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Ágrip  

 

Það að vera læs er forsenda þess að einstaklingur geti nýtt hæfileika sína til fulls í því 

nútímasamfélagi sem við búum í. Áhyggjur af minnkandi bóklestri barna ásamt þeim 

neikvæðu afleiðingum sem það hefur í för með sér, meðal annars á lesskilning, er 

meginástæða þess að lestrarátak er sett af stað. Meginmarkmið lestrarátaka er því að efla 

læsi en unnt er að fara ólíkar leiðir að því markmiði. Mikilvægt er að þeir sem koma að 

lestrarátaki geri sér grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á eflingu læsis svo að sú vinna 

verði markviss og þannig vænleg til árangurs. Í þessari ritgerð er leitast við að greina 

hvaða áhersluþættir eru líklegir til þess að leiða til árangursríks lestrarátaks. Því voru borin 

saman danska lestrarátakið „Læselyst“ sem hefur verið árangursmetið og yfirstandandi 

lestrarátak Mennta- og menningarmálaráðuneytis „Þjóðarsáttmáli um læsi“. Í saman-

burðinum er stuðst við rannsóknir á lestraránægju ásamt rannsóknum á innri og ytri 

áhugahvöt við greiningu áhersluþátta lestrarátakanna. Þar að auki var gerð tilraun til að 

spá fyrir um árangur „Þjóðarsáttmála um læsi“ í ljósi þessa samanburðar. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er sú að lestraránægja sé nauðsynlegur þáttur í eflingu læsis og því 

mikilvægt að lestrarátök snúist að miklu leyti um eflingu hennar. Erfitt er að greina 

áherslu á lestraránægju innan „Þjóðarsáttmála um læsi“ en mikilvægt er að hafa í huga að 

átakið er nýfarið af stað og því erfitt að sjá fyrir allar þær leiðir sem  þar verða farnar. 
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Formáli 

 

Tilefni þessarar ritgerðar er óbilandi trú mín á mátt barnabókmennta. Frá því að ég hóf 

nám mitt við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands hef ég haft mikinn áhuga á 

lestri barna og þann ávinning sem lestur hefur á líf þeirra. Þegar kom að vali á lokaverkefni 

kom því ekki annað til greina en að velja efni sem tengist lestri á einhvern hátt. Lestarátök 

vöktu athygli mína þegar ég fór að litast um eftir ritgerðarefni og því ákvað ég að kafa 

dýpra í það viðfangsefni. 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur fyrir góða 

leiðsögn og aðstoð við úrvinnslu ritgerðarinnar. Auk þess vil ég þakka fjölskyldu minni og 

vinum fyrir umburðarlyndi og ómetanlegan stuðning á meðan á skrifunum stóð. Faðir 

minn á einnig sérstakar þakkir skilið fyrir aðstoð við yfirlestur ritgerðarinnar og gagnlegar 

ábendingar. 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Kaupmannahöfn, 6. maí 2016 

 

Margrét Ólöf Halldórsdóttir  
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1 Inngangur  

Með nýrri menntastefnu árið 2011 var læsi sett í öndvegi sem einn af grunnþáttum 

menntunar og ekki af ástæðulausu. Lestur er stór þáttur í almennri menntun þar sem góð 

lestarfærni er undirstaða frekara náms. Sú færni er ekki einungis hæfnin til að geta lesið 

og skrifað heldur einnig hæfnin til þess að skapa merkingu og er forsenda þess að 

einstaklingur geti nýtt hæfileika sína til fulls og tekið virkan þátt í þjóðfélaginu. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er tekið fram að eitt af meginmarkmiðum almennrar 

menntunar sé að stuðla að alhliða þroska einstaklingsins en enginn vafi er á því að læsi er 

ein leið að því markmiði. 

Löngum hefur verið talað um tengsl bóklesturs og aukinnar færni í lestri ásamt 

jákvæðum áhrifum lestrar á námsárangur. Bækur eru uppspretta fróðleiks og 

skemmtunar. Þær bjóða upp á innsýn í fjarlæga heima þar sem ótal tækifæri leynast til 

þess að túlka og á sama tíma lærir lesandinn um sjálfan sig og samfélagið sem hann býr í. 

Samhliða þessu eykur lestur orðaforða og eflir lesskilning (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006). Að setjast niður með góða bók getur því verið gefandi og skemmtileg athöfn. Það 

er svo undir kennurum, foreldrum og öðrum sem koma á einhvern hátt að menntamálum 

að gera lestri hátt undir höfði og fræða ungu kynslóðina um mátt læsis og þá kosti sem 

aukinn lestur hefur í för með sér. 

Umræður á sviði menntamála síðastliðin ár hafa að stórum hluta snúist um minnkandi 

bóklestur hjá íslenskum börnum og ungmennum. Sífellt færri grunnskólabörn lesa sér til 

skemmtunar, en langtímarannsóknin „Börn og sjónvarp á Íslandi“, sem framkvæmd hefur 

verið síðan 1968 og fjallar um tækjaeign og lestrarvenjur grunnskólabarna, leiðir í ljós að 

það fjölgar í þeim hópi nemenda sem hafa ekki lesið neina bók síðastliðna 30 daga og að 

sama skapi hefur meðalfjöldi lesinna bóka dregist saman (Þorbjörn Broddason, Kjartan 

Ólafsson og Sólveg Margrét Karlsdóttir, 2009). Þessi neikvæða þróun á yndislestri 

íslenskra grunnskólanema helst í hendur við hrakandi frammistöðu nemenda á 

lesskilningshluta PISA prófa OECD ríkjanna undanfarinn áratug. Niðurstöður PISA frá árinu 

2012 leiddu í ljós að 21% íslenskra ungmenna teljast ekki geta lesið sér til gagns en þar eru 

drengir í miklum meirihluta. Samanborið við önnur OECD ríki eru íslensk ungmenni nú 13 

stigum undir meðaltali OECD sem er mikið áhyggjuefni (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). 

Lestrarátök eru verkfæri sem hægt er að grípa til við þessar aðstæður. Þá eru lestrar-

átök notuð til þess að efla læsi nemendanna með því, meðal annars, að hvetja nemendur 
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til þess að lesa. Þessi ritgerð fjallar um lestrarátök þar sem skoðað er nánar hvað liggur að 

baki slíkum átökum svo sem hverjir eru helstu áhersluþættir innan ólíkra lestrarátaka og 

hvaða rannsóknir liggja að baki þeim. Í þessari ritgerð mun ég kanna hvort mögulegt er að 

greina þá áhrifaþætti sem leiða til árangursríks lestrarátaks. Tvö átök verða sérstaklega 

borin saman í þeim tilgangi, annars vegar danska lestrarátakið „Læselyst“ sem fram fór á 

árunum 2003─2007 og hins vegar lestrarátak Mennta- og menningarmálaráðuneytis, 

„Þjóðarsáttmáli um læsi“ sem nýlega var hleypt af stokkunum. 

Með ofangreindan tilgang í huga mun ég leitast við að svara þeirri spurningu hvaða 

tengsl eru á milli áherslna í lestrarátakinu „Læselyst“ og áhersluþátta í lestrarátakinu um 

„Þjóðarsáttmála um læsi“ og hvort mögulegt sé að spá fyrir um árangur þess síðara í ljósi 

þessa samanburðar. Markmiðið með ritgerðinni er því að greina þá áhersluþætti sem 

líkegir eru til þess að leiða til árangursríks lestrarátaks.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er læsi skilgreint þar sem mikilvægt er að þeir sem leitast 

við að efla læsi geri sér grein fyrir því hvað hugtakið felur í sér. Í kaflanum er einnig 

umfjöllun um lestraránægju en rannsóknir sýna sterk jákvæð tengsl milli ánægju af bók-

lestri og aukinni lestrarfærni (Clark og Rumbold, 2006). Í öðrum kafla ritgerðarinnar er 

greint frá ólíkum gerðum lestrarátaka ásamt því sem fjallað er um þær rannsóknir sem 

liggja að baki þeim áhersluþáttum sem almennt einkenna þau. Í þriðja og fjórða kafla 

verður fjallað um lestrarátökin „Læselyst“ og „Þjóðarsáttmála um læsi“. Að lokum er 

umfjöllunin dregin saman með samanburði á átökunum tveimur þar sem þeir áherslu-

þættir sem einkenna árangursrík lestrarátök eru greindir og þannig gerð tilraun til þess að 

spá fyrir um árangur lestrarátaksins „Þjóðarsáttmáli um læsi“.  

Með því að greina þá áhersluþætti sem líklegir eru til þess að leiða til árangurs er 

hægt að vinna betra og markvissara starf í þágu aukinnar lestrarfærni. Ritgerðin er unnin 

af miklum lestrarhesti sem trúir staðfastlega á mátt lestrarins og mikilvægi þess að rétt sé 

farið að þegar efla á lestrarfærni nemenda.  
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2 Læsi 

Læsi er hugtak sem hefur verið mikið í umræðunni undanfarna áratugi en skilgreiningin á 

orðinu hefur orðið margþættari eftir því sem árin líða. Læsi hefur því öðlast viðamikla 

merkingu en erfitt er að finna einhlíta skilgreiningu á því hvað felst í því að vera læs, 

einkum vegna þess að fræðimönnum á sviði menntamála kemur ekki saman um það hvað 

hugtakið felur í sér. Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er læsi gert hátt undir 

höfði og er einn af grunnþáttum menntunar. Þar er fjallað um tvenns konar skilning á 

hugtakinu; í fyrsta lagi læsi í þröngum fræðilegum skilningi og í öðru lagi læsi í víðtækum 

skilningi en sérstök áhersla hefur verið lögð á seinni nálgunina. 

 

2.1  Læsi í fræðilegum skilningi 

Þrengsta skilgreining hugtaksins læsi snýr að almennri merkingu orðsins að vera læs. Þá er 

talað um þá tæknilegu færni eða hæfni sem felst í því að geta lesið ritað mál og skilið það 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þessi tæknilega færni felur í sér tvo meginþætti, í fyrsta 

lagi sterka hljóðkerfisvitund ásamt færni í umskráningu og orðkennslum. Í öðru lagi þarf 

einstaklingur að hafa umtalsverðan málskilning (Baldur Sigurðsson, e.d.).  

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er hæfnin til þess að geta greint í 

sundur málhljóð tungumálsins og brotið orð niður í smærri hljóðeiningar en rannsóknir 

hafa sýnt fram á tengsl milli slakrar hljóðkerfisvitundar og erfiðleika við lestrarnám 

(Guðrún Bjarnadóttir, 2004). Hljóðkerfisvitund er undanfari umskráningar sem byggist á 

þeirri hæfni að tengja saman stök hljóð bókstafanna og mynda úr þeim orð. Nemendur 

læra að hlusta eftir þeim orðum sem hljóðin mynda og læra smám saman að þekkja orðin 

(Freyja Birgisdóttir, 2011).  

