturstærð og þykkt bóka. Smátt letur og 

þykkar bækur fæli þá nemendur frá. Hann sagði að í 8. bekk væru enn margir 

á því stigi að velja bækur með þessum hætti. Um það hvernig nemendum 

gangi almennt að finna sér lesefni sagði Finnur: 

Mér finnst ganga betur en það gerði. Mér finnst þetta vera að festast í 

sessi og líka varðandi Orð af orði verkefnið, þar er mikil áhersla á að 

allur lestur sé af hinu góða. 
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Samantekt á mið− og unglingastigi 

Flestir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni leiðbeina nemendum sínum á 

einhvern hátt varðandi val á bókum. Allir kennarar, utan Orra, töldu að þeim 

nemendum sem gengi vel að lesa gengi einnig vel að velja sér bækur. Orri 

taldi að nemendum gengi almennt illa við að velja sér lesefni. Þess má geta 

að Orri var eini kennarinn sem gerði þær kröfur til nemenda sinna að þeir 

lykju við þær bækur sem þeir veldu. 

Unglingadeildarkennararnir virtust meðvitaðri um bókaval nemenda 

sinna. Tveir kennarar, annar á miðstigi, hinn á unglingastigi reyndu að hafa 

áhrif á bókaval nemenda sinna án þess að um beina stýringu væri að ræða. Í 

báðum tilvikunum rökstuddu þeir ákvörðun sína með því að þeir væru að  

„tosa“ nemendur sína í átt að fjölbreyttara lesefni og gefa þeim ekki kost á að 

festast í sama farinu. 

Skráning kennara á lestri 

Kennarar voru spurðir hvort þeir héldu einhvers konar skráningu yfir þær 

bækur sem nemendur læsu. Í ljós kom að frekar lítið var um slíkar 

skráningar. 

Kennarar á miðstigi 

Ljóst var að kennarar lögðu ekki mikið upp úr því að skrá lesefni nemenda. 

Af svörum þeirra virðist sem þeim þyki ekki mikilvægt að hafa yfirsýn yfir 

hvaða bækur nemendur lesa og hvort nemendur ljúka bókum. 

Einungis Hulda er með skráningarkerfi á bókunum sem nemendur velja 

sér. Hún er einnig sá kennaranna á miðstigi sem hvað mest hefur reynt að 

hafa áhrif á bókaval nemenda sinna. Í stofunni er „bókahilla“ þar sem 

nemendur líma á bókakili og gefa bókunum stjörnur eftir því hvernig þeim 

líkaði bókin. Með þessu móti segist hún geta haldið betur utan um hver les 

hvað. Síðan lætur hún nemendur lesa upphátt og skráir það einnig. 

Orri hefur nýtt sér lestrarmiða fyrir einstaka nemendur í samráði við 

foreldra viðkomandi. Þetta er gert í þeim tilvikum þar sem illa gengur að fá 

nemendur til að sinna lestrinum. Þá bregður hann á það ráð að fá foreldra í lið 

með sér við að skrá lesturinn heima, hann fylgist með hvernig gengur þar og 

skráir það sem nemendur lesa í skólanum. Hann sagði tilganginn með þessu 
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að gera nemendur meðvitaða um að bæði foreldrar og kennarar fylgdust með 

lestrinum. Hann sagðist fyrst og fremst þurfa að nota þetta vegna drengjanna. 

Anna og Lilja virtust ekki sjá ástæðu til að vera með skráningarkerfi um 

lestur nemenda. Spurð um skráningarkerfi sagði Anna: 

Nei, ég gæti náttúrulega séð það á bókasafninu hvað hver nemandi er 

að taka ef ég vildi. Ég byrjaði en þau bara ná þessu ekki, eru of ung 

kannski. Þau áttu að gera svona renning þegar þau væru búin með 

hverja bók en það hefur ekki gengið eftir. 

Af svari Lilju virðist sem henni finnist í lagi að nemendur flakki á milli 

bókasafnsins og skólastofunnar enda virtist hún ekki fylgjast með því hvað 

nemendur hennar veldu né fylgjast með því hvort þeir lykju lestri bókanna. 

Við byrjuðum aðeins á því í haust og svo var það mikið að gleymast. 

Það byrjaði vel en datt svo uppfyrir. Enda finnst mér aðalmálið að þau 

finni sér bók og finni eitthvað sem þeim finnst gaman að lesa. Sum 

þeirra eru kannski að misnota það og eru alltaf að fara að skipta um 

bók, þau sem kannski nenna ekki að lesa. 

Kennarar á unglingastigi 

Einungis Rut sagðist halda skrá yfir allt það sem nemendur læsu. Einnig 

hefur hún nýtt sér lestrarmiða fyrir einstaka nemendur og þá í samráði við 

foreldra. Þetta væri gert í þeim tilvikum þar sem illa gengi að fá nemendur til 

að sinna lestrinum og þá fengi hún foreldra í lið með sér og skrá lesturinn 

heima. Hún fylgdist síðan með og skráði það sem nemendur læsu í skólanum. 

Jón sagðist einungis halda skrá yfir þær bækur sem nemendur ættu að vinna 

frekar með. Tilgangur þess væri að tryggja val nemenda á bókum við hæfi. 

Strákunum hætti til að ætla að vera fyndnir og taka bækur ætlaðar yngstu 

lesendunum eins og Bláu könnuna og Græna hattinn. 

Samantekt á mið− og unglingastigi 

Ekki er hægt að sjá mikinn mun á skráningu kennara á yndislestrarefni 

nemenda eftir stigum. Tveir kennarar, annar á miðstigi og hinn á 

unglingastigi, þær Hulda og Rut skrá lesefni nemenda sinna og hvetja þá til 

að lesa fjölbreyttara lesefni. 

Tveir kennarar, annar á miðstigi en hinn á unglingastigi voru með 

lestrarmiða fyrir nemendur þar sem lesturinn heima var skráður. Tilgangurinn 

var að halda utan um nemendur sem ekki gekk vel í lestrinum og að virkja 
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foreldra. Að öðru leyti virðist sem nemendur séu sjálfala þegar kemur að 

yndislestrinum. 

Kynjamunur við val nemenda á bókum 

Kennarar voru spurðir hvort strákar og stelpur veldu ólíkar bækur og hvort 

munur væri á hvernig þeim gengi að velja sér bækur. Töldu þeir að almennt 

gengi stúlkum mun betur að velja sér bækur en drengjum og þær væru 

óragari við að kanna ókunnar slóðir. Þá segja þeir að drengjum sem ekki hafa 

áhuga á bóklestri hætti til að velja sér bækur undir getu. Drengir lesa frekar 

tímarit og myndasögur en stúlkur frekar skáldsögur. 

Kennarar á miðstigi 

Flestum var kennurum tíðrætt um val drengjanna á bókum en sögðu að 

stúlkunum virtist almennt ganga vel að velja sér bækur og þær veldu sér mun 

fjölbreyttara lesefni en drengirnir. Allir kennararnir tjáðu áhyggjur sínar 

vegna drengja sem lítinn áhuga hafa á bóklestri en þeir virðast sumir taka 

bækur sem ekki eru í samræmi við þroskastig þeirra. Hulda reyndi af þessum 

sökum að hafa áhrif á bókaval drengjanna og sagði: 

Mér finnst stelpurnar miklu fljótari að velja, þær láta meira vaða og 

prófa. Þeir meira væflast og vita ekkert hvað þeir eiga að 

gera...strákarnir sem ég kenni vilja bara velja Syrpur og þá reyni ég 

aðeins að ýta á þá og tala um orðaforðann og fjölbreytileikann og 

svona að kynnast nýju. ...Stundum hafa þeir fengið að taka tvær bækur. 

Eina alveg að eigin vali sem oft er þá Syrpa og svo eiga þeir að velja 

sér eina skáldsögu svona til að koma þeim [skáldsögunum] aðeins á 

kortið (Hulda). 

Allir kennararnir sögðu að nemendurnir sæktu mikið í að lesa bækur 

Þorgríms Þráinssonar. Orri taldi að þar sem Þorgrímur hafi verið iðinn við að 

heimsækja skóla og kynna bækur sínar hafi það áhrif á nemendur þar sem 

hann hefði hæfileika til að hrífa þá með upplestri sínum. Lilja sagði ekki vera 

mikinn kynjamun á bókavali nemenda þar sem margir þeirra hafi „dottið ofan 

í“ bækur Þorgríms Þráinssonar. 

Anna sagðist ekki hafa áhyggjur af því að drengirnir veldu 

Syrpubækurnar. Hún hafi strax í upphafi vetrar ákveðið „að vera ekkert að 

agnúast út í þær“. Fyrir utan Syrpurnar væru strákarnir hennar helst að lesa 

Kidda klaufa, Lifandi vísindi og fræðibækur en í stofunni væri fjöldi 

litfagurra fræðibóka um dýr sem bekkurinn hefur fengið að gjöf. Kennararnir 
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í rannsókninni voru sammála um að almennt gengi strákunum ver að velja sér 

bækur. Orri orðaði þetta þannig: 

Strákarnir væflast um og bíða svolítið eftir að bókin komi til þeirra á 

meðan stelpur spá meira í þetta. Ég held að þær spái almennt meira í 

það sem þær lesa heldur en strákar... Þeir standa svolítið á bókasafninu, 

jafnvel til að drepa tímann og svona labba á milli... 

Allir kennarar á miðstigi nefndu bækurnar um Harry Potter og virtust jafnt 

strákar sem stelpur lesa þær. 

Einungis Lilja sagðist ekki finna kynjamun á því hvernig nemendum 

gengi að finna sér bækur en tók þó fram að ef til vill stafaði þessi vanþekking 

hennar af því að hún fylgdi nemendum sínum ekki á bókasafnið og vissi þar 

af leiðandi lítið um hvað færi fram þar. Hjá öðrum kom skýrt fram að margir 

drengjanna, það er þeim sem hafa lítinn áhuga á lestri, nýta 

yndislestrartímana sína að stórum hluta í að ganga á milli kennslustofunnar 

og bókasafnsins og sumir þessara drengja taki sér bækur langt undir getu. 

Þetta kom skýrt fram hjá Lilju: 

Ég hef grun um, að sérstaklega hjá þeim sem nenna lítið að lesa, að það 

séu bækur með myndum í og jafnvel myndabækur. ...Þeir sem eru 

áhugalitlir reyna að sleppa vel og taka auðveldar bækur, eins og Stubb 

og Stúf [úr Smábarna-bókaflokknum]. 

Kennarar á unglingastigi 

Kennarar á unglingastigi voru sammála um að drengirnir ættu fremur í 

erfiðleikum með að velja sér bækur en stúlkurnar. Flestir voru á því að 

talsverður kynjamunur væri við val nemenda á bókum en vildu þó ekki 

alhæfa neitt í þeim efnum. Finnur taldi að þegar kæmi að „lestrarhestunum“ 

væri ekki um að ræða ólíka getu til að velja bækur: 

...Lestrarhestarnir hafa fjölbreyttari bakgrunn og kunna að velja sér 

bækur bara af því að þeir eru búnir að lesa sig í gegnum miklu meira 

og þá sé ég engan kynjamun á því. Þar sem ég sé helst kynjamun er að 

stelpurnar tala frekar um bækur sín á milli og velja frekar bækur sem 

vinkonurnar hafa verið að lesa. Þær vinna meira saman, ég heyri miklu 

minna að strákarnir séu í þessu. Þeir tala ekki saman nema þeir séu þá 

lestrarhestar. 

Jón taldi stúlkurnar frekar vera tilbúnar að prófa eitthvað nýtt meðan 

drengirnir héldu sig á öruggari slóðum. 

Strákunum hættir því miður til að velja léttari bækur. Þeir eru t.d ennþá 

að lesa Bert í 10. bekk sem þeir eru jafnvel búnir að vera að lesa síðan 

þeir voru í 4. og 5. bekk og lesa þær bara aftur og aftur. Stelpurnar 
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kannski þróast aðeins meira. Þó er auðvitað einn og einn strákur sem er 

farinn að lesa Arnald eða Árna Þórarins eða einhverjar þannig bækur. 

Ari sagði þetta „endalaust ströggl við suma drengina“. Heilt yfir væru 

stelpurnar að lesa mikið. Um bóklestur drengja sagði Ari: 

Við veltum því upp í haust í ljósi umræðunnar um minnkandi lestur 

drengja að við yrðum bara að fá þá til að lesa eitthvað og margir bara 

lesa engar bækur. Sumir lesa einungis Lifandi vísindi eða einhver 

vélsleðablöð og við leggjum ekki neitt kapp á það að þeir velji endilega 

barnabækur eða skáldsögur, þeir lesa líka ævisögur fótboltamanna. 

Kennarar sögðu unglingana sækja mikið í seríur eins og Ljósaskipti, Harry 

Potter og Artemis Fowl. Þessar seríur, auk Hungurleikanna og bókanna um 

Nicholas Flamel væru afar vinsælar. Einnig læsu strákarnir ævisögur 

fótboltamanna. 

... svo eru bækurnar eftir Þorgrím Þráins, þær eru ótrúlega lífseigar og 

svo grípa strákarnir Víti í Vestmannaeyjum og svona fótboltabækur. Í 

alvöru, þetta ýtir við svona strákagemlingum sem hafa ekki sérstakan 

áhuga. Þannig að þetta framboð... þetta þarf að höfða til áhuga þeirra. 

Að þau finni eitthvað sem þau samsama sig með og mér finnst alveg 

merkilegt með bækurnar hans Þorgríms, hvað þær eru orðnar gamlar 

sumar, hvað þær lifa. 

Allir kennararnir, utan einn, nefndu Þorgrím Þráinsson rithöfund en 

bækurnar hans vekja almennt mikinn áhuga nemenda og á það jafnt við um 

bæði kynin: 

...Það eru bækur um ástir og örlög unglinga sem höfða mjög mikið til 

stelpna og svo náttúrulega öll þessi knattspyrna sem höfðar mjög til 

drengja (Ari). 

Kennararnir eru sammála um að drengirnir eigi frekar í vandræðum með 

að finna sér lesefni. Sumir hafi litla hugmynd um hvað þeir eigi að velja sér 

og sagði Jón til að mynda sögu af dreng í 8. bekk sem viðurkenndi í 

foreldraviðtali að hann gengi markvisst milli bókasafns og kennslustofu til að 

forðast yndislestrarstundir. 

Allir kennararnir á unglingastigi heimila að nemendur skipti um bækur án 

þess að hafa lokið við þær. 

Samantekt á mið− og unglingastigi 

Kynjamunurinn var áberandi meiri en aldursmunurinn varðandi val nemenda 

á lesefni. Kennararnir virtust gera sér grein fyrir þessu og sögðu drengina 

almennt eiga í meiri erfiðleikum en stúlkurnar. Allir kennararnir, utan einn, 
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nefndu bækur Þorgríms Þráinssonar sem höfðuðu til nemenda af báðum 

kynjum og eru bækur hans afar vinsælar meðal nemenda bæði á mið- og 

unglingastigi. 

