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Útdráttur 

Rannsakanda þótti tímabært að líta aðeins nánar á lestrarvenjur og -áhuga 

fullorðinna á Íslandi. Oftar hefur verið litið til þessara þátta hjá börnum á ýmsum 

aldri, en hér voru notaðar eigindlegar aðferðir til að komast nær því sem 

fullorðnir hafa að segja. Mikilvægt er að kynnast viðhorfum og upplifun fólks af 

lestri og ekki síður að fá að kynnast þeirri þróun sem orðið hefur á lesmynstri 

fólks frá barnæsku. Rætt var við níu einstaklinga um venjur þeirra og hugmyndir 

um lestur, og í samtölunum var einnig spurt út í viðhorf þeirra til lestraruppeldis. 

Þátttakendur voru allt bókelskandi fólk og höfðu mörg hver velt fyrir sér stöðu 

bókarinnar og misjöfnum áhuga á lestri í gegnum tíðina. Mörg þemu fundust við 

greiningu viðtalanna og greindust þau þvert á 'aldur og fyrri störf' þátttakenda. 

Sameiginlegur þeim öllum var mikill áhugi á umræðuefninu, og ánægja með að fá 

tækifæri til að tjá sig. Rannsókn af þessari smæðargráðu veitir innsýn í 

lestrarupplifun allra þátttakenda og gefur vísbendingar um hvað telst 

sameiginlegt bókelskum Íslendingum. Eitt geta þau öll tekið undir: Lestur eykur 

hamingjuna. 
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Abstract 

It is time to look closer into the reading habits and leisure reading among 

Icelandic adults. Considerable more research has been published in this field 

among children of various ages. In this research, qualitative methods were used 

to get closer to the subject at hand and give adults a voice. It is important to get 

to know people´s ideas and experiences of reading, not least to be able to learn 

first hand about the development their reading has gone through from early 

childhood. Nine people were interviewed about their  reading habits and their 

ideas about reading. They were also asked about their views on raising children 

to be readers. All participants were book lovers and many of them had pondered 

over the position of the book at different times through the years. Many themes 

were found, across the age border. Their common ground was their interest in 

reading, and the happiness they experienced, when seizing the opportunity to 

express their views. A small research like this allows you to look more closely into 

people´s lives as readers, and maybe indicate what the Icelandic book lover is 

made of. One thing is common to all of them: reading makes them happier! 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til MIS gráðu í upplýsingafræði og gildir hún til 

þrjátíu eininga. Leiðbeinandi þessa rannsóknarverkefnis var dr. Ágústa Pálsdóttir, 

kennari minn og prófessor í upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. Ég kann henni bestu þakkir fyrir góð ráð í vinnuferlinu. Fjölskylda 

mín fær innilegustu þakkir fyrir að hvetja mig áfram og sýna mér skilning og 

þolinmæði á endasprettinum. Þar fer fremstur maðurinn minn, Helgi Helgason, 

og einnig börnin mín fjögur, þau Auður, Helgi Ari, Jóna Lísa og Þorbjörn. 

 Viðmælendum mínum þakka ég öllum kærlega fyrir að sjá af tíma sínum, 

taka vel á móti mér og gefa mér innsýn í lestrarvenjur sínar. 
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1 Inngangur 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvernig fólk hagar lestri sínum þegar því er frjálst 

að velja sér efni án afskipta eða fyrirmæla skóla. Börn eru stöðugt hvött til að 

lesa sem mest og það ekki að ástæðulausu, því lesskilningur er undirstaða og 

forsendan að góðu gengi í öllu námi. Eldri nemendum er stýrt inn á ákveðnar 

brautir á námstímanum og lesefni flestra takmarkast af því fagi sem valið hefur 

verið. Lestur er þó meira en tæki til náms. Lestur er dægradvöl, hefur 

skemmtigildi, er fræðandi og hvetjandi þegar best lætur. Gott er að fá mynd af 

því hvað ráði lestrarvali fólks og hvort, og þá hvernig, breyting verður á 

lesmynstri þess eftir að námi er lokið. Auk þess er forvitnilegt að sjá hvaða 

lesefni, höfundar eða bókmenntategundir, vekur áhuga fólks. Slíkar upplýsingar 

eru mörgum mikilvægar og samanburður við eldri rannsóknir gefa til kynna hver 

þróunin er. Nýjar upplýsingar bera nútímanum vitni og þess tíðaranda sem ríkir. 

Niðurstöður rannsókna sem þessarar gefa fólki innsýn í lestrarvenjur almennings 

og áhuga hans á lestri. 

 Börn sem alist hafa upp við sömu aðstæður, fengið sama atlæti og sama 

uppeldi, fara oft ólíkar leiðir í lífinu. Unglingsstúlka í framhaldsskóla les ekki mikið 

umfram skólabækurnar, en bróðir hennar sem enn er í grunnskóla er sílesandi 

lestrarhestur. Þau hafa fengið sama lestraruppeldið, sömu hvatninguna, en 

hvernig stendur á þessum mun og hvernig munu lestrarvenjur þeirra þróast? Er 

eitthvað hægt að gera til að hafa áhrif á lestraráhuga þeirra á fullorðinsárum? 

 Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að komast að því hvernig 

lestrarmynstur fólks þróast eftir því sem árunum fjölgar. Full ástæða er til að 

huga að því. Ekki er nóg að hvetja börnin ef þau hætta svo að lesa á 

fullorðinsárum. Það er ómetanlegt að geta sökkt sér í lestur. Því geta fjölmargir 

lestrarhestar borið vitni. Við framkvæmd þessarar eigindlegu rannsóknar tók ég 

hálfopin viðtöl við níu lesendur sem gáfu mér innsýn í lestrarvenjur sínar og 
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áhuga. Öll voru þau áhugasamir lesendur sem höfðu frá mörgu að segja. Flest 

hafa þann sið að fara upp í rúm með lesefni í lok dags. Það koma tímabil á ævinni 

sem leyfa ekki mikinn lestur, þegar margt mæðir á í störfum og námi, en þótt 

lesturinn minnki tímabundið þá er þráðurinn tekinn upp aftur síðar.  

 Lestraráhugi viðmælenda minna kviknaði í æsku undir dyggri handleiðslu 

foreldra, systkina og vina. Aðgengi að góðu lesefni var eins og best verður á 

kosið, heimilin voru vel búin bókum og einnig var oft farið á bókasöfn. Auk þess 

var algengt að þátttakendur fengju bókagjafir um jól og við önnur tækifæri, og 

ekki var síður mikilvægt að þau höfðu góðar fyrirmyndir sem lásu mikið. Áhugi 

þátttakenda á lestri hefur haldist fram á fullorðinsár þrátt fyrir að upp hafi komið 

tímabil þar sem lítið var lesið. Þau fara ýmsar leiðir í að viðhalda áhuganum, eins 

og að taka þátt í leshópum, sækja sér lesefni á söfnum eða kaupa það í 

bókabúðum, og sem uppalendur og fyrirmyndir barna sinna hugsa þau mikið um 

gæði bóka og lestur. 

 Þar sem úrtakið er mjög lítið í eigindlegri rannsókn sem þessari, eða níu 

einstaklingar hér, er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður. Ég vona þó að þær 

veiti innsýn í viðfangsefnið. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður greint frá nokkrum þáttum sem lúta að lestri. Fyrst koma 

skilgreiningar á lestri, læsi og yndislestri, og hugtökin útskýrð. Þá er einnig farið 

stuttlega í sögu lestrar og leitast við að tengja fortíð við nútíma. Greint verður frá 

örri þróun í útgáfuformi bóka og texta almennt, og hvernig lesandinn hefur tekið 

á móti þeim nýjungum. Einnig verður fjallað um hvernig lesendaþjónusta á 

bókasöfnum hefur þróast, og getið um sjö módel sem komið hafa fram um 

aðkomu bókavarða og kennara eða annarra í umhverfinu. Leshringir fá nokkra 

umfjöllun, bæði á Íslandi og í stærra samhengi. 

2.1 Hvað felst í lestri og hvað er læsi? 

Umsjónarkennari dóttur minnar sendi okkur út í sumarið eftir að hún hafði lokið 

fyrsta bekk með þau ráð að lesa sem mest fram á haustið. Þegar ég spurði hvaða 

gerð bóka hún teldi henta dóttur minni best benti hún okkur á nokkrar 

skemmtilegar skruddur sem gætu vakið áhuga hennar. Svo sagði hún okkur 

foreldrunum annað sem opnaði augun fyrir því að lestur snýst ekki bara um 

bækur. Hún ráðlagði okkur að horfa í kringum okkur, það væri svo margt í 

umhverfinu sem væri gaman að lesa í: skilti með götunöfnum, nöfn verslana, 

auglýsingaskilti, einnig skjátextarnir í sjónvarpinu, matar- og kökuuppskriftir, 

dagblöðin. Ekki gleyma því að það er líka lestur að skoða til dæmis leiðbeiningar 

með nýju leikjatölvunni. Þetta var okkur foreldrunum dálítið framandi. Við 

höfðum ekki hugsað svona um lestur. 

 Orðabók Menningarsjóðs frá árinu 1985 skilgreinir orðið 'læsi' á stuttan 

og einfaldan hátt: „læsi, -is H lestrarkunnátta, það að kunna að lesa; einnig í 

samsetn.: ólæsi“ (Íslensk orðabók, 1985). Ehren, Lenz og Deshler (2004) segja að 

íðorðið læsi (e.literacy), eins og það er notað í sérfræðilegri merkingu í tengslum 

við menntun, hafi verið skilgreint á nokkra mismunandi vegu. Þau segja að 

innifalið í orðinu sé: „að geta fundið og notað upplýsingar úr texta, þar með talið 
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ritstjórnargreinum, fréttum, ljóðum eða  skáldskap, en jafnframt þær upplýsingar 

sem er að finna á atvinnuumsóknum, launaseðlum, leiðarkerfum strætisvagna, 

landakortum, töflum og gröfum.“ Stefán Jökulsson (2012) segir að tölvuvæðing 

sú sem orðið hefur stór þáttur í allri kennslu hafi leitt af sér umræðu um læsi 

með nýjum formerkjum - læsi er: „myndlæsi, upplýsingalæsi, miðlalæsi, 

tölvulæsi, fréttalæsi, auglýsingalæsi eða stafrænt læsi.“ 

 Orð sem hafa skotið upp kollinum sem leið til að túlka þessar nýju 

áherslur í merkingu orðsins læsi eru til dæmis táknvísi, nýlæsi og víðlæsi (Stefán 

Jökulsson, 2012). Oft er þó enn bara talað um læsi, enda fólk almennt farið að 

gera sér grein fyrir þeim nýjungum sem orðið nær yfir. 

 Í Íslensku orðsifjabókinni birtist eftirfarandi þegar flett er upp á orðinu 

'lesa': „lesa (st.)s. 'ráða leturtákn, segja fram lesmál; tína, safna saman; læsa sig 

eftir, klifra eftir; vefja, prjóna, vefa í, ...' [...] Upphafl. merk. orðstofnsins er 'að 

tína upp, safna saman'. [...] Merkingin 'að ráða letur' í ísl. so. lesa er komin úr fþ., 

og þangað úr lat., eftir lat. legere 'safna, tína saman; lesa á bók'“ (Ásgeir Blöndal 

Magnússon, 1989). Með lestri er vissulega verið að tína saman hugmyndir  og 

viða að sér hvers konar fróðleik. Læsi er þó meira en sú færni að geta ráðið í tákn 

tungumálsins, letrið. Í því felst jafnframt að geta skapað, túlkað og miðlað 

upplýsingum úr textanum. Eftir því sem tækninni miðar áfram bætast sífellt við 

nýir miðlar sem þarf að skilja og ekki síður að geta tjáð sig innan þeirra. 

 Lestrarkunnátta er hæfileikinn til að nota ritað mál til að uppgötva eða 

miðla skoðunum, segir Hannon (1995). Í daglegu lífi er þörfin fyrir lestrarkunnáttu 

óumdeilanleg. Hafi maður ekki þá kunnáttu þarf maður alltaf að reiða sig á hjálp 

annarra með að ráða fram úr þeim skilaboðum sem sífellt eru send í skrifuðu 

formi (Hannon, 1995). 

 UNESCO, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, telur réttilega að 

læsi sé mannréttindamál og undirstaða alls náms. Stofnunin hefur ákveðið að 

þann áttunda september ár hvert skuli haldinn Alþjóðlegur dagur læsis, til  að 

minna á nauðsyn þess að hugað sé að þeim málaflokki alls staðar í heiminum. 

(UNESCO, e.d.). 
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 Fjallað er um sögu læsis í bókinni A history of reading in the west. Ekki er  

ætlun að kafa djúpt í þá sögu, en þó er rétt að líta aðeins á stöðu læsis eins og 

hún var þegar langa-langamma var ung. M. Lyons (1999) ritar þar kafla og segir 

að á nítjándu öld hafi læsi almennings í hinum vestræna heimi náð nýjum 

hæðum. Upplýsingaöldin hafði getið af sér lestrarkunnáttu meðal almennings og 

sífellt stækkaði hópur þeirra sem kunnu að lesa. Lesefnið sem freistaði var 

aðallega dagblöð og ódýrar skáldsögur. Á uppreisnartímum í Frakklandi gátu um 

helmingur karla lesið og um þriðjungur kvenna. Í Bretlandi var lestrarkunnátta 

almennari, og í kringum 1850 voru 70% karla læsir og 55% kvenna. Þýska ríkið 

státaði af 88% læsi meðal almennings árið 1871. Þessar tölur gefa þó ekki alveg 

rétta mynd, því mikil stéttskipting var í þessum löndum, og munur milli 

borgarbúa og landsbyggðarfólks var mikill þegar kom að lestrarkunnáttu. Þessi 

munur á læsi hvarf þó fljótt á næstu árum, og undir lok 19. aldar má segja að 

hann hafi þurrkast út að mestu, en þá var 90% alls almennings læs, jafnt konur 

sem karlar. (Lyons, 1999) 

 Með auknu læsi kvenna fylgdi uppgangur skáldsögunnar, en sú útgáfa 

beindist að mestu að þeim. Vissulega lásu karlar líka slíkar bókmenntir, en 

léttvægi skáldsögunnar þótti hæfa vel hugmyndum manna um hlutverk konunnar 

og gáfnafar. Konur þóttu „fullar ímyndunar og með takmarkaðar gáfur, 

smámunasamar og tilfinningaríkar.“ (Lyons, 1999) Athyglisvert er þetta hornauga 

sem skáldsagan er litin á þessum tíma, þegar hlutverk hennar var talið það að 

skemmta fólki sem ekkert þarfara hefði við tímann að gera. „Skáldsagan var 

andstæða praktískra og fræðandi skrifa.“ (Lyons, 1999). Við getum verið þakklát 

þessum konum, því hvar væri yndislestur án skáldsagna? 