Það að geta lesið fyrirhafnarlaust og sjálfvirkt er forsenda þess að geta lesið sér til 

skilnings en sú hæfni dugar ekki ein til þess að teljast vera læs. Einstaklingur þarf að hafa 

þó nokkurn málskilning sem byggir á almennri málfærni svo sem orðaforða og 

ályktunarhæfni til þess að geta skilið þau orð, orðhluta, málsgreinar og texta sem lesnir 

eru (Baldur Sigurðsson, e.d.). Með auknum lestri og lestrarkennslu eflist geta lesandans til 

þess að túlka það sem lesið er, hann lærir að lesa á milli línanna og að tengja efni þess 

sem lesið er við sínar eigin upplifanir og reynslu (Stefán Jökulsson, 2012). Það að vera læs í 

fræðilegum skilningi snýst því um merkingarsköpun sem byggist á fjölmörgum færni-

þáttum. 
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2.2 Læsi í víðum skilningi 

Læsi í víðum skilningi snýr einkum að merkingarsköpun sem fólgin er í viðbrögðum við 

umhverfinu og nær því yfir fleira en ritmálið. Í sérriti Aðalnámskrár grunnskóla um læsi, 

„Læsi – grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum“, er einkum lögð áhersla á læsi í 

víðum skilningi í ljósi þess að ný tækni og tjáningarmiðlar hafa skapað nýtt landslag fyrir 

kennslu. Lögð er áhersla á að nemendur efli færni sína og hæfni til að nýta sér fjölbreytta 

miðla líkt og internetið, útvarp, sjónvarp og kvikmyndir, til þess að geta skilið og skapað 

merkingu (Stefán Jökulsson, 2012). Læsi í víðum skilningi snýst því um skilning á því 

upplýsingasamfélagi sem við búum í, að geta skilið umhverfi sitt og nýtt sér fjölbreytileika 

í samskiptum.  

 Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þáttakendur í að umskapa og 

umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónu-

legan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni 

sem völ er á. 

 

       (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013 bls. 19) 

Læsishugtakið í sínum víðasta skilningi snýst því um hæfni til þess að geta skilið og 

skynjað umhverfið sitt, geta tekið virkan þátt og haft áhrif á samfélagið og nýtt sér alla þá 

tækni sem stendur til boða til þess að koma merkingu áleiðis. Að vera læs í þessum 

skilningi er því mikilvægur hluti af því að vera upplýstur og virkur borgari og má því segja 

að hugtakið nái einnig yfir félagslega færni.  

Fræðimenn eru ekki alls kostar sammála um gildi og gagnsemi svo víðtækrar 

skilgreiningar. Kristján Jóhann Jónsson (2013) bendir á í grein sinni „Skapandi lestur – 

skilningur og túlkun“ að þessi víðtæka skilgreining á orðinu læsi fari ekki saman við þá 

hefðbundnu íslensku skilgreiningu sem hefur hingað til verið notuð yfir orðið læsi, það er 

að þekkja stafina og geta lesið sér til gagns. Hans gagnrýni felst í því að það að ofhlaða 

merkingu á orð sem fyrir hafði fastan sess tungumálinu leiði til ruglings og geri 

móðurmálskennurum erfiðara fyrir að átta sig á hvernig eigi að nálgast kennsluna og þar 

af leiðandi sé það ekki gagnlegt (bls. 12─13). 

Þrátt fyrir að skólamönnum komi ekki öllum saman um hvaða merkingu beri að leggja 

í orðið læsi er ekki hægt að líta framhjá áherslum Aðalnámskrár grunnskóla á læsi í víðri 

merkingu. Það er því ljóst að læsi, bæði í þrengri og víðri merkingu orðsins, skipar stóran 

sess í öllu skólastarfi og mikilvægt er að unnið sé að eflingu þess.  
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Efling læsis byggist meðal annars á lestri margs konar texta í fjölbreyttum miðlum. Í 

rituðu máli má finna orð sem ekki eru notuð í hversdagsmáli og því er lestur bóka 

mikilvægur hluti af eflingu orðaforða sem er einn af grundvallarþáttum málskilnings 

ásamt því að ríkulegur orðaforði stuðlar að bættum lesskilningi. Sýnt hefur verið fram á að 

börn sem ýmist er lesið fyrir eða lesa mikið tileinka sér meiri orðaforða en þau börn sem 

ekki er lesið fyrir eða sem lesa lítið sjálf (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Tengsl aukins 

lestrar og eflingu orðaforða og þar með talið lesskilning og áhrif þessara þátta á læsi 

endurspegla mikilvægi þess að börn lesi allskyns texta, ekki síst bækur. Einn þeirra þátta 

sem talið er að skipti sköpum fyrir það að börn lesi mikið er lestraránægja. 

 

2.3 Lestraránægja 

Lestraránægja (e. reading for pleasure) hefur verið skilgreind sem lestur sem byggist á 

frumkvæði lesandans og er eingöngu sprottin af þeirri ánægju sem lesandinn hlýtur af 

lestrinum. Lesandi sem byrjar að lesa að frumkvæði einhvers annars fellur einnig undir 

hugtakið ef lesandinn heldur áfram lestrinum vegna þess að hann hefur fengið áhuga á 

efninu. Þegar einstaklingur les sér til skemmtunar og yndisauka er lesefnið yfirleitt byggt á 

eigin vali og fer fram í þeim tíma og rúmi sem hentar lesandanum best (Clark og Rumbold, 

2006).  

Rannsóknir á lestraránægju hjá börnum beinast einkum að því hvaða áhrif lestrar-

ánægja hefur á ákveðna færniþætti tengda lestri. Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif 

lestraránægju á eftirtalin atriði: 

 lestrarárangur (e. reading attainment), 

 ritfærni (e. writing ability), 

 lesskilning (e. text comprehension), 

 málfræði (e. grammar), 

 breidd í orðaforða (e. breadth of vocabulary) og 

 jákvætt viðhorf til lestrar (e. positive reading attitudes). 

Þeir nemendur sem hafa ánægju af lestri hafa einnig aukið sjálftraust við lesturinn og eru 

líklegri til þess að halda áfram að njóta þess að lesa þegar þeir eldast. Rannsóknir á 

lestraránægju hafa einnig sýnt sterk orsakatengsl milli þess að lesa mikið og meiri 

lestrarfærni (Clark og Rumbold, 2006). Því meira sem börn lesa þeim mun betri tökum nái 

þau á lestrinum. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er megintilgangi íslenskukennslu skipt í fjóra 

meginþætti. Einn þessara þátta er lestur og bókmenntir en þegar rýnt er í þau hæfni-

viðmið sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér við lok 4., 7. og 10. bekkjar má 

bersýnilega greina áherslu á lestraránægju nemenda. Samkvæmt hæfniviðmiðum við lok 

4. bekkjar skal nemandi geta valið sér lesefni eftir áhuga og þörf, valið bók eða annað 

lesefni og lesið sér til ánægju. Að sama skapi skal nemandi við lok 7. bekkjar geta gert 

öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem textinn hefur á hann ásamt því að geta valið sér 

fjölbreytt lesefni við hæfi sér til gagns og ánægju. Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta 

gert sér grein fyrir gildi bókmennta ásamt því að geta valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi, 

sér til gagns og ánægju. Enn fremur, á nemandi að geta komið fram sem sjálfstæður 

lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi lestrar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í þessum 

hæfniviðmiðum felst því óneitanlega að stuðla verður að lestraránægju í íslenskum 

grunnskólum. 

Lestraránægja er einnig einn mikilvægasti forspárþátturinn um árangur í lesskilningi 

hjá íslenskum nemendum við lok grunnskóla. Nemendur með sterka sjálfsmynd sem hafa 

ánægju af lestri búa yfir betri lesskilningi en þeir nemendur sem hafa slaka sjálfsmynd og 

litla ánægju af lestri. Þetta mynstur kom fram hjá öllum þátttökulöndum PISA prófanna 

árið 2000 (Almar M. Halldórsson, 2006). Kostir þess að hafa ánægju af lestri eru því of 

margir til þess að litið verði framhjá þeim og því eðlilegt að lestrarátök snúist að miklu 

leyti um lestraránægju og að kynna bækur og lestur fyrir börnum.  
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3 Lestrarátök 

Niðurstöður PISA prófanna og rannsókna á sviði lestraránægju sýna sterk tengsl milli 

góðrar lestrarfærni og góðs gengis í námi (Clark og Rumbold, 2006). Áhyggjur vegna þess 

að lestri fari hrakandi og sífellt færri börn og ungmenni lesi sér til gagns og gamans er aðal 

drifkraftur þess að lestrarátökum er komið af stað. Lestrarátökin geta verið að frumkvæði 

ýmsra, til dæmis hugarfóstur kennara, skólamanna eða rithöfunda, en þeim er líka komið 

á og þau styrkt af ráðuneytum skólamála eða fyrirtækjum.  

Lestrarátök eru gjarnan sett upp sem einhvers konar áskorun með það að markmiði 

að efla læsi þátttakendanna, hvetja til jákvæðs viðmóts gagnvart lestri eða bæta 

lestraraðferðir (Fawson og Moore, 1999). Hvatning er því óneitanlega órjúfanlegur partur 

af lestrarátökum. Hvatningu má greina í tvennt. Greinamunurinn felst í hvaða ástæða býr 

að baki tiltekinni athöfn (Ryan og Deci, 2000). Þegar leitast er við að greina þá áhrifaþætti 

sem einkenna lestrarátök er því mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvers konar hvata 

lestrarátakið nýtir. Hvatinn greinist ýmist í innri áhugahvöt eða ytri áhughvöt.  

 

3.1 Innri áhugahvöt  

Innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) tengist lestraránægju sterkum böndum en innri 

áhugahvöt er sá hvati sem býr að baki þegar börn vilja lesa vegna þess að þau hafa gaman 

af því. Innri áhugahvöt byggist þannig á ákveðnum þáttum sem bærast innra með 

einstaklingnum og hvetja hann áfram til þess að taka þátt eða framkvæma tiltekna athöfn. 

Forvitni, áhugi, ánægja og vilji til þess að takast á við þá áskorun sem fólgin er í athöfninni 

er gjarnan sá drifkraftur sem býr þar að baki þannig að manneskjan framkvæmir athöfnina 

af fúsum og frjálsum vilja (Ryan og Deci, 2000). Innri áhugahvötin tengd lestri kemur því 

fram í áhuga, ánægju og forvitni sem drífur nemandann áfram í lestrinum (Fawson og 

Moore, 1999).         