Kynning, umræða og lestraraðstæður 

Kennarar voru spurðir hvort nemendur kynntu bækurnar sem þeir læsu, 

hvernig bókaumræðu væri háttað og einnig um lestraraðstæður nemenda. 

Lítið virðist vera um skipulagða bókaumræðu nemenda og kynningar á 

bókum. Kennarar á miðstigi leggja meira upp úr góðum lestraraðstæðum en 

kennarar á unglingastigi. 

Kennarar á miðstigi 

Lítið virtist vera um skipulagðar kynningar og umræður um 

yndislestrarbækur. Orri sagði nemendum frjálst að koma og kynna sínar 

bækur og hann reyndi að gera slíkt eftirsóknarvert. Nemendur væru einnig 

með verkefni þar sem þeir kæmu upp og læsu aftan á bókina til að kynna 

hana fyrir öðrum nemendum. Kennarar voru almennt sammála um að lítið 

væri um spjall milli nemenda, það væri þó frekar á milli stúlkna en drengja. 

Hulda sagði: 

Ég reyni alltaf annað slagið svona kynningu á bók en alls ekki nógu 

mikið. Þyrfti að virkja þau betur, þá myndi líka kannski verða meiri 

áhugi fyrir því sem aðrir eru að lesa. Þau gerðu þetta einu sinni fyrir 

áramót, allir komu og kynntu sína sögu, sögðu frá höfundinum og 

svoleiðis. 

Nemendur Önnu eru ekki með skipulagðar kynningar inni í bekk en 

mánaðarlega eru samverustundir með öllum nemendum skólans og þá hafa 

þau stundum valið að taka bók og segja frá henni. Henni fannst strákarnir 

spjalla meira saman um lesefnið enda væru þeir „meira og minna allir með 

Syrpu“. Stelpurnar spjalli reyndar líka aðeins séu þær með sömu bókina. 

Það var einungis hjá Lilju sem ekkert var um bókakynningar né umræður 

um bækur af neinu tagi. Þá sagðist hún ekki tala við nemendur um bækurnar 

sem þeir væru að lesa enda sagðist hún ekki sjá hvernig það ætti að geta 

gengið upp í kennslustofunni. 

Þrátt fyrir að allir kennararnir, nema Orri, heimili nemendum sínum að 

skipta um bók án þess að hafa lokið við hana „því þá bara sætu þeir og horfðu 

fram fyrir sig og enginn lestur færi fram á meðan“ gerðu flestir kröfu um að 
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nemendur hefðu haft bókina í ákveðinn tíma eða væru búnir með nokkurn 

hluta hennar. Vegna kröfu Orra, að nemendur klári bækur sem þeir velja, var 

hann spurður hvort ekkert væri um það að nemendur væru óvirkir í 

yndislestrarstundum: 

Jú, en það gerist sjaldan. Maður sest aðeins niður, spjallar við 

nemandann, ég meina bókin les sig ekki sjálf og segir kláraðu þetta 

bara. Ef nemandinn klárar ekki bókina þá fer maður að stuðla að 

einhverju öðru hjá nemendanum. Nú sýnirðu bara kjark, dugnað, þor 

og vilja og bara klárar bókina. 

Skoðað var hvernig aðstöðu til lestrar væri háttað. Allir kennararnir, utan 

einn, voru með góðar lestraraðstæður. Hulda, Anna og Orri sögðust leggja 

töluvert upp úr góðri aðstöðu til lestrar fyrir nemendur sína. Þau voru með 

þykka púða, sófahorn eða sessur til að sitja eða liggja á. Sögðu kennarar þessi 

svæði vinsæl og nemendur sæktu mikið þangað. 

Lilja sagði nemendur bara sitja við borðin sín. Hún hafi reynt að vera með 

púða og teppi í stofunni en því miður hafi umgengnin orðið til þess að 

ákveðið var að fjarlægja allt slíkt. Einnig hafi nemendur um tíma fengið að 

lesa frammi á gangi en það hafi skapað of mikinn óróleika þannig að búið 

væri að taka fyrir það. 

Kennarar á unglingastigi 

Meira var um kynningar og umræður á unglingastigi. Jón sagði að stundum 

þyrftu nemendur að velja sér bók og halda svo erindi og segja aðeins frá 

bókinni og væri slíkt oft undanfari ritgerðarvinnu. Þá væru fjórar til fimm 

bækur í boði og að lestri loknum setjist nemendur í hópa og ræði bókina áður 

en farið væri að skrifa. Þá væru þeir með umræðupunkta um t.d. persónur eða 

umhverfi. Varðandi almennt spjall um bækur sagði Jón það helst eiga við 

þegar ákveðið æði gripi um sig og nefndi í því sambandi bækurnar um 

Hungurleikana, Ljósaskipti (e. Twilight), Harry Potter og Manga sem eru 

japanskar teiknimyndasögur á ensku. Þegar margir væru að lesa sama efnið 

sköpuðust frekar umræður. Undir þetta tóku margir hinna kennaranna. Ari 

sagði frá því hvernig hann og Finnur hefðu hagað kynningartímum í sínum 

skóla: 

... í hverri viku frá hausti fram að jólum hafa nemendur sagt frá bókinni 

sem þeir eru að lesa. Af hverju valdirðu þér þetta lesefni, af hverju 

gladdi það þig eða vakti áhuga þinn. Hvað er það sem höfðar til þín 

þarna. Þannig höfum við verið að fá þau til að opna sig um það hvað 

þau eru að lesa og hvers vegna þetta en ekki eitthvað annað. 
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Ari sagði að ganga þyrfti meira á eftir sumum nemendum varðandi 

kynningarnar, t.d. þegar nemendur segðust bara vera að lesa Lifandi vísindi 

og þá spyrði hann áfram, hvaða greinar þeir væru að lesa og spyrði meira út í 

efnið. Þannig hefði honum tekist að fá þá nemendur sem alla jafna væru ekki 

að tjá sig mikið til að greina nánar frá lestri sínum. Einnig sagðist hann 

stundum nýta yndislestrarstundir til að spjalla við nemendur um bækurnar, 

sérstaklega gerðist það þegar einhver væri með bók sem hann ekki þekkti. 

Sagði hann nemendur sína mjög hrifna af því þegar hann kæmi og spjallaði 

við þau. Þá tæki hann einnig nokkurn tíma í að ræða við nemendur um 

innihald þeirra tónlistartexta sem þeir hlustuðu á og ræddi boðskap textanna. 

Góðri lestraraðstöðu var ekki til að dreifa í neinum af unglingadeildunum. 

Það eina sem virtist vera í boði var að nemendur fengu að sitja eða liggja á 

gólfinu. Annars sátu allir við borðin sín í yndislestrarstundum. 

Nei, þau sitja bara við borðin sín. Stundum hef ég leyft þeim að fara 

fram á gang eða leyft þeim að vera á gólfinu ef þau vilja það en stofan 

sem þau eru með núna er þröng, lítil og leiðinleg sem býður ekki upp á 

neitt svigrúm til þess (Jón). 

Allir nefndu að nemendur mættu sitja á gólfinu ef þeir kærðu sig um en 

engir púðar eða pullur voru til taks í stofunum. 

Samantekt á mið− og unglingastigi 

Mesti munurinn liggur í aðstæðum nemenda til lestrar. Af þeim kennurum 

sem talað var við á miðstiginu höfðu allir nema einn útbúið góðar 

lestraraðstæður handa nemendum sínum, þ.e. púða og pullur, sófa og 

notalegheit. Í heimsóknum til skólanna var augljóst að talsvert var lagt upp úr 

þessum aðstæðum. Á unglingastigi var þessu þveröfugt farið. Eingöngu var 

um að ræða borð og stóla, nema hvað nemendur máttu liggja á gólfinu. 

Talsverður munur er á milli skólanna fjögurra á því hvaða tækifæri 

nemendur hafa til að kynna og ræða um þær bækur sem þeir lesa. Það fer 

alveg frá því að vera fastmótað kerfi yfir í að ekkert er í boði. Segja má að 

slík bókaumræða og kynningar fari vaxandi eftir því sem líður á 

skólagönguna, kennarar á unglingastigi voru mun líklegri til að ræða við 

nemendur og vinna markvisst með bækur en kennarar á miðstigi. 
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Viðhorf kennara til aukins lestrar í skólanum 

Kennarar voru spurðir um viðhorf sín til aukins lestrar í skólanum og hvort 

þeir teldu viðhorf sín til lestrar og eigin lestur í skólastofunni hafa áhrif á 

nemendur. Þá voru þeir spurðir hvernig þeir nýta tíma sinn meðan á 

yndislestri stæði. Kennarar hafa jákvæð viðhorf til þess að auka lestur í 

skólum og þeir sem lesa með nemendum sínum eru frekar á því að þeirra 

eigin lestur hafi áhrif á nemendur. 

Kennarar á miðstigi 

Anna taldi aðalatriðið að nemendur hefðu gott aðgengi að bókum og fengju 

að velja þær sjálfir. Hún hafði mjög skýra sýn á lesturinn: 

Já ég legg mikla áherslu á lesturinn af því að hann er undirstaða alls 

náms og þá getur maður ekki annað en hvatt nemendur...þetta er 

lykilatriði, þú kemst ekki langt í lífinu ef þú getur ekki lesið. 

Orri taldi sig eiga auðvelt með að setja sig í spor þeirra sem ekki lesa 

mikið því að hann sagðist sjálfur ekki hafa lesið mikið á barnsaldri. Þrátt fyrir 

það er hann eini kennarinn sem krefur nemendur sína um að ljúka þeim 

bókum sem þeir velja. 

Lilja sagðist ekki vera viss um að hennar eigin lestur hefði áhrif á 

nemendur sína, efaðist jafnvel um að þeir tækju eftir því hvort hún væri að 

lesa eða ekki. Aðspurð hvað kennarar hefðu fyrir stafni á meðan nemendur 

læsu var allur gangur á þeim svörum. Anna var með skýrustu svörin: 

Það er bara oftast þannig að ég er á vappinu og sest niður hjá þeim og 

segi „lestu nú aðeins fyrir mig“. Ég er ekki að láta þau lesa mikið fyrir 

mig, kannski eina málsgrein ekki heilu blaðsíðurnar. Bara þannig að 

þau verði meðvituð um það að maður er að fylgjast með og líka það að 

maður tekur alltaf stöðuna annað slagið, t.d. um það hvort þau séu að 

lesa rétt...þegar þau eru að lesa svona, já þetta er spennandi, hvernig 

líkar þér við þessa bók svoleiðis spyr ég stundum og spjalla aðeins við 

þau um efnið. 

Um það hvort eigin viðhorf til yndislestrar hafi áhrif inn í skólastofuna 

segir Hulda: 

Já, ég held það nú. Ég hef reynt að vera sjálf að lesa þegar þau eru í 

yndislestri. Kennarar eru oft að nýta tímann í að fara yfir verkefni eða 

senda pósta. Svo bara ákvað ég að þegar þau eru í yndislestri þá er ég 

bara að lesa líka svo að þau sjái að ég er líka að lesa eitthvað sem 

tengist mínu áhugamáli. Ég held að maður gefi sér meiri tíma ef maður 

hefur sjálfur áhuga og þá getur maður líka sagt þeim meira frá. 
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Lilja og Orri voru meira hikandi í svörum sínum, eins og þau teldu að þau 

ættu að lesa en nýttu tímann á annan hátt og þætti óþægilegt að svara því. Þau 

sögðu að vissulega reyndu þau að lesa en tíminn færi því miður oft í eitthvað 

annað. Lilja sagðist ekki hafa fundið bók fyrir sig fyrr en eftir áramótin og 

Orri talaði um að tími hans færi að talsverðu leyti í undirbúning kennslu og 

skráningu í Mentor.  

Kennarar á unglingastigi 

Allir voru kennararnir á því að aukinn lestur yrði til bóta fyrir skólastarfið, 

þrátt fyrir að þeir legðu mismikla áherslu á málefnið. Hið sama má segja um 

hvort þeir teldu viðhorf sín hafa áhrif inn í skólastofuna. Þá mátti greina þann 

mun á svörunum að þeir sem lesa mikið sjálfir óskuðu þess að viðhorf þeirra 

hefðu áhrif en svör annarra voru ekki eins skýr. Finnur sagði: 

Klárlega, algjörlega, ég er að kafna í því að reyna að troða málfræði 

sem er hundleiðinleg ofan í kokið á börnum og væri til í að reyna að 

rýma... Lestur er grundvöllur þess að þú hafir orðaforða, að þú hafir 

þessa málvitund. Þannig að ég vil gera miklu meira af því að láta 

nemendur lesa. 

Jón sagðist vera mjög jákvæður gagnvart því og vildi endilega bara auka 

lestur í skólanum eins og hægt væri. „Gera bara allt sem hægt er til þess, það 

skiptir bara gríðarlega miklu máli“. Báðir sögðust þeir vonast til að viðhorf 

þeirra hefðu áhrif inn í skólastofuna 

Já ég vona það. Ég tala oft um bækur sem ég hef lesið, ég les sjálfur 

mjög mikið og las sem barn. Þau voru mjög forvitin fyrst í haust þegar 

ég var að lesa... þá tók ég þó nokkuð góðan tíma til að segja þeim frá 

bókinni minni. Þetta hafði gríðarleg áhrif (Finnur). 

Rut sagði þau hafa gefið nemendum tíma í skólanum til að lesa og rekur 

hér ástæður þess að yndislestur í skólum sé mikilvægur 

...og ég held að það skipti máli vegna þess að það þýðir ekki að segja 

að þetta eigi þau bara að gera heima. Heimilin gera þetta ekki lengur 

og þau hafa ekki lengur þessar fyrirmyndir heima. Við verðum að gefa 

þeim tíma í skólanum og við verðum að sinna þessu vel... Aðalmálið, 

hvernig sem við förum að því er að kveikja í þeim og stundum dugar 

smá neisti en stundum dugar það ekki og þá þarf alla þessa eftirfylgni. 

Það þarf svo ofboðslega mikið aðhald og eftirfylgni ef þetta á að skila 

því sem það á að skila. 

Jón, Finnur og Rut sögðust öll nýta tímann á meðan nemendur væru í 

yndislestri til lestrar. Jón var með skýrasta svarið 
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Nú að lesa líka, að sjálfsögðu, maður þarf að vera fyrirmynd. Ég fer 

ekki í tölvuna á meðan þau eru að lesa.  

Ari sagðist sjaldan lesa, stundum færi tíminn í að fara á bókasafnið og 

leiðbeina nemendum, einnig að merkja við og eltast við drengi sem ekki nýta 

tímann til lestrar.  

Samantekt á mið− og unglingastigi 

Allir kennararnir höfðu jákvæð viðhorf til aukins lestrar í skólunum . 

Misjafnt var að hve miklu leyti þeir töldu sig fyrirmyndir nemenda sinna 

varðandi yndislestur og ekki voru allir vissir um að þeirra eigin lestur skipti 

máli í skólastofunni. 

