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Ágrip	  

Ástæða	  þess	  að	  ég	  ákvað	  að	  hafa	  yndislestur	  í	  brennidepli	  í	  þessari	  ritgerð	  minni	  er	  sú	  að	  
þegar	  ég	  hugsa	  um	  fólkið	  í	  kring	  um	  mig	  sem	  les	  aldrei	  bækur	  sér	  til	  gamans	  finnst	  mér	  

þau	  vera	  að	  missa	  af	  svo	  miklu.	  Lestur	  góðra	  bóka	  gefur	  okkur	  svo	  ótrúlega	  mikið.	  Þá	  fór	  

ég	  að	  hugsa	  um	  það	  hvar	  ég	  ætti	  að	  leita	  að	  rót	  vandans	  og	  komst	  að	  því	  að	  það	  væri	  hjá	  

börnum	  og	  unglingum.	  Ástæða	  þess	  er	  sú	  að	  um	  það	  leyti	  sem	  börn	  verða	  að	  unglingum	  
virðast	  þau	  flest	  missa	  áhugann	  á	  lestri	  bókmennta.	  Því	  ákvað	  ég	  að	  afla	  mér	  frekari	  

heimilda	  um	  barnabókmenntir	  og	  yndislestur	  og	  kynna	  mér	  málið	  betur.	  Að	  lokum	  hef	  ég	  

komist	  að	  þeirri	  niðurstöðu	  að	  þetta	  er	  ekki	  verkefni	  sem	  ég	  get	  tekist	  á	  við	  ein,	  þetta	  er	  
samvinnuverkefni	  okkar	  allra,	  og	  þá	  aðallega	  kennara	  og	  foreldra.	  Það	  er	  ekki	  eitt	  rétt	  svar	  

við	  því	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  auka	  yndislestur	  barna	  og	  unglinga,	  það	  er	  margt	  sem	  þarf	  að	  
huga	  að.	  En	  þá	  skiptir	  mestu	  að	  við	  sýnum	  bóklestri	  áhuga,	  börn	  og	  unglingar	  hafi	  greiðan	  

aðgang	  að	  bókum,	  að	  við	  sköpum	  þægilegt	  lestrarumhverfi	  og	  gefum	  okkur	  tíma	  til	  að	  

setjast	  niður	  með	  góða	  bók	  í	  frítíma	  okkar,	  bæði	  í	  skólanum	  og	  heima	  fyrir.	  Verum	  

börnum	  og	  unglingum	  góðar	  fyrirmyndir	  og	  hjálpumst	  að	  við	  að	  auka	  yndislestur.	  
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	  Formáli	  

Ég	  vil	  byrja	  á	  því	  að	  þakka	  Ingibjörgu	  Frímannsdóttur	  fyrir	  að	  bjarga	  mér,	  á	  örlagaríkum	  

vetrardegi	  í	  byrjun	  árs,	  frá	  því	  að	  halda	  að	  ég	  gæti	  ekki	  tekist	  á	  við	  ritgerðarskrifin	  þessa	  

önnina	  í	  að	  komast	  að	  niðurstöðu	  um	  ritgerðarefni.	  Þá	  færði	  hún	  mér	  einnig	  
leiðsagnarkennarann	  minn,	  Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  á	  silfurfati.	  Kristjáni	  vil	  ég	  þakka	  

ánægjulegt	  samstarf,	  frábæra	  leiðsögn	  og	  utanumhald	  og	  þann	  ótæmandi	  viskubrunn	  

sem	  hann	  býr	  yfir.	  	  

Andri	  Rafn	  Ottesen,	  samnemandi	  minn,	  á	  einnig	  góðar	  þakkir	  skilið.	  Í	  hvert	  sinn	  sem	  

mig	  vantaði	  leiðbeiningar	  við	  skrifin	  eða	  gagnlegar	  upplýsingar	  gat	  ég	  leitað	  til	  Andra	  sem	  

hafði	  alltaf	  svör	  við	  spurningum	  mínum.	  

Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  yndislegu	  fjölskyldu	  minni	  og	  bestu	  vinkonum,	  mínum	  helstu	  
stuðningsmönnum,	  fyrir	  að	  vera	  alltaf	  til	  staðar	  fyrir	  mig.	  Fyrir	  allan	  þann	  stuðning	  sem	  

þau	  hafa	  veitt	  mér,	  hrós	  og	  hvatningu.	  	  

	  

	  

	  

	  

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

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

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  
verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  

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

missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  	  

	  

Reykjavík,	  10.	  maí	  2016	  

Fanney Úlfarsdóttir  (sign.)  
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1 Inngangur	  	  

Á	  undanförnum	  áratugum	  hefur	  dregið	  verulega	  úr	  bóklestri	  íslenskra	  barna	  og	  unglinga	  

utan	  skóla	  og	  áhugi	  þeirra	  á	  lestri	  hefur	  minnkað	  (Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2012,	  bls.	  57).	  

Lestur	  góðra	  bókmennta	  er	  ótrúlega	  mikilvægur	  fyrir	  börn	  og	  unglinga.	  	  „Traust	  kunnátta	  í	  
móðurmáli	  er	  meginundirstaða	  staðgóðrar	  menntunar.	  Jafnframt	  er	  lestur	  öflugt	  tæki	  

nemenda	  til	  að	  afla	  sér	  þekkingar	  og	  tjáning	  í	  ræðu	  og	  riti	  ein	  af	  nauðsynlegum	  forsendum	  

þátttöku	  í	  samfélaginu“	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  97).	  Að	  þetta	  

skuli	  vera	  fyrsta	  efnisgrein	  undir	  menntagildum	  og	  megintilgangi	  íslensku	  í	  

Aðalnámskránni	  gefur	  okkur	  góða	  vísbendingu	  um	  mikilvægi	  lesturs.	  	  

Brynhildur	  Þórarinsdóttir	  (2012,	  bls.	  59)	  talar	  um	  það	  í	  grein	  sinni	  um	  lestrarhesta	  að	  

bóklesturinn	  sé	  mikilvægur	  vegna	  þess	  að	  greinilegt	  samband	  sé	  á	  milli	  áhuga	  á	  bóklestri	  
og	  lesskilnings.	  Talað	  er	  um	  að	  undirstaða	  alls	  náms	  sé	  að	  geta	  lesið	  sér	  til	  gagns,	  til	  þess	  

þarf	  góður	  lesskilningur	  að	  vera	  til	  staðar	  og	  er	  hann	  því	  grundvallarhugtak	  í	  skólastarfi	  

(Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2009,	  bls.	  576).	  Ef	  lestraráhugi	  fer	  minnkandi	  er	  mjög	  líklegt	  að	  
lesskilningurinn	  geri	  það	  líka	  og	  þá	  mun	  smám	  saman	  draga	  úr	  gæðum	  allrar	  menntunar,	  

allt	  upp	  á	  háskólastig.	  	  

Bóklaus	  grunnskólabörn,	  þau	  sem	  lesa	  aldrei	  bækur	  aðrar	  en	  skólabækur,	  eru	  um	  

fjórðungur	  allra	  grunnskólabarna	  (Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  Þóroddur	  Bjarnason	  og	  
Andrea	  Hjálmsdóttir,	  2012,	  bls.	  2).	  Bókaormar,	  þau	  börn	  sem	  lesa	  bækur	  aðrar	  en	  

skólabækur	  nánast	  daglega,	  eru	  hins	  vegar	  ekki	  nærri	  eins	  margir.	  Þetta	  er	  þróun	  sem	  er	  

ekki	  nógu	  góð	  og	  mikilvægt	  er	  að	  breyta	  henni.	  Þess	  vegna	  er	  mikilvægt	  að	  við	  spyrjum	  
okkur	  að	  því	  hvernig	  auka	  megi	  áhuga	  barna	  og	  unglinga	  á	  lestri	  bókmennta?	  
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2 Barnabókmenntir	  

Margir	  Íslendingar	  hafa	  mikla	  trú	  á	  gildi	  íslenskrar	  tungu.	  Mikilvægt	  er	  að	  gera	  börnum	  og	  
unglingum	  grein	  fyrir	  því	  hvers	  virði	  hún	  er.	  Þau	  þurfa	  að	  eigna	  sér	  tungumálið	  og	  tengja	  

það	  við	  hugsun	  sína.	  „Þeir	  eru	  málnotendur	  og	  rithöfundar	  framtíðarinnar	  og	  íslensk	  

tunga	  verður	  á	  þeirra	  ábyrgð“	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  14).	  Bókmenntalestur	  

er	  eitt	  lykilatriða	  í	  því	  að	  viðhalda	  tungumálinu	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  við	  gerum	  allt	  sem	  í	  
okkar	  valdi	  stendur	  til	  að	  vekja	  áhuga	  barna	  og	  unglinga	  á	  bóklestri.	  	  

Hvað	  er	  barnabók?	  Þetta	  er	  umrædd	  spurning	  sem	  hefur	  ekki	  eitt	  eiginlegt	  svar,	  

heldur	  mörg	  (Dagný	  Kristjánsdóttir,	  2005,	  bls.	  17-‐18).	  	  Barnabækur	  má	  flokka	  í	  ótal	  
undirflokka,	  þar	  á	  meðal	  eru	  ævintýri	  og	  þjóðsögur,	  sígildar	  sögur	  skrifaðar	  fyrir	  börn,	  

myndabækur,	  sakamálasögur,	  prakkarasögur,	  unglingabækur,	  stelpu-‐	  og	  strákabækur	  o.fl.	  

Barnabækur	  eru	  skrifaðar	  fyrir	  börn,	  fjalla	  oftast	  um	  börn,	  en	  börn	  eru	  hinsvegar	  sjaldnast	  
höfundar	  þeirra.	  	  	  

Það	  sem	  einkennir	  barnabókmenntir	  einna	  helst	  er	  rödd	  sögumannsins.	  Það	  sem	  

ákvarðar	  hvort	  að	  bókin	  sé	  barnabók	  eða	  ekki	  er	  það	  hvernig	  sögumaður	  segir	  frá	  og	  við	  
hvern	  hann	  talar,	  ekki	  hvað	  hann	  segir	  (Silja	  Aðalsteinsdóttir,	  1999b,	  bls.	  81).	  Barnabækur	  

geta	  fjallað	  um	  hvaða	  efni	  sem	  er,	  jafnvel	  ofbeldi	  og	  dauða,	  svo	  lengi	  sem	  sögumaður	  

segir	  rétt	  frá.	  Hann	  þarf	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  sambandið	  á	  milli	  sögumanns	  og	  lesanda	  sé	  náið	  
og	  einlægt.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  þegar	  fjallað	  er	  um	  efni	  á	  borð	  við	  ofbeldi	  og	  dauða	  

leiði	  sögumaður	  lesanda	  sinn	  varlega	  í	  gegnum	  söguna.	  

Á	  síðustu	  árum	  hefur	  orðið	  algengt	  að	  sögumannsrödd	  í	  barnabókum	  sé	  fyrsta	  

persóna	  barns	  eða	  unglings	  (Silja	  Aðalsteinsdóttir,	  1999b,	  bls.	  88).	  Slíkur	  sögumaður	  
hentar	  vel	  í	  barnabókum.	  Lesandi	  getur	  speglað	  sig	  í	  þeirri	  persónu	  og	  lifað	  sig	  inn	  í	  sögu	  

hennar.	  Ef	  höfundi	  tekst	  vel	  til	  getur	  söguhöfundurinn	  með	  þessu	  móti	  lokkað	  lesandann	  

inn	  í	  bókina	  og	  náð	  sambandi	  við	  hann.	  	  

Hið	  dæmigerða	  byggingarmynstur	  barnabóka	  er	  „heima	  –	  farið	  að	  heiman	  –	  ævintýri	  

–	  heimkoma“	  (Dagný	  Kristjánsdóttir,	  2005,	  bls.	  19-‐20).	  Heima	  er	  staðurinn	  þar	  sem	  ekkert	  

gerist,	  það	  virðist	  oft	  frekar	  leiðinlegt	  en	  er	  þó	  gott	  og	  öruggt	  að	  vera	  þar.	  Því	  fer	  
aðalpersóna	  sögunnar	  út	  í	  heim,	  þar	  er	  gaman	  og	  spennandi	  að	  vera	  en	  þó	  hættulegt.	  Þar	  

sigrast	  aðalpersónan	  á	  þrautum	  og	  aflar	  sér	  þekkingar,	  en	  snýr	  svo	  aftur	  heim	  í	  öryggið.	  

Flest	  allar	  barnabækur	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  enda	  vel	  (Dagný	  Kristjánsdóttir,	  2005,	  bls.	  

21).	  Margir	  vilja	  meina	  að	  það	  sé	  eitt	  af	  viðmiðunum	  um	  hvort	  bók	  sé	  barnabók	  eða	  
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fullorðinsbók.	  Endi	  bókin	  vel	  er	  hún	  örugglega	  barnabók,	  en	  endi	  hún	  illa	  er	  hún	  ekki	  

ætluð	  litlum	  börnum.	  	  

Ein	  af	  hugmyndum	  barnabókmennta	  er	  að	  hægt	  sé	  að	  virkja	  sköpunargetu	  ungra	  

lesenda	  með	  því	  að	  tengja	  sig	  við	  hversdagslíf	  þeirra,	  tungumál	  þeirra	  og	  hugsanir	  og	  með	  

því	  að	  tala	  um	  það	  sem	  skiptir	  þessa	  lesendur	  máli	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  

15).	  	  Kristján	  (2013,	  bls.	  16)	  nefnir	  sjö	  grundvallaratriði	  í	  bókmenntakennslu:	  	  
• Nemendur	  þurfa	  stöðugt	  að	  íhuga	  skilning	  sinn	  á	  því	  sem	  þeir	  lesa.	  	  