Orðið lestrarhestur hefur gjarnan verið notað um þá nemendur sem lesa mikið en 

ástæða þeirra fyrir lestrinum stafar jafnan af innri áhugahvöt. Rannsóknir á tengslum innri 

áhugahvatar og lestrar sýna fram á að þessi hópur er líklegri til þess að hafa meiri hag af 

lestrinum en þeir nemendur þar sem forsenda lestrar byggist einungis á ytri áhugahvöt. 

Það birtist einkum í auknum lesskilningi þar sem þeir sem hafa ánægju af lestri hafa meiri 

úthald við lesturinn þótt hann reynist krefjandi þar sem áhuginn og forvitnin drífur þau 

áfram og þau gefast því síður upp þegar þau lenda í erfiðleikum. Að auki er lestrarinnlifun 
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einkum til staðar hjá þeim sem lesa mikið sér til ánægju og þeir nemendur því líklegri til 

þess að túlka og beita gagnrýnni hugsun við lesturinn en þeir nemendur þar sem forsenda 

lestrar byggist einungis á ytri áhugahvöt (Clark og Rumbold, 2006). 

 

3.2 Ytri áhugahvöt 

Ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) snýr að þeim ytri áhrifaþáttum sem hvetja 

einstaklinga til þess að framkvæma ákveðna athöfn. Hvati til þátttöku byggist því ekki 

fyrst og fremst á ánægju af athöfninni sjálfri heldur frekar þeim afleiðingum sem hún 

hefur í för með sér, til dæmis í formi viðurkenningar eða gjafa (Ryan og Deci, 2000). Ytri 

áhugahvöt má greina í lestrarátökum þegar hvati nemenda til þátttöku í verkefninu 

byggist á verðlaunum af einhverju tagi, til dæmis í formi peninga, matar eða annara gjafa 

sem nemandann langar í. Frammistaða og þátttaka í lestrarátakinu er því knúin áfram af 

einhvers konar verðlaunum frekar en áhuga á lestrinum sjálfum (Fawson og Moore, 

1999).  

Aðrar ástæður fyrir því að nemandi les og tengjast ytri áhugahvöt eru meðal annars til 

þess að fá hærri einkunnir eða einhvers konar viðurkenningu frá utanaðkomandi aðila, til 

dæmis frá foreldrum, kennara eða öðrum sem nemandinn lítur upp til. Samkeppni er 

stundum hluti af lestrarátaki og er dæmi um ytri áhugahvöt. Vilji til þess að vinna einhvers 

konar lestrarkeppni getur þannig orðið meginástæða fyrir því að nemandi les mikið (Clark 

og Rumbold, 2006). Rannsóknir á því hvaða áhrif ytri áhugahvöt hefur á lestrarfærni sýna 

ekki fram á sömu jákvæðu tengsl og hjá þeim lesendum sem lesa vegna innri áhugahvatar. 

Þar kemur í ljós að þeir lesendur sem lesa vegna ytri áhugahvatar þykja ólíklegir til þess 

halda áfram að lesa þegar þeir eldast. Þess vegna er ytri áhugahvöt ekki talin vænleg leið 

til þess að vekja áhuga á lestri sem fylgir barninu út lífið (Fawson og Moore, 1999).  

 

3.3 Tengsl áhugahvatar og árangurs lestrarátaka 

Þegar verðlaun eru áberandi hluti af lestrarátaki byggist þátttaka í verkefninu 

óumflýjanlega á ytri áhugahvöt. Rannsóknir á ytri áhugahvöt leiða í ljós að slík nálgun 

hefur neikvæð áhrif á hegðun einstaklings að því leyti að hún sé ekki líkleg til þess að vekja 

áhuga hans á athöfninni sjálfri heldur að áhuginn beinist einungis að verðlaununum. Þar 

er því um að ræða tímabundinn hvata þar sem áhugi á verkefni hverfi þegar verðlaun eru 

ekki lengur í boði (Fawson og Moore, 1999). Nemandinn er þá ekki líklegur til þess að 

viðhalda lestrinum eftir að lestrarátaki lýkur. 
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Small (2009) bendir á að notkun verðlauna í lestrarátökum sendi þau skilaboð til 

nemenda að lestur sé ómerkileg og óáhugaverð athöfn sem þarfnist verðlauna svo unnt 

sé að ljúka henni. Viðhorfið til lestrar verði þá á þá leið að lesturinn sé ekki álitinn vera 

verðlaun í sjálfu sér. Vænlegra sé að nemendur séu hvattir áfram af áhuga, metnaði og 

stolti af sínum afrekum frekar en af verðlaunum (bls. 28). 

Fræðimenn hafa bent á ýmis vandkvæði sem fylgja því að umbuna með verðlaunum 

fyrir athöfn sem oftar en ekki á rætur sínar að rekja til innri áhugahvatar (Fawson og 

Moore, 1999). Lestur er athöfn sem mörg börn hafa mikla ánægju af án þess að fá neins 

konar verðlaun fyrir lesturinn. Áhugi og ánægja er einkum það sem drífur þau áfram í 

lestrinum og því sé varasamt að fá skyndilega verðlaun fyrir slíkar athafnir þar sem það sé 

líklegt til þess að grafa undan innri áhugahvötinni (Clark og Rumbold, 2006). Þó er 

mikilvægt að hafa í huga ákveðna undantekningu frá þessari reglu en það er þegar um er 

að ræða nemendur sem skortir alfarið innri áhugahvöt fyrir bóklestri. Notkun verðlauna í 

slíkum tilvikum byggist á því að fá nemendur til þess að byrja að lesa í þeirri von um að 

kveikja lestraráhuga og að lestraránægja þróist eftir því sem líður á átakið (Small, 2009).  

Tegund verðlauna skiptir hins vegar grundvallarmáli þegar skoðað er hvort þau skili 

tilætluðum árangri. Rannsókn Fawson og Moore (1999) á lestrarátökum í nokkrum 

fylkjum Bandaríkjanna leiddi í ljós að þau lestrarátök sem stóðu þar yfir þegar rannsóknin 

fór fram veittu einkum verðlaun sem voru ótengd bóklestri, til dæmis verðlaun í formi 

leikfanga, sælgætis eða matar (bls. 335). Slík verðlaun þykja hins vegar ekki æskileg þar 

sem sýnt hefur verið fram á að verðlaun sem eru lestri óviðkomandi grafa undan innri 

áhugahvöt. Sama orsakasamband er hins vegar ekki fyrir hendi þegar verðlaunin tengjast 

lestri, til dæmis bækur, bókamerki eða skriffæri. Því má ætla að slík verðlaun henti betur 

ef lestrarátakið byggist á notkun verðlauna yfir höfuð (Clark og Rumbold, 2006). 

 

3.4 Mismunandi áherslur í lestrarátökum 

3.4.1 Lestrarátök með áherslu á að efla ákveðna lestrarfærni 

AR (e. accelarated reader) er lestrarátak sem framfylgt er víða í Bandaríkjunum. AR er í 

raun forrit sem ýmist er notað til lestrarátaks innan skóla eða sem hluti af lestrarkennslu. 

Hugmyndina að AR forritinu á Judi Paul, bandarísk kona, sem bjó það til í þeim tilgangi að 

hvetja börnin sín til þess að lesa fleiri og betri bækur. Judi og maður hennar, Terry Paul, 

hófu að selja forritið til skóla í Bandaríkjunum árið 1986 en þróun forritsins hefur tekið 

miklum framförum undanfarin 30 ár. AR forritið er nú í eigu fyrirtækisins Hellman & 

Friderman. Fyrirtækið sérhæfir sig í forritum sem ætlað er að bæta námsárangur 
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nemenda (Renaissance Learning, 2016). Forritið hefur ýmist verið notað sem lestrarátak 

eða hluti af lestrarkennslu í um 65.000 skólum um allan heim í því skyni að efla 

lestrarfærni nemenda (Huang, 2012).  

Meginmarkmið AR er að efla ákveðna lestrarfærni, einkum lesskilning, en einnig að 

efla jákvætt viðhorf til lestrar. AR forritið er gott dæmi um tegund lestrarátaka sem 

byggast upp á stanslausum prófunum, val á bókum af fyrirframgefnum lista eftir því 

lestrarstigi sem nemandinn er á, stigasöfnun og verðlaunum (Small, 2009). Við upphaf 

lestrarátaksins taka nemendur staðlað próf sem greinir lestrarfærni nemandans. Prófið 

byggist á kenningu Vygotskys um nærþroskabil (e. zone of proximal development) og er 

ætlað að skera úr um það hvers konar bækur falla innan nærþroskabils nemandans. Með 

öðrum orðum fellur hæfni nemandans byggð á niðurstöðum prófsins innan ákveðins AR 

lestrarstigs. Þar fær nemandinn námsefni sem hæfir getu hans og er honum hæfileg 

áskorun en þannig hefur nemandi möguleika á að efla færni sína. Nemandinn velur sér 

síðan bók af lista á sínu lestrarstigi og eftir að hafa lokið við bókina tekur hann gagnvirkt 

lesskilningspróf. Fyrir hverja bók fá nemendur ákveðin stig sem ráðast af erfiðleika 

bókarinnar, það er lengd og flækjustigi. Nemandi fær einungis stig ef hann svarar 60% af 

lesskilningsprófinu rétt en prófið má bara taka einu sinni. Þegar ákveðnum stigum hefur 

verið safnað fær nemandinn síðan verðlaun (Huang, 2012).  

Rannsóknum á gildi AR forritsins ber ekki saman um hvaða áhrif þessi nálgun hafi á 

lestrarfærni og lestraráhuga nemandans. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á ákveðin 

skammtímaáhrif, það er að segja að lesskilningur eykst á meðan átakinu er fylgt eftir en 

aðrar rannsóknir gera það ekki. Einnig hefur réttmæti margra rannsókna verið dregið í efa 

þar sem margar þeirra sem sýna fram á jákvæð áhrif forritsins eru framkvæmdar að 

frumkvæði eiganda þess (Huang, 2012). Hvað sem því líður hefur ekki enn verið sýnt fram 

á nein langtímaáhrif átaksins, það er að nemendur haldi áfram að lesa sér til ánægju og 

yndisauka eftir að lestrarátakinu lýkur (Pavonetti, Brimmer og Cipielewski, 2002).  

AR forritið og önnur lestrarátök sem byggja á sömu aðferðafræði hafa fengið mikla 

gagnrýni, einkum fyrir að leggja of mikla áherslu á prófanir og takmarkað úrval af bókum. 