„Ég reyni að lesa“ kom fyrir í svörum fimm kennara og var það frekar á 

miðstigi sem kennarar virtust nýta tímann í annað, á unglingastigi virtust 

kennararnir vera mun meðvitaðri um sjálfa sig sem fyrirmyndir nemenda. Þá 

virtust kennarar á unglingastigi almennt hafa mun ákveðnari skoðanir á 

mikilvægi aukins lestrar í skólum. Ari og Orri töldu sig eiga auðvelt með að 

setja sig í spor þeirra sem ekki lesa mikið því að hvorugur þeirra las mikið á 

barnsaldri. 

Skólabókasöfn 

Að lokum voru kennarar spurðir um viðhorf sín til skólabókasafna og hvernig 

þeir teldu starfsfólki bókasafnsins í sínum skóla ganga að aðstoða nemendur. 

Viðhorf til skólabókasafna eru jákvæð og telja kennarar að starfsmenn þeirra 

veiti nemendum góða þjónustu. 

Kennarar á miðstigi 

Viðhorf kennara til skólabókasafnanna voru jákvæð að mestu leyti. Töldu 

kennarar bókasafnskennara í flestum tilvikum betur að sér en aðra kennara 

varðandi barna- og unglingabækur og því gott að senda nemendur þangað. 

Hulda og Anna voru báðar afar ánægðar með bókasafnið við skólann. Það 

væri sameiginlegt bókasafni sveitarinnar og hefði því úr meiri fjármunum að 

spila og bókaúrvalið væri fjölbreyttara. Auk þess væri bókasafnskennarinn 

mjög meðvitaður um hvað nemendur vildu lesa og ræddi mikið við 

nemendurna um hvað vekti áhuga þeirra og beindi þeim að hentugum bókum. 
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Lilja og Orri sýndu minni jákvæðni gagnvart bókasafni skólans. Lilja taldi 

að sá sem sæi um bókasafnið væri nokkuð vel að sér um bækur en hann starfi 

bara tvo daga í viku á safninu, aðra daga væru þar kennarar sem eru komnir á 

kennsluafslátt og safnið nýtt til að uppfylla starfshlutfall þeirra. Þeir væru 

meira að „passa“ safnið en því miður ekki nægilega meðvitaðir um þarfir 

nemenda. Undir þetta tók Orri og sagði hann þetta meðal annars ástæðuna 

fyrir því að hann veldi að fara sjálfur með nemendum sínum og aðstoða, því 

hann teldi þá ekki fá þá aðstoð sem sem þeir þyrftu á safninu. 

Kennarar á unglingastigi 

Í skóla Rutar og Jóns er mikið lagt upp úr tengslum nemenda við bókasafnið. 

Nemendur í 1.−6. bekk koma vikulega á safnið og þá er lesið fyrir þá. Jón tók 

við safninu nú í haust, auk þess að kenna íslensku í unglingadeild. Hann taldi 

safnið standa ágætlega hvað bókakost varðaði og hann fengi nægilegt 

fjármagn. Um bókasafnið sagði Rut: 

Bókasafnið hjá okkur hefur alltaf verið svona hjarta og krakkarnir leita 

þangað mjög mikið. Þau leita þangað í frímínútunum, þar eru sófar og 

skot og jákvæðni er mikil gagnvart safninu. 

Finnur sagði safnakennara ekki starfa við skólann heldur ófaglærðan 

starfsmann og þrátt fyrir að hann sinnti starfi sínu af mikilli alúð væri það 

ekki sambærilegt. Þá nefndi hann að staðsetning bókasafnsins væri ekki 

nægilega góð, safnið væri staðsett í enda byggingarinnar. Finnur sagði: 

Það á náttúrulega að vera miðpunkturinn og gera miklu meira en að 

afgreiða bækurnar. Í dag er þetta bara afgreiðslu- og 

umsóknarstaður...manni þætti vænna um að það væri í meira miðrými, 

safnið er staðsett út í enda á byggingunni. Það er sosum kannski ekki 

endilega fjötur um fót en það væri óneitanlega skemmtilegra ef það 

væri meira hjartað í stofnuninni. 

Ari tekur undir þetta og segir: 

Já, ég held að það sé alveg nægilegt aðgengi að bókunum og öllum 

þessum titlum sem eru í boði og ef okkur finnst eitthvað vanta þá er 

það pantað nánast alveg um hæl þannig að það er alveg frábært en 

okkur hefur oft þótt að aðgengið að bókasafninu sjálfu ekki nógu gott, 

til dæmis að krakkar geti farið og sest þar niður. 

Samantekt á mið− og unglingastigi 

Ekki var unnt að greina mun á viðhorfi kennara til skólabókasafna eftir 

stigum, almennt voru kennarar mjög ánægðir með söfnin og þjónustu þeirra. 
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Annar skólinn á miðstigi skar sig þó dálítið úr. Kennurum finnst staðsetning 

bókasafna í skólunum skipta máli. Til dæmis töluðu þeir um bókasafnið sem 

„hjarta skólans“ og „úti í enda, væri gaman ef það væri meira hjartað í 

byggingunni“. 

6.2 Niðurstöðukafli – nemendur 

Rætt var við 24 nemendur í fjórum rýnihópum, tólf nemendur á miðstigi og 

tólf á unglingastigi. Sex nemendur voru í hverjum rýnihóp. Flestir 

nemendurnir höfðu skoðanir á þeim málefnum sem rædd voru. 

Umfjöllunarefni voru : 

 Hugmyndir að lesefni og lestrarhvatning 

 Bókaumræða í skólunum 

 Lestrarumhverfi heima og í skólanum og lestur foreldra 

 Viðhorf til yndislestrar 

 Áhugahvetjandi lestraraðgerðir 

 Einkenni góðra barna - og unglingabóka 

 Skólabókasöfn 

Skólunum hafa verið gefin nöfn og eru Dalaskóli og Hæðarskóli 

miðstigsskólar en Vatnaskóli og Fjallaskóli unglingastigsskólar. 

Hugmyndir að lesefni og lestrarhvatning 

Nemendurnir voru spurðir hvaðan þeir fengju hugmyndir að lesefni og hverjir 

það væru helst sem hvettu þá til lestrar. Nemendurnir í öllum rýnihópunum 

fjórum sögðust fá bækur á skólabókasöfnum, bæjarbókasöfnum og í 

jólagjafir. Hugmyndir að lesefni komu víða að. Nefndu margir foreldra sína 

sem uppsprettu hugmynda og aðrir kennara. Sérstaklega virtist mæðrum 

umhugað um lestur barna sinna, tveir nefndu þó feður sína. Margir nefndu 

foreldra sína og kennara sem þá aðila sem hvettu þá mest til lestrar. 

Undantekning frá þessu kom fram í öðrum unglingadeildarskólanum en þar 

sögðust nemendur sjálfir sjá um lestrarhvatninguna. Til að ítreka spurninguna 

voru þeir spurðir hvort þeir fengju ekki hvatningu frá foreldrum eða 

kennurum. Þá sagði einn þeirra: „Nei, við hvetjum okkur bara sjálf“ og hinir 

tóku undir það. 
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Nemendur fóru fjölbreyttar leiðir að því að finna lesefni. Flestir sögðu að 

þeim fyndist gott að lesa bókaflokka, eða seríur og eins að þeim þætti gott að 

lesa verk eftir ákveðna höfunda, þá vissu þeir að hverju þeir gengju. Margir 

nefndu Þorgrím Þráinsson í þessu samhengi. Margir sögðust lesa aftan á 

bókakápur, þannig fengju þeir hugmynd um hvað bókin fjallaði og hvort hún 

hentaði þeim. Einnig nefndu nokkrir krakkar, bæði á mið- og unglingastigi að 

bókakápan skipti þau talsverðu máli. Þeir nemendur sem sögðust hafa lítinn 

áhuga á bóklestri gekk illa að finna sér lesefni á meðan það gekk ljómandi vel 

hjá þeim áhugasömu. 

Drengur í unglingadeild sagði: ,,Stundum þegar ég er búinn með allar 

bækurnar les ég bara sömu bækurnar aftur“. Fleiri tóku undir þetta, bæði í 

þessum rýnihóp og öðrum en svo virtist sem vinsælt væri að lesa sömu 

bækurnar aftur og aftur, þyki nemendum þær áhugaverðar. Á þetta við um 

bæði stigin. 

Á unglingastigi fengu nemendur ráð hjá félögum sínum og átti það 

sérstaklega við um stúlkurnar. Lítið var um að nemendur á miðstigi leituðu 

ráða hjá samnemendum sínum varðandi lesefni, sérstaklega fannst 

drengjunum það framandi hugmynd. Tveir nemendur á unglingastigi sögðust 

nýta sér Bókatíðindi. Nokkrir töluðu um sjónvarpsauglýsingar sem 

uppsprettu lestrarhugmynda. Hér koma nokkrar af hugmyndum nemendanna: 

 Ef það tengist hestum les ég það 

 Mamma hefur lesið skrilljón bækur og hún hjálpar mér 

 Það er alltaf verið að ráðleggja mér þannig að ég er bara með svona 

lista heima um það sem ég á eftir að lesa 

 Hugmyndir að lesefni koma mest í gegnum áhugamál 

 Frá frænku minni og bestu vinkonu 

Nemendur á báðum stigum virðast nýta sér að flestu leyti sömu aðferðir 

við öflun lesefnis. Helsti munurinn felst í því að nemendur á unglingastigi, 

sérstaklega stúlkur, spyrja félaga sína ráða hvað lesefni varðar. Drengur á 

unglingastigi sagði bækur það eina sem hann bæði um í jólagjöf og stúlka á 

miðstigi sagðist fara á bókamarkaði og kaupa sér bækur. 

Umræður um bækur 

Nemendur voru spurðir að því hvort eitthvað væri um bókaumræður í 

bekknum þeirra og ef svo væri hvernig þeim væri þá háttað. Flestir urðu 
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undrandi á spurningunni og vissu ekki alveg hvernig ætti að bregðast við því. 

Ekki virðist rík hefð fyrir umræðum nemenda um bækur eða að kennarar ræði 

skipulega við þá um lesefnið. Hér koma þó nokkur dæmi um bókasamræður: 

 Við erum nokkrar vinkonur sem lesum mikið og svo vorum við 

nokkrar að lesa Harry Potter og þá skapaðist mikil umræða og var hún 

mjög spennandi. Þetta gerðist líka þegar við vorum að lesa Eragon og 

Twilight seríurna (stúlka á unglingastigi) 

 Stundum tala ég um eitthvað sem ég hef lært af bókinni þá segi ég 

vinum mínum frá því (drengur á unglingastigi) 

 Ég spjalla við vini mína um bækur sem ég er að lesa þegar það er 

eitthvað skemmtilegt að gerast sem er voða sjaldan (stúlka á 

unglingastigi) 

Aðspurð hvort kennarar ræddu við þá um bækurnar svöruðu nemendur að 

einn íslenskukennarinn gæfi þeim tækifæri til að koma og kynna sína bók, 

óskað væri eftir sjálfboðaliðum í það verk. 

Um samræður og kynningar sagði stúlka á miðstigi: „Við erum bara að 

lesa í okkar bókum og enginn skiptir sér af“. Önnur stúlka á miðstigi sagði 

kennarann sinn ganga á milli og spjalla um efni bókanna og stundum færi 

hún með þau í leshring og léti hvern nemenda lesa eina setningu úr sinni bók, 

þar sem hann væri staddur hverju sinni og það væri „geðveikt fyndið“. Alla 

jafna virtist sem lítil umræða væri um bækur, hvorki meðal nemenda og 

kennara, né innbyrðis hjá nemendum. 

Lestrarumhverfi heima og í skólanum 

Nemendur voru spurðir um aðstæður til lestrar bæði í skólanum og heima. 

Almennt virtist sem nemendur á miðstigi hefðu góðar aðstæður til lestrar í 

skólanum. Nemendur í tveimur bekkjardeildum af sex höfðu einungis sætin 

sín en hinir hóparnir svöruðu því til að þeir hefðu góðar aðstæður, þykka 

púða eða sessur og mjúk sófahorn. Það var ljóst að þeir nemendur sem ekki 

bjuggu við þessar aðstæður litu öfundaraugum til hinna. 

Á unglingastiginu kvað við annan tón. Enginn nemendanna á 

unglingastigi hafði aðra aðstöðu til lestrar en að sitja við borðin sín. Töldu 

þeir það til bóta ef mjúkir sófar væru í boði því það væri þreytandi að sitja 

við borðið sitt við lesturinn. Tvær stúlknanna töluðu um of mikinn hávaða frá 
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krökkum sem væru ekki að nýta yndislestrarstundirnar sem skyldi, það væri 

truflandi. 

„Ef það er hávaði næ ég ekki að skilja bókina, þá fatta ég ekki hvað er 

að gerast“ (stúlka á unglingastigi). 

Meirihluti þeirra nemenda sem rætt var við sagðist lesa heima og þá helst 

á kvöldin uppi í rúmi. Gilti þetta um nemendur af báðum stigum. Tveir 

drengir á miðstigi sögðust eingöngu lesa fyrir framan sjónvarpið, þeir gætu 

þá bæði lesið og horft á sama tíma, hvorugur þessara drengja sagðist hafa 

áhuga á bóklestri. Stúlka á unglingastigi sagðist ekki geta sofnað án þess að 

lesa. Drengur á unglingastigi sagðist taka lesturinn í skorpum og læsi þá 

„geðveikt mikið“. Í Dalaskóla fannst nemendum best að lesa á bókasafninu. 

„Á hljóðlátum og rólegum stað eins og á bókasafninu“ sagði stúlka í 

Vatnaskóla um uppáhalds lestrarstað og hinir í rýnihópnum tóku undir það. 

Það lítur út fyrir að eingöngu nemendur Dalaskóla og Vatnaskóla hefðu 

aðstöðu til að lesa á bókasafninu, eða nýti sér hana. 

Samkvæmt rannsókninni er himinn og haf á milli þeirra lestraraðstæðna 

sem nemendum á miðstigi og unglingastigi er boðið upp á, með örlitlum 

undantekningum. Þ.e. engum í unglingadeild var boðið upp á neitt annað en 

sætin sín og það gilti einnig um tvo bekki á miðstiginu. Nemendur á 

unglingastigi kvörtuðu undan hávaða þannig að ekki væri gott að lesa. 

Lestur foreldra 

Allur gangur er á lestri foreldra eins og gefur að skilja. Rannsakandi hafði 

áhuga á að vita hvort lestur foreldra hefði áhrif á áhugahvöt barna þeirra til 

lestrar. Hægt var að sjá einhverjar vísbendingar í þá átt en ekki var um 

afgerandi fylgni að ræða. Langflestir töluðu um að mæður þeirra læsu mikið. 

Tveir nefndu að feður þeirra læsu einnig mikið. Ekki var unnt að sjá mun 

eftir stigum hversu mikið foreldrar hvettu börn sín til lestrar. 

Drengur á miðstigi, sem ekki hefur áhuga á bóklestri, sagði foreldra sína 

ekkert lesa: „Þau eru bara í tölvunni“. Misjafnt var hvaða skoðun nemendur 

höfðu á bóklestri foreldra sinna. Drengur á unglingastigi sagði: „Mamma les 

bara eitthvað svona rómantískt bull“. 