 Saga læsis meðal íslensks almennings er eins og annars staðar nátengd 

tilkomu Gutenberg og prentunar. Áhrifanna gætti fyrst meðal íbúa Evrópu, og svo 

um allan heim eins og þekkt er. ,,Nýjar hugmyndir ferðuðust milli landa í formi 

bóka og menn áttuðu sig á mætti orðsins - og þar af leiðandi á nauðsyn þess að 

læra að lesa." (Stefán Jökulsson, 2012). Upphaf prentunar á Íslandi má rekja til 

þess er Jón Arason lét setja upp fyrsta prentverkið sem til Íslands kom á Hólum í 

Hjaltadal. Það hefur verið nálægt 1530. Ekkert er vitað um hvað fyrst var prentað, 



13 

og ekkert hefur varðveist af því sem prentað var fyrir siðaskiptin 1550 annað en 

slitur úr Breviario Nidrosiense, sem var líklega prentað 1534. Fræg er svo biblía 

Guðbrands biskups Þorlákssonar sem prentuð var á Hólum 1584. (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

2.1.1 Lestrarþróun - lestrarferli 

Í ljósi þess að rannsókn þessi fjallar um lestrarvenjur og lestraráhuga, þá er rétt 

að skoða fyrstu skrefin. Í lestrarkennslufræðunum er talað um tvö hugtök í 

lestrarnáminu: Lestrarþróun og lestrarferli. „Lestur þróast frá unga aldri og fram á 

fullorðinsár. Það má því segja að lestur sé ævilangt ferli.“ (Þóra Kristinsdóttir, 

2000). Þóra segir að fræðimenn hafi lýst þessu þróunarmynstri sem tengdum 

stigum í ákveðnu þróunarferli, og algengt sé að tala um fjögur eða fimm stig. 

Fyrsta stigið er svokallað undirbúningsstig (emergent reading), þar sem ungum 

börnum á forskólaaldri er sýnt fram á að út frá rittáknum, eða bókstöfunum, má 

fá ákveðna merkingu. 

 Annað stigið kallast lestrarbyrjun (initial reading) og þá fer barnið að 

þekkja einstök orð sem það sér oft, eins og nafnið sitt. Þau átta sig smám saman 

á því að út úr kunnuglegum táknum má lesa ýmis skilaboð. Hver bókstafur hefur 

svo ákveðið hljóð sem barnið áttar sig á að hægt er að tengja saman og mynda 

orð. 

 Þriðja stigið er að sögn Þóru (2000) breytinga- eða umskiptastig 

(transitional). Börnin eru farin að geta tengt stafi og hljóð en lesa mjög hægt. Á 

þessu stigi þarf að vanda vel til lesefnisins og passa að það hæfi getu barnsins. Ef 

vel tekst til upplifa börnin að lestur getur verið ánægjuleg afþreying, en of þungt 

efni veldur frekar uppgjöf. 

 Fjórða stigið er undirstöðulestur (basic literacy). Börnin eru nú farin að 

þekkja orðin og geta farið að einbeita sér að efni textans. Skemmtilestur á 

skáldsögum og afþreyingarefni er allt annars eðlis en að lesa námsbækur sem 

þarf að skilja og muna. Á þessi stigi er barnið orðið 'starfrænt læst', það er fært 

um að lesa sér til gagns í daglegu lífi. 

 Fimmta stigið er svo fágunarstig (refinement), og felur í sér fágun á því 

sem áður hefur lærst. Orðaforði og leshraði eykst. Þetta stig er sérstaklega 
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mikilvægt því hér fara börnin að geta tekist á við sértæk verkefni og tæknilegar 

upplýsingar jafnframt því að efla eigin þroska og ánægjuna af lestrinum. Upp frá 

þessu stigi er lestrarfærnin að þróast ævina á enda (Þóra Kristinsdóttir, 2000). 

 Læsi er eitt af því mikilvægasta sem við tileinkum okkur á lífsleiðinni.  

2.1.2 Yndislestur, skilgreining 

Yndislestur er tiltölulega nýtt hugtak í tungumáli okkar. „Yndislestur er þegar 

lesandinn velur sér sjálfur lesefni að eigin ósk, af persónulegum ástæðum sem 

henta hans áhugasviði eða félagslegu aðstæðum. Hægt er að sinna honum innan 

skóla sem utan, hvenær sem er. Lesendur velja sér lesefni meðal úrvals af lengri 

textum, þar með talið, en ekki eingöngu, skáldsögur, fræðiefni, myndasögur, 

rafbækur, tímarit, samfélagsmiðla, blogg, vefsíður, dagblöð og teiknimyndasögur. 

Yndislestur vekur ánægju hjá lesandanum.“ (International reading association, 

e.d.). 

 Vert er að nefna þær aðferðir sem taldar eru árangursríkar þegar ala á 

upp áhugasama lesendur. Átta atriði telur Janice Pilgreen (2000) að þurfi að 

uppfylla til þess að ná fram sem árangursríkustum yndislestri meðal skólabarna. 

Þau eru: Aðgengi (access), efni sem vekur áhuga (appeal), stýrt umhverfi 

(conducive environment), hvatning (encouragement), þekking starfsfólks á 

yndislestri (staff training), án ábyrgðar (nonaccountability), eftirfylgni (follow-up 

activities) og skipulagður yndislestrartími (distributed time to read). Það sem átt 

er við með aðgengi er að útvega þarf nemendum gott aðgengi að lestrarefni í 

skólastofunni. Kennari sér um að útvega lestrarefnið til dæmis með því að fá 

lánaðar bækur af bókasöfnum. Mikilvægt er að kennari sjái til þess að 

lestrarefnið hæfi öllum nemendum og höfði til þeirra. Með þeim hætti þurfa 

nemendur ekki að leita að lestrarefni utan skólatíma. Efni sem vekur áhuga vísar 

til þess að nemendur séu hvattir til að lesa um það sem vekur áhuga þeirra. 

Frjálst val þeirra á lestrarefni þarf þó að hæfa lestrargetu þeirra. Þriðji þátturinn 

er stýrt umhverfi. Þar er átt við að andrúmsloftið þurfi að vera rólegt og notalegt 

á meðan á yndislestri stendur. Þægileg sæti með púðum og rólegheit eru 

ákjósanlegar aðstæður við lestur á efni sem hægt er að sökkva sér í. Hvatning 

liggur í jákvæðri endurgjöf til nemenda um val á lestrarefni og virkni. 
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Hvatninguna getur kennari látið í ljós með því að veita nemendum tækifæri til að 

ræða saman um lestrarefni sitt. Það er jafnframt áhrifamikið þegar kennari segir 

sjálfur frá skemmtilegu efni sem hann hefur lesið því áhugi kennara hefur áhrif. 

Mikilvægt er að starfsfólk skólanna þekki og skilji hugmyndina að baki yndislestri 

og átti sig á uppbyggingu vel heppnaðrar yndislestraraðferðar. Þegar talað er um 

'án ábyrgðar' er vísað til þess að nemendum eigi ekki að finnast þeir skyldugir til 

að klára lesefnið eða sýna fram á árangur. Markmið yndislestrar er að fá eins 

mikla ánægju út úr lestrinum og hægt er. Eftirfylgni byggist á því að nemendur fái 

hvatningu til að tengjast viðfangsefni textans. Það er til dæmis hægt með 

samtölum þeirra á milli um viðfangsefnið. Tilgangur eftirfylgninnar er að hjálpa 

nemendum að tengjast viðfangsefni textans og skilja hann, ekki til þess að kanna 

frammistöðu eða hversu miklar upplýsingar sitja eftir. Pilgreen (2000) telur að 

skipulagður yndislestrartími ætti að vera í það minnsta tvisvar í viku í 20–30 

mínútur í senn. 

 Jessica Moyer skoðaði sambandið milli fræðslu- og skemmtigildis þess 

sem hún kallar leisure reading, eða yndislesturs. Hún skoðaði einnig hvert væri 

menntunarhlutverk yndislestrarins, og hvernig lesendum þætti þeir hafa lært 

eitthvað við lesturinn. Þátttakendur voru fundnir meðal notenda tveggja 

meðalstórra almenningsbókasafna. Fróðlegt var að sjá hvað fólk taldi sig læra á 

lestri yndisbóka. Þar var efst á blaði að læra inn á mannlegt eðli, um fólk og 

ástarsambönd. Einnig að fræðast um önnur lönd og menningarheima, og að sjá 

tilveruna frá öðru sjónarhorni. Ekki síst þótti þátttakendum þeir auðga líf sitt með 

lestrinum, því hugurinn varð kvikari og ímyndunaraflið fór af stað, sem leiddi til 

áhuga á því að læra meira (Moyer, 2007). 

 Það fjölgar meðal rannsókna sem sýna að heilinn verður fyrir örvun við 

lestur skáldsagna, og sú örvun breytir því hvernig við hugsum og framkvæmum 

dag hvern. Berns, Blaine, Prietula og Pye (2013) segja í rannsókn sinni frá því að 

lesandi geti lifað sig inn í líf skáldaðrar aðalpersónu, og í heilanum verða 

merkjanlegar líffræðilegar tengingar við skáldheiminn. Þetta var sérstaklega 

rannsakað með ævintýrabækur eins og Harry Potter. Það kann því að vera mikið 

til í því þegar fólk talar um að þurfa að jafna sig á nýlega lesinni bók, og geta ekki 
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hafið lestur á annarri fyrr en eftir nokkurn tíma, því fólk þurfi að ná áttum á nýjan 

leik. Varanleiki áhrifanna hefur ekki verið að fullu kannaður, en miðað við þau 

áhrif sem bók valin af handahófi hefur á menn má ímynda sér að uppáhalds 

bækur geti jafnvel haft enn meiri áhrif. 

2.2 Mismunandi lestraraðferðir - lesbretti, bækur, blöð, netið 

Sífellt eykst fjölbreytni lesmiðla. Hið prentaða form hefur lengstum verið alls 

ráðandi við útgáfu dagblaða, bóka og annars lesmáls. Nú er hins vegar algengt að 

efni sé birt jöfnum höndum á netinu og á prenti, eða í mörgum tilfellum eingöngu 

á netinu. Þegar fréttirnar eru lesnar með morgunkaffinu stendur valið  milli þess 

að skrjáfa í pappír, smella með músinni, eða strjúka fingri niður símaskjáinn. 

Fögnum við nýjungum eða viljum við halda í þetta gamla? 

 Netið er notað í ýmsum tilgangi: Til að nálgast upplýsingar, til 

skemmtunar og til að sinna ýmsum erindum. Dagblöð eru nú gefin út bæði í 

prentuðu formi og á netinu og er forvitnilegt að skoða rannsóknir sem beinast að 

því hvort einhver munur sé á lesmynstrinu þegar lesandi velur netið eða blað. 

Holmquist, Holsanova, Barthelson og Lundquist (2003) beindu sjónum að því 

hvort fólk lesi eða hlaupi létt yfir lesmál í dagblöðum í pappírsformi eða á netinu. 

Útkoman var sú að einungis stuttar greinar eru lesnar til enda. Lesendur lesa í 

raun ekki dagblöð. Þeir leita þar til þeir hafa fundið athyglisverða grein. Virðist 

hins vegar sem lesendur netdagblaðanna lesi stærstan hluta þeirra greina sem 

þeir stoppa við til að lesa. Lesendur netdagblaða kafa því dýpra í greinar heldur 

en þeir sem lesa blöðin, samkvæmt niðurstöðum þeirra. Holmquist, Holsanova, 

Barthelson og Lundquist segja frá rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum 

árið 2000 af Lewenstein, Edwards, Tatar og DeVigal og byggir á því að fylgst er 

með augnhreyfingum lesenda, og lengd þess tíma sem staldrað var við á 

ákveðnum stöðum á síðunni mæld. Þessi rannsókn leiddi í ljós að 78% 

þátttakenda lásu textann fyrst. Augu þeirra stöldruðu fyrst við lesmálið, frekar en 

myndir eða aðra grafík (Holmquist, Holsanova, Barthelson og Lundquist, 2003). 

 Í rannsóknarskýrslu Reuters institute fyrir árið 2016 voru birtar nýjar 

niðurstöður varðandi lestur á fréttum í netmiðlum. Könnun var gerð meðal 

fimmtíu þúsund þátttakenda í tuttugu og sex löndum, þar með talið 
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Bandaríkjunum og Bretlandi, sem lesa að jafnaði fréttir á netinu. Skýrslan bendir 

til þess að útgefendur um allan heim horfi nú fram á áður óþekkt rof á notkun 

þeirra viðskiptamódela sem notuð hafa verið fram að þessu. Fer þá saman 

aukning á notkun samfélgasmiðla, aukin notkun farsíma við lestur og fjölgun 

meðal þeirra neytenda sem kjósa að útiloka birtingu auglýsinga (Newman, 

Fletcher, Levy og Nielsen, 2016). Helstu niðurstöður sýna einnig að Facebook er 

aðal fréttaveita fólks yfir daginn. Í fyrsta sinn slær Facebook sjónvarpsfréttum við 

hvað þetta varðar, og þessi notkun á samfélagsmiðlinum er algengust meðal 

kvenna og ungs fólks. Fæstir eru tilbúnir að borga fyrir aðgang að fréttasíðum, en 

þó er fólk á litlum málsvæðum helmingi líklegra en aðrir til að setja það ekki fyrir 

sig. Fréttir koma hratt inn á samfélagsmiðlana, eins og Facebook og Twitter, og 

tekið er dæmi af andlátsfrétt David Bowie sem yfirtók alla miðla um leið og 

tilkynnt hafði verið um andlát hans (Newman, Fletcher, Levy og Nielsen, 2016).  

 Í meistararitgerð sinni Rafbækur og almenningsbókasöfn hefur Dröfn 

Vilhjálmsdóttir meðal annars farið yfir sögu íslenskrar rafbókaútgáfu og 

rafbókanotkunar. Hún hefur það eftir bóksölum og bókaútgefendum hér á landi 

að í lok árs 2012 hafi rafbókasala einungis verið „agnarögn“ af íslenska 

markaðnum, eða kringum eitt prósent. Dröfn fer einnig yfir framboð rafbóka í 

bókasöfnum í Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum til samanburðar (Dröfn 

Vilhjálmsdóttir, 2013) Sá samanburður er Íslandi mjög í óhag, og tel ég lítið hafa 

breyst síðan. Umræðan um íslenskar rafbækur er enn ekki komin eins langt og 

margir hefðu viljað, að því er snýr að bæði útgáfu og útlánum bókasafna. 