Gagnrýnendur hafa einkum bent á að þessi áhersla þyki ekki líkleg til þess að stuðla að 

lestraránægju eða vekja upp innri áhugahvöt fyrir bóklestri hjá nemendum. Það er einkum 

sökum þess að ekki er lögð áhersla á þá þætti sem hafa mest áhrif á lestraránægju í þeim 

lestrarátökum. Þar skiptir sérstaklega miklu máli að nemendum stendur ekki til boða 

fjölbreytt úrval af bókum þar sem þeir fá að velja bók eftir sínu áhugasviði (Huang, 2012). 

Aðrir benda á að það sem drífi nemendur áfram séu verðlaunin því átakið byggist upp á 

því að safna stigum sem veitt eru verðlaun fyrir. Bent hefur verið á að oftar en ekki séu 
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verðlaunin ótengd lestri, til dæmis pizzaveislur, sælgæti eða leikföng en slíkt nálgun þykir 

ekki vænleg leið til þess að búa til lífstíðar lesendur (Small, 2009).   

 

3.4.2 Lestrarátök með áherslu á lestraránægju 

Önnur lestrarátök leggja megináherslu á lestraránægju þar sem átakið snýst um að hvetja 

nemendur til þess að lesa meira. Þegar gerður er greinarmunur á lestrarátökum liggur 

munurinn í þeim mismunandi leiðum sem farnar eru innan átakanna til þess að auka 

lestur. Þau lestrarátök sem leggja áherslu á lestraránægju ganga því út á það að hvetja 

nemendur til þess að lesa meira með því að vinna markvisst að því að vekja upp og efla 

innri áhugahvöt barna fyrir bóklestri. 

D.E.A.R. (e. Drop everything and read) merkir „Hætta öllu og lesa“ er dæmi um 

lestrarátak þar sem slíkar áherslur eru í fyrirrúmi. Lestrarátakið er upprunnið í 

Bandaríkjunum og er tileinkað bandaríska barnabókahöfundinum Beverly Cleary og því 

mikið lagt upp úr bókum eftir höfundinn. Meginmarkmið átaksins er að gefa börnum tíma 

til þess að njóta bóka í faðmi fjölskyldu og vina. Bæði heimili og skólar eru hvattir til þess 

að „hætta öllu og lesa“ og þannig senda þau skilaboð til barnanna að lestur sé alveg jafn 

mikið forgangsatriði og annað (WETA, e.d.). D.E.A.R byggist því upp á því að barnið lesi í 

hljóði (e. silent reading) og sökkvi sér þannig í lesturinn sér til dægradvalar, ýmist í faðmi 

fjölskyldu eða bekkjarfélaga. Átakinu fylgja ýmis verkefni sem lagt er til að unnin séu í 

skólanum en verkefnin eiga það sameiginlegt að veita nemendum tækifæri til þess að 

vinna meira með bækurnar sem þau lesa, til dæmis segja skoðanir sínar eða draga 

ályktanir út frá því sem lesið var. Verkefnin, ásamt fræðsluefni og öðrum gagnlegum 

upplýsingum, er hægt að nálgast endurgjaldslaust á heimasíðu átaksins (HarperCollins 

Publishers, 2013). 

Lestrarátak Ævars vísindamanns er annað dæmi um lestrarátak með áherslu á 

lestraránægju en átakið var fyrst sett á laggirnar á Íslandi veturinn 2014─2015. Átakið er 

hugarfóstur leikarans og metsölurithöfundarins Ævars Þórs Benediktssonar en Ævar er 

betur þekktur sem Ævar vísindamaður og stýrir vinsælum barnatíma í Ríkissjónvarpinu. 

Ævar er yfirlýstur bókaormur en markmið lestrarátaksins er að búa til fleiri bókaorma. 

Lestrarátakið er unnið í samstarfi við Heimili og skóla – landssamtök foreldra og er ætlað 

grunnskólanemum í 1.─7. bekk. Átakið virkar þannig að fyrir hverjar þrjár bækur sem 

nemandi les fyllir hann út lestrarmiða sem fáanlegir eru á skólabókasafni hvers skóla. 

Þegar átakinu lýkur er miðunum skilað inn og fimm heppnir einstaklingar dregnir út sem 

verða aðalpersónur í nýjustu barnabók Ævars. Á meðan átakið stendur yfir er Ævar tíður 

gestur í grunnskólum landsins þar sem hann les upp úr bókum sínum og kynnir átakið. Í 
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lestrarátaki Ævars vísindamanns er lögð mikil áhersla á að það skipti ekki máli hvernig 

bækur nemendur lesa, bókin má vera stutt eða löng, skáldsaga eða teiknimyndasaga og á 

því tungumáli sem lesandinn ræður við að lesa (Snorkur ehf, 2015). Meginmarkmiðið er 

því augljóst; að fá nemendur til þess að lesa.  

Lestrarátök sem miða fyrst og fremst að lestraránægju eiga það sameiginlegt að varpa 

ljósi á lestur sem skemmtilega afþreyingu. Nemendur fá því að velja bækur eftir sínu 

áhugasviði. Litið er svo á að það sem barnið hefur gaman af að lesa sé gott og gilt því allur 

lestur er álitinn góður. Átökin eru því oftast sett af stað í skólanum þar sem nemendur fá 

tækifæri og tíma til þess að lesa (Small, 2009). Einnig er lögð rík áhersla á samstarf milli 

heimilis og skóla og skólabókasafna ásamt greiðum aðgangi að fjölbreyttu lesefni.  
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4 Læselyst 

Danska lestrarátakið „Læselyst“ var sett á laggirnar árið 2003 en því lauk formlega í lok árs 

2007. Átakið var viðamikið landsátak í umsjón þriggja danskra ráðuneyta, 

Menningarmálaráðuneytis (d. Kulturministeriet), Menntamálaráðuneytis (d. 

Undervisningsministeriet) og þáverandi ráðuneytis Fjölskyldu og neytendamála (d. 

Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender) og náði til allra barna sem búsett voru í 

Danmörku á aldrinum 0─16 ára. „Læselyst“ grundvallast á þverfaglegu samstarfi milli 

uppeldis- og bókasafnsfræðinga, kennara og listamanna en í því fólst víðtækt samstarf 

milli bókasafna, leik- og grunnskóla, íþróttafélaga og annarra æskulýðs- og 

tómstundarfélaga (Enemark og Cranfield, 2007). Því má í raun segja sem svo að um hafi 

verið að ræða samfélagsátak í þágu læsis.  

Yfirlýst markmið „Læselyst“ var að vekja lestrarlöngun hjá börnum og ungmennum, 

koma af stað eða endurvekja áhuga þeirra á lestri og stuðla að lestraránægju. Einnig var 

lögð áhersla á að gera nemendum ljóst hvaða gildi lestur hefur í lífi þeirra, meðal annars 

með því að kenna þeim að lestur sé upplifun og verkfæri sem hjálpar þeim að skilja sjálfan 

sig og heiminn. Grundvallarhugsunin að baki lestrarátakinu var sú að nemendur verði 

aldrei öruggir og öflugir lesendur ef að þeir lesa bara það sem þeim ber skylda til, viljinn 

sé það sem vinni verkið og það krefjist áhuga (Enemark og Cranfield, 2007).  

Megináhersluþættir „Læselyst“ beinast að því hvernig megi vekja varanlegan áhuga 

og löngun hjá nemendum til þess að lesa. Það birtist einkum í áherslu á því að tryggja að 

börn og ungmenni hafi greiðan aðgang að bókmenntum jafnt utan heimilisins, svo sem á 

almenningsbókasöfnum eða skólabókasöfnum, sem og innan þess (Slots- og Kultur-

styrelsen, 2015). Fjárveiting til bókakaupa á bókasöfnum var þannig aukin til muna enda 

er það í samræmi við niðurstöður rannsókna á lestraránægju sem sýna fram á að 

fjölbreytt framboð á bókmenntum stuðlar að aukinni lestraránægju hjá nemendum (Clark 

og Rumbold, 2006).   

Einnig var lögð áhersla á að nota fjölbreyttar miðlunarleiðir til þess að kynna bók-

menntir fyrir börnum, til dæmis með ýmsum leikjum og getraunum, með spurninga-

keppnum og í sjónvarpi. Samvinna var einnig lykilatriði en mikil áhersla var lögð á að 

„Læselyst“ væri verkefni alls samfélagsins og allir stefndu að sama markmiðinu. Auk þess 

var lögð áhersla á að nemendur hefðu aðgang að góðum lestrarfyrirmyndum hvort sem 

það voru kennarar, samnemendur eða starfsfólk skóla, frístunda, íþróttafélaga eða 

bókasafna. Foreldrar voru líka hvattir til þess að vera börnum sínum góð lestrarfyrirmynd, 
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til dæmis með því að lesa bækur og tala um þær heimavið (Slots- og Kulturstyrelsen, 

2015). 

Margar mismunandi aðferðir voru notaðar til þess að vinna að settu markmiði en yfir 

135 verkefni voru sett á stofn undir formerkjum lestrarátaksins. Lögð var áhersla á að 

bjóða upp á margs konar verkefni til þess að koma til móts við fjölbreyttan hóp af börnum 

og ungmennum með ólíkar þarfir. Hvert verkefni var þannig skipulagt með ákveðinn 

markhóp í huga, til dæmis leikskólabörn, börn sem lesa mikið eða lítið og börn með 

mismunandi áhugamál (Enemark og Cranfield, 2007). 

 Verkefnin voru mjög fjölbreytt, allt frá stórum spurningakeppnum yfir í ritunar-

æfingar, markvissa málörvun eða stofnun lestrarhópa (d. læseklubb) um allt landið. Að 

baki hverju verkefni lágu skýr markmið sem byggðust á rannsóknum og því augljóst að 

vandað var til verksins. Eitt vinsælasta verkefni lestrarátaksins, „Smart – Parat – Svar“, var 

til dæmis unnið út frá rannsókn á viðhorfum lestrarhesta til lestrar og hvað sá hópur taldi 

að gerði þau að ötulum lesendum (Enemark og Cranfield, 2007).  