Unglingsstúlka sem les mikið sagði að mamma hennar hefði lesið mikið 

fyrir hana sem barn og læsi mjög mikið. Margir nemendanna tóku undir þetta 

og nefndu að foreldrarnir hefðu verið duglegir að lesa fyrir þá á yngri árum. 
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Viðhorf til yndislestrar 

Nemendur voru spurðir um viðhorf sitt til yndislestrar og kom í ljós að hjá 

langflestum var viðhorfið jákvætt og töldu flestir nemendur tíma sínum vel 

varið til lestrar í skólanum þrátt fyrir að aðstæður, s.s. hávaði hömluðu þar 

nokkuð. Flestir voru sáttir við þann tíma sem þeir fengu til lestrarins. Í öllum 

hópunum var meirihluti nemenda sem naut þess að lesa heima sér til yndis og 

ánægju. 

Í Vatnaskóla er fyrirkomulagið, samkvæmt því sem nemendur segja, með 

öðrum hætti en verið hefur og ekki er um fasta yndislestrartíma að ræða. Hins 

vegar er á töflu tími þar sem kennari les upphátt fyrir nemendur í 20−25 

mínútur í senn, tvisvar í viku. Þá les hann bækur sem nemendur eru ekki 

líklegir til að taka sjálfir. Aðspurðir sögðust nemendur Vatnaskóla gjarnan 

vilja að auk þessa lestrar yrðu aftur teknar upp fastar yndislestrarstundir í 

skólanum. 

Athyglisvert var að bera saman svör nemenda eftir því hvort þeir höfðu 

áhuga á lestri eða ekki. Ein stúlka sagði Við fáum svona hálftíma til að lesa 

stundum á meðan önnur sagði: Við þurfum alltaf að vera klukkutíma á 

hverjum degi eða svona 40 mínútur. Nemendur í Hæðarskóla sögðust byrja 

alla morgna á yndislestrarstundum og aðspurðir hvernig þeim líkaði það 

fyrirkomulag, svaraði stúlka:  

Það róar mann svo niður, líka þegar maður er þreyttur er gott að byrja 

skóladaginn á því að lesa. 

Nemendur voru spurðir að því hvernig þeim þætti almennt að lesa. Ekki 

var merkjanlegur munur á mið− og unglingastigi á lýsingum nemenda. Hér 

koma þau lýsingarorð sem þeim komu helst í hug: mjög gaman, leiðinlegt, 

fræðandi, ömurlegt, skelfilegt, dásamlegt, frábært. 

Tveir drengir, annar á miðstigi og hinn á unglingastigi sem ekki höfðu 

mikinn áhuga á lestri, sögðust aðspurðir ekkert frekar vilja minnka þann tíma 

sem skólarnir nýttu til yndislestrar. „Það er allt betra en að læra“. Þeir virtust 

ekki líta á lestur sem nám og í hvorugum rýnihópnum þar sem þetta var rætt 

komu upp andmæli við þessari skoðun og var hún ekki rædd frekar. 
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Áhugahvetjandi lestraraðgerðir 

Nemendur voru beðnir um að koma með tillögur að því hvernig hægt væri að 

auka áhuga barna og unglinga á lestri og fram komu ýmsar hugmyndir. Einn 

stærsti þátturinn, sem allir hóparnir nefndu, var mikilvægi þess að rithöfundar 

kæmu í heimsókn og kynntu bækur sínar. Nefndu allir hóparnir Þorgrím 

Þráinsson rithöfund og töldu að koma hans í skólana hefði orðið til að auka 

lestur bóka hans til muna. Eftir slíkar kynningar hefðu nemendur farið að 

kynna sér eldri verk Þorgríms, auk þeirrar bókar sem hann var að kynna og 

þannig hefði kynningin haft víðtæk áhrif. Hér á eftir koma nokkrar 

hugmyndir nemenda að því hvaða aðferðir væru líklegar til að auka áhuga 

nemenda á yndislestri: 

 Með því að hafa meira úrval (drengur á miðstigi) 

 Með því að hafa skemmtilegar bækur (drengur á miðstigi) 

 Kannski ef það væri einhver á bókasafninu sem myndi koma strax og 

segja manni um bækurnar og mæla með bókum. Sumir sitja bara og 

horfa á (stúlka á miðstigi) 

 Leyfa krökkum að lesa það sem þeir vilja (drengur á miðstigi) 

 Að skrifa bækur um áhugamál krakka (drengur á miðstigi) 

 Hafa eins og hjá okkur, þegar bekkurinn er búinn að lesa 80 bækur 

fáum við valtíma (drengur á miðstigi) 

 Mér finnst að það mætti setja meiri myndir í bækurnar (stúlka á 

unglingastigi) 

 Stundum held ég að bókakápur skipti miklu máli (stúlka á 

unglingastigi) 

 Bókakápurnar skipta gríðarlegu máli (drengur á unglingastigi) 

 Auglýsa bækur meira, hafa þær meira spennandi og um eitthvað sem 

gerist í nútímanum (stúlka á unglingastigi) 

 Veita bókum hjá krökkum athygli (drengur á unglingastigi) 

Nemendur voru spurðir hvað kennarar þeirra aðhefðust meðan á 

yndislestrarstundunum stæði. Svör þeirra voru nokkuð á aðra lund en svör 

kennaranna við þessari sömu spurningu. Það var einungis í Fjallaskóla sem 

allir svöruðu einum rómi að kennarar væru einnig að lesa í 

yndislestrarstundum þótt sumir væru líka eitthvað í tölvunni. Samkvæmt 

nemendum virðast kennarar að talsverðu leyti nýta yndislestrarstundir til 

ýmiss undirbúnings. Einn kennari virtist nýta stundina í bókaspjall við 

nemendur og láta þá lesa upphátt fyrir sig. Samkvæmt þessu er nokkur hluti 
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kennara sem nýtir stundirnar einnig í lestur. Í Dalaskóla sögðu nemendur að 

kennarar þeirra læsu ekki í yndislestrarstundum.Gefum nemendum orðið: 

 Skrifa föstudagspóstinn, lesa (flestir tóku undir það), svara póstum í 

tölvunni. 

 Stundum förum við í svona lestrarhring þar sem hver og einn les eina 

setningu úr sinni bók og þetta verður geðveikt fyndin saga 

(Hæðarskóli) 

 Í tölvunni, að lesa líka eða bara fara yfir eitthvað, eða bara sitja þarna 

(Vatnaskóli) 

 Í tölvunni, á facebook (Dalaskóli). 

Einkenni góðra barna- og unglingabóka 

Þegar stórt er spurt verður oft fátt um svör en það átti svo sannarlega ekki við 

í þessu tilviki. Langflestir nemendanna höfðu skoðanir á því hvernig góðar 

bækur ættu að vera. Þrjú lýsingarorð voru áberandi algengust, spennandi, 

fyndnar og skemmtilegar. Ýmislegt fleira kom þó í ljós og hér kemur 

sýnishorn af svörum nemenda: 

 Fantasíur, vel skrifaðar, ekki mikið slangur, á þægilegu máli og 

skemmtilega skrifaðar (stúlka á miðstigi) 

 Sumar eru góðar ef þær eru hræðilegar. Svo líka spennandi (stúlka á 

miðstigi) 

 Mér finnst þær þurfa að halda ákveðnum söguþræði, það er leiðinlegt 

þegar bækur fara fram og til baka og maður skilur ekkert í því og þá 

nennir maður ekki að lesa það (drengur á miðstigi) 

 Bara vel lýstir atburðir án þess að það sé allt of hægt (drengur á 

unglingastigi) 

 Bækur um yfirnáttúrulega atburði (stúlka á unglingastigi) 

 Mér finnst gaman að lesa um fótbolta, hasar, íþróttalegar, fyndnar, 

kaldhæðnishúmor (drengur á unglingastigi) 

 Skrifaðar á unglingamáli, spennandi (stúlka á unglingastigi) 

 Mér finnst þær eigi að vera í einföldu, stuttu máli, ef maður fer að snúa 

þessu og flækja of mikið þá missir maður athyglina. Að bókin nái taki 

á manni, helst að halda spennunni (stúlka á unglingastigi) 
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Strákabækur og stelpubækur 

Nemendur urðu undrandi á spurningunni um hvort til væru sérstakar stráka− 

og stelpubækur. Allir hóparnir nefndu Stórhættulegu strákabókina og 

Stórskemmtilegu stelpubókina í upphafi. Við frekari umræður kom þó í ljós 

að vissulega töldu þau sumar bækur höfða frekar til stúlkna og aðrar til 

drengja: 

 Svona prinsessubækur (drengur á miðstigi) 

 Dagbækur prinsessunnar (stúlka á miðstigi) 

 Ég held að það séu fleiri bækur með stráka sem aðalpersónur heldur en 

stelpur (stúlka á miðstigi) 

 Af því að mér finnst mjög gaman að lesa Andrés þá segja stelpurnar 

við mig: „Oj, ertu að lesa Andrés“ (stúlka á miðstigi) 

 Dagbók Berts er meira fyrir stráka (drengur á miðstigi) 

 Strákabækurnar eru miklu skemmtilegri (stúlka á unglingastigi) 

 Stundum eru stelpubækur meira eins og ástarsögur og þannig, strákar 

eru ekki það mikið að lesa þær (stúlka á unglingastigi) 

 Þær [stelpubækurnar] eru hundleiðinlegar, það er ekkert að gerast í 

þeim (stúlka á unglingastigi) 

 Stelpur velja frekar Aþenu og svoleiðis bækur (stúlkur á mið− og 

unglingastigi) 

 Svona kossar og knús bækur eru meira stelpubækur, þetta eru nú 

ekkert „ideal“ bókmenntir (drengur á unglingastigi) 

 Það er kannski þannig að strákar lesa ekki það sem er meira stílað inn á 

stelpur en stelpur lesa líka það sem er meira stílað inn á stráka (stúlka á 

unglingastigi, undir þetta tók einn drengur) 

 Ég hef tekið eftir því að það er ekkert sérstakt af svona strákabókum, 

nema fótboltabókum. Mér finnst það mjög asnalegt, það eru stelpur 

þetta og stelpur hitt en engar strákabækur (stúlka á unglingastigi) 

Aðspurð sagðist stúlkan, sem taldi ekki nægilegt úrval af strákabókum 

telja að það stafaði af því að frekar væri gert ráð fyrir að stelpur læsu og 

bækurnar því í ríkari mæli stílaðar á þær sem lesendahóp. Undir þetta tóku 

hinir í hópnum. Önnur stúlka svaraði:  „Kannski myndu myndu strákar lesa 

meira ef fleiri bækur væru stílaðar inná þá“. Upp úr þessu sköpuðust 

umræður um lestur drengja og stúlkna og taldi einn drengur í hópnum að 

strákar læsu nú bara yfirhöfuð ekkert mikið. Vegna þess að sjálfur les hann 

mjög mikið og virtist hafa tiltölulega víðtæka þekkingu á bókum var hann 

spurður hvort hann yrði fyrir aðkasti af þeim sökum. Svaraði hann þá „Nei, 



71 

ég held að það viti það enginn, það koma samt alveg svona tímabil þar sem 

ég les aldrei“. Tvær stúlkur í þessum rýnihóp sem einnig lesa mjög mikið 

sögðust hafa fengið skot á sig fyrir lestrargleðina. „Já, maður heyrir það oft 

en tekur það samt ekkert inn á sig“. 

Í öðrum miðstigshópnum taldi stúlka sem les mjög mikið, að mun fleiri 

bækur hefðu stráka en stelpur sem aðalpersónur. Fleiri strákar lesa Syrpur en 

þær væru þó ekki viðurkenndar sem strákabækur. 

Skólabókasöfn 

Á heildina litið voru nemendur ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá á 

skólabókasöfnum en höfðu annars ekki mikið um þjónustuna að segja. Það er 

þó misjafnt eftir skólum hvaða hlutverki skólabókasöfnin gegna í hugum 

nemenda. Allir nemendur, utan einnar bekkjardeildar, sögðust mega skila 

bókum án þess að ljúka þeim. Einnig voru þeir allir sammála um, nema ein 

stúlka á unglingastigi, að þeir gerðu frekar mikið af því að skila bókum án 

þess að hafa lokið þeim. Hún sagðist ekki geta fengið það af sér að skila bók 

án þess að ljúka við hana, eðlislæg forvitni kæmi í veg fyrir það. Drengur á 

unglingastigi hafði allt aðra sögu að segja „Ég er mjög djarfur að skila bók, ef 

mér finnst hún smá leiðinleg þá skila ég henni“. Aðspurður hvort honum 

hefði tekist að klára nokkra bók sagði hann svo vera og nefndi þá bækurnar 

um Bert. 

Drengur í Dalaskóla sagði „Sko, eiginlega ef maður er ógeðslega lengi þá 

bara velur hann[bókasafnsvörðurinn] bók“. Annar tók undir þetta og sagði 

„Oft í svona klassískum bókum... ég hef ekki mikinn áhuga á þeim en hann 

[bókasafnsvörðurinn] vill alltaf að ég taki bækur um einhverja krakka sem 

lenda í ævintýrum en ég hef ekki gaman af því“. Stúlka í Dalaskóla var þessu 

ekki sammála og sagði bókasafnskennarann stundum koma til sín og bjóðast 

til að aðstoða við bókaval. 

Unglingarnir í Vatnaskóla sögðust fá góða þjónustu á bókasafninu. Stúlka 

þar sagði: „Bókasafnsvörðurinn þekkir eiginlega alla og veit hvað þeir vilja“. 

Drengur tók undir þetta og sagði: „Ég held að hann sé búinn að lesa allar 

bækurnar á safninu“. 

Misjafnt var meðal nemenda hvort þeir þyrftu að hafa lokið ákveðnum 

hluta bókarinnar eða hvort leyfilegt væri að fara strax og skila. Þar var enginn 
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munur á milli mið- og unglingastigs. Virtist svo sem það færi eingöngu eftir 

ákvörðunum kennara hverju sinni. 
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7. Umræðukafli 

Markmið þessa verks var að kanna áhugahvöt og viðhorf nemenda á mið- og 

unglingastigi til yndislestrar. Rætt var við nemendur á mið- og unglingastigi. 

Einnig voru könnuð viðhorf kennara til yndislestrar og hvaða aðferðum þeir 

beita til að stuðla að yndislestri nemenda.   

Í kaflanum verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og settar í 

samhengi við þau fræði sem fjallað hefur verið um hér að framan. 

Rannsóknin byggir annars vegar á viðtölum við átta kennara, fjóra á miðstigi 

og fjóra á unglingastigi og hins vegar á viðtölum við fjóra rýnihópa nemenda, 

tvo á miðstigi og tvo á unglingastigi. Í hverjum rýnihópi voru sex nemendur. 