• Þeir	  þurfa	  að	  tengja	  það	  sem	  þeir	  lesa	  við	  þekkingu	  sína	  eða	  byggja	  upp	  nýja	  	  þekkingu	  til	  
þess	  að	  geta	  tekið	  við	  textanum	  og	  tengt	  hann	  við	  reynslu	  sína.	  	  

• Þeir	  þurfa	  að	  læra	  að	  efast	  og	  líta	  textann	  gagnrýnum	  augum	  og	  leita	  svara.	  	  

• Þeir	  þurfa	  að	  geta	  sett	  sér	  fyrir	  sjónir	  hvað	  er	  að	  gerast	  og	  dregið	  ályktanir	  af	  því.	  	  

• Lesandinn	  þarf	  að	  mynda	  sér	  skoðun	  á	  því	  sem	  gefið	  er	  í	  skyn	  í	  textanum,	  sé	  þess	  nokkur	  
kostur	  og	  greina	  þar	  aðalatriði	  frá	  aukaatriðum.	  	  

• Það	  er	  nauðsynlegt	  að	  geta	  dregið	  saman	  og	  samræmt	  upplýsingar.	  	  

• Góður	  lesandi	  reynir	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvernig	  hugmyndir	  hans	  breytast	  meðan	  lesið	  er.	  	  

Íslenskar	  barnabækur	  eru	  fjölbreyttar	  og	  ættu	  allir	  að	  geta	  fundið	  sér	  bók	  við	  hæfi.	  
Þær	  gegna	  margar	  því	  hlutverki	  að	  kynna	  lesendum	  hvernig	  íslenskt	  samfélag	  var	  á	  árum	  
áður	  og	  hvernig	  það	  er	  í	  dag	  (Silja	  Aðalsteinsdóttir,	  1999a,	  bls.	  35).	  Bestu	  barnabækurnar	  

efla	  ímyndunarafl	  barnanna	  ásamt	  því	  að	  víkka	  reynsluheim	  þeirra	  og	  sýna	  þeim	  að	  lífið	  er	  
ekki	  alltaf	  dans	  á	  rósum.	  Sumar	  geta	  jafnvel	  stuðlað	  að	  auknum	  siðferðisþroska	  þeirra	  

með	  því	  að	  kynna	  þau	  fyrir	  hugsunum	  og	  örlögum	  söguhetja,	  fá	  þau	  til	  að	  velta	  fyrir	  sér	  

álitaefnum	  og	  dæma	  um	  hvað	  sé	  rétt	  og	  hvað	  sé	  rangt.	  Góðar	  barna-‐	  og	  
unglingabækurnar	  eru,	  að	  mati	  Silju	  (1999b,	  bls.	  100)	  einhver	  bestu	  þroskatæki	  sem	  hægt	  

er	  að	  hugsa	  sér.	  Einnig	  ættu	  þær	  að	  geta	  ýtt	  undir	  þróun	  barna	  og	  unglinga	  í	  að	  verða	  

skapandi	  lesendur.	  

Lesendum	  má	  skipta	  í	  fjóra	  flokka	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  16).	  Þöglir	  

lesendur	  skipa	  fyrsta	  flokkinn,	  en	  það	  eru	  lesendur	  sem	  vita	  ekki	  um	  hvað	  þeir	  hugsa	  
þegar	  þeir	  lesa.	  Flokk	  tvö	  skipa	  athugulir	  lesendur,	  sem	  átta	  sig	  á	  því	  þegar	  texti	  verður	  

merkingarlaus	  og	  tengsl	  við	  hann	  hverfa,	  en	  hafa	  þó	  engin	  eiginleg	  ráð	  til	  að	  bregðast	  við	  

því.	  Lesendur	  sem	  hugsa	  skipulega	  falla	  undir	  flokk	  þrjú.	  Þeir	  íhuga,	  flokka	  og	  meta,	  
mynda	  sér	  skoðun	  og	  byggja	  þannig	  upp	  sína	  eigin	  þekkingu.	  Þeir	  skilja	  samhengi	  textans	  

og	  geta	  fyllt	  í	  eyður	  sem	  ef	  til	  vill	  myndast.	  Fjórða	  og	  síðasta	  flokkinn	  skipa	  skapandi	  

lesendur,	  sem	  eru	  þeir	  lesendur	  sem	  við	  viljum	  að	  allir	  verði.	  Þeir	  ganga	  lengra	  í	  
skipulögðum	  hugsunum	  en	  lesendur	  í	  hópi	  þrjú	  með	  því	  að	  móta	  heildarskilning	  	  og	  tengja	  

textann	  sinni	  eigin	  þekkingu	  og	  reynslu.	  Á	  meðan	  á	  lestrinum	  stendur	  eru	  þessir	  lesendur	  
stöðugt	  að	  íhuga	  eigin	  skilning	  sem	  eykur	  þroska	  þeirra.	  	  
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Finna	  má	  grein	  í	  Skímu	  þar	  sem	  Sigurður	  Ágústsson	  (2006,	  bls.	  57)	  hafði	  þetta	  að	  

segja	  um	  lestur	  bókmennta:	  	  

Það	  leiðinlegasta	  sem	  maður	  gerir	  er	  að	  ljúka	  góðri	  bók.	  Það	  að	  loka	  bókinni	  í	  síðasta	  

sinn	  og	  leggja	  hana	  frá	  sér	  er	  nokkurs	  konar	  athöfn,	  ef	  svo	  má	  segja.	  Það	  eru	  einhver	  

bönd	  sem	  tengja	  mann	  bókinni,	  þeim	  hlut	  sem	  maður	  hefur	  verið	  tengdur	  í	  langan	  

tíma	  og	  hefur	  maður	  lifað	  nokkurn	  veginn	  inni	  í	  hlutnum.	  Það	  mætti	  segja	  að	  bókin	  sé	  

á	  tímabili	  manns	  annar	  heimur,	  eins	  konar	  hugarheimur.	  

Við	  þennan	  lestur	  má	  strax	  finna	  að	  þetta	  er	  einmitt	  það	  viðhorf	  sem	  allir	  ættu	  að	  leitast	  

eftir	  og	  vilja	  kveikja	  hjá	  sem	  flestum	  börnum	  og	  unglingum,	  já	  og	  líka	  fullorðnum.	  	  
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3 Áhugi	  á	  lestri	  

Ein	  forsenda	  yndislesturs	  bókmennta	  er	  áhugi.	  Börn	  og	  unglingar	  þurfa	  sjálf	  að	  hafa	  áhuga	  
á	  því	  að	  lesa	  og	  gera	  það	  að	  eigin	  frumkvæði,	  en	  ekki	  samkvæmt	  skipunum	  annarra.	  

Ágústa	  Pálsdóttir	  (1998,	  bls.	  8)	  segir	  frá	  því	  í	  grein	  sinni	  að	  þau	  börn	  sem	  lesi	  fyrst	  og	  

fremst	  vegna	  þess	  að	  þau	  hafi	  ánægju	  af	  lestrinum	  séu	  líklegri	  til	  að	  vera	  í	  hópi	  þeirra	  sem	  

lesi	  mikið.	  En	  þau	  börn	  sem	  segist	  einungis	  lesa	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  hafa	  notagildi	  af	  
lestrinum,	  eða	  nota	  lesturinn	  til	  að	  flýja	  raunveruleikann,	  lesi	  mun	  minna	  í	  frítíma	  sínum.	  

Áhuginn	  getur	  hins	  vegar	  myndast	  með	  ýmsu	  móti.	  

Áhugi	  nemenda	  á	  heimavinnu	  getur	  átt	  tvenns	  konar	  rætur.	  Annars	  vegar	  er	  

nemandinn	  forvitinn	  og	  hefur	  áhuga	  á	  efninu	  en	  leitar	  hinsvegar	  eftir	  velþóknun	  og	  hrósi	  

frá	  foreldrum	  og	  kennurum	  (Ryan	  og	  Deci,	  2000,	  bls.	  54).	  Einn	  nemandi	  gæti	  haft	  áhuga	  á	  

að	  læra	  efnið	  vegna	  þess	  að	  hann	  veit	  að	  það	  mun	  gagnast	  honum	  í	  framtíðinni	  á	  meðan	  
annar	  sinnir	  því	  einungis	  til	  að	  ná	  góðri	  einkunn.	  Þar	  liggur	  munurinn	  í	  ytri	  áhugahvöt	  (e.	  
extrinsic)	  og	  innri	  áhugahvöt	  (e.	  intrinsic).	  Hér	  verður	  til	  einföldunar	  talað	  um	  ytri	  og	  innri	  

áhuga.	  

Ytri	  áhugi	  nærist	  á	  afleiðingum	  en	  ekki	  ánægju	  nemandans	  (Reeve,	  2009,	  bls	  113).	  

Nemandinn	  stundar	  þá	  heimavinnu	  fyrir	  velþóknun	  og	  hrós	  foreldra	  og	  kennara.	  Áhuginn	  

ræðst	  af	  umbuninni	  sem	  fylgir.	  Ómeðvitað	  getur	  hún	  dregið	  úr	  innri	  áhuga.	  Þó	  getur	  hún	  
einnig	  verið	  jákvæð,	  sé	  unnið	  rétt	  að	  því.	  	  

Innri	  áhugi	  er	  það	  þegar	  fólk	  sýnir	  áhuga	  vegna	  persónulegs	  ávinnings	  en	  ekki	  umbunar	  

(Reeve,	  2009,	  bls	  112).	  Nemandinn	  vinnur	  þá	  heimavinnu	  vegna	  þess	  að	  hann	  veit	  að	  það	  

mun	  gagnast	  honum	  í	  framtíðinni.	  Það	  er	  innri	  áhuga	  á	  lestri	  sem	  þarf	  að	  kveikja	  hjá	  
börnum	  og	  unglingum	  til	  að	  auka	  yndislestur	  bókmennta.	  Ef	  rétt	  er	  farið	  að	  má	  byrja	  með	  

ytri	  áhuga.	  Ein	  leið	  til	  þess	  er	  að	  vinna	  með	  bókmenntir	  sem	  hafa	  verið	  gefnar	  út	  í	  formi	  

kvikmynda.	  	  
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4 Kvikmyndir	  byggðar	  á	  bókmenntum	  

Til	  eru	  fjölmargar	  bækur	  sem	  hafa	  verið	  aðlagaðar	  formi	  kvikmynda.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  
Harry	  Potter	  bækurnar,	  Leyndardóma	  Snæfellsjökuls	  (e.	  Journey	  to	  the	  center	  of	  the	  
earth),	  Benjamín	  dúfu,	  Skrifað	  í	  stjörnurnar,	  Hungurleikana	  og	  svo	  mætti	  lengi	  telja.	  

Þessar	  bækur	  geta	  verið	  einn	  lykill	  að	  auknum	  áhuga	  unglinga	  á	  yndislestri.	  	  

Margir	  kennarar	  nota	  kvikmyndir	  sem	  eins	  konar	  „verðlaun“	  að	  loknum	  lestri	  

bókmennta	  (Hibbing	  og	  Rankin-‐Erickson,	  2003,	  bls.	  766).	  Fyrir	  suma	  nemendur	  getur	  það	  

aukið	  skilning	  á	  sögunni	  að	  fá	  að	  horfa	  á	  myndina	  að	  loknum	  lestri.	  Nemendur	  geta	  átt	  í	  

vandræðum	  með	  lesskilning	  eða	  texti	  bókarinnar	  verið	  torskilinn.	  Þá	  getur	  reynst	  mjög	  vel	  
að	  fá	  að	  sjá	  myndina	  til	  að	  fá	  svör	  við	  ýmsum	  spurningum	  sem	  vakna	  hjá	  nemendum	  við	  

lesturinn.	  	  

Hibbing	  og	  Rankin-‐Erickson	  (2003,	  bls.	  767)	  tala	  í	  grein	  sinni	  um	  verkefni	  sem	  þær	  

gerðu	  út	  frá	  bókinni	  Night	  John	  (Paulsen,	  1993).	  Þær	  lásu	  bókina	  upphátt	  fyrir	  nemendur	  

7.	  bekkjar	  og	  að	  loknum	  lestri	  horfðu	  nemendur	  á	  kvikmyndina.	  Þær	  settu	  nemendum	  

fyrir	  það	  verkefni	  að	  bera	  saman	  innihald	  bókarinnar	  og	  myndarinnar	  og	  finna	  hvað	  þær	  
ættu	  sameiginlegt	  og	  hvað	  væri	  ólíkt.	  Nemendur	  bjuggu	  til	  ýmsar	  skýringarmyndir	  til	  að	  

sýna	  niðurstöður	  sínar.	  Að	  lokum	  voru	  nemendur	  fengnir	  til	  að	  skrifa	  niður	  hvort	  þeim	  

líkaði	  betur	  við	  myndina	  eða	  bókina	  og	  hvers	  vegna.	  	  

Þeir	  nemendur	  sem	  líkaði	  betur	  við	  myndina	  voru	  í	  miklum	  meirihluta.	  Þeir	  sögðu	  hana	  

gefa	  betri	  upplýsingar	  um	  smáatriði	  og	  þannig	  gefa	  þeim	  betri	  sýn	  á	  hvað	  væri	  að	  gerast.	  