Á árunum sem „Læselyst“ stóð yfir voru gefin út tíu fræðslurit í þeim tilgangi að miðla 

áfram þeim hugmyndum, aðferðum og kennslufræði sem voru grunnurinn að stærstu 

verkefnum lestrarátaksins. Markmið þessarar útgáfu var einnig að veita öðrum innblástur 

til frekari útfærslu á svipuðum verkefnum í framtíðinni. Einnig vonuðust menn til að halda 

formerkjum átaksins á lofti eftir að því lyki. Til þess að veita nánari innsýn í stærstu 

verkefnin voru framleiddar fimm heimildarmyndir en í hverri mynd er einu verkefni 

„Læselyst“ fylgt ítarlega eftir. Kvikmyndagerðarmaðurinn Rasmus Holm sá um gerð 

þessara heimildaþátta en hver þáttur var gefinn út á DVD diski og fylgdi með þeim ritum 

þar sem umfjöllunarefni þáttarins var tekið fyrir (Enemark og Cranfield, 2007). Á meðan 

að á lestrarátakinu stóð voru einnig gefin út örmyndbönd með ýmsum lestrarráðum til 

foreldra og annarra aðstandenda ásamt öðru fræðsluefni um hvernig hægt sé að efla 

lestrarlöngun. Hægt var að nálgast efnið inni á heimasíðu „Læselyst“ (Enemark og 

Cranfield, 2007).  

„Læselyst“ fékk gífurlega góða viðtökur í Danmörku og því var ákveðið undir lok 

átaksins, árið 2007, að halda áfram með nokkur af stærstu og vinsælustu verkefnunum. 

Þrjú þeirra fengu áframhaldandi fjárveitingu frá danska ríkinu en þau voru einkum valin 

vegna þess að þau þóttu höfða vel til barna og ungmenna á landsvísu, innihalda 

fjölbreyttar og skapandi miðlunarleiðir sem vænlegar eru til þess að vekja áhuga nemenda 

á lestri ásamt því að byggjast á samvinnu og efla tengslanet nemenda (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2015). Verkefnin „Smart – Parat – Svar“, „Orlaprisen“ og „Forfatter-

skolen“ urðu fyrir valinu og hafa verið haldin árlega síðan árið 2007. 
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4.1 Smart – Parat – Svar 

Spurningakeppnin „Smart – Parat – Svar“ er styrkt af dönsku Menningarstofnuninni (d. 

Kulturstyrelsen) og unnin undir forystu almenningsbókasafnsins í Gentofte í samstarfi við 

önnur dönsk almenningsbókasöfn og sjónvarpsstöðina TV2. Keppnin er gríðarlega vinsæl 

meðal danskra ungmenna og er orðin að árlegum viðburði hjá nemendum í 6. bekk um 

alla Danmörku. Þessi aldurshópur (11─12 ára) varð fyrir valinu þar sem rannsóknir sýna 

fram á að lestraráhugi nemenda byrjar að dvína á þessum aldri. Keppninni er því ætlað að 

stuðla að lestraráhuga hjá þessum aldurshópi, hvetja þau til þess að lesa ásamt því að 

minna þau á lestur sé ánægjuleg og skemmtileg afþreying (Enemark og Cranfield, 2007). 

 Spurningakeppnin er fólgin í því að hver bekkur sendir eitt lið í keppnina en í hverju 

liði eru fimm nemendur. Spurningarnar í keppninni tengjast fjölbreyttum barna- og 

unglingabókmenntum en alls er spurt úr 24 flokkum. Keppnin virkar þannig að liðin sem 

keppa skiptast á að velja sér flokk og fá þrjár spurningar úr hverjum flokki sem þau síðan 

svara sem lið. Undankeppnir eru síðan haldnar á bókasöfnum um allt land en úrslita-

keppnin er sýnd á sjónvarpsstöðinni TV2 (Enemark og Cranfield, 2007). 

Könnun á viðhorfum danskra bókaorma til lestrar liggur að baki spurningakeppninni 

en keppnin gefur nemendum kost á að fá viðurkenningu fyrir kunnáttu sína ásamt því að 

fá tækifæri til þess að nýta þá þekkingu sem þau hafa sankað að sér úr bókmenntum í 

eitthvað nýtt og spennandi. Aðalmarkmið keppninnar er hins vegar að virkja nemendur 

sem lestrarfyrirmyndir hvert fyrir annað. Keppnin er sett upp þannig að allur bekkurinn 

fær verðlaun ef þeirra lið vinnur en hugsunin sem liggur þar að baki er sú að nemendur 

flykki sér að baki þeim sem mest lesa í bekknum og hvetji þá áfram. Þannig verði fulltrúar 

bekkjarins jákvæðar fyrirmyndir fyrir hin börnin í bekknum og auki líkurnar á því að þau 

lesi líka. Keppnin sendir skýr skilaboð um það að lestur sé skemmtileg upplifun sem gefur 

lesaranum tækifæri til þess að afla sér vitneskju um allt milli himins og jarðar. Félagslegi 

þátturinn er virkjaður með því að hafa keppnina sem liðakeppni og gefur því nemendum 

tækifæri til þess að tala við og tengjast öðrum nemendum með sama áhugamál (Enemark 

og Cranfield, 2007). 

 

4.2 Orlaprisen 

„Orlaprisen“ eru barnabókmenntaverðlaun sem voru fyrst veitt árið 2005 sem hluti af 

„Læselyst“. Bókmenntaverðlaunin hafa verið veitt árlega síðan þá að árinu 2011 

undanskildu. Verkefnið er styrkt af danska Menningarsjóðnum (d. Det Kulturelle 

Udlodningsstykke) og unnið í samstarfi við danska ríkissjónvarpið, DR (Slots- og Kultur-
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styrelsen, 2015). Verðlaunin eru nefnd eftir aðalsöguhetju barnabókarinnar „Orle frøs-

napper“ (í. Fúsi froskagleypir) eftir einn ástsælasta barnabókahöfund Dana, Ole Lund 

Kirkegaard (DR Ulta, e.d.). 

Verðlaunin byggjast eingöngu á vali barna og ungmenna sem tilnefna sína eftirlætis 

bók sem kom út á árinu og velja síðan sigurvegarann úr þeim þremur bókum sem hljóta 

flestar tilnefningar. Allir sem taka þátt í vali á barnabók ársins fara í pott og eiga þess kost 

að vinna til verðlauna tengdum bókmenntaverðlaununum. Verðlaunaathöfnin er síðan 

sýnd með „pompi og pragt“ í danska ríkissjónvarpinu, DR (DR Ulta, e.d.).  

 

4.3 Forfatterskolen 

„Forfatterskolen“ er rithöfundaskóli fyrir ungmenni á aldrinum 13–20 ára. Um er að ræða 

vikulangt sumarnámskeið sem haldið hefur verið árlega frá árinu 2004 í bænum 

Brøndeslev á Norður Jótlandi og er í umsjá sveitarfélagsins. Í „Rithöfundaskólanum“ læra 

nemendur um ritsmíðar og starfandi rithöfundar sjá um kennsluna á námskeiðinu. 

Nemendur fá þannig tækifæri til þess að þróa skrif sín í gegnum leiðsagnarmat frá 

rithöfundi og fá þannig einstakt tækifæri til þess að læra af fagaðilum á þessu sviði 

(Enemark og Cranfield, 2007). 

Markmið „Rithöfundaskólans“ er að auka lestraránægju hjá þeim hópi ungmenna sem 

hafa gaman af ritsmíðum en hafa ef til vill ekki jafn mikla ánægju af lestri. Kennslan er í 

höndum rithöfunda og er hugsuð á þá leið að áhugi ungmenna á lestri bókmennta eflist 

samhliða ritsmíðunum þar sem þeir vinna náið með rithöfundum og fá þannig nýja sýn á 

lestur bókmennta (Enemark og Cranfield, 2007). 

Í „Rithöfundaskólanum“ eru haldin tvö vikulöng námskeið á hverju sumri en pláss er 

fyrir rúmlega 30 ungmenni á hverju námskeiði. Annað námskeiðið er fyrir dönsk, norsk og 

sænsk ungmenni en á því námskeiði eru starfandi kennarar frá löndunum þremur. Færri 

komast að en vilja og valið er inn í námskeiðið. Námskeiðið er jafnt fyrir byrjendur og 

lengra komna. Í lok námskeiðsins er gefið út safnrit með verkum eftir nemendur sem 

hægt er að nálgast á skólabókasöfnum um alla Danmörku (Enemark og Cranfield, 2007).  

„Rithöfundaskólinn“ er vettvangur fyrir ungmenni með brennandi áhuga á ritsmíðum 

til þess að komast í samband við annað ungt fólk sem deilir sama áhugamáli. Nemendur fá 

þannig tækifæri til þess að ræða hugmyndir sínar og önnur atriði tengd ritsmíðaferlinu. Í 

„Rithöfundaskólanum“ er því ekki síður lögð áhersla á að efla tengslanet þessara 

ungmenna en það er gert meðal annars með fjölbreyttu hópefli ásamt öðru félagslífi á 

kvöldin á meðan á námskeiðinu stendur (Enemark og Cranfield, 2007). 
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4.4 Árangur af lestrarátakinu Læselyst 

Unnt er að árangursmeta „Læselyst“ með eftirtalin þrjú atriði til hliðsjónar: efnahagslega 

og menningarlega greiningu á átakinu, samanburðarrannsókn á lestrarvenjum danskra 

barna og ungmenna ásamt niðurstöðum lesskilningshluta PISA prófanna síðastliðinn 

áratug. 

Þegar „Læselyst“ lauk, árið 2007, var átakið greint með tilliti til efnahagslegra og 

menningarlegra þátta. Niðurstöður skýrslunnar, sem tóku til dæmis mið af viðhorfum í 

samfélaginu til átaksins, leiddu meðal annars í ljós að „Læselyst“ bar tilætlaðan árangur. 

Þverfagleg samvinna var sá áhersluþáttur „Læselyst“ sem þótti sérstaklega mikilvægur 

fyrir þessar niðurstöður en samvinnan þótti gífurlega afkastamikil. Af samvinnunni urðu til 

mörg fjölbreytt verkefni sem voru í gangi á meðan á átakinu stóð en með þessum 

verkefnum var talið að tekist hefði að byggja brú milli barna og bókmennta. Með 

fjölbreyttum verkefnum hefði verið höfðað til þarfa og áhuga stórs hóps og þannig hafi 

markmiði „Læselyst“ verið náð (Sørensen og Daamgard, 2008). 

Rannsóknir á lestrarvenjum danskra ungmenna á árunum 2000–2010 eru einnig tæki 

sem hægt er að nýta til þess að árangursmeta „Læselyst“. Viðamikil rannsókn á lestrar-

venjum danskra barna í 3.─6. bekk eða á aldrinum 9─13 ára var framkvæmd árið 2000. 

Samanburðarrannsókn var síðan gerð árið 2010 en báðar rannsóknirnar voru á vegum 

Miðstöðvar barnabóka (d. Center for børnelitteratur). Rannsóknin beindist að því hversu 

mikið börnin lesa í frítíma sínum og því var svokallaður skólabókalestur ekki tekinn með í 

rannsókninni (Hansen, 2014). 