7.1 Helstu rannsóknarniðurstöður  

Margar áhugaverðar niðurstöður komu í ljós í rannsókninni og hér eru þær 

helstu teknar saman. Þær verða svo ræddar nánar í næstu köflum 

 Tveir kennarar af átta sem rætt var við virðast hafa góða þekkingu og 

skilning á mikilvægi yndislestrar og fræðilegum bakgrunni hans 

 Einn kennari af átta sem rætt var við virðist hafa góða þekkingu á 

barna- og unglingabókum 

 Yndislestur virðist afgangsstærð í kennslu flestra kennaranna  

 Kennarar treysta starfsfólki bókasafna til að velja og leiðbeina 

nemendum um lesefni 

o Mikill kynjamunur kom fram á því hvernig nemendum gengur 

að velja bækur til lestrar. Drengjum virðist ganga illa að velja 

sér lesefni og sýna lestri lítinn áhuga. Þeir virðast hafa 

tilhneigingu til að velja lesefni sem ekki er í samræmi við aldur 

þeirra og þroska  

o Stúlkur lesa skáldsögur og virðast óhræddar að fara ótroðnar 

slóðir í vali á lesefni 

 Kennararnir virðast ekki ná að vekja áhuga drengja á lestri 

 Aðstaða nemenda til lestrar virðist nokkuð góð á miðstigi en léleg á 

unglingastigi. 
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 Nemendur eru sammála um mikilvægi þess að fá rithöfunda í 

heimsókn í skólana. 

7.2 Fræðileg þekking og skilningur á mikilvægi 

yndislestrar  

Aðeins tveir kennarar af átta sem rætt var við virðast hafa góða þekkingu og 

skilning á mikilvægi yndislestrar. Kennararnir segjast gefa nokkuð góðan 

tíma til yndislestrar þrátt fyrir að hann virki hjá sumum þeirra sem 

afgangsstærð í kennslunni. Í svörum þeirra gætir mótsagnar; þeir segja 

yndislesturinn mikilvægan en augljóst virtist að hann var fljótur að víkja af 

stundaskrá þegar mikið var að gera. Það mátti meðal annars sjá á því að tveir 

kennaranna töluðu um að mikill tími hafi farið í undirbúning Stóru 

upplestrarkeppninnar og því hafi yndislestur setið á hakanum þennan 

veturinn. Einnig kom fram að einn kennaranna í rannsókninni gæfi 

nemendum kost á að vinna önnur verkefni í yndislestrartímum, kysu þeir það 

og alltaf væri eitthvað um að nemendur veldu að gera eitthvað annað en lesa. 

Þetta er umhugsunarefni í ljósi þess að fram kemur t.d. í PISA rannsókninni 

(2013, bls. 22) að lestri hafi hrakað á Íslandi frá síðustu rannsókn. Þá segja 

Gallagher (2009, bls. 42) og Marzano (2004, bls. 37) að kennarar hafi fyrir 

löngu tekið eftir hvað þau börn sem lesa mikið standa að flestu leyti betur að 

vígi en hin, ekki aðeins í móðurmálinu heldur einnig öðrum greinum.  

Hljóðlestraraðferðin Sustained Silent Reading (SSR) gæti útlagst á 

íslensku sem stuðningur við hljóðlestur. Aðferðin þykir vel útfærð 

hljóðlestraráætlun og til þess fallin að auka áhuga nemenda á yndislestri. Hún 

felst í því að skapa nemendum góðar aðstæður til lestrar og gott aðgengi að 

fjölbreyttu lesefni, sem nemendur velja sjálfir. Einnig er áhersla á jákvæða 

endurgjöf frá kennurum á efnisval og framvindu í lestrinum og að nemendur 

fái góðan tíma til lestrar (Krashen, 2004; Gallagher, 2009).  

Í viðtölunum kom fram að kennararnir hvorki þekktu né höfðu heyrt af 

þessari eða öðrum aðferðum sem stuðla að auknum yndislestri og virðast því 

ekki vel að sér um þá fræðilegu þekkingu sem liggur að baki yndislestri. 

Einungis einn kennari kannaðist lítillega við SSR aðferðina en aðrir höfðu 

ekki heyrt á hana minnst. 

Það sem einnig styður við þá tilgátu að kennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni séu ekki allir vel að sér í þeirri fræðilegu þekkingu sem snýr að 



75 

yndislestri er að einungis helmingur þeirra virtist þekkja til þess sem segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla um kennslu barna- og unglingabóka.  

Niðurstöður rannsóknar Kristínar Aðalsteinsdóttur og félaga (2012, bls. 

83, 110) gefa til kynna að skilningur og kennsla kennara sé afar mikilvæg 

fyrir nám og umhverfi nemenda en þar kemur fram að íslenskir kennarar lesa 

að jafnaði talsvert fyrir nemendur sína, oft í þeim tilgangi að auka jákvætt 

viðhorf þeirra til lestrar. Hins vegar virðast þeir samt sem áður ekki allir 

meðvitaðir um mikilvægi barnabókmennta í kennslu.  

7.3 Þekking og notkun kennara á barnabókum  

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006, bls. 40) hefur bent á mikilvægi þess 

kennarar þekki barnabækur og kynni þær nemendum; að þeir fylgist með því 

nýjasta sem er að gerast í útkomu barnabóka og reyni að skapa spennu og 

lestrarhvetjandi anda hjá börnunum. Aðeins einn kennari af átta sem rætt var 

við sagðist hafa þekkingu á barnabókum. Á hverju hausti sagðist hann lesa 

allar nýútkomnar íslenskar barna- og unglingabækur og auk þess stóran hluta 

þýddra barna- og unglingabóka. Leggur hann áherslu á að velja það úr þýddu 

verkunum sem honum þykir líklegt að höfði til barna og unglinga. Auk þess 

að starfa sem íslenskukennari sinnir hann starfi bókasafnskennara við sama 

skóla. Í rýnihópnum með unglingunum við þennan sama skóla kom fram að 

þeir eru ánægðir með þekkingu þessa kennara á bókum, leita mikið til hans 

og segja að hann þekki „bara allar bækurnar á safninu og viti alltaf hvað 

krakkarnir vilja“. Hann virðist leggja sig fram um að kynnast nemendum og 

áhugamálum þeirra og komast þannig að því hvaða lesefni hentar hverjum og 

einum.  

Þrátt fyrir að hinir kennararnir sjö segðust hafa áhyggjur af 

þekkingarskorti sínum á barnabókum var ekkert sem benti til þess í svörunum 

að þeir hygðust bæta úr þessum skorti. Við frekari umræður kom í ljós að 

þekking þeirra er á nokkuð ólíku stigi og þeir nota allir barna- og 

unglingabækur að einhverju marki í kennslunni í mismiklum mæli þó. Með 

nýtingu á barna- og unglingabókum er átt við að kennararnir velji bækur og 

noti þær til íslenskukennslu en þeir virðast ekki fylgjast með útgáfu nýrra 

bóka og sögðust ekki búa yfir þekkingu til að leiðbeina nemendum um bækur 

til yndislestrar eða til að ræða um bækur við nemendur. Kennari í Fjallaskóla 

sagði að barnabækur væru notaðar á skemmtilegan hátt í skólanum. Á 
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miðstigi hefði t.d. verið unnið með bækur eftir Astrid Lindgren, fyrst sem 

undirbúning fyrir framsögn og síðan til að búa til handrit að árshátíðaratriði. Í 

þessum sama skóla notuðu kennarar unglingadeildarinnar bókina „Benjamín 

Dúfa“ svo mánuðum skipti í tengslum við málfræði, ritun, orðaforða, efnistök 

og boðskap. Við lok þeirrar vinnu skrifuðu nemendur bréf til höfundar til að 

spyrja út í ýmis atriði í bókinni og fengu mjög persónulegt bréf til baka. 

Kennarar Fjallaskóla virtust vera tilbúnir að leggja vinnu í að aðstoða 

nemendur við að velja sér lesefni. Sérstaklega töldu þeir drengi þurfa á 

aðstoð að halda. Sem dæmi um aðstoð komu þeir með teiknimyndasögur að 

heiman til að vekja áhugahvöt drengjanna og kom fram að það hefði borið 

góðan árangur. Þá nýtti annar kennaranna úr rannsókninni í Fjallaskóla tíma í 

foreldraviðtölum til umræðu um yndislestur.  

Álykta má að þekking kennara á barnabókum sé lykilatriði við sköpun 

betri yndislestrarskóla og mikilvægt sé að auka þekkingu þeirra á 

barnabókum. Cremin og félagar (2009, bls. 11−19) stóðu fyrir 

umfangsmikilli rannsókn sem hafði þann tilgang að fræða kennara um 

barnabækur og skoða breytingar á kennslu þeirra og viðhorfum í kjölfarið. 

Eftir því sem á rannsóknina leið jókst þekking kennaranna á 

barnabókmenntum og þeir urðu öruggari með sig og fóru að endurmeta gildi 

þeirra til yndislestrar. Þessi aukna þekking leiddi til aukins áhuga sem 

kennarar miðluðu áfram til nemenda sinna. Einn kennaranna sagði að við það 

að taka þátt í rannsókninni hefði hún áttað sig á því að hún væri að hluta 

orsök þess að nemendur hefðu ekki haft áhuga á því að lesa sér til yndis. Hún 

sagðist hafa gert sér grein fyrir mikilvægi þess og hlutverki sínu við að ræða 

um bækur við nemendur og kynna þeim bækur. Í sömu rannsókn sagðist 

annar kennari ekki hafa gert sér grein fyrir því áður hve félagsleg athöfn 

lesturinn væri. 

Ljóst virðist að með aukinni þekkingu kennara á lestri, lestraraðferðum og 

þekkingu á bókum eykst hæfni þeirra til að ræða við nemendur um bækur og 

leiðbeina um val á þeim. National Reading Panel nefndin (2000, bls.125) 

bendir á að það auðveldi nemendum skilning þegar kennarar hvetja þá til að 

spyrja spurninga um lesefnið, s.s. hvar, hvernig, hvenær, hvers vegna. Með 

því að fá nemendur til að spyrja slíkra spurninga og velta fyrir sér 

hugsanlegum svörum taki þeir meiri þátt í eigin lestri. Cremin og félagar 

(2009, bls. 11−19) fundu að kennarar þurfa að hafa þekkingu á þeim bókum 

sem nemendur lesa til að geta fylgt þeim eftir og til að geta spurt réttu 
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spurninganna. Jafnframt gerðu kennararnir sér grein fyrir því að aukin 

þekking á bókum gerði þeim kleift að taka þátt í umræðu við nemendur um 

bækurnar sem síðan leiddi til frekari umræðu nemenda á milli um bækur.  

Svo virðist sem íslenskir kennarar mættu standa sig betur á þessu sviði en 

samkvæmt rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur og félaga (2012, bls. 51) voru 

þeir ólíklegastir af samanburðarlöndunum (Englandi, Spáni og Tyrklandi) að 

ræða við nemendur um lesefni. 

Aðeins einn kennaranna í þessari rannsókn talaði um mikilvægi þess að 

þekkja bækur til að geta fylgt nemendum eftir í lestrinum og sagði það ekki 

síður mikilvægt en að koma þeim af stað við lesturinn. Sérstaklega væri þessi 

eftirfylgni mikilvæg fyrir þá nemendur sem ættu í erfiðleikum með að finna 

sér lesefni og sökkva sér niður í það.  

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006, bls. 40) segir að bókmenntauppeldi geri 

kröfur til kennara en hún segist hafa trú á því að slík vinna geti veitt 

kennurum ákveðna nautn, ekki síður en nemendum. Einn kennaranna á 

miðstigi skar sig úr þar sem hann er sá eini sem sagðist krefjast þess að 

nemendur lykju því lesefni sem þeir hefðu valið sér áður en þeir veldu annað. 

Hann sagðist illa að sér varðandi nýjar barna- og unglingabækur og 

leiðbeindi, að eigin sögn, nemendum aðallega um sitt eigið áhugasvið. Þetta 

er athyglisvert í ljósi þess að hann sagðist hvorki hafa lesið mikið sem barn, 

né lesa mikið um þessar mundir. Þetta viðhorf bendir til vanþekkingar á 

mikilvægi innri áhugahvatar nemenda en innri áhugahvöt er samkvæmt 

Eggen og Kauchak (2010, bls. 327) og McLean (2003, bls. 15) mikilvægur 

þáttur í skólastarfinu. Virðing kennara á vali nemenda eykur líkur á því að 

nemendur blómstri. Í ljósi þessa má draga þá ályktun að nemendur geti orðið  

kvíðnari við að fara ótroðnar slóðir í vali sínu, vitandi að þeir geti ekki skipt 

um skoðun heldur sitji uppi með sama lesefnið svo vikum eða mánuðum 

skiptir.  

Sá kennaranna sem minnsta þekkingu virtist hafa á barna- og 

unglingabókum virtist einnig skipta sér minnst af því hvernig lesefni 

nemendur veldu sér. Hann fór ekki með nemendum á bókasafnið og sagðist 

ekki geta séð fyrir sér umræður um bækur við nemendur sína. Nokkrir 

drengir í hans bekk voru að taka bækur sem ekki hæfðu þroskastigi þeirra, 

t.d. bækur í Smábarnabókaflokkum. Taldi kennarinn sig ekkert geta aðhafst 

„strákarnir væru bara svo áhugalausir“. Þessi kennari og nokkrir aðrir virtust 

leggja ábyrgðina á aðstoð við nemendur við val á bókum á starfsfólk 
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bókasafnanna. McLean (2003, bls. 23) segir að kennarar geti aldrei verið 

hlutlausir, þeir hafi ætíð áhrif á áhugahvöt nemenda sinna. Hann hefur 

jafnframt sagt að nemendur séu aldrei án áhugahvatar en kennarar geti dregið 

úr áhuga þeirra nemenda sem ekki eru áhugasamir um nám með því að láta 

þá afskiptalausa. Draga má þá ályktun að það hafi gerst í þessu tilviki. Það að 

kennarinn skiptir sér ekkert af lestri nemenda og lætur stjórnina alfarið í 

hendur starfsmanna bókasafnsins hafi dregið enn úr áhugahvöt þessara 

drengja.   

Svo virtist sem flestum kennaranna, sem rætt var við, eða sjö af átta, hafi 

mistekist eða þeir ekki reynt að kveikja áhugahvöt nemenda á lestri, 

sérstaklega drengja. Nokkrir gáfu í skyn að þeir teldu það ekki í sínum 

verkahring að vekja slíka áhugahvöt. McLean (2003, bls. 23) bendir á að 

kennarar bregðist frekar við þeim nemendum sem eru áhugasamir og séu 

líklegri til að hvetja þá áfram með jákvæðni og hrósi en láti áhugaminni 

nemendur frekar afskiptalausa með þeim afleiðingum að það dragi enn úr 

áhugahvöt þeirra sem hafa minni áhugahvöt fyrir. Þannig ýjar McLean að því 

að kennarar eigi sinn þátt í að skapa Mattheusaráhrif í yndislestri. Það er að 

hinir áhugameiri fái hvatningu og hrós sem auki enn áhuga þeirra en hinir 

áhugaminni séu látnir afskiptir sem dragi enn úr áhugahvöt þeirra. 