Mörgum	  fannst	  Waller,	  eigandi	  garðyrkjustöðvarinnar,	  	  vera	  almennilegri	  í	  myndinni	  en	  í	  

bókinni,	  þar	  virtist	  hann	  vera	  helst	  til	  dónalegur.	  Enn	  öðrum	  fannst	  myndin	  betri	  en	  bókin	  
vegna	  þess	  að	  hún	  sýndi	  þeim	  nákvæmlega	  hvað	  gerðist.	  Myndin	  skildi	  nemendur	  ekki	  

eftir	  „í	  lausu	  lofti“	  eins	  og	  bókin	  virtist	  hafa	  gert	  hjá	  sumum.	  Þó	  má	  spyrja	  sig	  hvort	  að	  það	  

sé	  slæmt	  að	  lesendur	  séu	  skildir	  eftir	  „í	  lausu	  lofti“	  eftir	  lestur	  bókarinnar?	  Bækur	  hvetja	  
oft	  til	  efa	  á	  meðan	  kvikmyndar	  sýna	  „allan	  sannleikann“.	  Er	  bókin	  ef	  til	  vill	  opnara	  form	  en	  

kvikmyndin?	  Eða	  liggur	  vandinn	  í	  því	  að	  við	  kunnum	  nú	  til	  dags	  betur	  að	  horfa	  á	  

kvikmyndir	  en	  að	  lesa	  bækur?	  

Hins	  vegar	  var	  gaman	  að	  sjá	  að	  þeir	  nemendur	  sem	  líkaði	  betur	  við	  bókina	  en	  myndina	  

sögðu	  margir	  að	  það	  væri	  vegna	  þess	  að	  hún	  gæfi	  þeim	  betri	  upplýsingar	  á	  smáatriðum	  en	  

myndin.	  Sem	  sýnir	  okkur	  hversu	  ólík	  við	  getum	  verið	  og	  með	  misjafnar	  skoðanir.	  Þessum	  

nemendum	  líkaði	  vel	  við	  það	  að	  geta	  búið	  til	  sínar	  eigin	  myndir	  í	  höfðinu	  af	  persónum	  
bókarinnar	  frekar	  en	  að	  nota	  þær	  sem	  voru	  í	  myndinni.	  Bókin	  sagði	  betur	  frá	  öllum	  
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atriðum,	  annað	  en	  myndin	  sem	  virtist	  sleppa	  sumum.	  	  Með	  lestri	  bókarinnar	  gátu	  

nemendur	  sjálfir	  túlkað	  um	  hvað	  hún	  fjallaði	  frekar	  en	  að	  hafa	  einungis	  túlkun	  

kvikmyndarinnar.	  Lestur	  annarra	  getur	  verið	  mjög	  skemmtilegur	  og	  gaman	  er	  að	  bera	  
saman	  mismunandi	  skilning	  á	  sömu	  bókinni.	  	  

Á	  þessu	  má	  sjá	  að	  það	  getur	  reynst	  mjög	  mörgum	  vel	  að	  lesa	  bækur	  þar	  sem	  þau	  geta	  

horft	  á	  myndina	  í	  lok	  lesturs.	  Áhorfið	  virðist	  hjálpa	  til	  við	  skilning	  og	  getur	  það	  því	  verið	  
ein	  leið	  til	  að	  auka	  áhuga	  unglinga	  á	  yndislestri.	  Einnig	  geta	  mismunandi	  aðlaganir	  og	  form	  

skáldverka	  orðið	  til	  þess	  að	  menn	  sjá	  þau	  frá	  mörgum	  hliðum.	  Þá	  getur	  reynst	  nemendum	  

skemmtilegt	  að	  bera	  saman	  sína	  túlkun	  á	  bókinni,	  túlkun	  annarra	  og	  túlkun	  

kvikmyndarinnar.	  Oft	  getur	  reynst	  lærdómsríkast	  að	  kynnast	  því	  sem	  við	  fyrstu	  sýn	  virðist	  

ekki	  aðgengilegast.	  Þegar	  hugsað	  er	  til	  þess	  hvað	  sé	  börnum	  og	  unglingum	  aðgengilegast	  í	  

dag	  til	  að	  nálgast	  upplýsingar	  og	  nýja	  þekkingu	  koma	  tölvan,	  snjallsíminn,	  sjónvarpið	  og	  

aðrir	  afþreyingarmiðlar	  fyrstir	  upp	  í	  huga	  margra.	  



	   17	  

5 Tölva,	  snjallsími,	  sjónvarp	  og	  aðrir	  afþreyingarmiðlar	  

Í	  dag	  lifum	  við	  í	  samfélagi	  þar	  sem	  tölvur,	  símar	  og	  sjónvörp	  eiga	  hug	  flestra	  að	  miklu	  leyti.	  
Tíminn	  sem	  unglingar	  eyða	  í	  þessum	  tækjum	  er	  gríðarlegur	  og	  er	  hugsanlegt	  að	  það	  gæti	  

ráðið	  miklu	  um	  minnkandi	  áhuga	  þeirra	  á	  lestri	  bókmennta.	  Margir	  telja	  að	  lestur	  

bókmennta	  sé	  óþarfur	  þar	  sem	  að	  börn	  og	  unglingar	  lesi	  svo	  mikið	  í	  tölvunum	  eða	  í	  

sjónvarpinu.	  Það	  er	  hins	  vegar	  alls	  ekki	  rétt.	  Bókmenntatexti	  er	  á	  margan	  hátt	  ólíkur	  þeim	  
texta	  sem	  lesinn	  er	  í	  daglegu	  lífi	  í	  tölvum	  eða	  í	  sjónvarpi.	  Textinn	  sem	  börn	  og	  unglingar	  

lesa	  á	  rafrænu	  formi	  er	  oft	  samsettur	  úr	  rituðum	  texta,	  mynd,	  táknmynd,	  látbragði,	  hljóði	  

og	  hreyfimynd	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  98).	  Margt	  af	  því	  sem	  
börn	  og	  unglingar	  lesa	  er	  birt	  á	  vefmiðlum,	  án	  þess	  að	  það	  sé	  ritrýnt	  eða	  því	  ritstýrt	  á	  

nokkurn	  hátt.	  Þá	  er	  mikilvægt	  að	  þau	  geti	  lesið	  þessa	  texta	  með	  gagnrýnum	  huga	  og	  metið	  
áreiðanleika	  þeirra	  upplýsinga	  sem	  þeim	  berast.	  	  

Einnig	  skal	  minnast	  á	  að	  stór	  hluti	  þess	  efnis	  sem	  berst	  börnum	  og	  unglingum	  með	  

rafrænum	  hætti	  er	  á	  ensku	  eða	  öðrum	  erlendum	  tungumálum.	  Við	  íslendingar	  erum	  ein	  

þeirra	  þjóða	  þar	  sem	  tungumál	  okkar	  og	  menning	  býr	  við	  mikinn	  þrýsting	  frá	  erlendum	  
rafrænum	  miðlum	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  14).	  Fjöldinn	  allur	  af	  upplýsingum	  
og	  skemmtun	  berst	  okkur	  á	  ensku	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  við	  þurfum	  að	  þýða	  það	  

yfir	  á	  þekkingu	  okkar	  menningar.	  Á	  endanum	  er	  það	  þá	  íslenskan	  sem	  miðlar	  til	  okkar	  
þeirri	  hugsun	  og	  þekkingu	  sem	  við	  fáum	  og	  skilningi	  okkar	  á	  öðrum	  tungumálum.	  Því	  er	  
mikilvægt	  að	  hún	  sé	  í	  góðu	  standi	  svo	  við	  glötum	  ekki	  þekkingu	  okkar	  og	  menningararfi.	  

Ein	  ástæða	  þess	  að	  börn	  og	  unglingar	  sækja	  frekar	  í	  nýjustu	  tækni	  er	  hraðinn.	  Tæknin	  

er	  í	  stöðugri	  þróun	  og	  hefur	  það	  orðið	  til	  þess	  að	  í	  dag	  er	  fólk	  orðið	  vant	  því	  að	  fá	  

upplýsingar	  og	  svör	  við	  spurningum	  sínum	  á	  örstuttum	  tíma.	  Það	  er	  mjög	  líklega	  ein	  

ástæða	  þess	  að	  börn	  og	  unglingar	  vilji	  frekar	  horfa	  á	  kvikmyndir	  en	  að	  lesa	  bækur,	  

lesturinn	  er	  mun	  tímafrekari.	  Eins	  og	  Kristján	  Jóhann	  (2013,	  bls.	  15)	  talar	  um	  í	  grein	  sinni	  í	  
Skímu	  þá	  er	  allur	  lestur	  háður	  tíma	  sem	  lesandinn	  áttar	  sig	  smám	  saman	  á.	  Lestur	  á	  bók	  

tekur	  sinn	  tíma	  og	  lesandi	  verður	  að	  sætta	  sig	  við	  að	  lesa	  eina	  síðu	  í	  einu	  og	  að	  lestrinum	  

lýkur	  ekki	  í	  einum	  hvelli,	  líkt	  og	  tæknin	  býður	  upp	  á.	  	  

„Bókmenntir	  og	  lestur	  geta	  ekki	  keppt	  og	  eiga	  ekki	  að	  keppa	  við	  afþreyingarmiðla	  á	  

borð	  við	  spennumyndir	  og	  tölvuleiki“	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  14).	  Hins	  vegar	  

þurfa	  kennarar	  að	  þekkja	  miðlana	  sem	  nemendur	  þeirra	  notast	  við	  og	  kunna	  að	  tengja	  
bókmenntatexta	  við	  þá	  og	  flytja	  upplýsingar	  á	  milli	  miðla.	  Bókmenntakennsla	  á	  að	  vera	  
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krefjandi,	  fá	  nemendur	  til	  að	  hugsa	  og	  vekja	  upp	  tilfinningar.	  Nemendur	  geta	  lært	  af	  

bókmenntum	  margt	  nýtt	  og	  gagnlegt.	  
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6 Kennarar	  og	  yndislestur	  

Kennarar	  standa	  frammi	  fyrir	  því	  flókna	  verkefni	  að	  þurfa	  að	  kenna	  börnum	  að	  lesa.	  
„Börnin	  eiga	  rétt	  á	  því	  að	  fá	  að	  vita	  um	  menningarlegar	  og	  sögulegar	  rætur	  sínar	  og	  

forfeðra	  sinna	  og	  jafnframt	  um	  þann	  flókna	  nútíma	  sem	  þau	  standa	  frammi	  fyrir	  frá	  degi	  

til	  dags“	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  13).	  Til	  að	  geta	  beitt	  málinu	  þurfa	  þau	  að	  ná	  

valdi	  á	  tæknilegum	  atriðum	  og	  tengja	  það	  við	  hugsun	  sína	  og	  dómgreind.	  Brynhildur	  
Þórarinsdóttir	  (2015,	  bls.	  29)	  talar	  um	  að	  aðgerðir	  til	  að	  bæta	  árangur	  barna	  í	  lestri	  séu	  

marklausar	  ef	  mikilvægustu	  atriðin	  gleymast.	  Atriðin	  eru	  annars	  vegar	  að	  til	  þess	  að	  börn	  

fáist	  til	  að	  lesa	  þurfa	  þau	  að	  hafa	  gaman	  af	  því	  og	  hins	  vegar	  að	  börn	  lesi	  ekki	  bækur	  nema	  
þau	  hafi	  þær	  innan	  seilingar.	  

Kennarar	  gegna	  mikilvægu	  hlutverki	  ef	  stefnt	  er	  að	  því	  að	  auka	  áhuga	  nemenda	  á	  

lestri.	  Meginhlutverk	  kennara	  er	  kennslu-‐	  og	  uppeldisfræðilegt	  starf	  með	  nemendum,	  að	  
vekja	  áhuga	  þeirra	  á	  námi	  og	  viðhalda	  honum,	  stuðla	  að	  góðum	  starfsanda	  og	  vinnufriði	  
og	  að	  veita	  nemendum	  handleiðslu	  á	  sem	  fjölbreyttastan	  hátt	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  44).	  Með	  öðrum	  orðum	  má	  segja	  að	  kennarinn	  eigi	  
að	  vera	  leiðtogi	  í	  námi	  nemenda	  sinna.	  	  

Þegar	  kennari	  er	  leiðtogi	  nemenda	  sinna	  og	  vonandi	  góð	  fyrirmynd	  margra,	  skiptir	  

miklu	  máli	  að	  hann	  sýni	  gott	  fordæmi	  gagnvart	  lestri.	  Kennari	  sem	  les	  sér	  til	  ánægju	  eykur	  
áhuga	  nemenda	  á	  lestri.	  Áhugasamir	  kennarar	  eru	  góð	  fyrirmynd	  nemenda	  sinna	  og	  

styrkja	  þar	  af	  leiðandi	  áhuga	  þeirra	  (Eggen	  og	  Kauchak,	  2010,	  bls.	  327).	  Ef	  nemendur	  sjá	  
kennara	  sinn	  grípa	  í	  bók	  sér	  til	  ánægju	  þegar	  hann	  hefur	  lausa	  stund,	  er	  líklegra	  að	  

nemendur	  geri	  það	  líka.	  Mikilvægt	  er	  að	  kennari	  sjái	  til	  þess	  að	  nemendur	  séu	  ekki	  

einungis	  að	  lesa	  valdar	  bókmenntir	  til	  að	  vinna	  úr	  þeim	  verkefni	  heldur	  gefi	  þeim	  leyfi	  til	  

að	  velja	  sér	  bækur	  sem	  þeir	  hafa	  áhuga	  á	  að	  lesa.	  	  