 Síbreytileiki nýrra miðla og ný tækni sem kemur fram á sjónarsviðið gerir 

það næstum óvinnandi að framkvæma rannsóknir sem mark er á takandi lengur 

en nokkur ár í senn. Þegar eitthvað hefur verið staðfest og því hampað sem 

nýjum staðreyndum er eins víst að á morgun verði búið að kollvarpa þeim 

kenningum. 

2.3 Lesendaþjónusta á bókasöfnum 

Catherine Sheldrick Ross er prófessor í upplýsinga- og fjölmiðlafræðum við 

Western Ontario háskólann. Í grein sem hún birti árið 2009 tekur hún til 

umfjöllunar nokkur lestrarmódel sem bókasöfn hafa getað nýtt sér við 
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stefnumótun og eflingu yndislestrar í gegnum tuttugustu öldina. Tvö módel voru 

sett saman af bókavörðum almenningssafna, en hin fimm hafa komið fram innan 

annarra fræðagreina: Menntavísinda, sálfræði, fjölmiðlafræða og félagsfræði. 

Módel þessi eru Lestur með tilgang; Bara það besta; Stóra umræðan; Lesandinn 

tekur inn á sig; Grunnhyggni lesandinn; Fyrirmynd að lífsstíl; lesandinn er 

leikmaður. 

 'Lestur með tilgang' var nokkuð sem menn trúðu mikið á í byrjun 

tuttugustu aldar. Lestur skyldi ekki vera eintóm skemmtun, heldur byggja upp 

kerfisbundna sjálfsmenntun. Ef lesandinn las sér til skemmtunar lét hann sig 

afvegaleiðast frá menntun, sem var hið sanna takmark með lestrinum. 

Bókaverðir áttu svo að sjá til þess að almenningur fengi sína upplýsingu (Ross, 

2009). 

 'Bara það besta' fyrir börnin okkar, kom líka úr smiðju bókavarða. Ekki 

skyldi fóðra þau á léttmeti heldur velja þeim góðar bókmenntir. Þannig vildu 

bókaverðir stýra lestrinum. Bilið milli þess sem forsjármenn töldu að börn ættu 

að vilja og þess sem þau kusu sjálf að lesa var stórt. Frá því snemma á tuttugustu 

öldinni fóru bókaverðir í fararbroddi þeirra sem vildu sjá á bak 

seríubókmenntunum, því þær skyggðu á annað betra. Seríubókmenntir hafa því 

átt undir högg að sækja æði lengi. Þær þóttu ekki nógu raunsæjar og gátu komið 

ranghugmyndum inn hjá börnunum (Ross, 2009). 

 'Stóra umræðan' er módel sem spratt upp úr samræðum bókavarða og 

kennara. Bókaverðir töldu að æskan liði hratt og best væri að rétta að börnunum 

gæðalesefni, eins og Leynigarðurinn og Vefur Karlottu. Kennarar höfðu hins vegar 

áhyggjur af þeim sem ekki vildu eða gátu lesið. Þetta hugsuðu menn þá, þetta 

hugsa menn enn (Ross, 2009). 

 'Grunnhyggni  lesandinn.' Í þessu módeli er því haldið fram að alls kyns 

hliðverðir, ákvarðanir útgefenda, markaðsherferðir og auglýsingar hafi mest að 

segja varðandi mótun á smekk manna. Sölubókmenntirnar (bestsellers) eru búnar 

til eftir uppskrift. Lesandanum er sagt, með fjölda skilaboða, hvað honum eigi að 

finnast eftirsóknarvert. Hann fær engu ráðið og er sem stjórnlaust rekald í heimi 

markaðsaflanna (Ross, 2009). 
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 'Lesandinn tekur inn á sig.' Getur lesandinn verið hlutlaus, skoðanalaus, 

og alfarið undirseldur áhrifum markaðsafla og bókaútgefenda? Nei, þessi neysla 

lesandans er í raun skapandi afl. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á einstaka 

lesendum kemur fram að þeir taka eftir því sem talar til þeirra núna, þeir gleyma 

eða einfaldlega hlaupa yfir þá hluta sem þeim finnst ekki skipta máli, og stundum 

er jafnvel leiðinlegum endi breytt. Venjulega setja lesendur sig ekki í spor 

bókmenntagagnrýnandans sem túlkar texta út frá bókmenntalegum forsendum. 

Lesandinn les það inn í textann sem honum hentar, út frá eigin reynsluheimi. 

(Ross, 2009) Franski félagsvísindamaðurinn Certeau (1984) sagði um lesandann 

að hann „sameinar brotin og skapar eitthvað nýtt. Hvort sem hann les dagblað 

eða verk eftir Proust hefur textinn einungis merkingu í gegnum lesandann. 

Merkingin er breytileg. Hún ræðst af skilaboðum sem ekki er á færi textans að 

stjórna, heldur fer eftir túlkun lesandans.“  

 'Fyrirmynd að lífsstíl.' Lesendur tala gjarnan um að bækur geti gefið þeim 

ákveðna forskrift að því hvernig þeir skuli lifa sínu lífi. Þeir fái nokkurs konar 

lífsreglur að launum fyrirlesturinn. Þegar því er haldið fram að yndislestur sé 

tímaeyðsla getur lesandinn huggað sig við  þessa staðreynd. Ef lesendur lesa um 

fólk í svipaðri aðstöðu og það sjálft, sem bætir sig á einhvern hátt eða kemst í 

gegnum erfiðleika, þá styrkir það þá í trú á sjálfa sig (Ross, 2009). 

 'Lesandinn er leikmaður.' Þetta síðasta lestrarmódel kollsteypir sumum 

hinna sem á undan eru nefnd. Samkvæmt þessu módeli er það þegar fólk skoðar 

vinsæla fjölmiðla eða spilar vinsæla leiki af því það hefur gaman af því, sem það 

samtímis er að æfa sig og bæta í færni til skilnings. Þegar lesandi sekkur sér í 

formúlubókmenntir er hann í leiðinni að læra hvernig uppbygging skáldsögu er 

háttað. Eftir því sem sögunni vindur fram lærir lesandinn hvernig hann getur átt 

von á ýmsu við lestur næstu sögu. Mannsheilinn er best stilltur til móttöku nýrra 

upplýsinga ef áreitið er mitt á milli þess að vera of lítið og of mikið. Þetta vita 

hönnuðir tölvuleikja, hefur Ross eftir Johnson í bók hans (2005). „Innan þessa 

módels ræður lesandinn/leikmaðurinn ferðinni. Ánægjutilfinningin er af hinu 

góða, því með henni helst lesandinn/leikmaðurinn lengur við lesturinn/leikinn, 

nógu lengi til að læra smátt og smátt inn á leikreglurnar“ (Ross, 2009).  
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 Þær áhyggjur hafa verið lífseigar í gegnum aldirnar meðal starfsmanna 

bókasafna að lestur á vinsælum skáldsögum sé skaðlegur, því hann sé tímasóun 

og komi ranghugmyndum inn hjá áhrifagjörnum lesendum. Yndislestur hefur 

löngum verið litinn hornauga, þótt það orð hafi ekki verið þekkt. Undir lok 

nítjándu aldar réttlætti bandaríski bókavörðurinn Stevenson tiltekt og niðurskurð 

meðal vinsældalitteratúrs þess tíma með þessum orðum: „Það er vissulega ekki 

hlutverk almenningsbókasafna að ýta undir hugarslæfandi lestur skáldsagna 

meðal þeirra stétta sem einmitt ber að hvetja til að lyfta andanum, það er meðal 

ólærðra, þeirra sem störfum eru hlaðnir og meðal hinna lötu. Þegar ósiðurinn 

hefur myndast virðist jafn erfitt að hrista hann af sér og ópíumfíkn.“ (Stevenson, 

1897) Hvað skyldi Stevenson hafa sagt hefði hann vitað að árið 2014 væru 13% 

seldra bóka fyrir fullorðna ástarsögur, og að árið 2013 hefði heildarsala þessarar 

bókmenntategundar í Bandaríkjunum einum farið í 1,08 milljarða dala? 

(Romance Writers of America, e.d.) 

 Almenningsbókasöfn hafa tekið þá stefnu á síðari árum að skapa rými þar 

sem fólk sækir ekki aðeins fróðleik heldur kemur saman í samfélagi. Söfnin eru 

farin að biðla til yndislesara, og þrátt fyrir að sumum þyki nóg um, þá benda 

bókaverðir á vinsælar lesbókmenntir eins og seríubækur og ástarsögur án þess að 

blikna. 

2.4 Rannsóknir á lestrarhegðun 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðastliðnum fimmtíu árum hafa  verið 

einstaklega sammála um að mikill meirihluti almennings les eitthvað, um það bil 

helmingur les bækur, og um 10-15% lesa mikið. Þessu greinir Ross (2009) frá í 

grein sinni. Starfsvettvangur og menntunarstig fólks segir meira til um hvort 

viðkomandi les eða ekki, frekar en aldur. Ungt fólk virðist lesa meira en þeir sem 

komnir eru yfir miðjan aldur. Háskólamenntað fólk og fólk með hærri árstekjur 

virðist lesa meira en þeir sem ekki hafa farið í langskólanám eða eru með lágar 

tekjur (Ross, 2009).  

 Innan upplýsingafræðinnar jafnt sem menntunarfræðanna velta menn því 

fyrir sér hvað það er sem kveikir löngun fólks til að lesa, og ekki síður hvernig sá 

lestaraáhugi getur haldist ævina á enda. Af hverju  ættu menn að velja lestur 
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umfram annað? Í bók Reeves (2004), sem Ross (2009) vísar til í grein sinni, er velt 

upp spurningunni um áhugavert og leiðinlegt efni, og hvort það skipti höfuðmáli 

þegar kemur að því að skilja ruglaða lesendur sem eiga erfitt með að sökkva sér í 

bækur. Reeves langaði til að skilja hvers vegna sumir nemendur litu ekki á lestur 

sem skemmtilega athöfn, eins og hún. Hún tók því opin viðtöl við 25 ungmenni í 

efri bekkjum grunnskóla og menntaskóla, og tók fimm þeirra sérstaklega fyrir. 

Hún spurði þau hvað kæmi upp í hugann þegar þau heyrðu minnst á lestur. Flest 

sögðust hugsa um bækurnar sem þau lásu í móðurmálstímum. Þessir ófúsu 

lesendur fullyrtu allir að: 1) þeir gætu lesið, og að 2) þeir læsu þegar þeir hefðu 

áhuga á efninu. Þar eð megnið af námsefninu höfðaði ekki til þeirra höfðu þau 

þróað nokkuð árangursríka aðferð til að komast hjá því. Þar á meðal var að horfa 

í staðinn á myndina, biðja einhvern að segja sér um hvað sagan væri, eða notast 

við útdrætti. Algengasta ráðið sem þessir tuttugu og fimm þátttakendur vildu 

gefa kennurunum sínum var: Veldu áhugavert efni. Ekki reyna að láta okkur lesa 

leiðinlegt efni (Reeves, 2004). 

 Eiga bókasöfn að láta undan kröfum um 'óæðri' bókmenntir, ástarsögur 

og hasar, eða freista þess að betrumbæta bókmenntasmekk manna? Talsmenn 

þess að bókasöfn þjóni áhuga almennings og notenda sinna benda á þörfina á að 

komast að áhugamálum lesendanna, svo hægt sé að finna lesefni sem komi til 

móts við þær þarfir og áhuga. Þannig verður lesendaþjónustan hnitmiðaðri. Þeir 

sem líta svo á að bókasafnið eigi að þjóna uppeldishlutverki hafa gagnrýnt þetta 

sjónarmið og telja að þetta 'látum-þau-fá-það-sem-þau-vilja' viðhorf grafi undan 

hlutverki safnsins sem musteri fræða (Ross, 2009). 

 Þótt upplifun í æsku sé mikilvæg getur hvatinn til lesturs og lestrarástin 

myndast seinna, á fullorðinsárum. Oft fer að bera á því hjá háskólanemum, sem 

skyndilega uppgötva gleðina af lestri og mikilvægi hans. Niðurstaða Bandura 

(2001) varð einnig sú, að „með vali, og því að móta umhverfi sitt, getur fólk haft 

áhrif á hvað úr því verður.“ Þannig getur lestrarfærni og -áhugi myndast og aukist 

á fullorðinsárum og í starfslífi, jafnvel þótt fólk hafi ekki fengið stuðning í æsku. 

Levitt og Red Owl (2013) settu fram þá tilgátu að lestrarumhverfi í æsku hefði 

bæði áhrif á lestrargetu og -áhuga þá og síðar á ævinni, einnig skoðun fullorðinna 
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á mikilvægi lesturs og að lokum leiðbeiningagildi og hegðun kennara sem kenna 

lestur.  Þótt okkur hætti til að líta á lestur sem einstaklingsíþrótt, þá eru 

félagslegir þættir öflugir áhrifavaldar. Samband við fjölskyldu, kennara og vini er 

mikilvægur þáttur þegar kemur að lestri, og sem áhrifavaldur á hvaða lesefni er 

valið (Ross, 2009). 

 Í gegnum tíðina hefur verið litið á lestrarkennslu sem verkefni skólanna. 

Þannig hefur það verið í gegnum söguna. Hannon (1995) heldur þó fram í bók 

sinni að lestrarnámið fari fram áður en skólaganga hefst, utan skólans og aðallega 

heima við. Þetta er skólunum áskorun. Í stað þess að einblína á lestrarkennsluna í 

skólanum þarf að huga að því hvernig skuli byggja ofan á og auka við þá 

lestrarfærni sem skapast hefur heima við. Lykillin er að gera ráð fyrir þátttöku 

foreldra í náminu (Hannon, 1995). 

 Lögð er mikil áhersla á að börn nái valdi á lestri sem fyrst á sinni 

skólagöngu svo þau geti byggt allt annað nám ofan á þá þekkingu. Börn sem eiga 

erfitt með lestur eða skrift standa ver að vígi í öllum öðrum námsgreinum. 

(Hannon, 1995). Miklar og heitar umræður hafa spunnist í gegnum tíðina um 

lestrarkunnáttu almennings og skólabarna. Hún á ýmist að vera hverfandi eða á 

uppleið, þótt oftar sé skrattinn málaður á vegginn. Mismunandi kenningum um 

lestrarnám er haldið á lofti. Eitt er þó augljóst þegar litið er til þessarar miklu 

umræðu, og það er að lestrakennsla er alls staðar talin afar mikilvæg - í 

menningarlegu, pólitísku og kennslufræðilegu tilliti (Hannon, 1995). 