Helstu niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar voru þær að það fjölgaði í hópi 

þeirra barna sem sögðust lesa nokkrum sinnum í viku. Árið 2000 sögðust 56% barna lesa 

nokkrum sinnum í viku en árið 2010 var sú tala komin upp í 61%. Þessa aukningu mátti 

greina hjá báðum kynjum en hlutfall stúlkna sem sögðust lesa nokkrum sinnum í viku jókst 

þó aðeins meira, úr 63% í 68%, á meðan hlutfall drengja jókst úr 47% í 53%. Athyglisvert 

þótti þó að það hlutfall barna sem sagðist lesa daglega fór minnkandi, eða úr 35% í 30% 

árið 2010. Þrátt fyrir það þótti þessi aukning hjá þeim nemendum sem lesa að minnsta 

kosti nokkrum sinnum í viku benda til þess að það starf sem unnið var í kjölfar 

lestrarátaksins „Læselyst“ hafi skilað árangri (Hansen, 2014).  

„Læselyst“ var einnig talin vera ein meginástæða fyrir því að áhugi barna á bóklestri 

entist lengur árið 2012. Þegar bornar voru saman þær niðurstöður sem sýndu á hvaða 

aldurskeiði lestraráhugi fer minnkandi kom í ljós að árið 2000 hófst það í 3.─4. bekk en 

árið 2010 fór lestraráhuginn ekki að dvína fyrr en í 5─6. bekk. Þar sem „Læselyst“ var 

byggt upp meðal annars út frá rannsókninni árið 2000 með það að markmiði að efla 
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lestraránægju og langvarandi áhuga fyrir lestri með þennan aldurshóp sérstaklega í huga, 

má draga þær ályktanir að „Læselyst“ hafi skilað umtalsverðum árangri í þágu eflingar 

læsis og lestraránægju. Samanburðarrannsóknin leiddi enn fremur í ljós að fjöldi barna 

sem sjaldan eða aldrei les hefur haldist óbreyttur í rúman áratug en 25% barna sögðust 

sjaldan eða aldrei lesa (Hansen, 2014). Þrátt fyrir að ekki fækki í þessum hópi barna er 

þessi stöðnun ákveðinn árangur í samanburði við aðrar þjóðir líkt og Ísland þar sem á 

sama tímabili stækkar sá hópur barna sem lesa lítið eða ekkert (Þorbjörn Broddason o.fl., 

2009).  

Frammistaða danskra ungmenna á lesskilningshluta PISA prófanna undanfarinn 

áratug gefur „Læselyst“ einnig byr undir báða vængi en árangur þeirra hefur haldist 

stöðugur í rúmlega áratug. Sú þróun er öfug á við árangur íslenskra ungmenna en árangur 

Íslendinga hefur lækkað um 24 stig, sem nemur hálfu skólaári, á sama tímabili. Enn frekari 

niðursveiflu í lesskilningi má greina hjá sænskum nemendum. Árangur Norðmanna er 

sambærilegur við Danmörku en í Noregi var einnig ráðist í umfangsmikið lestrarátak sem 

svipar til „Læselyst“ (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). 

Í Danmörku og Noregi er hlutfall þeirra nemenda sem hafa getu undir hæfnisþrepi tvö 

samkvæmt lesskilningsprófi PISA undir meðaltali OECD ríkja. Nánar tiltekið minnkaði í 

þessum hóp sem nemur 3% á árunum 2000─2012 (úr 18% í 15%) á meðan þessi hópur 

nemenda stækkaði bæði á Íslandi og í Svíþjóð (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). Það er 

því hægt að leiða líkur að því að umfangsmikil lestrarátök líkt og „Læselyst“ eigi sinn þátt í 

því að efla læsi og á sama tíma sporna við neikvæðri þróun lesskilnings hjá grunnskóla-

nemum. 
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5 Þjóðarsáttmáli um læsi 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur umsjón með verkefninu „Þjóðarsáttmáli um 

læsi“ en verkefnið er lestrarátak sem unnið er í samvinnu við öll sveitarfélög á Íslandi. 

„Þjóðarsáttmáli um læsi“ er hluti af umbótaáætlun í íslenska menntakerfinu og var sett á 

stofn í kjölfar vinnu sérstaks verkefnahóps um læsi sem falið var að útbúa aðgerðaáætlun 

byggða á Hvítbók um umbætur í menntun og gerð var opinber í júní árið 2014 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, e.d.). 

Markmið „Þjóðarsáttmála um læsi“ er að öll börn, sem til þess hafa getu, séu fær um 

að lesa sér til gagns við lok grunnskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). 

Markmiðið er í samræmi við áherslur Hvítbókar um umbætur í menntun en þar er sett 

fram það markmið að árið 2018 skulu 90% grunnskólanema ná grunnviðmiðum (2.stig) í 

lesskilningi samkvæmt PISA könnunarprófi OECD ríkja. Nemandi sem hefur ekki hæfni til 

þess að ná þrepi tvö á lesskilningsprófi PISA telst ekki geta lesið sér til gagns en alls eru 

þrepin fimm talsins. Mikilvægt er að hafa í huga að þessir nemendur teljast ekki vera 

ólæsir en þessi hópur nemenda er talinn líklegur til þess að lenda í vandræðum á næsta 

skólastigi. Þessi vandræði endurspeglast einkum í erfiðleikum með að tileinka sér náms-

efni og geta nýtt sér þá kennslu sem þeim stendur þar til boða. Markmið „Þjóðarsáttmála 

um læsi“ miðast því að stórum hluta við PISA prófanir en samkvæmt nýjustu PISA 

niðurstöðum ná 79% íslenskra grunnskólanema þessum grunnviðmiðum og því ljóst að 

markmið Þjóðarsáttmálans er mjög metnaðarfullt (Mennta- og menningar-málaráðuneyti, 

2014).   

Ástæðan fyrir tilurð „Þjóðarsáttmála um læsi“ byggist á þeirri neikvæðu þróun 

lesskilnings hjá íslenskum ungmennum sem hefur komið fram í PISA rannsóknum 

síðastliðinn áratug, nú síðast árið 2012. Sú þróun helst í hendur við að sífellt færri íslensk 

börn og ungmenni lesa bókmenntir (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). Mikilvægt er að 

grípa til aðgerða til þess að sporna við þessari neikvæðu þróun en fjöldi þeirra nemenda 

sem ekki teljast geta lesið sér til gagns við lok grunnskólans hefur aukist um 6% á áratug, 

úr 15% árið 2000 í 21% árið 2012 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Í Hvítbók 

um umbætur í menntun er lögð rík áhersla á gildi lesskilnings og þá sérstaklega í ljósi þess 

hvaða neikvæðu áhrif bágur leskilningur hefur á námsframvindu. Því er talin rík ástæða til 

þess að grípa til lestrarhvetjandi úrræða þar sem öflug lestrarfærni er ein meginforsenda 

þess að einstaklingur geti tekið virkan þátt í íslensku nútímaþjóðfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014). 
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5.1 Hvítbók um umbætur í menntun 

Hvítbók um umbætur í menntun er eins og fyrr segir sá grunnur sem „Þjóðarsáttmáli um 

læsi“ byggist á. Þar eru sett fram langtímamarkmið um hvernig megi bæta menntakerfi 

Íslendinga á næstu fjórum árum og er Þjóðarsáttmálinn því ein leið að því markmiði. 

Sérstök áhersla er lögð á tvö atriði sem talin eru skipta sköpun fyrir bætt menntakerfi. Í 

fyrsta lagi lestrarfærni íslenskra grunnskólanema og í öðru lagi að nemendur ljúki námi úr 

framhaldsskóla á tilsettum tíma. Hvítbók um umbætur í menntun fjallar því um hvaða 

leiða er vænlegast að leita til þess að bæta þessi tvö atriði sem eru talin forsenda þess að 

nemendur á Íslandi hljóti menntun sem stenst samanburð við það sem best gerist í þeim 

löndum sem Ísland vill bera sig saman við (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014).  

Verkefnahópur um læsi vann tillögur að aðgerðaáætlun í kjölfar markmiða 

Hvítbókarinnar en hópurinn var skipaður sérfræðingum á sviði mennta- og atvinnumála 

og studdist við umsagnir frá hagsmunaaðilum við gerð áætlunarinnar. Þeir hagsmunaðilar 

sem gáfu umsagnir voru meðal annars, Kennarasamband Íslands, Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og Alþýðusamband Íslands. Verkefnahópurinn vann að áætluninni 

veturinn 2014─2015 en áætlunin sjálf var síðan kynnt ráðgjafahópi menntamálaráðherra í 

byrjun sumars 2015 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Árnasynir, 2016). 

Tillögum verkefnahópsins um hvað ætti að leggja áherslu á til þess að ná markmiðum 

Hvítbókarinnar er hægt að skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er áhersla á stuðning við sveitar-

félögin, meðal annars í formi ráðgjafar og starfsþjálfun kennara. Í öðru lagi á að leggja 

áherslu á læsi á öllum skólastigum. Þær aðgerðir sem hópurinn lagði til í þeim tilgangi 

voru: að beitt væri snemmtækri íhlutun þegar grunur er um lestrarerfiðleika hjá nemanda, 

að gripið væri til aðgerða til þess að efla læsi með aðferðum sem hafa verið árangurs-

metnar í rannsóknum og að allir kennarar skilgreini sig sem lestrarkennara. Í þriðja lagi er 

áhersla á samstarf við foreldra og að virkja þá í lestrarþjálfun barna sinna. Þar var lagt til 

að foreldrar lesi fyrir börnin sín og hlusti á þau lesa ásamt því að auka framboð á 

áhugaverðu lesefni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Árnasynir, 2016). 

 

5.2  „Það er gott að lesa“ 

Lestrarátakið „Þjóðarsáttmáli um læsi“ byggist upp á samstarfssamningi ráðherra og 

sveitarfélaga. Haustið 2015 ferðaðist Illugi Gunnarsson, núverandi menntamálaráðherra, 

um alla landshluta í þeim tilgangi að skrifa undir sáttmála við hvert sveitarfélag á Íslandi. 

Sáttmálinn er í raun samstarfssamningur þar sem kveðið er á um hlutverk ríkis og sveitar-

félaga og hvernig stefnt skuli að því að vinna markvisst að markmiði „Þjóðarsáttmála um 
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læsi“. Fyrsti sáttmálinn var undirritaður í Reykjavík þann 24. ágúst 2015 en sá síðasti var 

undirritaður á Akranesi þann 22. september sama ár (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, e.d.). Til þess að vekja athygli á átakinu gaf Menntamálaráðuneytið út lagið 

„Það er gott að lesa“ sungið af Ingólfi Þórarinssyni, betur þekktum sem Ingó veðurguð 

(Gott að lesa, 2015).  