Marzano	  (2004,	  bls.	  42-‐43)	  heldur	  því	  fram	  að	  ef	  að	  ná	  eigi	  árangri	  með	  skipulagi	  
yndislesturs	  sé	  mikilvægt	  að	  hann	  standi	  yfir	  í	  mörg	  ár.	  Sé	  einungis	  hugað	  að	  því	  í	  nokkra	  

mánuði	  þá	  náist	  ekki	  marktækur	  árangur.	  Þess	  vegna	  skuli	  yndislestur	  vera	  á	  stundatöflum	  

nemenda	  í	  grunnskólum	  allt	  til	  loka	  10.	  bekkjar.	  Hann	  talar	  um	  átta	  þætti	  sem	  mikilvægt	  
sé	  að	  huga	  að	  þegar	  yndislestur	  er	  skipulagður	  í	  grunnskólum:	  aðgengi,	  frelsi,	  viðeigandi	  

umhverfi,	  hvatning,	  þekking	  starfsfólks,	  engar	  skuldbindingar,	  eftirfylgni	  og	  úthlutaður	  

tími.	  	  
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• Gott	  aðgengi	  að	  alls	  kyns	  lestrarefni	  í	  skólastofunni	  eða	  á	  skólabókasafninu,	  
svo	  nemendur	  þurfi	  ekki	  að	  koma	  með	  bækur	  að	  heiman.	  Kennari	  sér	  til	  þess	  

að	  allir	  nemendur	  geti	  fundið	  sér	  lesefni	  við	  hæfi.	  	  

• Nemendur	  hafi	  frelsi	  til	  að	  velja	  sér	  lesefni	  sem	  þeir	  hafa	  sjálfir	  áhuga	  á	  og	  

hæfir	  þeim.	  

• Kennarar	  sjái	  til	  þess	  að	  umhverfið	  sé	  viðeigandi	  svo	  nemendur	  geti	  komið	  sér	  

vel	  fyrir	  og	  lesið	  í	  ró	  og	  næði.	  Mögulega	  sé	  hægt	  að	  koma	  fyrir	  þægilegum	  stól	  

eða	  sófa	  í	  einu	  horninu	  þar	  sem	  nemendur	  geta	  lesið.	  Þó	  ekki	  nauðsynlegt,	  því	  
næðið	  skiptir	  mestu	  máli.	  	  

• Hvatning	  og	  áhugi	  kennara	  skiptir	  ótrúlega	  miklu	  máli.	  Að	  kennarar	  sýni	  

nemendum	  áhuga	  á	  bókavali	  þeirra	  og	  um	  hvað	  þær	  fjalli,	  að	  þeir	  sýni	  

nemendum	  sinn	  eigin	  áhuga	  á	  bókalestri	  og	  gefi	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  
ræða	  bækurnar	  sín	  á	  milli	  og	  segja	  frá	  því	  sem	  þeir	  eru	  að	  lesa.	  	  

• Mikilvægt	  er	  að	  starfsfólk	  skólans	  sé	  vel	  upplýst	  um	  framkvæmd	  og	  gildi	  

lestrarstundanna.	  Markmiðin	  þurfa	  að	  vera	  öllum	  skýr	  og	  starfsmenn	  þurfa	  
þjálfun	  í	  að	  framkvæma	  og	  fylgja	  eftir	  skipulaginu	  sem	  lagt	  er	  upp	  með	  í	  
lestrarstundunum.	  	  

• Mikilvægur	  þáttur	  lestrarstundanna	  er	  að	  lestrinum	  skuli	  ekki	  fylgja	  
skuldbindingar,	  líkt	  og	  að	  vinna	  úr	  bókunum	  verkefni,	  taka	  próf,	  skrifa	  ritgerð	  
o.fl.	  Ekki	  skal	  gerð	  krafa	  um	  að	  klára	  bók	  sem	  byrjað	  er	  á,	  ef	  ske	  kynni	  að	  hún	  

hentaði	  ekki	  nemanda.	  Endalausar	  skuldbindingar	  geta	  dregið	  úr	  áhuga	  

nemenda	  á	  yndislestri.	  

• 	  Gefa	  nemendum	  tækifæri	  á	  að	  fylgja	  lestri	  bókanna	  eftir	  með	  því	  að	  segja	  frá	  

því	  sem	  þeir	  lásu.	  Með	  því	  er	  ekki	  verið	  að	  prófa	  hvað	  þeir	  kunna,	  heldur	  að	  
hjálpa	  þeim	  að	  skilja	  betur	  efni	  bókarinnar	  og	  kynnast	  henni	  betur.	  	  

• Góður	  árangur	  fæst	  með	  því	  að	  úthluta	  tíma	  til	  yndislesturs	  að	  minnsta	  kosti	  
tvisvar	  í	  viku,	  daglega	  ef	  hægt	  er,	  í	  20-‐30	  mínútur	  í	  senn.	  	  	  

Góð	  bókmenntakennsla	  getur	  skipt	  sköpum	  þegar	  kemur	  að	  yndislestri.	  Hún	  á	  að	  vera	  

kennsla	  í	  að	  túlka	  texta	  og	  veruleika	  og	  vera	  þannig	  skapandi	  og	  gagnrýnin	  vinna	  (Kristján	  

Jóhann	  Jónsson,	  2013,	  bls.	  14).	  Eins	  og	  gefur	  að	  skilja	  er	  þetta	  stórt	  og	  viðamikið	  verkefni.	  

Brynhildur	  Þórarinsdóttir	  (2015,	  bls.	  27-‐28)	  talar	  um	  í	  grein	  sinni	  að	  samvinna	  sé	  
gríðarlega	  mikilvæg	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  efla	  lestur	  barna	  og	  unglinga.	  Kennarinn	  er	  því	  

ekki	  sá	  eini	  sem	  ber	  ábyrgð	  á	  lestraráhuga	  nemenda,	  þar	  gegna	  foreldrar	  einnig	  

lykilhlutverki	  í	  lífi	  barna	  sinna.	  
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7 Foreldrar	  og	  yndislestur	  

Í	  grein	  Brynhildar	  Þórarinsdóttur	  (2012,	  bls.	  60)	  um	  lestrarhestamennsku	  segir	  frá	  því	  að	  
þau	  börn	  sem	  talað	  er	  um	  sem	  lestrarhesta	  hafi	  langflest	  fengið	  lestraruppeldi	  frá	  því	  þau	  

voru	  smábörn.	  Einnig	  hefur	  komið	  í	  ljós	  sterkt	  samband	  á	  milli	  lestrarvenja	  9-‐12	  ára	  barna	  

og	  notkunar	  barnabóka	  í	  uppeldi	  þeirra.	  Á	  þessu	  má	  sjá	  að	  hlutverk	  foreldra	  skiptir	  miklu	  

máli	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  auka	  yndislestur	  barna	  og	  unglinga.	  	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  börn	  menntaðra	  foreldra	  séu	  líklegri	  til	  að	  hafa	  áhuga	  á	  lestri	  

en	  börn	  foreldra	  sem	  hafa	  litla	  eða	  enga	  menntun	  (Ágústa	  Pálsdóttir,	  1998,	  bls.	  8;	  

Brynhildur	  Þórarinsdóttir	  o.fl.,	  2012,	  bls.	  3;	  Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2012,	  bls.	  60).	  Hins	  
vegar	  þykir	  athyglisvert	  að	  hérlendis	  eru	  börn	  efnaðra	  foreldra	  ólíklegri	  til	  að	  lesa	  bækur	  

daglega,	  jafnvel	  þó	  foreldrarnir	  séu	  menntaðir.	  Aukin	  menntun	  foreldra	  virðist	  því	  auka	  

líkurnar	  á	  því	  að	  börn	  þeirra	  lesi	  bækur	  daglega,	  en	  efnahagsleg	  staða	  umfram	  það	  virðist	  
draga	  úr	  líkum	  á	  daglegum	  lestri	  bóka	  (Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2012,	  bls.	  60).	  Þrátt	  fyrir	  
að	  finna	  megi	  tengsl	  á	  milli	  félagslegrar	  stöðu	  foreldra	  og	  þess	  hve	  mikið	  börn	  þeirra	  lesa	  

þá	  skýrir	  það	  ekki	  lestrarvenjur	  þeirra	  að	  öllu	  leyti.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  skoða	  samskipti	  
foreldra	  og	  barna	  á	  heimilinu,	  hegðun	  og	  skoðanir	  á	  bóklestri	  og	  hvort	  það	  hafi	  ekki	  
frekari	  áhrif	  á	  lestrarlöngun	  barnanna	  (Ágústa	  Pálsdóttir,	  1998,	  bls.	  8).	  	  

Heimili	  barna	  og	  unglinga	  er	  oftast	  staðurinn	  þar	  sem	  að	  bókaáhuginn	  kviknar	  og	  því	  
hafa	  bæði	  foreldrar	  og	  heimilisaðstæður	  mótandi	  áhrif	  á	  lestrarvenjur	  þeirra	  (Brynhildur	  

Þórarinsdóttir,	  Þóroddur	  Bjarnason	  og	  Andrea	  Hjálmsdóttir,	  2012,	  bls.	  2).	  Börn	  sem	  talin	  
eru	  lestrarhestar	  eru	  því	  líklegri	  til	  að	  hafa	  alist	  upp	  við	  bóklestur,	  að	  lesið	  sé	  fyrir	  þau	  og	  

að	  lesið	  sé	  í	  kringum	  þau	  heima	  við.	  Eins	  og	  áður	  sagði	  þá	  hefur	  lestur	  bókmennta	  góð	  

áhrif	  á	  lesskilning	  barna	  og	  unglinga,	  sem	  leiðir	  af	  sér	  bættan	  námsárangur	  í	  ýmsum	  

námsgreinum.	  Með	  því	  að	  hvetja	  börnin	  sín	  til	  yndislestrar	  geta	  foreldrar	  þar	  með	  átt	  þátt	  

í	  að	  stuðla	  að	  bættum	  námsárangri	  þeirra.	  	  

Eitt	  af	  því	  sem	  skiptir	  máli	  við	  yndislestur	  er	  þægilegt	  umhverfi	  og	  gott	  næði.	  

Vinsælasti	  staðurinn	  til	  að	  lesa	  bækur	  virðist	  vera	  svefnherbergið,	  hvort	  sem	  lesið	  er	  að	  

degi	  til	  eða	  að	  kvöldi,	  og	  algengasti	  lestrartíminn	  er	  fyrir	  svefninn	  (Ágústa	  Pálsdóttir,	  1998,	  
bls.	  8).	  Ein	  leið	  foreldra	  að	  bættum	  yndislestri	  barna	  sinna	  gæti	  þá	  verið	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  

umhverfið	  heima	  fyrir	  og	  þá	  sérstaklega	  svefnherbergið,	  bjóði	  upp	  á	  þægilega	  aðstöðu	  til	  

lesturs.	  Meðal	  þeirra	  þátta	  sem	  Ágústa	  talar	  um	  að	  hafi	  áhrif	  á	  lestrarlöngun	  barna	  og	  
unglinga	  eru	  „lestrarvenjur	  foreldra,	  að	  foreldrar	  lesi	  fyrir	  börnin	  sín,	  að	  þeir	  tali	  við	  
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börnin	  um	  það	  sem	  þau	  lesa,	  að	  börn	  hafi	  góðan	  aðgang	  að	  lesefni	  á	  heimilum	  og	  að	  farið	  

sé	  með	  þau	  á	  bókasafn	  til	  að	  fá	  lánaðar	  bækur“	  (1998,	  bls.	  8).	  

Það	  er	  gott	  að	  kennarinn	  sé	  fyrirmynd	  nemenda	  sinna	  í	  bóklestri	  og	  nauðsynlegt	  að	  

foreldrarnir	  séu	  það	  líka.	  Mikilvægt	  er	  að	  foreldrar	  grípi	  í	  yndislestrarbók	  á	  öllum	  tímum	  

dagsins	  svo	  börnin	  þeirra	  sjái	  og	  skilji	  áhuga	  þeirra	  á	  lestrinum.	  Mörgum	  foreldrum	  hættir	  

til	  að	  lesa	  einungis	  á	  kvöldin,	  uppi	  í	  rúmi,	  þegar	  börnin	  eru	  sofnuð	  (Ágústa	  Pálsdóttir,	  

1998,	  bls.	  14).	  Þar	  af	  leiðandi	  er	  lestraráhugi	  þeirra	  falinn	  fyrir	  börnunum	  og	  verða	  
foreldrarnir	  því	  ekki	  fyrirmyndir	  þeirra	  í	  yndislestri	  því	  þau	  halda	  að	  þau	  grípi	  ekki	  í	  

yndislestrarbók.	  	  