Með þá vitneskju í huga að áhugahvöt sé alltaf til staðar, aðeins mismikil 

og af fjölmörgum talin undirstaða alls náms (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 

283; McLean, 2003, bls. 7) er ljóst að mikilvægt er að efla áhugahvöt allra 

nemenda. Ekki má gleyma að nemendur sem búa yfir lítilli áhugahvöt þurfa 

meira á hvatningu að halda en hinir. Kennarar þurfa því að leggja sig fram 

um að virkja alla nemendur á lestrarsviðinu.  

Foreldrar eru miklir áhrifavaldar í lífi og skólagöngu barna sinna. 

Edmunds og Bauserman (2006, bls. 416) benda á að fjölskyldumeðlimir séu 

aðaluppspretta áhugahvatar barna sinna, þeir hafi meiri áhrif en kennarar. 

Þeim mun meiri þátt sem foreldrar taka í lestri barna sinna því jákvæðara 

verður viðhorf barnanna til lesturs (Siah og Kwok, 2010, bls. 173). 

Nemendur í rannsókninni töluðu margir um að foreldrar þeirra hvettu þá helst 

áfram. Mun fleiri nefndu mæður sínar en feður í þessu samhengi. Skýr 

samsvörun var milli þess hve mikið nemendur sögðust lesa og hve mikið þeir 

sögðu foreldra sína lesa. Rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur og félaga 

(2012, bls. 85-86) styður þessa niðurstöðu en þar kemur skýrt fram að fjöldi 

bóka á heimili hafði áhrif á lestraráhuga barna. Auður Magndís Leiknisdóttir 



79 

Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir 

og Friðrik H. Jónsson. taka í sama streng í skýrslunni „Staða lestrarkennslu í 

íslenskum grunnskólum” og segja mikilvægi lestrarstunda með foreldrum 

hafa sannað gildi sitt. Foreldrar eigi að lesa áfram fyrir börnin eins lengi og 

þau vilji hlusta og ræða um bækur við þau. Það efli áhuga barna á lestri og 

styrki þau í námi en þau fundu hins vegar að því miður fara afskipti foreldra 

af lestrarnámi minnkandi eftir því sem börnin eldist og áhugi barna á lestri 

dvíni í kjölfarið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009, bls. 110, 

117−118). 

Þó fjölskyldan hafi jákvætt viðhorf til bóklesturs eru viðhorf barnanna 

mikilvægust. Brynhildur Þórarinsdóttir (2009, bls. 571) segir að börn sem eru 

dugleg að lesa eigi það sameiginlegt að vera jákvæð í garð bókmennta og hafi 

sjálfstæðar skoðanir á lesefni. Bóklestur sé afþreying í þeirra augum og 

tækifæri til fróðleiks. Þá má sjá að sterk sjálfsmynd tengist áhuga á lestri og 

börn sem telja sig slaka námsmenn eru síður líkleg til að lesa Þá eru 

unglingar sem standa sig best í skólanum 1,4 sinnum líklegri til að lesa bækur 

daglega að teknu tilliti til annarra þátta en líkurnar eru 0,86 sinnum lægri 

meðal þeirra sem standa sig slakast í skóla. (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 46−47).  

Ingibjörg Auðunsdóttir (2013, bls. 114) bendir á að sé vilji til að auka 

skuldbindingu foreldra gagnvart lestrarnámi barna sinna, þá þurfi að auka og 

bjóða þeim upp á fræðslu og fjölga samstarfsverkefnum skóla og heimila, 

þannig að foreldrar geti stutt börnin sín heima við og unnið í samræmi við 

starfið sem fram fer í skólanum.  

7.4 Kynjamunur í lestri og val nemenda á lesefni 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu mikinn kynjamun á því hvernig 

nemendum gengur að velja lesefni. Fram kom að drengjum gengur verr að 

velja lesefni og sýna lestri lítinn áhuga. Sumir drengjanna virðast hafa 

tilhneigingu til að velja lesefni sem ekki er í samræmi við aldur og þroska og 

velja sér samskonar bækur og þeir eru vanir að taka. Þeir velja frekar tímarit 

en stúlkur velja skáldsögur og virðast óhræddar við að fara ótroðnar slóðir í 

vali á lesefni. Svo virðist einnig sem kennarar hafi síður náð að vekja áhuga 

drengja á lestri. Þeir nemendur sem hafa áhuga á yndislestri eru sjaldnast í 

vandræðum með að finna sér lesefni.  
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Sá kynjamunur sem fram kom í rannsókninni virðist afgerandi. Þetta er 

samræmi við niðurstöðu Blair og Stanford (2004, bls. 452−460) sem gerðu 

tveggja ára mannfræðilega tilviksrannsókn með drengjum á mið- og 

unglingastigi og fundu nokkur þemu sem komu ítrekað fram í vali drengja á 

lesefni. Best gekk þegar lesefnið tengdist áhugamálum drengjanna, lesturinn 

var aðgerðamiðaður, þegar lesefnið var skemmtilegt og lesturinn hafði 

tilgang. Einnig kom fram í sömu rannsókn að drengir væru vandlátari en 

stúlkur á lesefni og væri umhugaðra en stúlkum um að lesefnið tengdist 

áhugamálunum. Þetta kemur heim og saman við það sem fram kom í 

rannsókninni sem hér um ræðir. Þar talaði einn kennaranna á unglingastigi 

um að sumum drengjum hætti til að festast í sama farinu hvað bókaval snerti 

og væru jafnvel enn að taka sömu bækur og þeir höfðu verið að taka í 5. 

bekk.  

Í máli nokkurra kennara í rannsókninni kom fram að meira virðist vera um 

að drengir ljúki ekki við lesefni sitt og skipti ört um bækur. Þeir töluðu um að 

alltaf væru nokkrir, aðallega drengir, sem vildu skipta oft um bækur og ættu 

erfitt með að finna sér lesefni við hæfi. Sá kennaranna sem hvað minnst 

fylgdist með bókavali nemenda sinna taldi þetta yfirleitt „bara ganga vel“. 

Leiða má að því líkur að þar sem ekki hefur tekist að vekja áhugahvöt þessara 

drengja þá noti þeir tíð bókaskipti sem flóttaleið frá því að lesa. Drengirnir 

virðast ekki ná tengslum við viðfangsefnið og bregða þess vegna á það ráð að 

nýta tímann sem ætlaður er til yndislestrar til að ganga á milli bókasafnsins 

og kennslustofunnar. Í rannsókn Cremin og félaga (2009, bls. 13) setti 

kennari upp sérstakt strákabókasafn í kennslustofunni. Kynnti hann sér 

jafnframt lesefnið til að geta betur rætt það við drengina. Önnur leið er sú 

sem Kelly Gallagher (2009, bls.53), fræðimaður og kennari, beitir en hann  

hefur rannsakað SSR hljóðlestraraðferðina og auk þess kennt unglingum 

lestur í fjöldamörg ár. Hann sagði nemendum t.d. frá áhugaverðri bók sem 

hann hefði lesið og jafnframt að til væru þrjú eintök á bókasafni skólans og 

hvatti þá til að ná sér í bókina. Að nokkrum dögum liðnum voru tvö 

eintakanna enn á bókasafninu. Hann tók eintökin, fór með þau í 

kennslustofuna og las nokkrar málsgreinar úr bókinni og bauð hana síðan til 

útláns. Margir vildu þá fá bókina lánaða og útbjó hann þá biðlista fyrir 

nemendur. Gallagher komst að þeirri niðurstöðu að áhrifaríkara geti verið að 

fara með bækur til nemenda fremur en að fara með nemendur á bókasafnið. 
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Af þessu má draga þá ályktun að kennarar þurfi að vera tilbúnir að leggja sig 

fram um að kynna bækur fyrir nemendum og finna þær leiðir sem virka best.  

MacLean (2003. bls. 23) gerir grein fyrir hlutverki kennara og á hvern hátt 

þeir geta virkjað áhugahvöt nemenda. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess 

að kennarar fari með nemendum á bókasafnið, ræði um áhugamál þeirra og 

reyni að finna lesefni í samræmi við það. ´ 

Í rýnihópaviðtölunum kom fram að svo virðist sem skáldsögur með drengi 

sem aðalpersónur höfði jafnt til beggja kynja (sbr. Harry Potter) en bækur þar 

sem stelpur eru aðalpersónur höfði eingöngu til stúlkna (sbr. Aþena - dagbók 

prinsessu ). Í viðtölunum við kennarana kom fram að stúlkur væru tilbúnari 

til að prófa að velja ýmsar og ólíkar bækur á meðan drengir væru varkárari og 

héldu sig frekar á öruggum slóðum. Þetta samrýmist niðurstöðum Blair og 

Stanford (2004, bls. 452−460) en þær komust að því að drengjum er 

mikilvægara að lesefni höfði til áhugamála þeirra, þeir þurfa í mörgum 

tilfellum lengri tíma til undirbúnings fyrir lesturinn en þegar þeir loks setjast 

niður og byrja að lesa þá sé einbeitingin yfirleitt ekki minni. Það sem kom 

hins vegar fram í rannsókn Blair og Stanford en ekki í þessari rannsókn var 

að drengir vilja frekar lesefni sem þeir geta notað sem umræðuefni við 

bekkjarfélaga sína. Í rannsókn á verkefninu „Fágæti og furðuverk“ sem lagt 

var fyrir nemendur í 4. bekk voru nemendur spurðir hvað þeir vildu helst lesa 

en þeir gátu valið á milli þriggja flokka lesefnis sem voru: grín og tímarit, 

skáldsögur og fræðibækur. Drengirnir völdu grín og tímarit í fyrsta sæti, 

skáldsögur í annað sætið en fræðibækur lentu í því þriðja sæti. Hjá stúlkunum 

var þessu öfugt farið. Skáldsögur lentu í fyrsta sæti, þá fræðibækur en grín og 

tímarit í þriðja sæti. Uppáhaldslesefni drengja var Andrés önd og Syrpa 

(Ingibjörg Auðunsdóttir 2013, bls. 121). Markmið verkefnisins „Fágæti og 

furðuverk“ var að hvetja nemendur og foreldra þeirra til aukins lestrar og 

samveru. Ingibjörg Auðunsdóttir segir helstu niðurstöður verkefnisins hafa 

leitt í ljós að verkefnið hafði jákvæð áhrif á lestur barna heima og fjöldi 

sameiginlegra lestrarstunda á heimilinu jókst meðan á verkefninu stóð. Þrátt 

fyrir að verkefnaskil drengjanna væru lakari en stúlknanna sýndu drengirnir 

meiri og einbeittari áhuga. Það mátti sjá á því að þeir spurðu meira um 

verkefnið, hvenær það hæfist aftur, hvenær þeir fengju að velja sér poka og 

einnig lýstu þeir ánægju sinni með verkefnið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, 

bls. 124).  
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Það sama var uppi á teningnum í rannsókn Ingibjargar og þeirri rannsókn 

sem hér um ræðir; drengirnir höfðu mikinn áhuga á að lesa Syrpu. Einn 

kennaranna í rannsókninni sem kenndi 7. bekk, hafði af þessu áhyggjur og 

sagði drengina ekki þroskast nægilega sem lesendur þegar þeir festust í þessu 

fari. Hægt var að greina sama tón hjá fleiri kennurum þó þeir væru ekki jafn 

eindregnir í afstöðu sinni. Þessar áhyggjur eru þó óþarfar miðað við það sem 

Carol Tilley (2009) lektor í bókasafns- og upplýsingafræði segir. Hún hefur 

rannsakað lestur teiknimyndasagna hjá börnum og vekur athygli á því að 

þrátt fyrir að þær hafi verið gefnar út í dagblöðum frá 1890 og notið mikillar 

hylli almennings þá hafi þær ekki notið þeirrar virðingar sem þær eiga skilið 

hjá kennurum og bókasafnsfræðingum. Segir hún börn græða á lestri þeirra, 

að minnsta kosti til jafns á við lestur hefðbundinna bóka. Hluta af 

gagnrýninni segir hún stafa af ótta við að börnin skoði bara myndirnar en lesi 

ekki textann, það geti vissulega átt við í einhverjum tilvikum en það sama 

gildi þá um allar þær bækur sem innihalda einhverjar myndir. Tilley segir 

textann jafn flókinn og í hefðbundnum bókum og reyni ekki síður á 

nemendur og því sé mikilvægt að þeir sem komi að lestri barna geri sér grein 

fyrir því að lestur teiknimyndasagna sé góður fyrir námsþroskann auk þess 

sem hann geti leitt til áhuga barna á annars konar bókmenntum.  

Nemendum í rannsókninni varð tíðrætt um mikilvægi þess að bækur 

höfðuðu til áhugamála þeirra, einnig nefndu þeir að bækur ættu að vera 

fyndnar, ógnvekjandi og spennandi. Edmunds og Bauserman (2006 bls. 

415−422) gerðu rannsókn með 91 nemanda í 4. bekk í suðvesturríkjum 

Bandaríkjanna. Þeir skoðuðu hvers konar bókum nemendur hefðu áhuga á og 

hvað hvetti þá til lestrar. Niðurstöðurnar voru sambærilegar við niðurstöður 

þessarar rannsóknar, nemendur vilja bækur sem eru fyndnar, spennandi og 

ógnvekjandi. 

Brynhildur Þórarinsdóttir tók rýnihópaviðtöl (2009, bls. 573) við börn sem 

skilgreina má sem sérlega áhugasama nemendur og var tilgangurinn að draga 

upp mynd af barnunga fyrirmyndarlesaranum og leggja þannig lóð á 

vogarskálarnar til lestrareflingar í grunnskólum. Flestir þátttakendurnir voru 

9−10 ára gamlir en rannsóknin náði einnig til 11 ára barna. Það er sami aldur 

og yngstu nemendurnir í þessari rannsókn. Rætt var við þrjá fjögurra manna 

hópa og voru stúlkur í meirihluta. Niðurstöðurnar voru í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Börnin voru sammála um að það sem 

einkenndi góða barnabók væri að hún þyrfti að vera spennandi og fyndin. 
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Rannsókn Brynhildar sýndi einnig að bókaflokkar nutu vinsælda hjá 

börnunum. Andrésblöð og Syrpur voru nefnd sem vinsælt lesefni.  

7.5 Áhugahvetjandi aðgerðir og lestraraðstaða 

nemenda 

Nemendur voru sammála um mikilvægi þess að fá rithöfunda í heimsókn í 

skólana, en einnig töldu þeir mikilvægt að velja sjálfir bækur, að bókakápur 

væru aðlaðandi og þær „seldu“ í raun bókina. Þá nefndu þeir mikilvægi þess 

að höfða til áhugamála barna og unglinga og bækurnar væru ekki á of þungu 

máli. Nokkrir töluðu um að leturstærð skipti máli, gott væri að hafa myndir 

og það virkaði fráhrindandi að hafa of mikið lesmál á hverri síðu. 

Þorgrímur Þráinsson rithöfundur virðist, miðað við niðurstöður 

viðtalanna, vera duglegur að ferðast um landið að kynna bækur sínar. Nefndu 

nemendur í öllum rýnihópunum og sjö kennarar af átta að heimsóknir hans í 

skólana hefðu haft lestrarhvetjandi áhrif.   