2.5 Rannsóknir á lestri Íslendinga 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á lestrarhegðun. Brynhildur Þórarinsdóttir 

(2009) setti fram niðurstöður rannsóknar sinnar meðal ungra lestrarhesta á 

grunnskólaaldri. Þar eð "lesskilningur helst í hendur við áhuga á bóklestri" (2009) 

var gott að sjá að öll börnin höfðu alist upp við lestur, og að lesið hafði verið fyrir 

þau. Börnin voru sammála um að bækur ættu að vera spennandi og fyndnar, og 

því augljóst að yndislesturinn átti hug þeirra umfram skólabækurnar. Einnig er 

nýleg rannsókn um lestrarvenjur íslenskra unglinga (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason, 2010). Meistaraverkefni Heiðu Rúnarsdóttur (2011) beindi 

sjónum að lestri ungmenna og barna. Var svo að undirlagi Fræðslumiðstöðvar 
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atvinnulífsins framkvæmd rannsókn á læsi fullorðinna fyrir rúmum áratug 

(Elísabet Arnardóttir og Guðmundur Kristmundsson, 2004). 

 Í íslenskum hluta samnorrænnar rannsóknar sem framkvæmd var á 

árunum 1995 og 1996, þar sem rannsakað var með hvaða hætti lestrarvenjur og 

aðrar tómstundavenjur flytjast á milli kynslóða, kom meðal annars fram að 

lestraráhugi þátttakenda hafði mótast á æskuárunum (Ágústa Pálsdóttir, 1998). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa góðan aðgang að bókum lesa frekar 

(Ágústa Pálsdóttir, 1998a; Ágústa Pálsdóttir, 1998b; Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2009).  

 Sigrún Klara Hannesdóttir stóð árið 1996 fyrir gerð rannsóknar á þeirri 

hefð um jól að gefa börnum bækur. Einnig var athugað hvort börnin læsu 

bækurnar eða ekki. Nokkuð stórt úrtak var gert, eða 800 börn á aldrinum 10-16 

ára, og var svarhlutfall hátt, 708 börn. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að mikill meirihluti barnanna fékk bækur að gjöf, en þó færri og síður eftir 

því sem aldur hækkaði. Meðaltalið var 1,65 bók á hvert barn. Meirihluti barnanna 

hafði lesið bók frá jólum, en rannsóknin var framkvæmd um miðjan janúar. Enn 

var munur á milli yngstu og elstu, og höfðu 16 ára unglingarnir að meðaltali lesið 

2,28 bækur (reyndar 32% þeirra ekkert), og 12 ára börnin mest, eða 3,06 bækur. 

Stelpur voru duglegri að lesa en strákar, en fengu þó færri bækur að gjöf. Af 

rannsókninni mátti ráða að jólin væru „ennþá bókahátíð meðal flestra ungra 

Íslendinga“ (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1998). 

 Töluvert er síðan Ólafur Jónsson gaf út bók sína Bækur og lesendur. Þar 

segir hann frá fimm lesendakönnunum sem gerðar höfðu verið. Ein var 

framkvæmd af Hagvangi árið 1979 og er hún nýjust. Úrtak þeirrar könnunar var 

ekki stórt, eða aðeins um 294 einstaklingar. Aldursdreifingin var nokkuð jöfn, og 

náði frá fimmtán ára til yfir sextugs. Stærsti hópurinn var á aldrinum 20-29 ára, 

eða 24,9%. Flestir höfðu einungis lokið skyldunámi eða gagnfræðanámi, enda 

mikið af ungu fólki meðal þátttakenda, en 15,3% höfðu lokið langskólanámi. 

 Ólafur (1982) getur þess að fyrsta lesendakönnunin hafi verið gerð hér á 

landi á árunum 1969-70. Hún skyldi afla upplýsinga um „bókmenntasmekk, 
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bókaval og bókakaup á meðal almennings.“ Þorbjörn Broddason framkvæmdi 

könnunina og birti niðurstöður sínar í Skírni 1972. 

 Ólafur (1982) getur um minniháttar leskönnun sem var framkvæmd af 

Bandaríkjamanninum R. F. Tomasson árið 1971 sem hluti af stærri könnun  um 

skyld efni er varða menningu Íslands, sem hann birti árið 1980. Hann greinir 

einnig frá því að tvær lesendakannanir hafi verið gerðar meðal háskólanema til 

BA-prófs, báðar forvitnilegar. Þórir Ólafsson kannaði lestrarvenjur annars vegar 

háskólmenntaðra kvenna og hins vegar ófaglærðra verkakvenna. Niðurstöðurnar 

birtust í Skírni 1976. Tveimur árum síðar birtist í sama riti niðurstaða 

lesendakönnunar Hrafnhildar Hreinsdóttur, en hún dreifði spurningalista með 

þremur nýútkomnum bókum um jólin 1977. Hennar könnun er sú stærsta sem 

gerð hefur verið hér á landi um lestrarvenjur Íslendinga með svörun frá 2141 

einstaklingi. 

 Mig langar að hlaupa á hundavaði yfir þær niðurstöður sem mér finnst 

athyglisverðar, svo einhver mynd verði til í huga lesandans um þær. Úr könnun 

Hagvangs má lesa þetta: bóklestur - 53,7% er að lesa bók, en 3,7% les aldrei bók; 

Bókmenntasmekkur - skáldsögur 74,8% og spennu- og átakasögur fylgja fast á 

eftir með 60,7%. Minnst er lesið af leikritum, eða 9,9%; Lestur erlendra bóka - 

skiptist næstum jafnt, það er 48% les þær, en 52% les þær ekki; Bókaeign barna - 

svo til öll börn eiga bækur; Lesiðni og kyn - drengir á aldrinum 6-15 ára voru 

iðnastir karllesenda, 28,8%. Konur á aldrinum 26-50 ára lásu mest sinna 

kynsystra, 26,5%. Fleira kom fram en verður ekki upp talið hér, og vísa ég í bók 

Ólafs, Bækur og lesendur, fyrir þá sem áhuga hafa.  

 Enn eru þó ónefndar nýjustu tölur úr könnunum á lestri Íslendinga. Árið 

2009 voru birtar tölur í rannsókn Félagsvísindastofnunar á lestri barna. Kom þar 

fram aukning í bóklestri á milli ára og þótti það sæta nokkrum tíðindum. 

Lestrarhvetjandi aðgerðir af hálfu skóla eru taldar vega þungt í þessari jákvæðu 

þróun. Ekki hefur þó breyst að stelpur lesa enn meira en strákar og yngri börn 

meira en unglingar. Tölur yfir blaðalestur ungmenna sýna þveröfuga þróun og 

þarna eru einungis 29% ungmenna sem segjast lesa dagblöð daglega, á móti 40% 
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árið  2003 (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 

2009). 

 Margar rannsóknir hafa verið  framkvæmdar um lestraráhuga og 

lestrarmynstur barna og ungmenna, og þá oft unnar innan menntavísindanna. 

Mun minna hefur borið á rannsóknum meðal fullorðinna, og tel ég að tími væri 

kominn á að framkvæma megindlega rannsókn á lestrarvenjum og -áhuga 

fullorðinna. 

2.6 Leshringir eða lestrarhópar 

Lestrarhópar af ýmsum toga hafa lengi þekkst. Má segja að gömlu húslestrarnir 

hafi verið ein tegund leshópa, þótt segja megi að sálmasöngur hafi verið 

fyrriferðameiri en lesturinn. Húslesturinn var í ákveðnu formi, lesarinn valdi 

sálma og einnig var lesið úr Guðsorði.  Þarna naut fólk samveru að kvöldi, og að 

lestri loknum skyldi fólk falla í ró (Guðrún Laufey Guðmundsdóttir, 2013).    

 Í nútímanum hafa húslestrar lagst af, en eitt af hlutverkum 

almenningsbókasafna er nú að færa fólk saman og bjóða upp á leshringi. 

Borgarbókasafnið býður notendum sínum að taka þátt í starfsemi leshringja yfir 

vetrarmánuðina. Öllum er velkomin þátttaka svo fremi pláss sé innan hópsins. 

Hjá Borgarbókasafni eru starfandi nokkrir leshringir með mismunandi áherslum, 

og hefur þeim verið skipt niður á útibúin. Er þar að finna glæpasöguleshring, 

leshring með karla- og konubækur, leshring fullorðinna og leshringinn Sólkringlu 

sem tekur fyrir sögulegar skáldsögur. Einnig er sjálfstæður leshringur, Gamalt og 

gott, með fundaaðstöðu á Grófarsafni. Á síðu safnanna er fólk hvatt til að hafa 

samband vilji það stofna leshring og njóta aðstoðar safnanna (Borgarbókasafn, 

e.d.). 

 Ekki var gerð athugun á virkni leshópa innan almenningssafna á Íslandi, en 

vissulega hefði það verið forvitnilegt, og  jafnvel gott efni í aðra rannsókn. Ég 

heimsótti leshring á almenningssafni á höfuðborgarsvæðinu í eitt skipti og fékk 

að gera þátttökuathugun meðal þeirra. Það var áhugavert og gaf innsýn í 

starfsemi og uppbyggingu slíkra leshópa. Nánar er fjallað um það í kafla 4.3.4 

Bókaklúbbar og leshringir. 
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 Goodreads.com er samfélag bókelskandi fólks á netinu (Goodreads, e.d.). 

Þegar einstaklingur skráir sig inn á Goodreads getur hann skráð inn þær bækur 

sem hann hefur lesið, er að lesa eða langar til að lesa. Hann getur einnig gefið 

einstökum bókum umsögn og mælt með eða varað við, allt eftir gæðum 

bókarinnar. Inni á síðunni geta einstaklingar því haldið utan um þær bækur sem 

þeir hafa lesið. Þar er líka hægt að skrá sig í misstóra leshringi eftir áhugasviði, 

eða fylgjast með því hvað vinirnir eru að lesa eða mæla með.  

 Í bókinni Reading groups frá árinu 2001 greinir Jenny Hartley frá rannsókn 

sinni á breskum leshringjum. Hartley kennir við Surrey Roehampton háskólann á 

Englandi. Rannsókn hennar tók til 350 leshópa víðs vegar um Bretland og stóð 

yfir tólf mánaða tímabil á árunum 1999 og 2000. Í afar læsilegri bók sinni um 

rannsóknina kom fram að 38% leshringjanna sem þátt tóku höfðu starfað skemur 

en í tvö ár, en fimmtungur starfað lengur en tíu ár. Stærð hópanna var misjöfn, 

lang algengasta stærð hópa var með  sex til tíu meðlimi. Algengast var að hittast 

mánaðarlega, og algengasti fundarstaður var í heimahúsi, eða í 80% tilvika. Örfáir 

meðlimir voru undir þrjátíu ára aldri, en flestir frá þrítugu og upp úr, með engin 

sérstök efri mörk. Kvennahópar voru algengastir, eða 69 prósent, en einungis 

fjögur prósent leshringja voru eingöngu skipaðir körlum. Tuttugu og sjö prósent 

voru í hópum með blönduðu kynjahlutfalli. Mun algengara var að fólk væri með 

framhaldsmenntun (88%). Algengasta lesefnið sem leshringirnir tóku fyrir var 

skáldsögur, með 82% (Hartley, 2001). 

 Hartley (2001) segir að leshópar geti verið allt frá þriggja manna hópum 

fólks sem þekkist vel og hittist reglulega yfir í stóra, sérhæfða leshringi þar sem 

þátttakendur spjalla saman á netinu en hittast aldrei í raunheimum. Hægt er að 

taka netið í sína þjónustu í tvennum tilgangi, séu menn í leshringshugleiðingum. 

Annars vegar er þar að finna urmul upplýsinga um bækur, rithöfunda og annað 

efni sem áhugasamir lesendur jafnt sem leshringir geta notið góðs af,  hins vegar 

eru þar fjölmargir leshópar sem ýmist sérhæfa sig í umfjöllun um ákveðna 

bókmenntagrein eða efni, eða bjóða velkomna í sinn hóp alla þá sem hafa áhuga.  

 Leshringir fengu óvænta fjölmiðlaumfjöllun og athygli þegar bandaríska 

sjónvarpsdrottningin Oprah Winfrey stofnaði Bókaklúbb sinn (Oprah´s Book Club) 
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í útsendingu árið 1996. Vinsældir bókaklúbbsins urðu strax geysimiklar og tugir 

þúsunda bandaríkjamanna tóku við sér og fóru að lesa, sumir í fyrsta sinn á 

fullorðinsárum. Að sama skapi græddu bókaútgefendur, og græða enn, á 

gríðarlegri söluaukningu þeirra titla sem valdir voru til aflestrar í klúbbnum 

(Hartley, 2001). Árið 2011 var sjónvarpsútsendingum á þætti Winfrey hætt, en 

árið 2012 tók bókaklúbburinn aftur til starfa með breyttu sniði og er nú eingöngu 

á netinu (Wikipedia, e.d.)  Hann er bæði að finna inni á síðu Oprah Winfrey, þar 

sem má sjá umfjallanir um bækur mánaðarins og fleira er viðkemur bókum, og 

einnig inni á síðu Goodreads. Í lok ágúst 2016 voru skráðir 17.735 þátttakendur í 

bókaklúbbi Oprah á Goodreads (Goodreads, e.d.) 

 Elizabeth Long gerði all ítarlega rannsókn meðal lestrarhópa hvítra kvenna 

í suðurríkjaborginni Houston, og hefur hún vakið nokkra athygli og kallað fram 

ýmsa ritdóma. Long (2003) segir að fyrir þessar konur sé lestur í grunninn 

félagslegt atferli og þátttaka í bókaklúbbi leið til velta fyrir sér tilgangi lífsins, og 

spegla eigið líf meðal hinna innan hópsins. „Við hugsum um lestur sem eitthvað 

sem við gerum í einrúmi, í ró og friði - 'ferðin langa' er lesturinn oft kallaður - en 

oft er þörfin á því að deila með öðrum kröftug“ (Hartley, 2001). 

 Þegar þátttakendur í rannsókn Hartley (2001) voru loks spurðir hvað 

stæði upp úr varðandi þáttöku í leshringjum komu ýmis svör. Algengt var að talað 

væri um samfélagið sem skapaðist innan hópsins og vináttuna. Einnig að þegar 

lesefni væri lesið fyrir fundina, þá væru menn eftirtektarsamir og læsu af meiri 

athygli en ella. Það var ákveðinn tilgangur með lestrinum. Samræðurnar að 

loknum lestri þóttu líka ákaflega gefandi og gefa lestrinum nýja vídd (Hartley, 

2001). Þetta get ég tekið undir eftir heimsókn mína í íslenskan leshring. 