Meðal	  þeirra	  atriða	  sem	  einkenna	  fjölskyldur	  barna	  sem	  hafa	  áhuga	  á	  bóklestri	  er	  

þegar	  lestur	  er	  hluti	  af	  daglegu	  heimilislífi	  og	  samræður	  um	  bækur	  sem	  eru	  lesnar	  eru	  

algengar	  (Ágústa	  Pálsdóttir,	  1998,	  bls.	  15).	  Þá	  er	  lestur	  sameiginlegt	  áhugamál	  

fjölskyldumeðlima	  og	  börn	  og	  foreldrar	  lesa	  jafnvel	  sömu	  bækurnar.	  Þá	  geta	  foreldrar	  
rætt	  bækurnar	  við	  börnin	  sín,	  gefið	  þeim	  hugmyndir	  að	  góðum	  bókum	  ásamt	  því	  að	  fá	  
sjálf	  hugmyndir	  frá	  börnum	  sínum	  um	  bækur	  sem	  þau	  hafa	  gaman	  af.	  Með	  þessu	  móti	  eru	  

foreldrar	  að	  beita	  leiðandi	  lestraruppeldi	  sem	  skilar	  mun	  betri	  árangri	  en	  hjá	  foreldrum	  
sem	  sýna	  sjálf	  ekki	  áhuga	  á	  bóklestri	  og	  reyna	  samt	  sem	  áður	  að	  þrýsta	  á	  börn	  sín	  til	  að	  
lesa	  meira.	  Sem	  sýnir	  okkur	  að	  ef	  að	  foreldrar	  vilja	  hvetja	  börn	  sín	  til	  aukins	  lesturs	  þurfa	  

þau	  að	  byrja	  á	  því	  að	  líta	  í	  eigin	  barm.	  	  
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8 Umræðan	  um	  að	  strákar	  lesi	  minna	  en	  stelpur	  

Flest	  öll	  höfum	  við	  heyrt	  talað	  um	  það	  að	  strákar	  séu	  slakari	  í	  lestri	  en	  stelpur.	  Könnun	  
PISA	  sýnir	  að	  21%	  unglinga	  í	  10.	  bekk	  lesi	  sér	  ekki	  til	  gagns,	  þ.e.	  eru	  undir	  þrepi	  2	  á	  PISA.	  Í	  

þeirri	  könnun	  kom	  í	  ljós	  ansi	  ójöfn	  kynjaskipting,	  30%	  þeirra	  sem	  skiluðu	  svo	  slökum	  

árangri	  voru	  strákar	  og	  12%	  stelpur	  (Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2015,	  bls.	  25).	  Fólki	  hættir	  

til	  að	  alhæfa	  út	  frá	  þessari	  könnun	  og	  öðrum	  sambærilegum.	  Segja	  þá	  að	  strákar	  séu	  upp	  
til	  hópa	  ófærir	  um	  að	  lesa.	  Það	  er	  hins	  vegar	  alls	  ekki	  rétt.	  Stærsti	  hluti	  þeirra	  stráka	  sem	  

ekki	  les	  bækur	  er	  samt	  sem	  áður	  ágætlega	  læs.	  Þess	  vegna	  er	  mikilvægt	  að	  huga	  að	  því	  að	  

vera	  ekki	  endalaust	  að	  telja	  strákum	  trú	  um	  að	  þeir	  geti	  ekki	  lesið	  og	  að	  það	  sé	  ekki	  í	  eðli	  
þeirra	  að	  lesa,	  því	  að	  þá	  munu	  þeir	  aldrei	  byrja	  að	  lesa	  bækur.	  	  

Víða	  í	  kringum	  okkur	  heyrum	  við	  neikvæðar	  athugasemdir	  sem	  vega	  mun	  þyngra	  en	  

þær	  jákvæðu.	  Neikvæðu	  athugasemdirnar	  smita	  ótrúlega	  hratt	  út	  frá	  sér	  og	  það	  er	  
ótrúlega	  erfitt	  að	  brjóta	  þær	  niður.	  Það	  sama	  gildir	  um	  umræðuna	  um	  ólæsi	  drengja.	  „Hún	  
dregur	  úr	  sjálfstrausti	  og	  metnaði	  stráka	  til	  að	  lesa	  [og]	  gefur	  þeim	  afsökun	  fyrir	  að	  neita	  

bókum“	  (Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2015,	  bls.	  25).	  Þess	  vegna	  er	  ótrúlega	  mikilvægt	  að	  
vinna	  að	  auknum	  áhuga	  drengja	  á	  lestri	  með	  jákvæðu	  hugarfari	  og	  jákvæðri	  umræðu.	  	  

Þessi	  umræða	  á	  sér	  ekki	  bara	  stað	  innan	  veggja	  skólans,	  hún	  á	  sér	  einnig	  stað	  á	  meðal	  

höfunda	  og	  útgefenda,	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  Höfundar	  eru	  margir	  að	  reyna	  að	  semja	  
bækur	  sem	  höfða	  til	  þessara	  stráka.	  Þeir	  velta	  því	  til	  dæmis	  fyrir	  sér	  hvort	  aðalpersónan	  

þurfi	  ekki	  að	  vera	  strákur	  vegna	  þess	  að	  strákar	  vilji	  bara	  lesa	  um	  stráka	  eða	  hvort	  að	  
höfundar	  þurfi	  að	  vera	  karlmenn	  svo	  að	  strákar	  vilji	  lesa	  bókina	  og	  margt	  fleira	  í	  þeim	  dúr	  

(Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  2015,	  bls.	  26).	  

Þetta	  er	  mýta	  sem	  þarf	  að	  reyna	  að	  útrýma.	  Hvers	  vegna	  ættu	  strákar	  ekki	  alveg	  eins	  

að	  geta	  lesið	  bækur	  eftir	  kvenkynshöfunda	  eða	  bækur	  sem	  hafa	  stelpur	  í	  aðalhlutverki	  

rétt	  eins	  og	  stelpur	  lesa	  bækur	  eftir	  karlkynshöfunda	  eða	  bækur	  með	  stráka	  í	  

aðalhlutverki?	  Til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  stuðla	  að	  því	  er	  mikilvægt	  að	  barna-‐	  og	  

unglingabækur	  séu	  fjölbreyttar,	  bæði	  strákar	  og	  stelpur	  gegni	  aðalhlutverkum	  og	  að	  

höfundar	  séu	  bæði	  karlar	  og	  konur.	  
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9 Mismunandi	  tegundir	  bóka	  fyrir	  unglinga	  

Eins	  og	  flestir	  vita	  þá	  erum	  við	  jafn	  mismunandi	  og	  við	  erum	  mörg.	  Þess	  vegna	  er	  áhugi	  
unglinga	  á	  bókmenntum	  að	  sjálfsögðu	  mismunandi.	  Sumir	  hafa	  gaman	  af	  því	  að	  lesa	  

ástarsögur,	  aðrir	  íþróttasögur	  og	  enn	  aðrir	  ævintýrasögur,	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  Þó	  litast	  

áhugi	  barna	  og	  unglinga	  einnig	  af	  staðalímyndum,	  til	  dæmis	  mætti	  hér	  nefna	  áhuga	  lítilla	  

stúlkna	  á	  prinsessum	  í	  bleikum	  fötum.	  Ekki	  er	  hægt	  að	  afneita	  staðalímyndum	  
samfélagsins	  og	  áhrifum	  þeirra,	  þrátt	  fyrir	  að	  stöðugt	  sé	  verið	  að	  reyna	  að	  stuðla	  að	  

breytingum	  þeirra.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  unglingum	  sé	  boðið	  upp	  á	  mismunandi	  bókmenntir	  

til	  að	  hægt	  sé	  að	  ná	  til	  þeirra	  allra	  og	  auka	  yndislesturinn.	  Hér	  verða	  tekin	  dæmi	  um	  
nokkrar	  mismunandi	  bækur.	  	  

	  

9.1 Peð	  á	  plánetunni	  jörð	  

Bókina	  Peð	  á	  plánetunni	  jörð	  skrifaði	  Olga	  Guðrún	  Árnadóttir	  (1995).	  Aðalpersóna	  

bókarinnar	  er	  hin	  14	  ára	  Magga	  Stína.	  Bókin	  er	  skrifuð	  í	  1.	  persónu	  og	  Magga	  Stína	  sjálf	  er	  
sögumaðurinn.	  Hún	  lítur	  sjálfa	  sig	  með	  augum	  unglingsins,	  er	  komin	  á	  það	  þroskastig	  að	  

vera	  að	  fara	  frá	  því	  að	  vera	  barn	  yfir	  í	  fullorðna	  manneskju.	  Sjálfsmynd	  hennar	  er	  að	  sumu	  

leyti	  sterk	  en	  einnig	  veik.	  Hún	  er	  góður	  námsmaður,	  greind	  og	  sjálfstæður	  unglingur.	  En	  

aftur	  á	  móti	  finnst	  henni	  útlit	  sitt	  ekki	  falla	  undir	  staðalímyndina	  um	  flotta	  unglingsstúlku.	  
Hún	  er	  í	  stöðugri	  baráttu	  við	  aukakílóin,	  með	  gleraugu	  og	  finnst	  hún	  ekki	  eiga	  flott	  föt.	  

Hljómar	  eins	  og	  önnur	  hver	  unglingsstelpa	  í	  dag.	  	  

Besta	  vinkona	  Möggu	  Stínu	  er	  Vala.	  Í	  gegnum	  Völu	  fáum	  við	  að	  kynnast	  lífi	  

skilnaðarbarns.	  Foreldrar	  hennar	  skildu	  og	  nú	  býr	  Vala	  ein	  með	  móður	  sinni	  og	  tveimur	  
systrum.	  Þær	  búa	  við	  mikla	  fátækt	  og	  neyðast	  á	  endanum	  til	  að	  flytja	  til	  Noregs.	  Þá	  standa	  

Magga	  Stína	  og	  Vala	  frammi	  fyrir	  því	  að	  þurfa	  að	  missa	  sína	  bestu	  vinkonu.	  Fyrir	  

unglingsstúlku	  með	  heilmikið	  tilfinningaflóð	  getur	  það	  verið	  gríðarlega	  erfitt	  þegar	  besta	  
vinkonan	  flytur	  í	  burtu,	  manneskjan	  sem	  stendur	  manni	  við	  hlið	  á	  hverjum	  degi	  og	  leitað	  

er	  til	  með	  öll	  heimsins	  mál.	  Magga	  Stína	  gerir	  hvað	  sem	  í	  hennar	  valdi	  stendur	  til	  að	  koma	  

í	  veg	  fyrir	  að	  Vala	  þurfi	  að	  flytja	  í	  burtu.	  Á	  endanum	  fær	  Vala	  að	  búa	  hjá	  föður	  sínum	  og	  
þarf	  því	  ekki	  að	  flytja.	  

Skólaganga	  Möggu	  Stínu	  er	  enginn	  dans	  á	  rósum,	  þó	  að	  hún	  sé	  góður	  námsmaður.	  Ein	  

helsta	  ástæða	  þess	  er	  Hólmfríður	  handavinnukennari.	  Þar	  fáum	  við	  að	  sjá	  hvernig	  einelti	  í	  

skólum	  getur	  einnig	  verið	  af	  völdum	  kennara.	  Hólmfríður	  kemur	  illa	  fram	  við	  Möggu	  Stínu	  
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í	  hverjum	  handavinnutíma	  sem	  endar	  á	  því	  að	  Magga	  Stína	  fær	  nóg	  og	  stendur	  fyrir	  sínu.	  

Þá	  er	  hún	  send	  til	  skólastjórans,	  sem	  virðist	  alls	  ekki	  starfi	  sínu	  vaxinn.	  Þó	  er	  einn	  kennari	  

sem	  öllum	  líkar	  vel	  við,	  það	  er	  Besti.	  Hann	  er	  góður	  kennari	  og	  félagi	  nemenda	  sinna	  en	  
nær	  þó	  að	  halda	  uppi	  aga	  og	  góðri	  kennslu.	  	  

Því	  miður	  leynast	  kennarar	  eins	  og	  Hólmfríður	  á	  stöku	  stað.	  Einelti	  í	  skólum	  er	  ekki	  

einungis	  á	  milli	  nemenda.	  Þetta	  er	  mál	  sem	  þarf	  að	  líta	  alvarlegum	  augum	  og	  passa	  að	  eigi	  

sér	  ekki	  stað.	  Kennarar	  eru	  fullorðnir	  einstaklingar	  og	  eiga	  að	  hafa	  þroska	  og	  vit	  á	  að	  koma	  
eins	  fram	  við	  alla	  nemendur	  og	  sýna	  þeim	  virðingu.	  Kennarar	  eins	  og	  Besti	  eru	  til	  

fyrirmyndar.	  Góður	  kennari	  sýnir	  nemendum	  sínum	  virðingu	  og	  traust	  svo	  að	  nemendur	  

geti	  leitað	  til	  hans	  þegar	  á	  þarf	  að	  halda.	  Hann	  er	  líflegur	  og	  skemmtilegur,	  nær	  að	  vekja	  
áhuga	  nemenda	  og	  skapa	  jákvæða	  upplifun	  af	  skólanum.	  Á	  sama	  tíma	  nær	  hann	  að	  halda	  

virðingu	  nemenda	  sinna	  fyrir	  kennslunni	  og	  að	  miðla	  til	  þeirra	  þekkingu.	  

Eins	  og	  svo	  margar	  stelpur	  á	  þessum	  aldri	  er	  Magga	  Stína	  yfir	  sig	  hrifin	  af	  sæta	  

stráknum	  í	  bekknum.	  Hann	  heitir	  Matti	  og	  hún	  sér	  vart	  til	  sólar	  fyrir	  honum	  og	  líkar	  alls	  
ekki	  við	  kærustuna	  hans,	  hina	  fullkomnu	  Heiðu.	  Þegar	  líður	  á	  bókina	  kynnist	  hún	  Jónasi,	  

besta	  vini	  Matta.	  Jónas	  er	  ekki	  jafn	  sætur	  og	  Matti	  og	  er	  með	  frekar	  stórt	  nef.	  Að	  lokum	  
sér	  hún	  svo	  að	  það	  þýðir	  ekki	  að	  dæma	  einungis	  út	  frá	  útlitinu	  því	  að	  henni	  líkar	  þegar	  allt	  
kemur	  til	  alls	  betur	  við	  Jónas	  en	  Matta.	  Þetta	  er	  eitthvað	  sem	  kemur	  mjög	  reglulega	  fyrir	  

hjá	  stelpum	  á	  þessum	  aldri.	  Þær	  byrja	  að	  verða	  skotnar	  í	  strákum	  og	  kynnast	  nýjum	  
tilfinningum.	  Oft	  hafa	  þær	  lítið	  sjálfstraust	  og	  eru	  hræddar	  við	  skoðanir	  annarra.	  	  