Í rannsókninni kom fram að allir kennararnir leggja á það áherslu að 

nemendur velji sjálfir bækur til lestrar. Í rannsóknum Edmunds og 

Bauserman (2006, bls. 417) og Wigfield, o.fl., (2004, bls. 303) kemur fram 

mikilvægi þess fyrir nemendur að geta sjálfir valið sér lesefni og það auki 

innri áhugahvöt þeirra. Þetta á aðallega við þegar nemendur velja sér bækur 

til yndislestrar en kemur einnig við sögu við val fræðibóka. Þrátt fyrir að 

kennararnir í rannsókninni virði sjálfræði nemenda í bókavali, sögðust tveir 

þeirra reyna að beina bókavali þeirra í ákveðna átt án þess að stýra því beint 

því þeir höfðu af því áhyggjur að nemendur festust í sama farinu og 

þroskuðust þar af leiðandi ekki sem lesendur. Töldu þeir mikilvægt að 

nemendur kynntust fjölbreyttu úrvali bóka og augljóst var að þeir báru hag 

nemenda sinna fyrir brjósti. Hvorugum þessara kennara fannst þeim verða 

mikið ágengt í þessari viðleitni sinni.  

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) hefur skoðað hvernig gera megi börn að 

bókaormum. Hún segir að besta leiðin til að kenna börnum að njóta 

bókmennta sé að fá þau til að lesa sem mest. Þannig eflist lestrarinnlifun og 

nautn barnanna og upp ljúkist nýjar dyr að textanum. Brynhildur talar 

jafnframt um að þessi mikilvægi þáttur, nautnin, verði oft útundan í 

skólastarfi þar sem þátturinn sé illmælanlegur.  
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Sem dæmi um lestrarhvetjandi aðgerð sem kom fram í rannsókninni hefur 

verið farin sú leið í Vatnaskóla að kennari fer og les fyrir nemendur 

unglingadeildar og velur til lestrarins efni sem gæti höfðað til unglinganna en 

þeir eru ekki taldir líklegir til að velja sjálfir. Þetta er hugsað til að auka 

fjölbreytni í lesefni unglinganna og kynna fyrir þeim fjölbreyttar bækur. 

Unglingarnir í rýnihóp þessa skóla voru ánægðir með þetta framtak og 

sögðust gjarnan vilja halda því áfram. Fram kom að stundum verða 

unglingarnir spenntir yfir bóklestrinum og fara á bókasafnið og taka bókina 

til að geta lokið við hana á eigin hraða. 

Pegg og Bartelheim (2011, bls.5−6) mælast til þess með niðurstöðu 

rannsóknar sinnar í huga að kennarar auki þann tíma sem þeir nota í upplestur 

fyrir nemendur. Ekki eingöngu eigi börn skilið að hlusta á og njóta góðra 

bókmennta heldur hafi rannsókn þeirra sýnt fram á að með því að auka tíma 

til upplestrar venjist nemendur á að njóta upplestrar og það hafi í för með sér 

að sá tími sem þeir endast sjálfir til yndislestrar eykst. Rannsóknir styðja að 

svo virðist sem nemendur á öllum aldri geti notið hlustunar (Edmunds og 

Bauserman, 2006, bls. 420; Hildur Óladóttir, 2010, bls. 53; Krashen, 2004, 

bls. 78). 

Af þessu má draga þá ályktun að tíma til upplestrar sé vel varið. Ekki 

einungis gefur hann nemendum tækifæri til að njóta góðra bókmennta, sem 

þeir hugsanlega hefðu ekki kynnst að öðrum kosti, heldur virðist hann auka 

lestraráhuga nemendanna.   

Nemendurnir sem rætt var við sögðu að lestraraðstæður skiptu þá 

talsverðu máli. Unglingarnir töluðu um að lestraraðstaðan í skólunum væri 

slök, þar væri ónæði og  óþægilegt væri að sitja og lesa við kennsluborðin.  

Kennararnir sögðu að nemendum væri frjálst að liggja á gólfinu ef þeir vildu.  

Á miðstigi höfðu kennarar hins vegar greinilega lagt vinnu í að útbúa 

hugguleg lestrarhorn með þykkum sessum og púðum, sem hjá nokkrum var 

stúkað af með bókahillum. Slæmar aðstæður til lestrar í kennslustofunni 

virðast geta haft áhrif á áhugahvöt nemenda og dregið úr áhuga þeirra á 

yndislestri en Kristín Aðalsteinsdóttur og fleiri (2012, bls. 83, 96) fundu að 

kennarar hér á landi virðast ólíklegri til að leggja áherslu á góða 

lestraraðstöðu fyrir nemendur sína en kennarar í hinum Evrópulöndunum sem 

rannsókn þeirra náði til. Á meðan einungis um helmingur íslenskra kennara 

hefur útbúið sérstakt lestrarhorn í stofunni sinni hafa um 90% kennara í 

hinum löndunum gert svo.  
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Nemendur voru spurðir hvort þeir ræddu sín á milli um bækur og kom í 

ljós að lítið var um slíka umræðu. Í rannsókn Edmunds og Bauserman (2006, 

bls. 420) kom í ljós að nemendur njóta þess að vera sagt frá bókum sem aðrir 

eru að lesa. Nefndu þeir bæði formlegar bókakynningar nemenda og 

óformlegar bókaumræður á milli nemenda. Af þessu mætti draga þá ályktun 

að kennarar gætu nýtt meiri tíma í bókakynningar og umræður sem gæti 

auðveldað nemendum sem eiga erfitt með að finna sér lesefni og gæti orðið 

til þess að nemendur veldu fjölbreyttara lesefni.  

Marzano (2004, bls. 43-35) segir að góður undirbúningur og þekking 

kennara sé einn af grunnþáttunum í hugmyndafræði SSR, sem hvetur 

nemendur til að spjalla saman um lesefnið eða vinna með það á annan hátt til 

að skilja efnið betur. 

7.6 Skólabókasöfn og skráningar á lestri 

nemenda 

Almennt voru bæði kennarar og nemendur í rannsókninni ánægðir með 

þjónustu bókasafna í sínum skóla. Töldu sjö kennarar af átta starfsmenn 

bókasafnanna betur að sér varðandi barna- og unglingabækur en þeir sjálfir 

og sendu því nemendur þangað fremur en að leiðbeina þeim sjálfir um val á 

lesefni. 

Mikilvægi bókasafna og þá sérstaklega skólabókasafna verður seint 

ofmetið. Börn fá stóran hluta lesefnis síns frá bókasöfnum af ýmsu tagi. Til 

að mögulegt sé að notast við barna- og unglingabækur í skólum þurfa 

nemendur að hafa gott aðgengi að fjölbreyttum bókakosti sem getur haft 

jákvæð áhrif á áhugahvöt þeirra (Edmunds og Bauserman ,2006, bls. 417; 

Krashen, 2004, bls. 35; Ragnheiður Gestsdóttir, 2005, bls. 111). Í rannsókn 

Hildar Óladóttur (2009, bls. 53) kom áhugi unglinga skýrt fram. Þeir vilja fá 

tíma til yndislestrar og þeir vilja einnig að kennararnir fari með þeim á 

bókasafnið. Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 10) kemur fram að skólasöfn eigi að 

veita aðgang að lesefni við hæfi hvers og eins og æskilegt sé að kennari á 

skólasafni veiti nemendum ráðgjöf við bókval.  

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 224−228) er ekki vikið að þessu hlutverki bókasafna heldur er 

aðaláherslan lögð á miðlalæsi og ábyrga netnotkun. Í rannsókn Edmunds og 
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Bauserman (2006, bls. 416) kom í ljós að skólabókasöfn voru í fyrsta sæti 

sem áhrifavaldar nemenda við bókaval, því næst komu kennarar, þá 

fjölskyldumeðlimir og jafningjar ráku lestina. Út frá þessu má álykta að eins 

og Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2009, bls. 83) segja; að faglegt og drífandi starf á skólabókasöfnum sé 

nauðsynlegt til að stuðla að góðri nýtingu á bókasöfnum og auknum 

tómstundalestri nemenda. Hæfir skólasafnskennararar geta hvatt til lestrar og 

stutt nemendur við að þróa smekk sinn á bókum. Því þarf starfsfólkið að 

þekkja vel til bókakostsins og nýrra útgáfa og ekki síður að vera tilbúið að 

setja sig í spor nemenda og mæta þeim þar sem þeir eru staddir.  

Val barna og unglinga á lesefni. 

Löngum hefur það vakið forvitni kennara, bókasafnsfræðinga og rannsakenda 

hvað það er sem börn og unglingar vilja lesa. Rannsakendur hafa notað ýmsar 

aðferðir til að leita svara við spurningunni. Rannsóknarniðurstöður eru 

líklegar til að framkalla örmyndir (e. temporal snapshot) en ekki varanlegar 

niðurstöður (Clark og Rumbold, 2006, bls. 13).  

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar leiddi í ljós fjölbreyttan áhuga 

nemenda á bókum. Vinsælustu bækurnar árið 2013 virtust í rýnihópunum á 

miðstigi þær sömu og bækur íslensku nemendanna í rannsókn Kristínar 

Aðalsteinsdóttur o.fl (2013, bls. 99) eða Skúli skelfir, Syrpa, Gæsahúð, 

Dagbækur Berts og Kafteinn ofurbrók. Dagbækur Berts og Syrpa höfða 

frekar til drengja en hinar virðast höfða jafnt til beggja kynja. Nemendur 

unglingadeilda nefndu frekar bókaflokka eins og Ljósaskipta seríuna, 

Hungurleikana og Manga teiknimyndaseríuna. Harry Potter skar sig úr að því 

leyti að bækurnar um hann voru lesnar bæði á mið- og unglingastigi. Lestur á 

þeirri bókaseríu virðist vera á undanhaldi og sögðu þó nokkrir nemendanna 

að þeir nenntu ekki að lesa bækurnar eftir að hafa horft á myndirnar. Það væri 

þannig, að þeirra sögn, að skemmtilegra væri að horfa á kvikmyndir eftir 

bókahandritum eftir að hafa lesið bækurnar en eiginlega væri ekkert varið í 

að hafa það á hinn veginn. Má vera að þá sé ekkert lengur eftir fyrir 

ímyndunarafl lesandans þegar búið er að setja sögurnar upp á hvíta tjaldið. 
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8. Lokaorð 

„Lestrarkunnátta er lykill að andans auði þjóðarinnar“, ritaði Guðmundur 

Finnbogason (1903. bls. 53) í bók sinni Lýðmenntun árið 1903 og eiga þessi 

orð ekki síður við í dag. Þrátt fyrir að nú séu í boði fjölmargir aðrir miðlar er 

lestur enn jafn mikilvægur. Rétt eins og Kristín Aðalsteinsdóttir o.fl. (2013, 

bls. 110) segja, þá býður lestur upp á tækifæri til að njóta, til að sækja sér 

þekkingu og til að auka á ímyndunarafl og sköpun. Rannsóknum, 

fræðimönnum og námskrám ber almennt saman um að lestur sé mikilvægt 

námstæki og góð lestrarkunnátta sé grunnurinn að öllu námi.  

Eins og við er að búast þegar skólastarf er skoðað kemur í ljós að margt er 

vel gert og annað má betur fara. Ein af athyglisverðustu niðurstöðum 

rannsóknarinnar er vanþekking kennara á barnabókum og að gera þarf 

kennara mun meðvitaðri um hlutverk sitt en nú er. Auka þarf fræðslu til 

þeirra og auka þekkingu kennara á barnabókum. Forsendur þess að kennarar 

geti aukið bókaumræðu sína er að efla þekkingu þeirra og áhuga á barna- og 

unglingabókum.  

Mikilverðasta verkefnið varðandi yndislestur er að vekja og viðhalda 

áhugahvöt. Með því að fá börn til að lesa áhugavert efni eru þau líklegri til að 

njóta lestursins og þar af leiðandi til að lesa meira. Verkefni hinna fullorðnu, 

bæði kennara og foreldra, snýst því fyrst og fremst um að auðvelda aðgengi 

barna að góðu lesefni, hvetja þau til lestrar og vera til staðar til að ræða 

lesefnið. Það þarf að kenna börnum að njóta lestrar ekki síður en að kenna 

þeim að lesa. Sérstaklega þarf að huga að drengjum í þessu sambandi en svo 

virðist sem síður gangi að vekja áhugahvöt þeirra.  

Rannsakandi vill taka undir orð Ragnheiðar Gestsdóttur (2005, bls. 114) 

en hún segist eiga þá ósk að sjálfstæður lestur taki yfir meginhluta 

móðurmálsnámsins. Kennarar myndu sinna þessum þætti af alúð og 

kostgæfni og ekki gefast upp fyrr en hver einasti nemandi væri orðinn virkur 

lesandi. Kennarar myndu fylgjast vel með bókaútgáfu og kynna höfunda og 

bæði nýjar og gamlar bækur. Umræða myndi síðan örva áhuga nemendanna á 

lestri og gera þeim kleift að tileinka sér bókmenntir og ræða um þær á síðari 

skólastigum.  
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8.1 Framtíðarsýn og frekari rannsóknir  

Tvö hugtök eru afgerandi mikilvæg í þessari umræðu en þau eru áhugi og 

þekking. Rannsakandi varð fyrir miklum áhrifum af rannsókn Cremin og 

félaga (2009) og vill gjarnan sjá slíka rannsókn framkvæmda hér á landi. Sú 

rannsókn beindist að áhrifum aukinnar þekkingar kennara á yndislestri 

nemenda. Líklegt má telja að niðurstöður slíkrar rannsóknar yrðu 

sambærilegar hér á landi, þ.e. að um leið og þekking kennaranna eykst vakni 

áhugi þeirra. Niðurstöðurnar ættu að vera hvatning til að fara af stað með 

sambærilegt verkefni hér á landi því miðað við niðurstöður rannsóknarinnar 

er þekking kennara á barna- og unglingabókum ekki mikil.  

Áhugahvötin er grunnur að því að nemendur lesi sér til ánægju og 

yndisauka og þeir munu aldrei stunda lestur utan skóla nema fyrir tilstilli 

áhugahvatarinnar. Athyglisvert væri að skoða hversu meðvitaðir kennarar eru 

um áhugahvöt nemenda og hvað hægt er að gera til að auka við hana. 

Mikilvægt er því að gera frekari rannsóknir á því hvernig unnt er að auka 

áhugahvöt nemenda í lestri. Það er ekki nóg að nemendur séu góðir lesarar ef 

þeir nýta það ekki til lestrar.  

Að lokum væri gaman að sjá frekari rannsóknir á hinum mikla kynjamun 

sem birtist í þessari rannsókn og skoða af hverju hann stafar og hvort og þá 

hvað unnt er að gera til að auka áhugahvöt drengja í lestri.  

Síðast en ekki síst vill rannsakandi setja hin miklu áhrif foreldra í 

forgrunn. Foreldrar eru mikilvægustu aðilarnir þegar kemur að áhugahvöt 

barna. Leggja þarf talsvert af mörkum til að gera foreldrum grein fyrir þessari 

ábyrgð, hlúa vel að þeim, styðja þá og hvetja á ýmsan máta. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi fyrir kennara 
 

Nýtir þú barna- og unglingabækur til kennslu?  