 Hartley segir að bæði bókabúðir og almenningssöfn hafi sýnt leshópunum 

áhuga, og almenningssöfn víða í Bretlandi hafa það á stefnuskrá sinni að laða 

lesendur að söfnunum með stofnun leshópa. Eftirfarandi er haft eftir meðlimi 

bókasafnshóps í Wexford sem heldur reglulega fundi á safninu: „Eftir að hafa 

fjallað um bók kvöldsins skeiða þátttakendur út um dyr safnsins undir miðnætti 

með fangið fullt af bókum. Eitt það ánægjulegasta við fundina er í lok þeirra, 
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þegar við skoðum og veljum okkur bækur úr hillum safnsins og gefum hvert öðru 

bókameðmæli og umsagnir.“ (Hartley, 2001). 

 Uppgangur lestrarhópanna minnir um nokkuð á uppgang íslenskra 

prjónahópa á árunum eftir fjármálahrunið 2008. Í báðum tegundum hópa eru 

konur aðalþátttakendur. Þátttakan er ókeypis, eða hefur allavega lítinn kostnað í 

för með sér, og í henni felst samfélag um eitthvað sem þeim er hugleikið.  
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum þriðja kafla verður fjallað um rannsóknarvinnuna. Fyrst verður fjallað 

um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar kynntar. Því næst 

greini ég frá vali rannsóknargerðar. Næst verða kynntir til sögunnar þeir ágætu 

viðmælendur sem þátt tóku í rannsókninni og leggja til mestan efnivið til 

úrvinnslu. Greint er frá því hvernig þeir voru valdir. Í kaflanum mun einnig koma 

fram hvaða aðferð var beytt við öflun rannsóknargagna og hvaða leiðir voru 

farnar til að greina gögnin. Einnig voru gögn unnin upp úr þátttökuathugun þar 

sem rannsakandi sat einn fund hjá leshring á almenningsbókasafni. Takmarkanir 

rannsóknarinnar verða því næst reifaðar, og að lokum sýnt fram á gildi hennar 

fyrir samfélagið. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kynnast lestrarvenjum fullorðins fólks, sem og 

hvað hafi kveikt áhuga þess á lestri og hvernig áhuganum er viðhaldið. 

Tilgangurinn er að gefa innsýn í lestrarvenjur almennings og hvernig þær hafa 

þróast eftir því sem árunum fjölgar. Hefur orðið mikil breyting á lestrarmynstri 

frá því í æsku, og ef svo er, hvað er það þá sem veldur?  

 Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru þessar:  

 Hverjar eru lestrarvenjur fullorðins fólks og hvernig hafa þær þróast? 

 Hvað hefur stuðlað að áhuga fyrir lestri og hvernig er honum viðhaldið? 

3.2 Rannsóknaraðferð og nálgun rannsakanda 

Tvær leiðir eru færar þegar unnið er að rannsóknum í félagsvísindum: með 

eigindlegum aðferðum eða megindlegum. Strax var ákveðið að rannsókn þessa 

skyldi byggja á eigindlegum aðferðum. Þungamiðja eigindlegrar aðferðafræði eru 

opin viðtöl. Uppistaða rannsóknargagnanna eru níu opin og hálfstöðluð viðtöl 

(semi-structured interviews) sem gefa innsýn í upplifanir viðmælenda minna af 
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lestri. Opin og hálfstöðluð viðtöl byggjast á tilbúnum viðtalsramma sem þó gefur 

færi á að ræða annað sem upp getur komið, hvort sem það kemur fram hjá 

viðmælanda eða rannsakanda (Braun og Clarke, 2013). Viðhorfin sem fram koma 

eru viðmælendanna, reynslan sem fram kemur er þeirra, og áhugi þeirra á efninu 

er ósvikinn. Allt byggist þó á túlkun rannsakandans, og þarf hann að gæta þess að 

viðhafa hlutleysi og setja eigin viðhorf og reynslu til hliðar. Auk viðtalanna var 

gerð þátttökuathugun þar sem setinn var einn fundur hjá leshring 

almenningsbókasafns. 

 Í eigindlegri rannsókn er rannsakandinn aðalrannsóknartækið, en viðtölin 

og það sem þar kemur fram nýtist honum til að öðlast skilning á 

rannsóknarefninu. Rannsakandi þarf að gæta hlutleysis við gagnaöflun og 

úrvinnslu. Einkennandi fyrir eigindlegar rannsóknaraðferðir er sú staðreynd að 

ekki er leitast við að sanna kenningu sem sett er fram við upphaf rannsóknar - 

svokölluð afleiðsla sem notuð er í megindlegum aðferðum - heldur setur 

rannsakandinn fram eigin kenningu í samræmi við það sem hann finnur í 

rannsóknargögnunum (Taylor og Bogdan, 1998). 

 Ég byrjaði á að útbúa nokkuð ítarlegan viðtalsramma og studdist við hann 

í viðtölunum, en gætti þess þó að hengja mig ekki í línulaga ferli þar sem ég 

spyrði spurninga, fengi fram svör og merkti við. Ég reyndi frekar að leiða viðtalið 

að þeim spurningum sem ég vildi fá svör við og leyfa viðmælendum mínum að 

öðru leyti að stjórna ferðinni. Þannig næst fram nýtt sjónarhorn og fram geta 

komið málefni sem rannsakandi veit ekki af fyrirfram en gætu verið nokkuð 

merkileg. 

3.3 Úrtak 

Við upphaf rannsóknarinnar var markmiðið að afla þátttakenda meðal fólks á 

aldrinum 20-35 ára. Taldi ég að slík nálægð í aldri við enn yngri kynslóðir, sem sé 

börnin, gæti gefið vísbendingar um í hvaða átt lestrarvenjur Íslendinga væru að 

þróast. Fljótlega varð mér þó ljóst að vildi ég fá innsýn í lestrarvenjur og -áhuga 

fólks væri nauðsynlegt að hafa stærra úrtak og víðari aldursramma. Eftir fyrstu 

fjögur viðtölin, öll við ungt fólk á aldrinum 20-26 ára, fannst mér kenna 

ákveðinnar einsleitni, sem staðfesti þörfina á meiri breidd. Því ákvað ég að leita 
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til heldur eldra fólks í næstu viðtölum og fá víðara sjónarhorn. Alltaf verður 

einhver þróun á meðan á rannsóknarvinnunni stendur svo oft þarf að gera 

breytingar eftir því sem verkinu miðar áfram. Í vinnuferlinu vakna nýjar 

hugmyndir sem leiða rannsakandann í óvæntar áttir. 

 Stefnt var að því að hafa kynjahlutfallið sem jafnast því reynsla, hegðun 

og viðhorf karla og kvenna geta verið mismunandi. Fjórir karlar og fimm konur 

tóku þátt í rannsókninni og voru þau á aldursbilinu 20 til 63 ára. Ég taldi að best 

væri að finna fólk sem hefði áhuga á lestri, að öðrum kosti yrði erfitt að finna 

umræðugrundvöll í viðtölunum. Ýmsir áhugasamir um rannsóknina bentu 

reyndar á að gott gæti verið að tala einnig við fólk sem læsi lítið, en er ég spurðist 

fyrir meðal fólks um hugsanlega þátttöku kom í ljós að þeir sem ekki töldu sig 

lesa mikið voru afar tregir til að gerast viðmælendur mínir. Það var því sjálfhætt 

við það. 

 Þegar kom að því að finna viðmælendur leitaði ég fyrst á náðir 

samfélagsmiðlanna. Ég setti fyrirspurn inn á hóp á Facebook sem ætlaður er 

áhugafólki um bækur og bóklestur, kynnti rannsóknina stuttlega og óskaði eftir 

þátttakendum. Hópurinn Bókagull, umræða um góðar bækur reyndist mér vel, og 

þar fann ég mína þrjá fyrstu viðmælendur. Það voru allt ungar konur, en ein 

þeirra kom mér áfram í samband við tvo unga karla sem reyndust einnig tilbúnir 

að vera með. Hina fjóra þátttakendurna fann ég með aðstoð vina minna sem 

voru duglegir að benda á mögulega viðmælendur. 

 Mikilvægt er í rannsóknum sem þessum, þar sem opin viðtöl eru tekin, að 

tryggja nafnleynd þátttakenda. Í þrítugustu og fimmtu grein fyrsta kafla laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga stendur þetta um skilmála 

Persónuverndar um vinnslu persónuupplýsinga: „Þegar ábyrgðaraðila er veitt 

leyfi skv. 33. gr. skal Persónuvernd binda það skilyrðum, svo sem um dulkóðun 

persónuauðkenna og öðrum sem hún metur nauðsynleg hverju sinni, til að draga 

úr eða koma í veg fyrir hugsanlegt óhagræði hins skráða af vinnslunni.“ ... Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77/2000. Rannsóknin hefur 

verið tilkynnt til Persónuverndar og hefur hún fengið númerið S7567/2015. 

Rannsóknin er ekki leyfisskyld. 
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 Fundin voru upp dulnefni á alla þátttakendurna og valdi ég nöfn af 

handahófi sem mér þóttu passa við persónurnar eftir okkar stuttu kynni. Einnig 

var þess gætt að ekki þekktist til þátttakendanna í gegnum heiti á skólum eða 

vinnustöðum eða af bæjarnöfnum sem komu fram í viðtölunum. Til að svo mætti 

vera var almennara orðalag notað og þeim auðkennum gefin ný nöfn. 

 Áður en viðtölin hófust lagði ég fram trúnaðaryfirlýsingu í tvíriti sem bæði 

rannsakandi og þátttakendur undirrituðu. Fékk viðmælandinn annað eintakið en 

rannsakandi hélt hinu. Einnig var ítrekað að þátttakendur gætu hætt við þátttöku 

hvenær sem væri. Öll viðtölin fóru fram heima hjá viðmælendum mínum, utan 

tvö sem tekin voru á kaffihúsi. 

3.4 Viðmælendur 

Hér birtist upptalning á viðmælendum mínum, og hef ég sett hana upp eftir 

aldursröð. 

Jökull Skarphéðinsson (20 ára). Hann hóf háskólanám í Svíþjóð haustið 2015, 

beint að loknum framhaldsskóla hér heima. Er viðtalið fór fram var hann 

nýkominn heim til foreldra sinna í jólafrí. Hann er ógiftur og barnlaus. Helsta 

áhugamál hans eru skriftir og lestur, og hefur hann skrifað bæði ljóð og sögur. 

Hugur hans stendur til frekari skrifa. 

Álfheiður Lóa Björnsdóttir (23 ára). Hún hefur verið í skiptinámi í háskóla í 

Evrópu um tíma en leggur nú stund á tungumálanám í Háskóla Íslands og vinnur 

ýmis störf með náminu. Hún á kærasta og er í sambúð, en er barnlaus. Álfheiður 

er nýflutt í leiguíbúð miðsvæðis í Reykjavík. Hennar ástríða eru málvísindi og 

orðsifjafræði, en bókmenntafræði, þar sem textinn er krufinn og flokkaður, lítur 

hún hornauga. Hún segir það skemma fyrir sér ánægjuna af lestri. Álfheiður er 

sterkur persónuleiki, talar skýrt og skilmerkilega og af rökfestu. 

Dröfn Sigurðardóttir (26 ára). Hún hafði gert hlé á námi um tíma en var byrjuð 

aftur og komin vel á veg með að ljúka framhaldsskóla samhliða vinnu. Hún býr 

ásamt móður sinni í nágrannabæ Reykjavíkur, ekki langt frá götunni sem hún bjó 

á í æsku. Hún er ógift og barnlaus. Dröfn er félagslynd og á marga vini, og hún 

horfir með ánægju til þess tíma að hún klárar framhaldsskólann. 
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Þórður Karlsson (26 ára). Þórður er nýgiftur og barnlaus. Hann lauk nýverið 

háskólanámi og starfar nú sem meðferðaraðili. Hann býr í Reykjavík. Eftir 

strembið nám er hann glaður að vera byrjaður að vinna og segist ekki ætla í 

meira nám í bráð. Hann útilokar þó ekki að eiga eftir að læra meira síðar. 

Frank Williams (27 ára). Frank er Bandaríkjamaður en kom til landsins fyrir 

nokkrum árum. Hann giftist íslenskum manni fyrir ári síðan og þeir hafa búið sér 

heimili hér á landi. Frank er að ljúka meistaranámi frá íslenskum háskóla en 

jafnframt hefur hann hafið íslenskunám. Hann hefur verið blindur frá barnsaldri. 

Frank hefur skrifað drög að skáldsögu og væri alveg til í að skrifa meira í 

framtíðinni. 

Bára Halldórsdóttir (27 ára). Hún er nýbúin að ljúka háskólanámi og er komin í 

gott starf sem henni líkar vel og tengist hennar námi. Hún er gift og á tveggja ára 

son og er auk þess ólétt af öðru barni sínu. Bára býr með fjölskyldu sinni í góðri 

íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Hún er mikil bókamanneskja og safnar gömlum 

barnabókum af mikilli elju. 

Harpa Bjarnadóttir (53 ára). Harpa var mikill námshestur og útskrifaðist frá 

virtum háskóla í Bandaríkjunum, og hefur hún starfað innan síns sviðs á ýmsum 

vettvangi. Hún er fráskilin og á tvær dætur, önnur er í framhaldsnámi erlendis en 

sú yngri er í framhaldsskóla og býr með móður sinni. Harpa festi kaup á íbúð í 

miðborginni sumarið 2015 og er nýflutt þangað með dóttur sinni. Hún kann því 

afar vel að búa svona miðsvæðis. Þær eiga kjölturakka sem orðinn er nokkuð 

aldurhniginn. Harpa er listhneigð og tónlist er hennar ástríða. 

Valgerður Pálsdóttir (56 ára). Hún fæddist í sjávarþorpi og bjó þar fram að 

menntaskólaaldri, en þá fluttist hún til Reykjavíkur í nám og hefur búið þar síðan. 

Hún kláraði háskólanám strax að loknum menntaskóla og hefur alla tíð starfað 

innan síns fags og líkar það alltaf jafn vel. Hún á uppkominn son og 

unglingsdóttur, og er fráskilin. Hún býr með dóttur sinni, tveimur smáhundum og 

kisu miðsvæðis í Reykjavík. Valgerður hefur mikinn áhuga á öllu sem viðkemur 

heilbrigðum lífstíl og því að lifa lífinu í núinu. 

Garðar Dofrason (63 ára). Garðar fæddist og ólst upp í sjávarþorpi en fluttist til 

Reykjavíkur fyrir mörgum árum. Hann slasaðist fyrir 22 árum og er öryrki eftir 
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það. Hann kláraði vélstjóranám hér heima og fólk bjóst jafnvel við því af honum 

að hann færi í langskólanám, en formleg skólaganga hans varð þó ekki lengri. 

Hann var svo sjómaður alla sína starfsævi. Garðar giftist og eignaðist eina dóttur, 

en hann skildi við konu sína og býr nú einn. Hann hefur átt mörg áhugamál um 

dagana, segist sjálfur vera dellukarl. Sú della sem hefur hvað lengst lifað með 

honum, og er enn hans aðal áhugamál, er ljósmyndun. 