Í	  þessari	  bók	  tekst	  Olgu	  Guðrúnu	  að	  skrifa	  góða	  sögu	  sem	  ætti	  að	  ná	  til	  margra	  barna	  

og	  unglinga.	  Hún	  tekur	  á	  ýmsum	  málum	  sem	  koma	  fyrir	  í	  lífi	  unglingsins,	  á	  heimilinu,	  í	  

vinahópnum	  og	  í	  skólanum	  til	  dæmis.	  Sjá	  má	  dæmi	  um	  þegar	  mynduð	  eru	  ný	  

tilfinningatengsl	  og	  þau	  varin.	  Einnig	  má	  sjá	  unglinga	  láta	  til	  sín	  taka	  og	  fylgja	  

réttlætiskennd	  sinni	  ásamt	  því	  þegar	  þau	  stíga	  skrefið	  úr	  heimi	  barna	  og	  yfir	  í	  heim	  

fullorðinna.	  Þegar	  hún	  kemur	  inn	  á	  svona	  marga	  þætti	  ætti	  það	  að	  reynast	  auðveldara	  
fyrir	  fleiri	  unglinga	  að	  sjá	  sjálfa	  sig	  	  í	  sporum	  sögupersónanna,	  hvort	  sem	  það	  er	  í	  Möggu	  

Stínu	  eða	  vinum	  hennar.	  	  

	  

9.2 Skrifað	  í	  stjörnurnar	  

Bókin	  Skrifað	  í	  stjörnurnar	  er	  íslensk	  þýðing	  bókarinnar	  The	  fault	  in	  our	  stars	  eftir	  John	  
Green	  (2014).	  Bókin	  fjallar	  um	  hina	  16	  ára	  Hazel	  Grace,	  sem	  greindist	  með	  krabbamein	  
fyrir	  um	  tveimur	  árum.	  Upprunalega	  var	  það	  í	  skjaldkirtlinum	  en	  fljótlega	  dreifðist	  æxlið	  í	  

lungun	  og	  hefur	  Hazel	  verið	  talin	  dauðvona	  síðan.	  Hún	  er	  í	  stuðningshópi	  fyrir	  börn	  og	  
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unglinga	  sem	  greinst	  hafa	  með	  krabbamein.	  Eini	  vinur	  hennar	  í	  hópnum	  er	  Isaac.	  Hann	  er	  

með	  sjaldgæft	  augnkrabbamein	  sem	  olli	  því	  að	  það	  þurfti	  að	  fjarlægja	  annað	  augað	  og	  

mögulegt	  er	  að	  það	  þurfi	  að	  fjarlægja	  hitt	  seinna.	  

Dag	  einn	  kemur	  nýr	  strákur	  á	  fundinn,	  Augustus	  Waters.	  Augustus	  er	  17	  ára	  gamall,	  

vinur	  Isaacs	  og	  kom	  á	  fundinn	  vegna	  hans.	  Hann	  hafði	  greinst	  með	  beinsarkmein,	  

krabbamein	  í	  beini,	  fyrir	  um	  einu	  og	  hálfu	  ári	  og	  misst	  í	  kjölfar	  þess	  hluta	  annars	  

fótleggjarins.	  Hazel	  og	  Augustus	  koma	  auga	  hvort	  á	  annað	  og	  má	  nánast	  segja	  að	  þau	  hafi	  
vart	  litið	  hvort	  af	  öðru	  það	  sem	  eftir	  var.	  	  

Eitt	  helsta	  áhugamál	  Hazel	  er	  lestur	  góðra	  bókmennta.	  Þar	  situr	  hæst	  á	  toppnum	  

bókin	  Stórbrotin	  þjáning	  eftir	  Peter	  Van	  Houten.	  Bókin	  fjallar	  um	  líf	  lítillar	  6	  ára	  stelpu	  sem	  

berst	  við	  krabbamein.	  Hazel	  sér	  sjálfa	  sig	  í	  aðalpersónu	  sögunnar	  og	  tengist	  því	  bókinni	  

sterkum	  böndum.	  Bókin	  endar	  skyndilega,	  inni	  í	  miðri	  setningu,	  sem	  gefur	  til	  kynna	  að	  

krabbameinið	  hafði	  betur	  og	  lífi	  litlu	  stelpunnar	  var	  lokið.	  Með	  þessu	  móti	  tókst	  Van	  
Houten	  að	  skilja	  lesendur	  eftir	  forvitna	  um	  hvernig	  sagan	  myndi	  enda	  og	  hafði	  Hazel	  því	  
margar	  spurningar	  sem	  hún	  vildi	  fá	  svör	  við.	  	  

Börn	  sem	  greinast	  með	  krabbamein	  fá	  öll	  eina	  ósk,	  frá	  styrktarsjóði	  
krabbameinssjúkra	  barna.	  Augustus	  hafði	  ekki	  enn	  notað	  sína	  ósk	  og	  ákvað	  að	  nota	  hana	  í	  

ferð	  fyrir	  sig	  og	  Hazel	  út	  til	  Amsterdam	  að	  hitta	  Van	  Houten	  og	  fá	  svör	  við	  spurningum	  

sínum	  um	  bókina.	  En	  þegar	  þau	  loksins	  hittu	  hann	  komust	  þau	  að	  því	  að	  hann	  væri	  
dónaleg	  fyllibytta	  og	  því	  fengu	  þau	  engin	  svör	  við	  spurningum	  sínum.	  

Fram	  að	  ferðinni	  hafði	  Hazel	  ekki	  viljað	  að	  Augustus	  yrði	  hrifinn	  af	  henni,	  vegna	  þess	  

að	  hún	  vildi	  ekki	  að	  hann	  þyrfti	  að	  upplifa	  sorgina	  þegar	  krabbameinið	  næði	  yfirhöndinni	  

og	  hún	  dæi.	  Ferðin	  dró	  þau	  hins	  vegar	  enn	  meira	  saman	  og	  undir	  lokin	  náði	  ástin	  
yfirhöndinni.	  En	  þá	  fékk	  Hazel	  líka	  sorgarfréttirnar,	  krabbameinið	  hafði	  komið	  upp	  að	  nýju	  

hjá	  Augustus.	  Eftir	  erfiða	  baráttu	  þurfti	  Augustus	  að	  lúta	  í	  lægra	  haldi	  fyrir	  krabbameininu.	  	  

Frá	  því	  að	  Hazel	  greindist	  hefur	  hún	  verið	  dauðvona	  og	  beðið	  eftir	  að	  lokakaflinn	  í	  lífi	  

hennar	  yrði	  skrifaður.	  En	  þegar	  hún	  kynnist	  Augustus	  breytist	  allt,	  saga	  hennar	  er	  skrifuð	  

upp	  á	  nýtt	  og	  henni	  finnst	  sem	  þau	  hafi	  lifað	  saman	  að	  eilífu.	  Skrifað	  í	  stjörnurnar	  er	  

átakanleg	  saga	  en	  þó	  full	  af	  kímni	  og	  gleði.	  Þetta	  er	  saga	  um	  lífið	  og	  dauðann.	  John	  Green	  
tekst	  að	  koma	  af	  stað	  tilfinningaflóði	  hjá	  lesendum.	  Hann	  kallar	  fram	  hlátur	  með	  kímni	  

aðalpersónanna,	  gleði	  með	  ástinni	  og	  gríðarlega	  sorg	  með	  dauðanum.	  Dauðinn	  er	  

vissulega	  mikilvægt	  umræðuefni	  sem	  ekki	  skal	  breiða	  yfir.	  Í	  þessari	  bók	  fá	  lesendur	  að	  

kynnast	  dauðanum	  að	  einhverju	  leyti	  í	  gegnum	  Hazel,	  skoðanir	  hennar	  og	  tilfinningar.	  	  
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9.3 Draugaslóð	  

Bókin	  Draugaslóð	  er	  eftir	  Kristínu	  Helgu	  Gunnarsdóttur	  (2007).	  Bókin	  fjallar	  um	  13	  ára	  

drenginn	  Eyvind	  Þóruson.	  Eyvindur	  býr	  með	  ömmu	  sinni,	  og	  köttunum	  þeirra	  tveimur,	  í	  
gömlum	  bústað	  við	  Elliðavatn.	  Þóra,	  móðir	  Eyvindar,	  býr	  á	  Ítalíu	  og	  hefur	  búið	  þar	  síðustu	  

sex	  árin	  og	  stundað	  nám	  í	  listaháskóla.	  Því	  er	  Hilda,	  amma	  Eyvindar,	  hans	  helsta	  fjölskylda.	  	  

Lífið	  hefur	  gengið	  sinn	  vanagang	  þar	  til	  Eyvind	  fer	  að	  dreyma	  sama	  drauminn	  aftur	  og	  

aftur.	  Hann	  dreymir	  að	  Eyvindur	  afi	  hans	  heitinn,	  sem	  dó	  á	  Kili,	  komi	  til	  hans	  og	  fái	  hann	  

með	  sér	  út.	  Þá	  sér	  Eyvindur	  hvar	  stór	  skurðgrafa	  er	  að	  brjóta	  gamla	  bústaðinn	  þeirra	  niður	  

og	  afi	  hans	  talar	  um	  að	  allt	  sé	  nú	  breytingum	  háð.	  Því	  næst	  hverfur	  afi	  hans	  og	  umhverfið	  

breytist.	  Allt	  í	  einu	  er	  sandur	  og	  heitir	  hverir	  allt	  í	  kringum	  Eyvind,	  ský	  hefur	  dregið	  fyrir	  
sólu	  og	  þoka	  læðist	  yfir.	  Því	  næst	  birtast	  tveir	  tryllingslegir	  hestar	  með	  reiðtygjum,	  þjóta	  

hneggjandi	  framhjá	  og	  hverfa	  í	  myrkrið.	  Þá	  er	  draumnum	  lokið.	  Eyvindur	  veit	  að	  þessi	  

draumur	  merkir	  eitthvað	  vegna	  þess	  að	  draumar	  hans	  eru	  vanir	  að	  rætast,	  en	  hann	  getur	  

ekki	  skilið	  hvað	  gæti	  mögulega	  verið	  í	  vændum.	  

Ekki	  líður	  á	  löngu	  þar	  til	  Eyvindur	  fær	  þær	  fréttir	  frá	  ömmu	  sinni	  að	  Þóra	  sé	  að	  koma	  

heim	  og	  að	  þau	  tvö	  muni	  eyða	  sumrinu	  saman	  sem	  landverðir	  á	  Kili.	  Í	  fyrstu	  er	  Eyvindur	  

alls	  ekki	  sáttur	  við	  að	  fara	  frá	  vinum	  sínum	  og	  ömmu	  Hildu	  en	  þegar	  hann	  er	  kominn	  á	  Kjöl	  
fara	  hlutirnir	  að	  gerast	  og	  Eyvindur	  gleymir	  fljótt	  óánægju	  sinni.	  Á	  Kili	  gerast	  ýmsir	  
atburðir	  sem	  minna	  ótrúlega	  á	  gamlar	  þjóðsögur	  á	  borð	  við	  söguna	  um	  Fjalla-‐Eyvind,	  

söguna	  um	  Reynistaðabræður	  og	  fleira.	  Tveir	  skoskir	  bræður,	  Edgar	  og	  Brian	  Mc.	  
Reynolds,	  týnast	  á	  Kili	  eftir	  að	  hafa	  verið	  ríðandi	  þar	  yfir	  með	  föður	  sínum	  og	  tveimur	  

fylgdarmönnum	  þeirra.	  Þeir	  sem	  þekkja	  söguna	  um	  Reynistaðabræður	  geta	  getið	  sér	  til	  

um	  hvernig	  fer	  fyrir	  bræðrunum.	  

Ævintýri	  sumarsins	  tengdu	  Eyvind	  og	  Þóru	  aftur	  saman.	  Eyvindur	  var	  aftur	  farinn	  að	  

kalla	  hana	  mömmu	  og	  Þóra	  ákvað	  að	  fara	  ekki	  aftur	  út	  til	  Ítalíu,	  heldur	  koma	  heim	  til	  

fjölskyldu	  sinnar.	  Þegar	  þau	  eru	  á	  leiðinni	  heim	  segir	  Þóra	  Eyvindi	  að	  þau	  séu	  að	  fara	  að	  

flytja.	  Amma	  hans	  hafði	  keypt	  nýja	  íbúð	  í	  Vesturbænum.	  Bókin	  endar	  á	  því	  að	  litla	  

fjölskyldan	  horfir	  á	  gamla	  bústaðinn	  rifinn	  niður	  þar	  sem	  hann	  þarf	  að	  víkja	  fyrir	  nýrri	  

byggð.	  Þá	  hefur	  Eyvindur	  komist	  að	  því	  að	  draumurinn	  sem	  hann	  dreymdi	  svo	  oft	  hafi	  

verið	  afi	  hans	  að	  segja	  honum	  hvað	  framundan	  væri	  um	  sumarið.	  	  

Bókin	  hentar	  vel	  fyrir	  unglinga	  á	  öllum	  aldri.	  Í	  bókinni	  skarast	  atburðarásir	  drauma	  og	  

veruleika	  sem	  hjálpar	  til	  við	  að	  leysa	  leyndardóma	  sögunnar.	  Sagan	  fléttar	  saman	  fortíð	  og	  
nútíð	  með	  tengingunni	  við	  þjóðsögurnar.	  Einnig	  má	  finna	  hversdagsleg	  málefni	  á	  borð	  við	  

vanda	  einstæðra	  foreldra,	  breytingar	  fjölskylduhaga,	  búferlaflutninga	  og	  fleira.	  	  