Skipulag lestrarátaksins felst í viljayfirlýsingu sveitarfélaganna til þess að framkvæma 

ákveðin atriði sem talin eru vænleg til þess að ná settu markmiði „Þjóðarsáttmála um 

læsi“. Í því felst meðal annars að ákveða tiltekin lágmarksviðmið um lestrarhraða, les-

skilning, orðaforða og ritfærni ásamt því sem hvert sveitarfélag skal setja sér markvissa 

læsisstefnu í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Innan skólanna skal einnig mæla 

reglubundið, leshraða, lesskilning, hljóðkerfisvitund og málþroska og er það hlutverk 

skólans að nýta niðurstöður þessara prófana á markvissan hátt til þess að efla lestrarfærni 

nemenda. Auk þess skal unnið að því að beita snemmtækri íhlutun í leik- og grunnskólum 

og bregðast fljótt við vísbendingum um lestrarörðugleika. Síðast en ekki síst skal sveitar-

félagið nýta sér þá sérfræðiþjónustu, sem ráðuneytið verður þeim út um, markvisst til 

ráðgjafar og stuðnings á meðan átakinu stendur ásamt því að leggja áherslu á samvinnu 

við foreldra og foreldrafélög (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). 

Framlag Mennta- og menningarmálaráðuneytis mun einkum vera í formi ráðgjafar en 

lestrarráðgjafar á vegum Menntamálastofnunar munu sjá um að veita skólum og sveitar-

félögum ráðgjöf um læsi og lestrarnám. Hlutverk lestrarráðgjafanna er að halda námskeið 

og leiðbeina skólastjórnendum, kennurum og öðru skólafólki ásamt því að halda úti 

heimasíðu með upplýsingum, ráðum og þekkingu um hvernig megi efla læsi og lestrar-

kennslu innan skólanna. Megináhersla er lögð á leiðsögn læsisráðgjafateymisins við 

notkun skimunarprófa og meðferð gagna sem tengist þeim. Menntamálastofnun sér um 

að verða sveitarfélögum út um þessi skimunarpróf sem nota skal í öllum bekkjum 

grunnskólans (Mennta- og menninarmálaráðuneyti, e.d.).  

Í Hvítbók um umbætur í menntun má einnig greina áherslu á notkun skimunarprófa 

þar sem lesskilningur er mældur reglulega frá leiksskóla fram til loka grunnskólans. Þar er 

einnig fjallað um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla að því leyti að foreldrar séu virkir í 

lestrarnámi barna sinna. Í Þjóðarsáttmálanum er fjallað um það hlutverk skólans að fræða 

foreldra og aðstandendur um það hvernig þeir geti stutt við lestrarnámið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, e.d.). Haustið 2015 var því einnig undirritaður sáttmáli milli 

menntamálaráðherra og Heimilis og skóla ─ landssamtaka foreldra, þar sem lýst var yfir 

vilja til þess að efla þátt foreldra í lestrarnámi barna sinna. Samtökin vinna nú að tillögum 
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um aðkomu þeirra í hvernig best megi virkja foreldra í þessum tilgangi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti og Árnasynir, 2016).  

Á þessu er því ljóst að lokaskipulag „Þjóðarsáttmála um læsi“ tók að stórum hluta mið 

af þeim tillögum sem komu fram hjá verkefnahópnum um læsi. Hins vegar má ekki greina 

í Þjóðarsáttmálanum áherslu verkefnahópsins á eflingu framboðs á lesefni fyrir börn og 

ungmenni né nákvæma útlistun á því hvaða leiða skuli leita til þess að virkja foreldra í 

lestrarnámi barna sinna. 
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6 Umræða um Læselyst og Þjóðarsáttmála um læsi 

Þegar lestrarátökin „Læselyst“ og „Þjóðarsáttmáli um læsi“ eru borin saman má greina 

ólíka nálgun og leiðir að sama meginmarkmiði sem er; að efla læsi. Nálgun „Læselyst“ 

sneri fyrst og fremst að lestraránægju en markmiðið var að vekja lestrarlöngun hjá 

dönskum börnum og ungmennum með því að koma af stað eða endurvekja áhuga þeirra á 

lestri. „Þjóðarsáttmáli um læsi“ grundvallast hins vegar á því að styrkja ákveðna lestrar-

færni þannig að öll börn geti lesið sér til gagns við lok grunnskólans þar sem skimunarpróf 

og aðrar prófanir eru þungamiðjan í lestrarátakinu. Þessar ólíku nálganir og leiðir birtast í 

áhersluþáttum lestrarátakanna sem og þeirri áhugahvöt sem liggur þar að baki en 

munurinn á átökunum tveimur er auðséður þegar rýnt er nánar í þessi atriði.  

 „Læselyst“ beinist að innri áhugahvöt þar sem reynt er að efla eða vekja innri áhuga á 

bóklestri, svo sem forvitni og ánægju, í von um það drífi nemandann áfram í lestrinum. 

Hins vegar má velta því fyrir sér hvort að átakið byggi einnig á ytri áhugahvöt þar sem lögð 

er áhersla á að fræða nemendur um gildi lestrar. Slíkt getur stuðlað að því að nemendur 

lesi meira vegna þess að þeir vita að það hefur jákvæð áhrif á námsárangur þeirra. Ekki er 

ólíklegt að sú sé raunin þar sem rannsóknir á innri og ytri áhugahvöt leiða í ljós að það 

sem drífur fólk áfram einskorðast sjaldnast við einungis aðra hvora áhugahvötina. Ástæða 

fyrir ákveðinni athöfn byggist oft á samspili innri og ytri áhugahvatar; barn sem les til 

dæmis vegna eigin lestraráhuga en einnig til þess að fá hærri einkunnir (Clark og 

Rumbold, 2006). 

Erfiðara er að greina tiltekna áhugahvöt sem liggur að baki áherslna í „Þjóðar-

sáttmála um læsi“. Það er einkum vegna þess að ef rýnt er nánar í Þjóðarsáttmálann er 

ljóst að sveitarfélögin eiga að setja sér læsistefnu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

ásamt því að ákveða hvernig samstarf við foreldra skuli háttað, til þess að ná markmiði 

sáttmálans. Þar sem átakið er nýhafið er því ekki mögulegt að sjá fyrir þær leiðir sem 

sveitarfélögin ákveða að ráðast í hvað varðar þessi atriði. Hins vegar eru þær leiðir 

skýrastar í Þjóðarsáttmálanum sem byggja á notkun skimunarprófa ásamt öðrum 

mælingum á lestrarfærni. Út frá þeim áhersluþáttum er því hægt að segja að átakið byggi 

mest á eflingu ytri áhugahvatar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). 

Notkun prófa grundvallast á ytri áhugahvöt þar sem sá hvati sem drífur nemendur 

áfram í lestrinum er að standa sig vel á prófi til þess að fá viðurkenningu ef þeim gengur 

vel (Clark og Rumbold, 2006). Því má velta því fyrir sér hvort að ástæðan fyrir því að 

nemendur lesa í lestrarátaki „Þjóðarsáttmála um læsi“ grundvallist á því að standa sig vel í 
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þeim prófunum sem leika svo stórt hlutverk í lestrarátakinu. Með öðrum orðum að 

nemendur lesi til þess að fá viðurkenningu fyrir góða frammistöðu á prófi en ekki vegna 

þess að þeim þykir lesturinn skemmtilegur. Enn ber að ítreka að átakið „Þjóðarsáttmáli 

um læsi“ er nýhafið og því ekki hægt að greina þær leiðir sem verða farnar í sveitar-

félögunum. Hins vegar er ljóst að þeir þættir sem Þjóðarsáttmálinn grundvallast á eru 

gjörólíkir áhersluþáttum danska lestrarátaksins„Læselyst“. 

Helstu áhersluþættir „Þjóðarsáttmála um læsi“ snúa að því að bætt lestrarfærni sé 

vænlegasta leiðin til þess að efla læsi íslenskra grunnskólanema. Það birtist einkum í þeirri 

megináherslu lestrarátaksins á notkun skimunarprófa á öllum stigum grunnskólans ásamt 

öðrum prófunum á sértækri lestrarfærni innan skólanna. Aðrir áhersluþættir innan 

átaksins snúa að því hvernig sveitarfélögin geta best nýtt slíkar prófanir til þess að ná 

markmiði lestrarátaksins. Það birtist einkum í formi áherslu á ráðgjöf lestrarráðgjafa-

teymis ásamt því sem sveitarfélögin eiga að setja sér skýra læsisstefnu og leggja áherslu á 

samstarf við foreldra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). 

Helstu áhersluþættir „Læselyst“ snúa hins vegar að eflingu lestraránægju eins og áður 

hefur komið fram. Í „Læselyst“ var lögð áhersla á að tryggja aðgang barna og ungmenna 

að fjölbreyttum bókmenntum ásamt því að notaðar voru ólíkar miðlunarleiðir við 

kynningu á þeim. Lögð var áhersla á fjölbreytileika verkefna til þess að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda og áhuga. Síðast en ekki síst voru lestrarfyrirmyndir 

mikilvægur áhersluþáttur í „Læselyst“ þar sem kennarar, þjálfarar, bókasafnsfræðingar, 

foreldrar og nemendur sjálfir voru virkjaðir sem lestrarfyrirmyndir (Enemark og Cranfield, 

2007).  

Lestrarátökin „Læselyst“ og „Þjóðarsáttmáli um læsi“ eiga fáa áhersluþætti 

sameiginlega en þó má greina tvo samsvarandi þætti innan þeirra beggja. Í fyrsta lagi eru 

bæði átökin framkvæmd og styrkt af hinu opinbera og grundvallast á samstarfi, meðal 

annars milli opinberra stofnanna. Þó er fremur ólíkt í hvaða formi samvinnan er. 