 Í umfjöllun þeirri er fram kemur í niðurstöðukaflanum mun aldur 

þátttakenda koma fram innan sviga aftan við dulnefnið, eins og í kynningunni hér 

að ofan. Það er gert svo lesendur geti betur glöggvað sig á fólkinu. 

3.5 Heimsókn í leshring - þátttökuathugun 

Leshringir eru góð leið til að sameina áhugamál sitt - lesturinn - og félagslega 

þörf. Þar fara oft fram miklar umræður sem snúast ekkert endilega alltaf um 

bókmenntir eða lestur. 

 Þótt lestur sé eitthvað sem oftast er stundað í einrúmi og friði er upplifun 

af bók ekki endilega bundin við einstaklinginn sem les. Oft er fólk í mikilli þörf 

fyrir að ræða efni þeirra bóka sem það les, og þá er þátttaka í leshring alveg 

kjörin. Enginn er eyland. Lestrarupplifunin er mismunandi hverjum og einum, en 

skemmtilegt getur verið að deila upplifuninni með öðrum. 

 Ég sat einn fund leshrings sem er starfandi við almenningsbókasafn í 

borginni. Það var gert undir formerkjum þátttökuathugunar og sagði ég 

fundarmönnum að nærvera mín ætti að vera eins og nærvera flugu á vegg: Ég 

myndi ekki taka þátt en eingöngu fá að hlusta og fylgjast með. Ég fékk leyfi þeirra 

til að taka fundinn upp á lítið stafrænt upptökutæki, og var þeirri upptöku eytt 

strax og ég hafði skrifað upp efnið og unnið úr gögnunum. 

3.6 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Upphaf rannsóknarinnar má rekja til vorsins 2015, en þá var ég komin með grófa 

hugmynd í kollinn um efni og efnistök og hafði gengið á fund leiðbeinanda míns, 

lagt efnið fyrir hana og leitað samþykkis. Eftir jákvæð viðbrögð leiðbeinanda tók 

ég til við að móta betur rannsóknarspurningar og skipuleggja efnistök. Ég áætlaði 
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að ljúka rannsókninni á vori 2016, en vinnan dróst fram úr hófi og því þurfti að 

fresta skilum fram til haustsins 2016. 

 Ákveðið var að rannsóknin skyldi unnin með eigindlegum aðferðum og því 

skráði ég mig í námskeiðið Eigindlegar rannsóknaraðferðir I á haustmisseri 2015, 

sem ég svo lauk í desember sama ár. Fyrstu þrjú viðtöl þessarar rannsóknar voru 

unnin þar undir handleiðslu kennara námskeiðsins. Allra fyrsta viðtalið var tekið 

28. september og bar það talsverð merki þess að þar fór byrjandi í viðtalstækni. 

Ég reyndi að vanda betur til verka í næstu viðtölum. Fór þó svo að fyrsta viðtalið 

nýttist með inn í rannsókn þessa, enda kom þar ýmislegt bitastætt fram þegar 

betur var að gáð. Níunda og síðasta viðtalið var tekið áttunda mars 2016, og voru 

því viðtölin öll tekin á rúmlega fimm mánaða tímabili. 

 Lítið upptökutæki var notað við töku viðtalanna, og var það gert með 

samþykki þátttakenda. Hljóðaskrárnar voru afritaðar inn á tölvu og því næst voru 

viðtölin skrifuð upp orðrétt eftir þeim. Einnig punktaði ég hjá mér ýmislegt 

skriflega á meðan viðtölin voru tekin, aðallega minnispunkta varðandi atriði eins 

og umhverfið eða annað sem ekki kemur fram í hljóðupptökum. Þessir 

minnispunktar voru svo skráðir með viðtölunum inn í tölvu og voru skoðaðir er 

kóðun fór fram síðar. Við kóðun eru gögnin lesin vandlega yfir með tilliti til 

innihalds og viðeigandi kóðar merktir við hvert umfjöllunarefni (Hennink, Hutter 

og Bailey, 2011). Reynt var að afrita viðtölin sem fyrst eftir að þau voru tekin, en 

þó kom fyrir að það drægist í allt að viku. Minnispunktar og þau hughrif sem 

sköpuðust í viðtalinu voru alltaf skráð inn án tafar.  

 Unnið var áfram með viðtölin fljótlega að loknu hverju þeirra, og fengu 

þau þá frumgreiningu. Kóðun fór þó ekki fram fyrr en eftir að öll viðtölin höfðu 

verið tekin. Þegar unnið er við túlkun rannsóknargagnanna er kerfisbundin kóðun 

framkvæmd til að vinna með og fullmóta túlkunina. Kóðunin felur í sér að skoða 

og greina öll rannsóknargögnin með í huga allt í senn: Þemu, hugmyndir, túlkanir 

og tillögur (Taylor og Bogdan, 1998). 

  Við kóðunina fundust ýmis athyglisverð þemu sem voru sameiginleg 

viðmælendum mínum. Viðtölin voru afar mislöng. Hið fyrsta var einungis 

fimmtán mínútur og reyndist styst, en lengsta viðtalið varaði í rétt um eina og 
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hálfa klukkustund. Sjálfsagt má skrifa þann mun á reynsluleysi spyrjanda, því 

stysta viðtalið var jafnframt hið fyrsta. Viðtölin níu gáfu samtals átta og hálfa 

klukkustund af efni og reyndist meðallengd viðtalanna vera fimmtíu og sex 

mínútur. Afritun viðtala ásamt athugasemdum mínum fyrir og eftir hvert viðtal 

telur 281 blaðsíðu. 

 Í eigindlegri rannsókn sem þessari gegna viðmælendur lykilhlutverki, en 

hlutverk rannsakandans er að túlka og draga saman þær upplýsingar sem verða 

til. Taylor og Bogdan leggja áherslu á að rannsakandi leiti að þemum og áherslum 

í viðtölunum með því að skoða rannsóknargögnin frá sem flestum hliðum og 

benda þeir á nokkrar leiðir sem gott sé að hafa í huga við vinnuna. Þeir telja 

mikilvægt að taka góðan tíma í að lesa margoft yfir öll gögnin, halda sérstaka skrá 

yfir þemu, hugboð, útskýringar og hugmyndir og hafa alltaf augun opin fyrir 

nýjum þemum (Taylor og Bogdan, 1998). Töluverð vinna lá að baki viðtölunum, 

en sú vinna hefur sýnt mér að alltaf er hægt að gera betur, og að hinn fullkomni 

viðtalsstjórnandi finnst varla, ekki frekar en hinn fullkomni viðmælandi. 

 Haustið 2015 hófst vinna við gagnaöflun. Fyrsta viðtalið tók ég 28. 

september, eins og áður hefur komið fram. Næstu þrjú viðtöl dreifðust svo á 

haustmánuðina og fram í desember, en þá hafði ég tekið helming áætlaðs magns 

viðtala. Útbúin voru wordskjöl fyrir sérhvert viðtal og þau afrituð orðrétt. Einnig 

voru almennar hugleiðingar rannsakanda skráðar fyrir og eftir viðtöl, til frekari 

glöggvunar. Athugasemdir rannsakanda voru skráðar sérstaklega innan sviga í 

afritun viðtalanna, þegar ástæða var til, sem ein aðferð til greiningar. Næstu 

fimm viðtöl voru tekin á bilinu fimmta febrúar til áttunda mars 2016. 

Hljóðskránum verður eytt þegar meistararitgerðinni hefur verið skilað inn og hún 

samþykkt. 

 Flestir þátttakendur stungu upp á að viðtölin færu fram heima hjá þeim. 

Það var þægilegt fyrirkomulag og gat skapast meiri nánd á þann máta, auk þess 

sem fróðlegt var að sjá heimili viðkomandi til að gera sér hugmynd um karakter 

hans út frá umhverfinu. Tvö viðtöl voru þó tekin á kaffihúsi þar eð ekki voru 

aðstæður til að hittast í heimahúsi. Ég útbjó nokkuð ítarlegan viðtalsramma til að 

styðjast við og mætti með hann í öll viðtölin. Eftir því sem fleiri viðtöl bættust í 
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sarpinn reyndi minna á rammann og var viðmælendum frekar leyft að tala 

óhindrað, og reynt að rjúfa sem minnst það flæði sem var í frásögn viðkomandi. 

Þó var viðtalsramminn skoðaður undir lok viðtalanna og yfirfarinn með tilliti til 

mikilvægra atriða sem gætu hafa gleymst eða orðið útundan. Haft var í huga, og 

nefnt við þátttakendur, að mögulegt væri að hafa samband við þá síðar og leita 

svara við spurningum sem upp kynnu að koma í úrvinnsluferlinu. Ekki kom þó til 

þess. 

 Margt hið sama kom þó fram í styttri og lengri viðtölum, en viðmælendur 

höfðu mismörg orð um efnið. Öllum fannst þó gaman að tala um hugðarefni sitt, 

lesturinn, og töldu ekki eftir sér þann tíma sem fór í viðtalið. 

 Ég greindi gögn oftast jafnóðum og punktaði hjá mér ýmsar hugmyndir 

sem kviknuðu við eftirvinnsluna. Við greiningu viðtalanna notaði ég opna kóðun í 

leit að þemum. Merkt var við þar sem eftirtektarvert efni kom fram og 

mismunandi litir notaðir til að merkja við textann eftir að þemun fóru að koma í 

ljós. Einnig skrifaði ég athugasemdir á spássíur útprentaðra viðtalanna og merkti 

við þá staði sem hentað gæti að vísa til. Með grundaða kenningu í huga reyndi ég 

að finna atriði sem sameiginleg voru þátttakendunum og komu fram í 

rannsóknargögnunum við endurtekna skoðun. Þeim atriðum var svo skipt upp í 

þemu. 

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál 

Rannsókn þessi er unnin með eigindlegum aðferðum. Með því má freista þess að 

komast nærri viðmælendunum og kynnast persónuleika þeirra að einhverju 

marki. Ekki er gerð krafa um marga þátttakendur í eigindlegum rannsóknum, en 

þó þarf fjöldinn að vera nægur til að gefa innsýn í efnið sem til umfjöllunar er. Í 

þessu tilviki voru þeir níu, fimm konur og fjórir karlar. Ekki er hægt að alhæfa út 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar, heldur aðeins glöggva sig á efninu. Hægt hefði 

verið að framkvæma megindlega rannsókn um sambærilegt efni, en með  

eigindlegum aðferðum næst meiri nánd sem er mikilvæg við vinnu sem þessa. Í 

viðtölunum hafði ég í huga að reyna að fá fram sem sannasta skoðun 

viðmælendanna á efninu, og einlægt mat þeirra á einstökum spurningum. 

Þátttakendur voru spurðir um aldur og fjölskylduhagi í upphafi viðtals, sem og 
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hvort eða hvað þeir störfuðu, en að öðru leyti voru viðmælendur ekki beðnir um 

að gefa upp viðkvæmar persónuupplýsingar eða svara spurningum sem líklegt er 

að gætu valdið þeim óþægindum. 

 Ég hélt dagbók hluta rannsóknartímans. Mjög gott var að geta leitað í 

dagbókina til að glöggva sig á ýmsum þáttum rannsóknarinnar. 

3.8 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Nauðsynlegt má telja fyrir upplýsingafræðinga, og fróðlegt og kannski forvitnilegt 

fyrir almenning, að þekkja nokkuð til lestrarvenja fullorðins fólks. Íslendingar eru 

bókmenntaþjóð og höfuðborg okkar Reykjavík orðin Bókmenntaborg UNESCO. 

Allt lítur það að sama brunni - mikil áhersla þjóðarinnar á lestur og læsi og 

væntanlega almennur bókmenntaáhugi. Eða hvað? 

 Ýmsar rannsóknir og kannanir hafa verið gerðar á lestri og læsi barna á 

ýmsum aldursbilum, bæði unglinga og yngri barna, og skoðað hvað hvetur til 

lestrar og hvernig hægt er að útbúa lesefni sem laðar barnið að bókinni. Minna 

hefur verið rannsakað um lestrarvenjur fullorðinna. Í nýrri rannsókn, sem var birt 

á þessu ári, skoðaði þó Nanna Guðmundsdóttir viðhorf karlmanna til 

almenningsbókasafna (2016). Árið 1982 kom út bókin Bækur og lesendur: Um 

lestrarvenjur eftir Ólaf Jónsson. Þar birti hann ályktanir sínar af fimm 

lesendakönnunum, þar með talið könnun Hagvangs frá árinu 1979, en tilgangur 

hennar var að „afla vitneskju um lestrarvenjur almennings, bókaval og 

bókmenntasmekk manna, bókaöflun og bókaeign á heimilum þeirra, þar með 

talin bókaeign barna, lestur bóka á erlendum tungumálum og um notkun 

bókasafna“ (Ólafur Jónsson, 1982). Ekki er hægt að slíta lestur barna úr samhengi 

við önnur æviskeið, því til hvers er lestur í æsku ef rof verður og hann leiðir ekki 

til lestraráhuga á fullorðinsárum? Daglega þurfa læsir að lesa og ólæsir að koma 

sér undan því. Það er samfélaginu nauðsynlegt að átta sig á lestraráhuga 

almennings, hvar hann liggur og hvernig, svo hægt sé til dæmis að koma til móts 

við þarfir fólks í gegnum almenningsbókasöfnin í landinu. 
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4 Niðurstöður 

Mörg atriði stóðu upp úr við yfirlestur og greiningu á viðtölunum níu. Sumt kom 

rannsakanda á óvart en annað var nokkuð viðbúið. Hér á eftir fer umfjöllun um 

niðurstöður viðtalanna og verður hvert þema tekið fyrir sérstaklega og 

undirþemu í beinu framhaldi. Yfirþemun eru þrjú: Áhrif fjölskyldu á lestraráhuga í 

æsku; Aðgengi að lesefni; og lestrarhegðun viðmælenda. Innan fyrsta þema 

verður fjallað um skólagöngu þátttakenda, samband lesanda við fjölskyldu og 

áhrif utanaðkomandi á lestur hans, og einnig lestrarlegt uppeldi þeirra sjálfra og 

barna þeirra. Annað yfirþemað inniheldur bókasafnsnotkun, bókabúðir, 

bókamarkaði og bókagjafir, og netnotkun og lestur. Við umfjöllun þriðja þemans 

verður litið á lestrarmagn, uppáhalds höfunda og bókatitla, uppáhalds 

bókmenntategundir, bókaklúbba og leshringi, tíma eða tímaleysi og áhrif náms 

og vinnu á lestur, og að lokum er stutt en forvitnileg umfjöllun sem ber 

yfirskriftina skrifað fyrir skúffuna. 