	  



	   29	  

9.4 Aukaspyrna	  á	  Akureyri	  

Bókina	  Aukaspyrna	  á	  Akureyri	  skrifaði	  Gunnar	  Helgason	  (2012).	  Bókin	  er	  hluti	  af	  fjögurra	  

bóka	  flokki	  Gunnars.	  Bækurnar	  heita	  Víti	  í	  Vestmannaeyjum,	  Aukaspyrna	  á	  Akureyri,	  
Rangstæður	  í	  Reykjavík	  og	  Gula	  spjaldið	  í	  Gautaborg.	  Bækurnar	  fjalla	  um	  Jón	  Jónsson,	  

Nonna,	  og	  félaga	  hans	  sem	  spila	  saman	  fótbolta	  með	  Þrótti.	  	  Eyvör,	  stóra	  systir	  Nonna,	  

spilar	  einnig	  fótbolta.	  Hún	  er	  helsta	  fyrirmynd	  Nonna	  og	  vina	  hans	  í	  boltanum	  og	  er	  að	  
stíga	  sín	  fyrstu	  skref	  í	  kvennalandsliði	  Íslands.	  	  

Aukaspyrna	  á	  Akureyri	  segir	  frá	  ferð	  þeirra	  félaga	  á	  N1	  mótið	  í	  fótbolta,	  á	  Akureyri.	  

Bestu	  vinir	  Nonna	  eru	  Skúli	  og	  Ívar.	  Ívar	  býr	  hjá	  ömmu	  sinni	  og	  afa,	  eftir	  að	  upp	  komst	  um	  

drykkjuvandamál	  og	  ofbeldi	  föður	  hans.	  Kalli,	  fyrrverandi	  markmaður	  Þróttara,	  hafði	  flutt	  
úr	  hverfinu	  og	  spilar	  nú	  með	  liði	  Fylkis.	  Strákarnir	  í	  Þrótti	  fara	  norður	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  vinna	  mótið	  og	  að	  fá	  verðlaun	  fyrir	  prúðasta	  liðið.	  Meðal	  foreldra	  sem	  koma	  

með	  á	  mótið	  eru	  pabbi	  Nonna,	  mamma	  Skúla	  og	  amma	  og	  afi	  Ívars.	  	  

Nonni	  og	  vinir	  hans	  voru	  í	  B-‐liði	  Þróttar	  og	  spiluðu	  því	  í	  Brasilísku	  deildinni.	  Önnur	  lið	  í	  

riðlinum	  þeirra	  voru	  Afturelding,	  Fylkir,	  Höttur,	  ÍBV,	  Keflavík	  og	  Magni.	  Í	  skólanum	  gisti	  lið	  
Fylkis	  í	  næstu	  stofu	  við	  Þróttar	  strákana.	  Liði	  Fylkis	  fylgdi	  systir	  eins	  leikmannsins,	  það	  var	  

Rósa.	  Hún	  var	  ótrúlega	  sæt	  og	  klár	  stelpa	  sem	  heillaði	  marga	  strákana,	  þar	  á	  meðal	  
Nonna.	  Þróttarar	  byrjuðu	  keppnina	  vel	  og	  unnu	  Magna	  3-‐0.	  Allt	  gekk	  samkvæmt	  áætlun,	  
árangurinn	  í	  leikjunum	  og	  áætlunin	  um	  að	  vinna	  prúðleika	  verðlaunin.	  En	  þá	  fóru	  hlutirnir	  

að	  breytast.	  Þróttarastrákarnir	  eignuðust	  óvini,	  strákana	  í	  liði	  Fylkis.	  En	  það	  var	  þó	  einn	  
Fylkismaður	  sem	  var	  ekki	  óvinur	  Nonna,	  eða	  réttara	  sagt	  Fylkiskona,	  það	  var	  Rósa.	  Nonni	  

og	  Rósa	  halda	  áfram	  að	  rekast	  á	  hvort	  annað	  í	  skólanum	  og	  úti	  á	  vellinum	  og	  verða	  smám	  

saman	  hrifin	  hvort	  af	  öðru.	  	  

Áfram	  heldur	  mótið	  og	  strákunum	  gengur	  ekki	  nógu	  vel	  eftir	  ósætti	  þeirra	  við	  

Fylkisstrákana.	  Þegar	  þeir	  eru	  loks	  að	  ná	  sér	  á	  strik	  aftur	  birtist	  Tóti,	  pabbi	  Ívars,	  og	  við	  

tekur	  atburðarás	  sem	  gerir	  Ívari	  lífið	  leitt.	  Þetta	  fótboltamót	  var	  alls	  enginn	  dans	  á	  rósum	  

hjá	  strákunum.	  Þegar	  upp	  er	  staðið	  tókst	  þeim	  þó	  ætlunarverk	  sitt,	  þeir	  báru	  sigur	  úr	  

býtum	  á	  mótinu.	  Til	  að	  fegra	  sigurinn	  enn	  frekar	  fékk	  Nonni	  verðlaun	  fyrir	  að	  vera	  besti	  

leikmaðurinn	  í	  sinni	  stöðu,	  á	  miðjunni.	  	  

Þegar	  lesandi	  bókarinnar	  heldur	  að	  nú	  sé	  sögunni	  að	  ljúka,	  á	  hamingjusömu	  

nótunum,	  þá	  skjátlast	  honum.	  Að	  lokinni	  verðlaunaafhendingu	  ætla	  Þróttarstrákarnir	  að	  

fagna	  með	  bílferð	  í	  ísbúðina.	  Bílferðin	  endar	  hinsvegar	  ekki	  í	  ísbúðinni.	  Afi	  Ívars	  missir	  
stjórn	  á	  bílnum,	  með	  Ívar	  og	  ömmu	  hans	  um	  borð,	  og	  endar	  niðri	  í	  grýttri	  fjöru.	  Amma	  

Ívars	  hafði	  ekki	  verið	  komin	  í	  bílbelti	  og	  skaust	  því	  út	  úr	  bílnum	  í	  stórgrýtið	  með	  

hræðilegum	  afleiðingum,	  hún	  var	  dáin.	  Ívar	  og	  afi	  hans	  slasast	  og	  eru	  sendir	  beint	  á	  
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sjúkrahúsið.	  En	  hvað	  verður	  um	  þá?	  Bókin	  skilur	  lesendur	  eftir	  fulla	  af	  sorg	  í	  óvissu	  um	  líf	  

Ívars.	  	  

Bókin	  er	  hörkuspennandi	  og	  skemmtileg	  saga	  sem	  höfðar	  til	  barna	  og	  unglinga	  á	  

öllum	  aldri,	  meira	  að	  segja	  líka	  til	  fullorðna	  fólksins.	  Höfundur	  segir	  skemmtilega	  frá	  gangi	  

fótboltamóta,	  leikreglum	  í	  fótbolta	  og	  fleiri	  skemmtilegum	  fótboltafróðleik.	  Halda	  mætti	  

að	  bókin	  höfðaði	  meira	  til	  stráka	  en	  stelpna,	  þar	  sem	  aðalpersónurnar	  eru	  strákar	  að	  

keppa	  á	  strákamóti	  í	  fótbolta,	  en	  svo	  þarf	  alls	  ekki	  að	  vera.	  Stelpur	  hafa	  alveg	  jafn	  gaman	  
að	  bókinni,	  sérstaklega	  þar	  sem	  aðal	  fótboltahetjan	  er	  Eyvör.	  Þó	  er	  ekki	  einungis	  fengist	  

við	  fótboltamál	  í	  sögunni.	  Lesandi	  fær	  góða	  innsýn	  í	  líf	  Ívars	  sem	  finnst	  hann	  ekki	  eiga	  

neitt	  og	  alltaf	  missa	  það	  sem	  honum	  er	  kært.	  Komið	  er	  þar	  inn	  á	  fjölskylduvandamál.	  
Ásamt	  því	  fáum	  við	  að	  sjá	  dæmi	  um	  gleði,	  sorg,	  ást,	  fjandskap,	  fyrirgefningu	  og	  fleira.	  

	  

9.5 Harry	  Potter	  	  

Harry	  Potter	  bókaserían	  samanstendur	  af	  sjö	  bókum	  eftir	  breska	  rithöfundinn	  J.K.	  Rowling	  
(1999,	  2000a,	  2000b,	  2001,	  2003,	  2005,	  2007).	  Bækurnar	  segja	  frá	  lífi	  unga	  

galdramannsins	  Harry	  Potter	  og	  vinum	  hans	  Hermione	  Granger	  og	  Ron	  Weasley	  sem	  öll	  

stunda	  nám	  í	  Hogwarts	  skóla,	  skóla	  galdra	  og	  seiða.	  Aðalpersónan	  er	  Harry	  Potter	  og	  

söguþráðurinn	  snýst	  um	  baráttu	  hans	  við	  hinn	  mikla	  Voldemort,	  illræmdasta	  galdramann	  

sögunnar	  sem	  þráir	  að	  verða	  ódauðlegur,	  ná	  yfirráðum	  í	  Galdramannaráðuneytinu	  og	  
hikar	  ekki	  við	  að	  drepa	  alla	  sem	  á	  vegi	  hans	  verða.	  Hver	  bók	  fjallar	  um	  eitt	  skólaár	  í	  

Hogwarts	  og	  titill	  hverrar	  bókar	  vísar	  til	  ævintýra	  Harry	  það	  skólaárið.	  	  

Þegar	  Harry	  var	  rúmlega	  eins	  árs	  spáði	  spákona	  því	  að	  drengur,	  sem	  væri	  líklegast	  

Harry,	  myndi	  einn	  daginn	  drepa	  hinn	  mikla	  Voldemort.	  Þessu	  reiddist	  Voldemort	  og	  ákvað	  
að	  drepa	  drenginn	  strax.	  Lily	  og	  James	  Potter,	  foreldrar	  Harry,	  létu	  lífið	  í	  þeirri	  baráttu	  við	  

Voldemort	  en	  honum	  tókst	  ekki	  að	  drepa	  Harry.	  Dauðabölvunin	  sem	  hann	  ætlaði	  að	  

leggja	  á	  Harry	  endurkastaðist	  aftur	  til	  hans	  og	  skildi	  Voldemort	  eftir	  nær	  dauða	  en	  lífi.	  
Drápstilraunin	  skildi	  eftir	  sig	  	  eldingarlaga	  ör	  á	  enni	  Harry.	  Eftir	  það	  var	  hann	  kallaður	  

„drengurinn	  sem	  lifði	  af“	  í	  galdraheiminum.	  Hann	  var	  þá	  sendur	  í	  fóstur	  til	  móðursystur	  

sinnar	  og	  fjölskyldu	  hennar,	  Dursley	  fjölskyldunnar.	  En	  Dursley	  fjölskyldan	  voru	  muggar,	  
ekki	  galdrafólk,	  og	  ólu	  Harry	  upp	  án	  nokkurrar	  vitneskju	  um	  galdraheiminn.	  	  

Á	  11	  ára	  afmælisdegi	  sínum	  komst	  Harry	  að	  því	  hver	  hann	  væri	  í	  raun	  og	  veru	  og	  

byrjaði	  í	  Hogwarts	  skóla	  um	  haustið.	  Þar	  kynnist	  hann	  Ron	  og	  Hermione	  sem	  verða	  hans	  

bestu	  vinir.	  Heimavistir	  skólans	  eru	  fjórar:	  Gryffindor,	  Hufflepuff,	  Ravenclaw	  og	  Slytherin.	  
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Harry	  lendir	  í	  Gryffindor,	  heimavist	  hinna	  hugrökku,	  ásamt	  Ron	  og	  Hermione.	  	  Harry	  

keppir	  með	  heimavistarliði	  sínu	  í	  Quidditch,	  íþróttaleik	  galdramanna.	  	  

Líf	  Harry	  í	  Hogwarts	  er	  alls	  enginn	  dans	  á	  rósum,	  þvert	  á	  móti.	  Eins	  og	  áður	  sagði	  segir	  

hver	  bók	  frá	  einu	  skólaári	  í	  lífi	  Harry	  og	  árin	  verða	  hvert	  öðru	  erfiðara	  sem	  á	  líður,	  ekki	  

einungis	  í	  námi	  heldur	  aðallega	  í	  baráttu	  við	  Voldemort.	  Í	  bókunum	  má	  finna	  dæmi	  um	  

fantasíu,	  drama,	  ævintýri,	  hrollvekju,	  þroska	  barnanna	  í	  fullorðna	  einstaklinga,	  rómantík,	  

sorg,	  gleði	  og	  dauða.	  Í	  bókunum	  má	  einnig	  sjá	  dæmi	  um	  fordóma,	  spillingu	  og	  brjálæði.	  
Lesenda	  þessara	  bóka	  bíður	  heilmikil	  spenna	  og	  tilfinningaflóð.	  Börn	  og	  unglingar	  hafa	  oft	  

með	  lestri	  fyrstu	  bókarinnar	  byrjað	  lestrarhestaferil	  sinn	  þar	  sem	  að	  áhugi	  þeirra	  á	  að	  lesa	  

hinar	  sex	  bækurnar	  vaknaði.	  	  