„Læselyst“ grundvallast á þverfaglegri samvinnu, þar sem kennarar, bókasafnsfræðingar, 

rithöfundar, foreldrar og fleiri vinna saman að eflingu lestraránægju. Hins vegar 

grundvallast „Þjóðarsáttmáli um læsi“ á samvinnu Menntamálaráðuneytis og hvers 

sveitarfélags á Íslandi fyrir sig. Því er erfiðara að tala um sameiginlegt landsátak í tilfelli 

Þjóðarsáttmálans þar sem skipulag átaksins snýst um að hvert sveitarfélag fyrir sig mótar 

sér leiðir að markmiði „Þjóðarsáttmála um læsi“. Í öðru lagi leggja bæði átökin áherslu á 

að gera börnum og nemendum grein fyrir gildi lestrar að því leyti að upplýsa þau um þá 

jákvæðu þætti sem öflug lestrarfærni hefur á nám og þátttöku þeirra í samfélaginu.  
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Þegar rýnt er nánar í áhersluþætti beggja lestrarátaka er því ljóst að áherslur 

„Læselyst“ eru af svipuðum meiði og áherslur lestrarátaksins D.E.A.R og átaks Ævars 

vísindamanns því þar er lestraránægja þungamiðjan í leið að eflingu læsis. Eins og komið 

hefur fram hér að ofan er ástæðan fyrir þessum áherslum einkum sú að rannsóknir sýna 

fram á að lestraránægja skilar sér best í eflingu læsis og stuðlar meðal annars að bættum 

lesskilningi og betri námsárangri (Clark og Rumbold, 2006). Að sama skapi má greina sömu 

áherslur á próf í „Þjóðarsáttmála um læsi“ og í þeim lestrarátökum sem styðjast við AR 

forritið þar sem er um að ræða markvissa notkun prófa til þess að efla ákveðna lestrar-

færni, svo sem lesskilning.  

Hér má velta því fyrir sér í ljósi niðurstaðna rannsókna á AR hvort slík ofuráhersla á 

prófanir sé heppileg leið til að bæta læsi. Raunin gæti orðið sú að margir mikilvægir þættir 

tengdir lestraránægju verði útundan og nemendur fari þannig á mis við þá kosti sem 

lestraránægja hefur í för með sér fyrir læsi. Þar að auki eru prófanir bæði kostnaðarsamar 

og tímafrekar. Í rannsókn á lestrarvenjum danskra ungmenna kvarta börn jafnan yfir því 

að hafa ekki nægan tíma til þess að lesa það sem þau langar sökum anna í skóla eða 

tómstundum (Hansen, 2014). Ef lestrarátök eiga að stuðla að lestraránægju þurfa 

nemendur að fá tækifæri til þess að velja sér lesefni byggt á eigin áhugasviði og lesa 

bækurnar í næði en það krefst þess meðal annars að nemendur fái tíma til þess (Clark og 

Rumbold, 2006).  

Þó má ekki líta á AR, lesskilningspróf og önnur próf sem kanna sértæka lestrarfærni, 

sé skaðleg og ætti því að forðast alfarið. Með slíkum prófunum læra nemendur mikilvæga 

námstækni eins og til dæmis hvernig eigi að taka próf, að skima texta og greina aðalatriði 

frá aukaatriðum til þess að vera fær um að svara spurningum úr textanum. Þetta er einnig 

mikilvæg færni í námi og gott veganesti fyrir frekara nám. Hins vegar er álitamál að hvaða 

marki eigi að leggja áherslu á slíkar prófanir til þess að ná sem bestum alhliða árangri við 

eflingu læsis. 

Hin gullni meðalvegur er oftar en ekki ákjósanlegur kostur en mikilvægt er að íhuga 

hvort ofuráhersla á kerfisbundna notkun skimunarprófa í gegnum allan grunnskólann gæti 

fælt börn enn frekar frá bóklestri. Slíkt getur varla verið ákjósanlegt þar sem minnkandi 

bóklestur nemenda á stóran þátt í því að lesskilningi þeirra hefur farið hrakandi 

undanfarinn áratug (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). Ef nemendum gefst ekki tími til 

þess að njóta bókmennta í skólanum er hætta á því að prófin afvegaleiði grunnmarkmið 

lestrarátaka sem er að efla læsi. 

Brynhildur Þórarinsdóttir gagnrýnir þessar áherslur „Þjóðarsáttmála um læsi“ 

harðlega í grein sinni „Sísí fríkar út ─ nokkrir dropar í bakkafulla læsislækinn“. Hennar 
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gagnrýni felst í því að svo mikil notkun skimunarprófa og annarra lestrarprófa í lestrar-

átaki sé ekki vænleg leið til þess að fá nemendur til þess að lesa. Hún bendir á að ef til vill 

verði nemendur betri í því að taka próf en gagnrýna hugsun, túlkun og tjáningu sé erfitt að 

efla með slíkum prófunum. Skoðun Brynhildar eru sú að lestrarátök eigi að snúast um 

áhuga og því sé vænlegra að einbeita sér að lestraránægjunni því að grundvöllurinn fyrir 

því að börn fáist yfirhöfuð til þess að lesa hljóti að vera sá að þau langi til þess (bls. 19). 

Það er rík ástæða til þess að líta til „Læselyst“ við þróun og skipulag lestrarátaks líkt 

og „Þjóðarsáttmála um læsi“ þar sem í grunninn er einnig um landsátak að ræða og 

árangur Dana á þessu sviði er góður. Þróunin í Danmörku er öfug við þá þróun sem hefur 

verið á Íslandi undanfarin ár. Í Danmörku hafa niðurstöður PISA verið stöðugar frá árinu 

2000, það er, lesskilningi danskra ungmenna hefur ekki farið hrakandi líkt og á Íslandi 

(Almar M. Halldórsson o.fl, 2013). Jákvæð þróun í Danmörku birtist einnig í rannsóknum á 

lestrarvenjum barna þar í landi þar sem sá aldur þar sem lestraráhugi tók að dvína 

seinkaði um nokkur ár og auk þess fjölgaði í hópi þeirra nemenda sem lesa nokkrum 

sinnum í viku. Mikilvægt er að hafa í huga að lestrarátakið „Læselyst“ er talið hafa átt 

stóran þátt í þessari jákvæðu þróun í Damörku (Hansen, 2014).  

Þegar greindir eru þeir áhersluþættir sem einkenna árangursrík lestrarátök er ekki 

hægt að líta framhjá áherslum „Læselyst“ enda er það lestrarátak sem hefur verið 

árangursmetið og sýnir fram á árangur. Áhersluþættir „Læselyst“ snúa til dæmis að því að 

tryggja greiðan aðgang að fjölbreyttu lesefni, stuðla að jákvæðum lestrarfyrirmyndum, 

ásamt öðru sem tengist því að hvetja nemendur til þess að njóta bókmennta og eru allt 

þættir sem stuðla að lestraránægju. Ef árangur „Læselyst“ er borinn saman við rannsóknir 

á lestraránægju og þá kosti sem ánægja af lesti hefur í för með sér kemur þessi árangur 

varla á óvart. Vissulega hafa áherslur á markvissar lesskilningsprófanir innan lestrarátaka 

einnig sýnt fram á árangur en sá árangur hefur hins vegar einungis verið skammvinnur að 

því leyti að ekki hefur tekist til að viðhalda áhuganum eftir að lestrarátaki lýkur (Pavonetti, 

Brimmer og Cipielewski, 2002). Þar að auki ef haft er í huga að það sem hvetur börn og 

ungmenni áfram í lestri er oftar en ekki hvati sem stafar bæði af innri og ytri áhugahvöt er 

ljóst að meðalhófs er þörf við skipulagningu lestrarátaka. 

Í ljósi þess sem fram hefur komið tek ég undir áhyggjur Brynhildar Þórarinsdóttur þess 

efnis að sú áhersla á prófanir sem greina má innan Þjóðarsáttmálans sé ekki vænleg leið til 

árangurs. Það er mín spá að ef horft verður framhjá eflingu lestraránægju innan lestrar-

átaksins muni útkoman vera sú að eiginleg efling læsis muni ekki eiga sér stað. Nemendur 

verða ef til vill góðir í því að taka próf en ólíklegt er að átakið skili af sér lesurum sem 
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munu halda áfram að lesa eftir að átakinu lýkur og fara þar með á mis við þann ávinning 

sem ánægja af bóklestri hefur í för með sér.  
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7 Lokaorð 

Markmiðið með þessu lokaverkefni er að skoða helstu áhersluþætti innan ólíkra lestrar-

átaka og greina þá þætti sem líklegir eru til þess að efla læsi barna og ungmenna. Í því 

skyni voru skoðuð sérstaklega danska lestrarátakið „Læselyst“ og „Þjóðarsáttmáli um 

læsi“. „Læselyst“ er vel heppnað lestrarátak sem hefur verið árangursmetið. „Þjóðar-

sáttmáli um læsi“ er hins vegar átak sem er nýhafið og því ekki búið að árangursmeta það. 

Hins vegar er hægt að bera saman áhersluþætti þessara átaka og velta fyrir sér hvers má 

vænta af Þjóðarsáttmálanum í ljósi árangurs af „Læselyst“. 

Þeir áhersluþættir sem mögulegt er að greina innan lestrarátaksins „Þjóðarsáttmáli 

um læsi“ eru mjög ólíkir „Læselyst“. Áhersluþættir Þjóðarsáttmálans snúa að eflingu 

sértækrar lestrarfærni. Skimunarpróf og prófanir, meðal annars á málþroska og leshraða 

eru áberandi áhersluþættir sem nota á markvisst upp allan grunnskólann til þess að efla 

læsi. Efling lestraráhuga var hins vegar útgangspunktur „Læselyst“ og lestraránægja því 

einkennandi fyrir áhersluþætti átaksins. Unnið var markvisst að því að kveikja, efla og 

endurvekja áhuga barna á lestri á mjög fjölbreyttan hátt. 

Þegar litið er á árangur „Læselyst“ í ljósi rannsókna á innri áhugahvöt og 

lestraránægju má greina bæði jákvæð áhrif á lestrarfærni nemenda auk þess sem 

nemandi er líklegri til þess að halda áfram að lesa að átaki loknu. Hins vegar ef litið er til 

rannsókna á ytri áhugahvöt og þeim lestrarátökum sem leggja áherslu á stanslausar 

prófanir hefur ekki enn tekist að sýna fram á neinn langvarandi árangur ásamt minni líkum 

á því að nemandi haldi áfram að lesa að lestrarátaki loknu. Því má draga þá ályktun að til 

þess að lestrarátak verði árangursríkt verður lestraránægja að vera áberandi 

áhersluþáttur innan átaksins. 

Aðeins tíminn mun leiða í ljós hvaða árangur „Þjóðarsáttmáli um læsi“ mun bera en 

það er mín von að ekki gleymist að stuðla að lestraránægju á meðan að á átakinu stendur. 

Ekki er öll von úti þar sem sveitarfélögin hafa skuldbundið sig að setja sér læsisstefnu 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla sem leggur ríka áherslu á eflingu lestraránægju sem 

nauðsynlegan forsendu fyrir læsi.  
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