4.1 Áhrif fjölskyldu á lestraráhuga í æsku 

Margsinnis hefur verið bent á mikilvægi fjölskyldu og nærumhverfis þegar kemur 

að því að kenna börnum og vera þeim fyrirmyndir. Áhugasamir lesendur hafa 

oftar en ekki átt foreldra, systkini, góða vini, kennara eða aðra sem hafa verið 

þeim fyrirmynd og hvatt þá til lestrar. 

4.1.1 Skólaganga þátttakenda 

Hefðbundið skólastarf byggist á lestri og því að geta skilið það sem lesið er. 

Næstum enginn viðmælenda minna hefur átt í erfiðleikum með nám, reyndar 

þvert á móti. Valgerður (56) segir: „[Mamma] hafði ofsalegan metnað fyrir okkar 

hönd og við vorum alla tíð hvött rosalega mikið til að læra, og vel fylgst með því, 

og það var mikill svona áhugi [...] já þessi áhugi á námi og þessi metnaður, að við 

stæðum okkur vel, og við gerðum það öll [systkinin] sko, við höfum öll staðið 

okkur vel í námi.“ Dröfn (26) er sú eina sem hefur tafist í námi sökum veikinda, en 
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hún var haldin þunglyndi og kvíða og því hefur henni ekki tekist að halda fullum 

námshraða. Hún segist einnig lesa hægt. Af þeim sem enn eru í námi, þeim Dröfn 

(26), Álfheiði (23), Jökli (20) og Frank (27), segist Álfheiður ekki hafa rómantískar 

hugmyndir um nám, en þó stefnir hún á frekara langskólanám. Bára (27) er 

langskólagengin og talar um að fara í enn frekara nám, Þórður (26) útilokar 

ekkert heldur varðandi það. Harpa (53), Valgerður (56) og Garðar (63) hafa engar 

fyrirætlanir varðandi frekara nám að öðru leyti en því að Valgerður sækir gjarnan 

námskeið Endurmenntunarstofnunar á menningarsviðinu og fær mikið út úr 

þeim. Reyndar er ekki  langt síðan Harpa fór í eins og hálfs árs nám í 

menningarstjórnun og lauk því námi með frábærum vitnisburði. 

 Jökli (20) gekk afar vel í framhaldsskóla og líkar vel í háskólanum í Svíþjóð. 

Hann hefur þó hugsað sér að koma aftur til Íslands og stunda sitt fyrirhugaða 

nám hér heima. Garðar (63) segir að miklar væntingar hafi verið bundnar við sig 

sem barn, og að fólkið hans hafi verið tilbúið að styðja hann til langskólanáms. 

Hann var að hugsa um læknisfræði eða lögfræði, en röð tilviljana leiddi hann út í 

sjómennskuna, eins og mörg hans skyldmenni. Hann var til skiptis hæstur í sínum 

bekk í Sjómannaskólanum á móti öðrum keppinaut, því þeir voru vissulega í 

keppni.  

 Allir þátttakendur í rannsókninni voru duglegir að fara á bókasöfn í æsku 

og sækja sér lesefni. Það er freistandi að draga þá ályktun að tíðar 

bókasafnsferðir hafi nokkuð með árangur í skóla að gera, því færa má rök fyrir því 

að börn sem lesi mikið standi betur að vígi þegar kemur að námi. Sé 

eftirsóknarvert að ganga vel í bóknámi og fá góðar einkunnir má fullyrða að 

grundvöllur slíkra áforma sé mikill lestur. Viðmælendur mínir bera þessu allir 

vitni. 

4.1.2 Samband við fjölskyldu og áhrif utanaðkomandi á lestur 

Það hefur oft  verið fjallað um nauðsyn þess að foreldrar og aðstandendur barna 

sýni þeim gott fordæmi og lesi. Mikill lestur inni á heimilum, þar sem sýnilegt er 

að fólk nýtur þess að lesa, er talinn ýta undir lestraráhuga barna. Álfheiður (23) er 

afsprengi slíks lestrarheimilis og gott dæmi um það þegar barn smitast af þeim 

áhuga sem til staðar er í nánasta umhverfi. Sama má segja um þau Valgerði (56), 
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Hörpu (53), Þórð (26) og Báru (27). Þau lærðu að elska bækur frá fyrstu kynnum. 

Viðmælendur mínir, sér í lagi Álfheiður, Harpa, Valgerður og Garðar (63), voru 

kappsamir lesarar og lásu allt sem þau komust í. Álfheiði lærðist þó að velja það 

sem henni líkaði best og skilja hitt eftir. 

 Utanaðkomandi áhrif geta komið úr óvæntri átt. Oft hefur fólk sem fyrir 

tilviljun verður á vegi manns ófyrirsjáanleg áhrif, jafnvel án þess að átta sig á því 

sjálft eða ætla sér það. Gott dæmi er frá fermingardegi Hörpu (53). Þá gerðist 

atvik sem hún hefur munað alla tíð síðan. Hér segir hún frá fermingargjöfunum 

sínum:  

En á meðan hitt var einhvern veginn bara glingur, og peningar, og svo 

náttúrulega hestur og silfursvipa frá pabba og mömmu, þá kom þessi 

maður með, þú veist, listaverkabók, og ég bara man að ég var sko, ég 

var bara hálf lömuð af hrifningu sko. Ég var bara, mér fannst þetta 

svo mikil upphefð, að hann treysti mér fyrir að hafa áhuga á, þú veist, 

á svona, mér fannst það alveg bara stórbrotið og gleymi því ekki bara 

hvað þetta var stórkostlegt eitthvað. 

Fjarskyldi frændinn, fjölskylduvinurinn eða hver sem „þessi maður“ var, þá hafði 

hann mikil áhrif á unga stúlku. Það var óvænt að fá svona fallega og merkilega 

bók að gjöf og Harpa varð afar upp með sér. 

 Álfheiður (23) hefur alltaf verið mikill námsmaður. Í grunnskóla kom oft 

fyrir að henni leyddist í tímum þegar farið var yfir efni sem hún var þegar búin að 

ná tökum á. Kennarinn leyfði henni þá að velja sér bók og setjast afsíðis og lesa. 

Sama var uppi á teningnum þegar hún var komin í framhaldsskóla. Í enskutímum 

var hún komin langt á undan samnemendum sínum svo hún fékk að velja sér 

bækur eftir sígilda höfunda og lesa í tímum, á meðan skólasystkini hennar 

strituðu með afturbeygðar sagnir. Þetta frelsi til að lesa endalaust skilaði sér í 

mikilli lestrarást og ýtti undir kappsemi hjá henni. Góðir kennarar höfðu þarna 

skilning á hvernig best væri að vinna úr stöðunni. 

 Þegar Þórður (26) var búinn að stunda bókasafnið í bænum sínum af 

miklum móð kom að því að bókaverðirnir gáfu honnum leyfi til að taka fleiri 

bækur en reglur sögðu til um. Það hefur ekki verið ónýtt að vera kominn inn 

undir hjá bókavörðunum og fá sérstakt leyfi, og óbeina hvatningu, til að lesa 
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mikið. Í rauninni voru starfsmenn bókasafnsins að staðfesta það sem hann hafði 

lært heima hjá sér: maður fær aldrei nóg af bókum. 

 Allir viðmælendur mínir hafa átt sterk og góð tengsl við fjölskyldu sína í 

uppvextinum. Það er áberandi að mikið var lesið í kringum þau og einnig fyrir 

þau, og talað um bækur og höfunda. Þegar ég spurði hvort þau ættu sér 

einhverjar fyrirmyndir var viðkvæðið oftast það að viðhorf fólks í kringum þau 

hefði verið jákvætt og að lestur hefði verið sjálfsagður hluti af æskunni.  

4.1.3 Lestrarlegt uppeldi 

Það er sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Þetta sama þorp þarf líka 

til að ala upp lesendur. Sem betur fer kynntust viðmælendur mínir góðu fólki sem 

kenndi þeim fyrst að lesa og svo að njóta. Þau ólust upp í umhverfi sem studdi við 

lestraráhugann, veitti hvatningu og sýndi þeim áhuga. Öll hafa þau notið góðs af 

því og telja lestur meðal sinna helstu áhugamála. Förum nánar út í hvernig 

uppeldinu var háttað. 

 Þó að þátttakendurnir í þessari rannsókn hafi ekki alltaf getað bent á þann 

sem kveikti hjá þeim lestraráhugann, þá er augljóst þegar litið er yfir viðtölin að 

fyrst og fremst voru það foreldrar og eldri sytkin eða aðrir nánir ættingjar eins og 

afi og amma sem voru þeim fyrirmyndir og studdu þau í átt að jákvæðri 

lestrarupplifun. Garðar (63) byrjaði „í Stubbadeild“ þar sem öllum 5-6 ára 

börnum í bæjarfélaginu var smalað saman, eins og hann segir, og þeim kennt 

stafrófið. „Og svo fór maður svona að pússla saman orðum og geta lesið.“ Löngu 

áður en til þess kom hafði hann slegið í gegn meðal vinkvenna ömmu sinnar. 

Hann rifjar upp: „Það var rosa mikið látið með mig þegar ég var barn. Ég man 

þegar ég var tveggja ára, þá komu allar gömlu kerlingarnar úr hverfinu, [kenndu] 

mér rosa mikið af vísum og létu mig þylja það upp fyrir sig [...] alveg eins og lítið 

djúkbox.“ Hann man ekkert af þessum vísum í dag, en hann man eftir þessum 

góðu og miklu mannlegu samskiptum og samræðunum sem hann telur víst að 

hafi eflt málþroskann. Eftir að hann lærði að lesa skeiðaði hann beinustu leið á 

bókasafnið og las þar allt sem hann komst yfir. Athyglin hélst áfram fram eftir 

aldri og fólkið hans hvatti hann til að læra því hann hefði alla burði til að ganga 

vel í langskólanámi.  
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 Bára (27), Þórður (26) og Álfheiður (23) ólust upp innan um staflana af 

bókum. Frændi Þórðar vann við bókaútgáfu og faðir hans vann að ritstörfum svo 

nýjar bækur komu reglulega þar inn fyrir dyr. Þórður var orðinn læs áður en hann 

byrjaði í skóla og rifjaði upp að „maður var að lesa þarna, hvað, Gagn og gaman 

og eitthvað svona, svona stafa sig í gegnum það svona, vorið áður en maður 

byrjaði í skóla.“ Hann átti líka eldri bróður sem var honum fyrirmynd. Álfheiður 

lærði að lesa um fimm ára aldurinn, áður en hún hóf skólagönguna. Svona lýsir 

hún því: 

Ég held það hafi verið rosalega sjálflært, sko. Bróðir minn náttúrulega 

var alltaf að æfa sig að lesa og ég sat hinum megin við borðið, og sem 

sagt, fylgdist með því. Þannig að ég lærði eiginlega að lesa á röngunni 

upprunalega og ég þurfti að læra að snúa þessu við. Enn í dag, sem 

sagt, þá get ég lesið allt á hvolfi. 

Hún lærði margt annað með því einu að fylgjast með bróður sínum, og var alltaf á 

undan jafnöldrum sínum í námi. Afi Álfheiðar var kennari og lagði mikið upp úr 

góðum orðaforða. „Það var ekki tekið vel í það ef sem sagt við notuðum mikið af 

enskuslettum.“ Hún segir líka að það lesi „allir rosalega mikið í minni fjölskyldu,“ 

enda ekki óalgengt að finna stafla af Andrésblöðum inni á klósetti. Það var alls 

staðar lesið. Bára (27) á hins vegar tvær eldri systur. Þær áttu bækur sem hún gat 

lesið. Foreldrar hennar áttu einnig mikið af bókum, svo þær var víða að finna 

innan veggja heimilisins. „Það var alltaf sem sagt, alltaf lesið fyrir mann áður en 

maður fór að sofa og svona,“ segir hún, og augséð að hún sækir í þann brunn 

þegar kemur að uppeldi sonar hennar. 

 Foreldrar Hörpu (53) skildu snemma í hennar æsku og ólst hún upp hjá 

móður sinni með tveimur systkinum. Mamma hennar var barnakennari og 

skrifaði fyrir börn. Það var mikið líf og fjör á heimilinu en alltaf fann Harpa sér 

stund til að lesa. Hún minnist þess með gleði þegar hún einn vetur eftir nám í 

útlöndum fluttist tímabundið inn til móður sinnar, og bróðir hennar líka. Þá lásu 

þau Laxnes saman systkinin og höfðu mikið gaman af. „Þá lásum við eiginlega 

saman sko, eða samhliða og deildum á milli eh bara eiginlega megnið af Laxnes ... 

lásum upphátt sko vel heppnaðar setningar að eigin mati fyrir hvert annað. Það 

var ótrúlega skemmtilegt.“ Harpa var á sumrin mikið hjá afa sínum og ömmu 
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norður í landi. Þau kunnu ógrynni af ljóðum sem afi hennar fór gjarnan með eftir 

minni. Hún sjálf setur saman vísur, eins og hún orðar það, við hin ýmsu tækifæri. 

Henni finnst gaman að alls kyns orðasnilld og rekur það jafnvel til þessa þáttar.  

 Faðir Valgerðar (56) var búfræðingur en móðir hennar kom úr öðru 

umhverfi og efnaminna og hafði ekki átt tök á því að læra. „Mömmu langaði alla 

tíð til að læra, hafði ekki tök á því svo hún hafði ofsalegan metnað fyrir okkar 

hönd og við vorum alla tíð hvött rosalega mikið til að læra, og vel fylgst með því, 

og það var mikill svona áhugi á því.“ Engin af vinkonum Valgerðar fór í 

framhaldsnám og það tíðkaðist alls ekki í bænum að krakkar færu í langt nám. 

Valgerður skar sig því töluvert úr. Hún er sú eina meðal þátttakenda 

rannsóknarinnar sem gaf heldur í en að minnka lesturinn á unglingsárunum, 

vegna þess að „hérna, þetta var svolítið skrítinn tími af því að ég var svona ári á 

undan í skóla og, og hérna, og fór svo í landspróf, og ég var orðin svona einhvern 

veginn, ég var svo mikið yngri en allir. Og ég upplifði svolítið sko, ég var svona, ég 

var bara í barbí þegar jafnaldrar mínir voru farnar að vera með strákum sko. “ 

Vinkonur Valgerðar á þessum árum lágu ekki í bókunum, en í dag á hún góða 

vinkonu í vinnunni sem spjallar við hana af miklum móð um bókmenntir og 

bækur. Önnur góð vinkona býr í sama húsi og hún, og þær skiptast iðulega á 

bókum og mæla með eða spjalla um innihaldið. Þær segja skoðun sína 

umbúðalaust og eru hreint ekki alltaf sammála. Það gerir það bara skemmtilegra. 