	  

9.6 Samanburður	  bókanna	  

Bókin	  Peð	  á	  plánetunni	  jörð	  er	  raunsæ	  saga	  þar	  sem	  meðal	  annars	  er	  fjallað	  um	  

þjóðfélagsgagnrýni,	  fjölskylduhagi,	  skólasamfélagið,	  vináttu	  og	  fleira.	  Bókin	  Skrifað	  í	  
stjörnurnar	  er	  hins	  vegar	  allt	  önnur	  bókmenntategund.	  Hún	  er	  gríðarlega	  tilfinningasöm	  
og	  ýkt	  bók,	  öll	  börnin	  og	  unglingarnir	  í	  bókinni	  eru	  með	  krabbamein,	  flest	  þeirra	  dauðvona	  

og	  mörg	  hver	  orðin	  ástfangin.	  Í	  þessari	  bók	  tengir	  höfundur	  ástina	  að	  miklu	  leyti	  við	  
dauðann	  þar	  sem	  mikið	  er	  um	  heitar	  ástir	  dauðvona	  unglinga.	  Svo	  virðist	  sem	  ástin	  geti	  
ekki	  þrifist	  nema	  í	  skugga	  dauða	  og	  örvinglunar,	  en	  svo	  þarf	  ekki	  að	  vera.	  Þegar	  börn	  og	  

unglingar	  eru	  að	  þroskast	  og	  verða	  að	  fullorðnum	  einstaklingum	  eru	  þau	  flest	  mjög	  
óörugg	  með	  sig	  og	  feimin	  við	  að	  láta	  tilfinningar	  sínar	  í	  ljós.	  En	  þegar	  dauðinn	  er	  á	  næsta	  

leiti	  er	  hver	  dagur	  dýrmætur	  og	  virðist	  þá	  auðveldara	  að	  opna	  sig	  og	  láta	  tilfinningar	  sínar	  

í	  ljós.	  	  

Í	  bókinni	  Aukaspyrna	  á	  Akureyri	  er	  ástin	  líka	  heit,	  en	  hún	  virðist	  nær	  því	  sem	  við	  

þekkjum	  flest.	  Hún	  byrjar	  sem	  feimnismál	  og	  spenna	  er	  í	  loftinu.	  Hún	  þróast	  svo	  hægt	  og	  

rólega	  og	  mun	  hægar	  en	  í	  Skrifað	  í	  stjörnurnar,	  þykir	  því	  líklega	  flestum	  nálgun	  Gunnars	  á	  

ástina	  í	  fótboltabókunum	  vera	  raunverulegri	  en	  hjá	  John	  Green.	  Ólíklegt	  er	  að	  unglingar	  

sem	  eru	  að	  taka	  sín	  fyrstu	  skref	  í	  ástarmálum	  fari	  eins	  að	  og	  Hazel	  og	  Augustus,	  sem	  fóru	  á	  

stefnumót	  um	  klukkustund	  eftir	  að	  þau	  kynntust,	  voru	  farin	  að	  eyða	  hverjum	  degi	  saman	  

strax	  út	  frá	  því	  og	  fóru	  saman	  til	  útlanda	  stuttu	  seinna.	  Því	  er	  líklegra	  að	  fleiri	  geti	  speglað	  

sig	  í	  ástarmálunum	  í	  fótboltasögum	  Gunnars.	  

Í	  bókinni	  Draugaslóð	  er	  einnig	  heilmikið	  um	  dauða,	  líkt	  og	  í	  Skrifað	  í	  stjörnurnar,	  en	  

þar	  er	  dauðinn	  ræddur	  á	  gjörólíkan	  hátt.	  Tveir	  ungir	  bræður	  sem	  eiga	  allt	  lífið	  framundan	  

leggja	  tilneyddir	  af	  stað	  í	  ferðalag	  sem	  á	  endanum	  verður	  að	  sorgarsögu	  því	  þeir	  komast	  
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ekki	  lífs	  af.	  Sökum	  tengsla	  ferðalags	  þeirra	  við	  Reynistaðabræður	  geta	  lesendur	  þó,	  sem	  

þekkja	  söguna	  um	  Reynistaðabræður,	  getið	  sér	  til	  um	  hvernig	  fara	  mun	  fyrir	  Mc.	  Reynolds	  

bræðrunum.	  Því	  verður	  dauði	  þeirra	  jafnvel	  ekki	  svo	  óvæntur.	  Draugaslóð	  á	  það	  
sameiginlegt	  með	  bókinni	  Peð	  á	  plánetunni	  jörð	  að	  hér	  er	  á	  ferð	  mikil	  þroskasaga	  unglings	  

sem	  stígur	  skrefið	  úr	  bernsku	  yfir	  í	  heim	  fullorðinna.	  	  

Bækurnar	  um	  Harry	  Potter	  kynna	  okkur	  hins	  vegar	  allt	  annan	  heim	  en	  hinar	  bækurnar	  

fjórar,	  ævintýraheiminn.	  Þrátt	  fyrir	  þau	  mörgu	  atriði	  sem	  eru	  ólík	  má	  samt	  sem	  áður	  finna	  
ýmislegt	  sem	  Harry	  Potter	  bækurnar	  eiga	  sameiginlegt	  með	  hinum	  fjórum.	  Þær	  fjalla	  

mikið	  um	  dauðann	  og	  missinn,	  ásamt	  því	  að	  fjalla	  einnig	  um	  ástina	  og	  þroskasögu	  

skólafélaganna	  allt	  frá	  barnsaldri	  í	  að	  verða	  að	  unglingi	  og	  loks	  að	  fóta	  sig	  í	  heimi	  
fullorðinna.	  	  

Þetta	  sýnir	  okkur	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  bækur	  séu	  ótrúlega	  fjölbreyttar	  þá	  geta	  þær	  samt	  

sem	  áður	  átt	  margt	  sameiginlegt	  ef	  farið	  er	  að	  rýna	  ögn	  betur	  í	  þær.	  Það	  er	  til	  dæmis	  hægt	  
að	  finna	  ýmislegt	  sem	  getur	  nýst	  kennurum	  í	  kennslu	  og	  foreldrar	  geta	  rætt	  ýmis	  mál	  sem	  
tengja	  bækurnar	  við	  okkar	  daglega	  líf.	  
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10 Lokaorð	  

Minnkandi	  lestraráhugi	  barna	  er	  að	  mínu	  mati,	  sem	  og	  margra	  annarra,	  áhyggjuefni.	  Með	  
þessum	  skrifum	  vildi	  ég	  kynna	  mér	  betur	  hvernig	  hægt	  væri	  að	  breyta	  þeirri	  þróun	  og	  

vonandi	  hvetja	  aðra	  kennara	  og	  foreldra	  til	  þess	  sama.	  Því	  eins	  og	  athuganir	  mínar	  gefa	  til	  

kynna	  þá	  liggur	  boltinn	  einna	  helst	  hjá	  foreldrum	  og	  kennurum	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  

vekja	  áhuga	  barna	  og	  unglinga	  á	  bókalestri.	  	  

„Mál	  og	  bókmenntir	  eru	  menningararfur	  þjóðarinnar	  sem	  ber	  að	  rækta,	  virða,	  njóta	  

og	  þróa“	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013,	  bls.	  97).	  Eins	  og	  ég	  kom	  að	  í	  

upphafi	  þá	  eru	  það	  börnin	  og	  unglingarnir	  sem	  eru	  málnotendur	  framtíðarinnar	  og	  munu	  
bera	  ábyrgð	  á	  íslenskri	  tungu	  þegar	  framí	  sækir.	  Bókmenntalestur	  er	  mikilvægur	  til	  að	  

viðhalda	  tungumálinu	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  vekja	  áhuga	  þeirra	  á	  honum.	  

Barnabókmenntir	  kynna	  þeim	  meðal	  annars	  íslenskt	  samfélag	  á	  árum	  áður	  og	  þróun	  þess	  
allt	  til	  dagsins	  í	  dag.	  Þær	  geta	  orðið	  bestu	  þroskatækin	  fyrir	  börn	  og	  unglinga	  og	  vil	  ég	  að	  
það	  verði	  viðhorf	  sem	  flestra	  að	  það	  sé	  leiðinlegt	  að	  ljúka	  við	  bók	  og	  loka	  henni	  í	  síðasta	  

sinn.	  

Nú	  í	  dag	  eiga	  afþreyingarmiðlarnir	  hug	  flestra	  að	  stórum	  hluta.	  Bókmenntir	  geta	  ekki	  

keppt	  við	  þá,	  en	  það	  þýðir	  samt	  ekki	  að	  þær	  þurfi	  að	  hverfa	  algjörlega.	  Við	  vitum	  að	  

áhuginn	  á	  afþreyingarmiðlunum	  er	  til	  staðar	  og	  því	  þurfum	  að	  læra	  að	  nýta	  okkur	  þá	  til	  að	  
viðhalda	  áhuga	  barna	  og	  unglinga	  á	  bókmenntalestri.	  Við	  þurfum	  að	  sætta	  okkur	  við	  

tímann	  sem	  það	  tekur	  að	  lesa	  góða	  bók,	  það	  tekur	  ekki	  90	  mínútur	  líkt	  og	  kvikmyndirnar,	  
en	  gefur	  okkur	  samt	  sem	  áður	  svo	  mikið	  í	  staðinn.	  	  

Meginhlutverk	  kennara	  er	  kennslu-‐	  og	  uppeldisfræðilegt	  starf	  með	  nemendum	  sínum	  

og	  að	  vekja	  áhuga	  þeirra	  á	  námi	  og	  viðhalda	  honum.	  Þetta	  á	  við	  um	  allt	  nám,	  og	  get	  ég	  því	  

vel	  sett	  inn	  orðið	  bókmenntalestur	  í	  staðinn	  fyrir	  orðið	  nám.	  Kennarinn	  er	  leiðtogi	  

nemenda	  sinna	  og	  vonandi	  einnig	  fyrirmynd.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  hann	  sýni	  gott	  fordæmi,	  
þar	  á	  meðal	  með	  áhuga	  á	  frjálsum	  lestri	  bókmennta.	  Hann	  þarf	  að	  stuðla	  að	  yndislestri	  

með	  því	  að	  sýna	  eigin	  áhuga,	  bjóða	  nemendum	  upp	  á	  lestur	  sem	  ekki	  fylgja	  

skuldbindingar,	  skapa	  þægilegt	  lestrarumhverfi	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  nemendur	  hans	  hafi	  gott	  
aðgengi	  að	  bókum.	  	  

Foreldrar	  skipta	  einnig	  gríðarlegu	  máli,	  ef	  ekki	  mestu.	  Þeir	  eru	  helstu	  fyrirmyndir	  

barna	  sinna	  og	  bókmenntaáhugi	  þeirra	  kviknar	  oftast	  heima	  fyrir.	  Hlutverk	  þeirra,	  líkt	  og	  

kennaranna,	  er	  að	  sýna	  bókmenntalestri	  áhuga,	  skapa	  gott	  lestrarumhverfi	  og	  sjá	  til	  þess	  
að	  börnin	  hafi	  gott	  aðgengi	  að	  bókum.	  Foreldrar	  ættu	  að	  gera	  yndislestur	  að	  sameiginlegu	  
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áhugamáli	  með	  börnum	  sínum,	  fara	  með	  þau	  á	  bókasafnið,	  ræða	  saman	  um	  bækurnar	  

sem	  lesnar	  eru	  og	  sýna	  bókum	  barna	  sinna	  áhuga.	  Þeir	  þurfa	  að	  muna	  að	  lesa	  ekki	  bara	  

fyrir	  börnin	  sín	  heldur	  einnig	  þegar	  þau	  eru	  viðstödd,	  og	  ekki	  bara	  uppi	  í	  rúmi	  á	  kvöldin	  
þegar	  börnin	  sjá	  ekki	  til.	  Þegar	  ég	  tala	  um	  foreldra	  þá	  á	  ég	  bæði	  við	  móður	  og	  föður.	  Þá	  vil	  

ég	  sérstaklega	  hvetja	  feðurna	  vegna	  þess	  að	  þeir	  eru	  vanalega	  helstu	  fyrirmyndir	  

drengjanna,	  sem	  eru	  einmitt	  helsti	  áhættuhópurinn	  í	  minnkandi	  áhuga	  á	  lestri.	  

Það	  eru	  til	  ótal	  mismunandi	  barna-‐	  og	  unglingabækur,	  verum	  dugleg	  að	  kynna	  þær	  

fyrir	  þeim	  og	  hjálpumst	  að	  við	  að	  auka	  yndislesturinn.	  Bækurnar	  sem	  ég	  tala	  um	  hér	  eru	  

einungis	  brotabrot	  af	  þeim	  sem	  í	  boði	  eru,	  ástæða	  þess	  að	  ég	  valdi	  þessar	  bækur	  er	  sú	  að	  

þær	  eru	  ótrúlega	  góðar	  og	  vinsælar.	  Ég	  tel	  mig	  geta	  farið	  með	  þessar	  fimm	  bækur	  í	  hóp	  
barna	  og	  unglinga	  og	  að	  allir	  ættu	  að	  geta	  valið	  sér	  að	  minnsta	  kosti	  eina	  bók	  úr	  þessum	  

hópi	  sem	  henti	  þeim.	  	  

Ég	  vona	  innilega	  að	  börn	  og	  unglingar	  fari	  að	  lesa	  meira	  og	  oftar	  sér	  til	  ánægju	  og	  að	  

þessi	  ritgerð	  geti	  náð	  til	  annarra	  kennara	  og	  foreldra	  til	  að	  fá	  þau	  með	  mér	  í	  lið	  í	  því	  
verkefni.	  Til	  að	  leggja	  áherslu	  á	  það	  vil	  ég	  enda	  þetta	  á	  orðum	  Guðrúnar	  Helgadóttur	  

(1985,	  bls.	  34)	  úr	  viðtali	  við	  Matthías	  Viðar	  Sæmundsson:	  „Börn	  þurfa	  sögur	  og	  sögur	  
þurfa	  börn“.	  	  
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