Telur þú að námskráin geri ráð fyrir því að barnabækur séu nýttar til 

kennslu?  

Hversu mikill tími er að jafnaði nýttur til yndislestrar í þínum bekk?  

Er aðstaða fyrir nemendur eða notalegur staður til að lesa frjálst í 

skólanum ?  

Nýtið þið skráningarkerfi til að sjá hvaða bækur nemendur velja að lesa? 

Hafa nemendur tækifæri til að kynna/ræða um þær bækur sem þeir eru að 

lesa? 

Spjalla nemendur sín á milli um bækurnar sem þeir lesa?  

Leiðbeinir þú nemendum varðandi lesefni  

Ef já, hvernig gerir þú það? 

Hvaða leiðir telur þú að nemendur noti við að velja lesefni?  

Hvernig finnst þér nemendum ganga að finna sér lesefni ?  

Hvers konar bækur velja nemendur (Til vara: s.s. skáldsögur, 

teiknimyndasögur, syrpur, bókaflokka (s.s. Harry Potter).  

Finnst þér drengir og stúlkur velja ólíkar bækur? 

 Finnur þú mun á drengjum og stúlkum varðandi það hvernig þeim gengur 

að velja sér lesefni? 

Hvert er viðhorf þitt til þess að auka lestur í skólum?  

Telur þú að lestrarvenjur þínar hafi áhrif inn í skólastofuna ? 

Telur þú að viðhorf þín til lestrar hafi áhrif á lestur nemenda þinna?  

Hvernig upplifir þú að skólabókasafnið standi? 

Er nægilegt aðgengi að vinsælum bókum?  

Virðast bókasafnsverðir vera meðvitaðir um það hvað nemendur vilja? 

Telur þú þig þekkja vel til nýjustu barna og unglingabóka sem út hafa 

verið gefnar ?  

Telur þú þig nýta barna- og unglingabókmenntir í kennslunni ? 

Kannast þú við SSR kennsluaðferðina? 

Ef já, telur þú þig nýta þær átta aðferðir sem talað er um að skipti 

máli við að innleiða yndislestur? 

Hvernig verð þú tímanum á meðan nemendur eru í yndislestrarstund? 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi fyrir rýnihópa nemenda  
 

Hvar fáið þið helst bækur til að lesa t.d. almenningsbókasöfn, 

skólabókasöfn, gjafir, annað 

Hver hvetur ykkur til lestrar 

Hvar fáið þið helst hugmyndir að lesefni 

Hvenær er best að lesa  

Hvar er best að lesa bæði heima og í skólanum 

Hvaðan fáið þið hugmyndir að lesefni 

Finnst ykkur að það ætti að gefa ykkur meiri tíma til að lesa í skólanum og 

af hverju ætti þá að vera minna t.d. í íslensku?  

Hvernig er að lesa í skólanum, hafið þið t.d. eitthvert kósý- horn eða 

annan stað til að lesa? Myndi það skipta máli/ skiptir það máli   

Eru til stráka og stelpubækur getið þið komið með dæmi um slíkt  

Hvernig haldið þið að sé best að auka áhuga krakka og unglinga á því að 

lesa?  

Hvernig finnst ykkur að lesa, gaman/ sæmilegt/ leiðinlegt  eftir hverju fer 

það  

Hvernig finnst ykkur að góðar bækur eigi að vera t.d. spennandi, 

skemmtilegar, dularfullar, hryllingssögur, fyndnar, annað  

Heima 

Lesið þið heima ykkur til skemmtunar (ekki í skólabókum)  

Hverjar eru lestrarvenjur ykkar/fjölskyldunnar  
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til fræðslustjóra 

Akureyrarbæjar  
 

Karl Frímannsson fræðslustjóri   

Undirrituð er í meistaranámi í menntunarfræðum með áherslu á læsi við HA og 

hefur mikinn áhuga á að gera rannsókn á Akureyri, auk fleiri staða.  

Markmið rannsóknarinnar eru (a) að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á mið- 

og unglingastigi gagnvart yndislestri (b) að kanna hvernig kennarar á mið- og 

unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og kanna viðhorf þeirra til hans. 

Rannsóknarspurningin er: Með hvaða hætti má auka áhuga nemenda á yndislestri? 

Leiðsögukennari er Kristín Aðalsteinsdóttir prófessor við HA og ráðunautur er 

Sólveig Jónsdóttir aðjúnkt við HA. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og valin með það í huga að leggja áherslu á að 

safna lýsandi gögnum sem koma frá kennurum. Tekin verða viðtöl við kennara um 

vinnubrögð þeirra og kennsluhætti varðandi yndislestur. Einnig verður beðið um 

aðstoð frá kennurum við að stofna rýnihópa nemenda til að kanna viðhorf þeirra til 

yndislestrar. Þátttakendur munu fá kynningarbréf í hendur fyrir viðtölin þar sem þeir 

undirrita samþykki sitt til upptöku á viðtalinu og úrvinnslu þess. Foreldrar nemenda 

sem taka þátt í rýnihópunum munu einnig fá kynningarbréf þar sem óskað verður 

eftir að þeir undirriti samþykki sitt. Allt persónugreinanlegt efni verður tekið út úr 

samtölunum og þeim eytt að afritun lokinni. 

Rannsókn þessi mun verða tilkynnt til persónuverndar og lögð verður áhersla á að 

gögnin verði ekki greinanleg og að fyllsta trúnaðar verði gætt. Vonast rannsakandi til 

að þessi rannsókn verði til hagsbóta fyrir skólastarf á Akureyri og annarsstaðar og 

hægt verði að nýta rannsóknarniðurstöður sem lið í þróun skólastarfs því gott 

skólastarf erí sífelldri þróun og stöðugri leit að hinu besta fyrir nemendur. Hér með er 

leitað til þín um samþykki fyrir þitt leyti að þessi rannsókn fari fram í grunnskólum 

Akureyrar.  

 

Með kveðju Margrét Magnúsdóttir M.Ed nemi í menntunarfræðum við HA.  
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Fylgiskjal 4 Kynningarbréf til skólastjóra  
 

Kæri skólastjóri 

Ég heiti Margrét Magnúsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum með 

áherslu á læsi við HA og hef mikinn áhuga á að gera rannsókn í XXskóla. 

Markmið rannsóknarinnar eru (a) að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á mið- 

og unglingastigi gagnvart yndislestri (b) að kanna hvernig kennarar á mið- og 

unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og kanna viðhorf þeirra til hans. 

Rannsóknarspurningin er: Með hvaða hætti má auka áhuga nemenda á yndislestri? 

Mig langar að fara þess á leit að fá að taka viðtal við tvo kennara sem kenna 

íslensku á miðstigi skólans um þetta málefni. Einnig myndi ég fara þess á leit við 

viðkomandi kennara að þeir aðstoðuðu mig við að setja á stofn rýnihóp með 

nemendum sínum með því að benda mér á nemendur.  

Leiðbeinandi minn er Kristín Aðalsteinsdóttir prófessor við HA og ráðunautur er 

Sólveig Jónsdóttir aðjúnkt við HA.  

Vonast ég til að rannsóknin geti orðið til hagsbóta fyrir skólastarf og hægt verði 

að nýta niðurstöðurnar sem lið í þróun skólastarfs, því gott starf er í stöðugri þróun 

og felst meðal annars í leit að því besta fyrir nemendur. 

Lýsing á rannsókn:  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum við kennara og nemendur. Hyggst 

ég taka viðtöl við átta kennara úr fjórum skólum, tvo úr hverjum skóla. Einnig hyggst 

ég stofna rýnihóp nemenda við hvern skóla með aðstoð kennara. Fjórir til sex 

nemendur munu verða í hverjum rýnihóp. Meðal annars verður leitað eftir svörum 

við eftirfarandi atriðum:  

 Hvernig haga kennarar yndislestrarstundum  

 Hvernig aðstoða kennarar nemendur við að finna sér bækur  

 Hvaða leiðir eru farnar til að vinna meira með efnið  

 Hvaða leiðir fara kennarar til að vekja áhuga nemenda á bókum 

 Er kynjamunur á yndislestri hvað varðar bókaval og áhuga 

 Hvaða leiðir eru færar til að auka yndislestur barna og unglinga 
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Þagmælska og meðferð gagna:  
Það sem fram kemur í viðtölunum verður farið með sem trúnaðarmál. Í 

verkefnaskilum og úrvinnslu verður þess gætt að hvorki verði hægt að þekkja 

viðmælendur né skóla. Hljóðskrá viðtalanna verður geymd hjá undirritaðri og verður 

hún sú eina sem hefur aðgang að skránni. Hljóðskránni verður eytt um leið og 

undirrituð hefur lokið við rannsóknina. Rannsókn þessi verður tilkynnt til 

Persónuverndar. Áætluð verklok eru haustið 2013. 

 

                                            Margrét Magnúsdóttir nemi við kennaradeild HA 

 

 

  



105 

Fylgiskjal 5 Kynningarbréf til kennara 
 

Komdu sæl/sæll 

Ég heiti Margrét Magnúsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum með 

áherslu á læsi við HA . Ég er að nú að vinna við lokaritgerð mína til meistaraprófs. 

Vinnuheiti hennar er : Að auka áhuga nemenda á yndislestri.  

Markmið rannsóknarinnar eru (a) að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á mið- 

og unglingastigi gagnvart yndislestri (b) að kanna hvernig kennarar á mið- og 

unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og kanna viðhorf þeirra til hans. 

Rannsóknarspurningin er: Með hvaða hætti má auka áhuga nemenda á yndislestri? 

Skólastjóri hefur gefið leyfi sitt fyrir því að rannsóknin fari fram í XX skóla. 

Langar mig að fara þess á leit við þig að þú gefir þér tíma til að veita mér viðtal 

varðandi þetta málefni. Einnig langar mig að biðja þig að aðstoða við að velja fjóra 

til sex nemendur í rýnihóp sem ég mun taka viðtal við. Tilgangur þess er að skoða 

viðhorf nemenda til yndislestrar. Foreldrar nemenda sem taka þátt í rýnihópunum 

munu einnig fá kynningarbréf þar sem óskað verður eftir að þeir undirriti samþykki 

sitt. Leiðbeinandi minn er Kristín Aðalsteinsdóttir prófessor við HA og ráðunautur er 

Sólveig Jónsdóttir aðjúnkt við HA.  

Vonast ég til að rannsóknin geti orðið til hagsbóta fyrir skólastarf og hægt verði 

að nýta niðurstöðurnar sem lið í þróun skólastarfs, því gott starf er í stöðugri þróun 

og felst meðal annars í leit að því besta fyrir nemendur. 

 

Lýsing á rannsókn: 

Rannsóknin er eigindleg og byggir hún á viðtölum við kennara og nemendur. 

Hyggst ég taka viðtöl við átta kennara úr fjórum skólum, tvo úr hverjum skóla. 

Einnig hyggst ég stofna rýnihóp nemenda við hvern skóla með aðstoð kennara. Sex 

nemendur munu verða í hverjum rýnihóp. Meðal annars verður leitað eftir svörum 

við eftirfarandi atriðum: 

 Hvernig haga kennarar yndislestrarstundum 

 Hvernig aðstoða kennarar nemendur við að finna sér bækur 

 Hvaða leiðir eru farnar til að vinna meira með efnið 

 Hvaða leiðir fara kennarar til að vekja áhuga nemenda á bókum 

 Er kynjamunur á yndislestri hvað varðar bókaval og áhuga 
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 Hvaða leiðir eru færar til að auka yndislestur barna og unglinga 

 

Þagmælska og meðferð gagna: 

Það sem fram kemur í viðtölunum verður farið með sem trúnaðarmál. Í 

verkefnaskilum og úrvinnslu verður þess gætt að hvorki verði hægt að þekkja 

viðmælendur né skóla. Hljóðskrá viðtalanna verður geymd hjá undirritaðri og verður 

hún sú eina sem hefur aðgang að skránni. Hljóðskránni verður eytt um leið og 

undirrituð hefur lokið við rannsóknina. Rannsókn þessi verður tilkynnt til 

Persónuverndar. Áætluð verklok eru haustið 2013. 

 

Ég vona að þú takir vel í beiðni mína um viðtal. Þátttakendum er velkomið að fá 

frekari upplýsingar um rannsóknina ef óskað er 

                                    

 Með kveðju og fyrirfram þökk                                           

                        Margrét Magnúsdóttir M.Ed. nemi s. 844−0199 
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Fylgiskjal 6 Kynningarbréf til foreldra 
 

Kæra foreldri/forráðamaður 

Ég heiti Margrét Magnúsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum með 

áherslu á læsi við HA . Ég er að nú að vinna við lokaritgerð mína til meistaraprófs. 

Vinnuheiti hennar er: Að auka áhuga nemenda á yndislestri.  

Markmið rannsóknarinnar eru (a) að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á mið- 

og unglingastigi gagnvart yndislestri (b) að kanna hvernig kennarar á mið- og 

unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda og kanna viðhorf þeirra til hans. 

Rannsóknarspurningin er: Með hvaða hætti má auka áhuga nemenda á yndislestri? 

Skólastjóri hefur gefið leyfi sitt fyrir því að rannsóknin fari fram í XX skóla og 

kennari benti mér á að gott væri að hafa samband við barnið þitt. Langar mig að fara 

þess á leit við þig leyfir barni þínu að taka þátt í stuttu rýnihópaviðtali í skólanum 

varðandi yndislestur. Sex nemendur munu verða í hóp. Tilgangur þess er að skoða 

viðhorf nemenda til yndislestrar. Leiðbeinandi minn er Kristín Aðalsteinsdóttir 

prófessor við HA og ráðunautur er Sólveig Jónsdóttir aðjúnkt við HA.  

Vonast ég til að rannsóknin geti orðið til hagsbóta fyrir skólastarf og hægt verði 

að nýta niðurstöðurnar sem lið í þróun skólastarfs, því gott starf er í stöðugri þróun 

og felst meðal annars í leit að því besta fyrir nemendur. 

Það sem fram kemur í viðtölunum verður farið með sem trúnaðarmál. Í 

verkefnaskilum og úrvinnslu verður þess gætt að hvorki verði hægt að þekkja 

viðmælendur né skóla. Hljóðskrá viðtalanna verður geymd hjá undirritaðri og verður 

hún sú eina sem hefur aðgang að skránni. Hljóðskránni verður eytt um leið og 

undirrituð hefur lokið við rannsóknina. Rannsókn þessi verður tilkynnt til 

Persónuverndar.  

Ég vona að þú takir vel í beiðni mína um viðtal. Þátttakendum er velkomið að fá 

frekari upplýsingar um rannsóknina ef óskað er 

                                                             Með kveðju og fyrirfram þökk                                           

                                    Margrét Magnúsdóttir M.Ed. nemi s. 844−0199 

_____________________________________________ 

Undirskrift foreldris 
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Fylgiskjal 7 Tilkynning frá Persónuvernd 
 

 