4.1.4 Lestrarlegt uppeldi barna þátttakenda 

Hún Bára (27) á ungan son og á von á öðru barni, svo hún er nýbyrjuð að kljást 

við uppeldi og hugsa út í fyrirmyndir. Hún vill auðvitað hvetja son sinn og kenna 

honum allt gott sem hún kann. Eitt af því er að umgangast bækur:  

Við erum með þannig fyrirkomulag sko, inni hjá honum núna, það er 

svona, það eru sparibækurnar, þessar svona fínni sem að hann fær að 

lesa með mér eða pabba sínum. Þær eru uppi í svona hærri hillu, og 

svo er fullt af bókum sem að, annað hvort svona harðspjalda eða 

hérna, svona kannski þessar ódýrari.  
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Sonur Báru fær að blaða í þessum bókum og gerir mjög mikið af því, finnst gaman 

að sitja og skoða bækur. Bára vill skapa syni sínum og ófæddu barni næði til að 

uppgötva bækurnar sjálf, kynnast þeim og læra að fara vel með þær. En ekki síst 

þó að njóta þeirra. Bára er afar meðvituð um hlutverk sitt sem uppalanda. Hún 

og maður hennar lesa mikið fyrir soninn og sá litli tekur sér bækur og „les“ 

sjálfur. 

 Harpa (53), Valgerður (56) og Garðar (63) eru eldri en tvævetur. Þau hafa 

haft tíma til að gera sitt besta, gera mistök, læra af þeim og móta sér skoðanir á 

uppeldi. Þegar Harpa er spurð hvort hún hafi verið meðvituð um að ætla að ala 

dætur sínar tvær upp í bókelsku þá svarar hún því neitandi. „Sko, sú eldri reyndist 

lesblind, vissum það ekki neitt sko, eh, lengi vel, og lært bara ekki eða lítið og 

hæglæs og ég bara einhvern veginn já já, ákvað að ég væri bara snobbhaus og já, 

væri bara með eitthvað lestrarsnobb og hérna barnið væri bara einhvern veginn 

með allt aðrar þarfir og inklinasjónir.“ Dóttirin fékk sérstök gleraugu ætluð 

lesblindum og komst yfir þann þröskuld, en í dag er hún orðin 24 ára og er enginn 

lestrarhestur þegar kemur að yndislestrinum, en hún les mikið í náminu. Harpa 

starfaði sem kennari um tíma á árum áður og hefur hugsað mikið um skóla- og 

uppeldismál. Hér blæs henni í brjóst og hún segir, eflaust réttilega:  

Fólk er mjög ólíklegt á gamals aldri til að taka upp siði eða áhuga sem 

það hefur ekki, sem sagt, kynnst [á unga aldri]. Og orðið þeim 

einhvers virði, eða skilurðu? [...] Þess vegna er svo mikilvægt 

náttúrulega í eins og skólakerfinu að fólk eða krakkar fái að kynnast 

þessum bókastundum og leikhússtundum og þú veist, svona 

einhverjum anda. Og þá er auðvitað alveg ótrúlega mikilvægt að það 

sé ekki bara hluti af einhverri námskrá heldur sé actually hluti af 

einhverju geislandi gildismati kennara með slíkt, slíka reynslu sjálft. 

Í orði gerir hún ekki mikið úr sínum þætti sem lestraruppalanda, en staðreyndin 

sýnist mér önnur. Hún gefur bækur, og þá ekkert endilega til þeirra sem hún veit 

að lesa mikið heldur jafnvel frekar á hinn veginn, því hún veit að það er aldrei að 

vita hvað vekur áhuga hjá fólki, aldrei að vita hvað kemur þeim af stað í þetta 

ferðalag sem bóklesturinn er. Hún vill vera partur af þeirri hreyfingu, eins og 

góður kennari. Harpa segist ekki vilja annað en að dæturnar kynnist þessari gleði 

sem sé samfara yndislestrinum. Kynnist hamingjunni. Það er svo mikil gjöf. 
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 Valgerður (56) reyndi mikið til að fá son sinn til að kynnast 

bókaástríðunni, en allt kom fyrir ekki. Eitt sumarið ákvað hún að borga honum 

fyrir að lesa ákveðið magn bóka, bara eins og um sumarvinnu væri að ræða, en 

þegar það bar engan árangur gafst hún upp fyrir staðreyndum: Hann einfaldlega 

fann sig ekki í lestri. Valgerður las samt alltaf mjög mikið fyrir börnin sín tvö og 

dóttir hennar hefur sýnt lestrinum meiri áhuga en sonurinn, án þess þó að liggja 

með nefið ofan í bókum. Valgerður hefur velt þessu fyrir sér og hefur ákveðnar 

hugmyndir um af hverju áhuginn er ekki meiri hjá ungu kynslóðinni: „Maður las 

alveg sér til skemmtunar og þessi kynslóð, hérna, hana vantar þetta, að geta 

virkilega sko, svona þessi yndislestur.“ Valgerður telur að þar sé tölvunum um að 

kenna. „Þau eru vön bara þessari ofsa hröðu umbun, eins og í tölvunum og öllu, 

þannig að þá svona, þá vantaði það, þetta var ekki nógu, gerðist ekki nógu hratt. 

Og það hélt [syni mínum] aldrei. En hann las alla tíð mjög lítið.“ Ég tek eftir því að 

Valgerður talar meira um tilraunir sínar með soninn, væntanlega af því að þær 

tókust ekki sem skyldi. Hún hefur færri orð um lestraruppeldi dóttur sinnar sem 

hefur gengið betur. Hún fer oft á bókakaffihús með dóttur sinni og þær sitja og 

glugga í tímarit saman. Hvorugur eiginmanna Valgerðar las að ráði og hún leiðir 

að því líkur að báðir hafi verið lesblindir eða átt í miklum lestrarerfiðleikum. Það 

má gera ráð fyrir að henni hafi fundist hún þurfa að bera meiri ábyrgð á 

lestraruppeldi barna sinna. 

 Garðar (63) á eina dóttur. Þegar hún var lítil las hann gjarnan fyrir hana 

fyrir svefninn og „þuldi með henni bænir, sko af því að það var gert við mig, sko 

[...] Svo áttum við Vísnabókina. Við lærðum allar vísurnar og sungum saman. Og 

hún kunni það alveg utan að.“ Eitthvað hljómar það kunnuglega, þarna bergmálar 

hans eigin æska. Hann segir sjálfur „mín bernska teygðist svolítið yfir í hennar [...] 

Jú ég held skal ég segja þér að ég hafi bara staðið mig nokkuð vel svona í 

uppeldishlutverkinu þó ég hafi verið úti á sjó svona mikið.“ Þegar Garðar og kona 

hans skyldu bjó dóttirin hjá móður sinni en kom í þessar venjulegu 

pabbahelgardvalir. Ég spurði hann hvort hann hefði verið meðvitaður um sitt 

hlutverk sem lestraruppalandi. Svarið kom um hæl, og hann var ekkert að fegra 

það þegar hann lýsti heimsóknunum, en færði þó sjálfsagt í stílinn: 
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Nei. Það sem ég gerði við hana var, sko ég kenndi henni á 

plötuspilarann og keypti bunka af svona ævintýra long play plötum. 

Og svo seinna þá kenndi ég henni á videótækið og keypti handa henni 

alveg rosalegan bunka af videóspólum með, með svona barnaefni og 

svo hérna eiginlega, sko. Mmm ég var bara, sko þegar ég var í landi 

um helgar þá var ég bara þunnur á á laugardags- eða 

sunnudagsmorgnum þegar hún, hún var svona hjá mér [...] þá svona, 

já þá bara fór ég og sagði hérna geturðu ekki horft á sjónvarpið, pabbi 

er svo slæmur í hausnum núna. Og svo sat hún bara með 

fjarstýringuna og horfði á sko, svona efni. Ég held ég, held það hafi nú 

eitthvað skaðað hana sko. Við áttum eina bók sem við lásum mikið 

saman. 

En hann dregur úr þeirri fullyrðingu nokkru seinna í viðtalinu þegar talið berst 

aftur að þessu, og hann segist ekki halda að hún hafi hlotið neinn alvarlegan 

skaða af þessu. Hún er allavega enn í góðum tengslum við pabba sinn, og segja 

má að hlutverkum hafi  verið snúið og að hún sé komin í hlutverk uppalandans, 

allavega hvað lesturinn viðkemur, því hún gaukar gjarnan bókum að pabba sínum 

sem hún heldur að hann hafi gaman af að lesa. 

4.1.5 Samantekt 

Hinir bókelskandi viðmælendur mínir spruttu upp úr bókelskandi umhverfi. 

Bækur, skáldsögur og kveðskapur, metnaður í námi og kappsemi - allt voru þetta 

þættir sem einkenndu þá umfram annað og smituðust kynslóða á milli. Nýjum 

tímum fylgja vissulega breyttar áherslur, og ekki er víst að ný kynslóð tileinki sér 

allt sem fyrir henni er haft, en hún hefur þó góðan grunn að byggja á.  

4.2 Aðgengi að lesefni 

Lesefni þarf að vera aðgengilegt og á formi sem hentar hverjum og einum. Ýmsir 

möguleikar eru í boði og í raun er lesefni að finna alls staðar sem litið er. Fyrir þá 

sem kjósa lesefni á rafrænu formi er enn ekki um auðugan garð að gresja þegar 

kemur að íslensku efni, en hvort sem það er þess vegna eða vegna þess að þær 

þyki einfaldlega ákjósanlegri fyrir aðrar sakir, þá er pappírsbókin vinsælli meðal 

viðmælenda minna hér. 
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4.2.1 Bókasafnsnotkun 

Allir viðmælendur mínir höfðu notað bókasöfn mikið á barnsaldri, og sumir eru 

enn miklir safnanotendur. Dröfn (26) fór einna minnst af þeim öllum og talar um 

að hafa farið á bókasafnið sem barn, en ekkert sérstaklega oft eða reglulega. Hún 

er hins vegar alveg hætt því í dag nema hana vanti eitthvað fyrir skólann. 

Aðstæður hjá Frank (27) gerðu það hins vegar að verkum að hann gat ekki farið 

mikið á bókasöfn eftir að hann stálpaðist. Hann sagði: „Hm, þegar ég var yngri já, 

en þú veist, eftir að faðir minn lést gat mamma ekki keyrt mig því hún er líka 

blind. Ég meina, mér var alltaf skutlað, en bókasafnið var ekki forgangsatriði.“ 

 Aðrir viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa notað bókasöfnin mikið 

sem börn. Harpa (53) sagði til dæmis: „Mér hefur alltaf fundist gaman á 

bókasöfnum sko, mér fannst bókasöfn algjört æði.“ Valgerður (56) tók undir með 

henni: „Ég man mjög vel eftir mér á bókasafni. Ég man vel eftir þessum spjöldum 

sem voru sett ofan í vasana og svona sko, já. Já já, við notuðum það mjög mikið.“  

 Þórður (26) og Álfheiður (23) byrjuðu ung að fara á bókasafnið í sinni 

heimabyggð, fyrst með mömmu sinni eða öðrum í fjölskyldunni, en eftir því sem 

þau stálpuðust fóru þau að fara ein. Álfheiði þótti mjög vænt um safnið sitt, og 

þegar til stóð að færa það í stærra húsnæði fannst henni að heimurinn væri bara 

að hrynja.  

Það var allaveganna, bókasafnið var rosalega mikilvægt fyrir mér [...] 

Svo var mér einhvern tímann sagt að bókasafnið væri að skipta um 

byggingu [...] mér fannst það bara óhugsandi [...] það var svona litlu 

barna viðbrögð að heimurinn væri bara að hrynja, en svo fannst mér 

það bara eiginlega betra þegar það var komið þangað. 

Hún dvaldi lengi á safninu yfir daginn og „var bara þar þangað til þeir lokuðu.“ 

Það má segja að hún sé sjálf orðin eins konar bókasafn í dag því nú lánar hún fólki 

bækurnar sínar hægri vinstri, og það þarf ekki endilega að skila henni bókunum 

aftur. 

 Bókasöfn eru misstór og aðstæður og úrvalið af bókum sem þar er að 

finna mismunandi, sem getur haft áhrif á aðgengi að bókum. Bára (27) lýsir þessu 

svo: „Já mjög mikið, alveg bara, já já já. Ég sem sagt er úr smábæ og kannski 

ekkert rosalega stór barnabókadeildin þar. Þannig að það var svona á tímabili, þá 
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var ég búin með allt sem var áhugavert þar [...] ég man allavega eftir að hafa farið 

stundum nokkrum sinnum í viku sko.“ Álfheiður (23) hafði hins vegar aðra sögu 

að segja: „Það var alveg mjög góð barnadeild þar fannst mér, og það var mjög 

auðvelt að fá bækur. Ég man aldrei eftir því að það hafi verið ekki nógu mikið 

úrval til að ég gæti allaveganna svona fundið eitthvað.“ 

 Jökull (20) á áreiðanlega frekar óvenjulega sögu í notkun 

almenningssafna. Hann flakkaði dálítið á milli þegar hann komst að 

sérhæfingunni sem var á söfnunum. Fyrst fór hann á safnið næst sér, því næst var 

það Borgarbókasafnið. Um þrettán ára aldurinn var tónlistaráhugi farinn að gera 

vart við sig og þá lagði hann leið sína á safnið í Hafnarfirði sem hann vissi að væri 

með góða tónlistardeild. Þá komst hann að því að Hafnarfjarðarsafnið var með 

bækur sem ekki fengust endilega á hinum söfnunum svo hann fór að flakka á milli 

safna í leit sinni að lestrarefni. „Við gerum það stundum ennþá systkinin. 

Flökkum á milli ólíkra bókasafna [...] Það er víst mjög gott úrval af ástarsögum [í 

Hafnarfirði], segir systir mín mér.“ Hann fer líka á bókasöfnin þar sem hann er í 

námi, til að lesa og skrifa, en ekki síst til að breyta um umhverfi því herbergið sem 

hann hefur á leigu er heldur óspennandi. 

 Reglur um útlán geta haft áhrif á aðgengi barna og unglinga að lesefni en 

þó eru stundum gerðar undanþágur eða þeim tekst að finna leið fram hjá 

reglunum. Þórður (26) sagði: „Ég man þegar ég var lítill fór ég voða oft á 

bókasafnið og fannst það mjög gaman ... á tímabili mátti taka held ég eitthvað 

fimm bækur, en ég var búinn að fara svo oft á bókasafnið að ég, þú veist, ég fékk 

að taka fleiri.“ Bára (27) er einnig dugleg að fara á bókasafnið. Þegar hún var 

stelpa fór hún mjög oft á bókasafnið í heimabæ sínum. Aðspurð hvort einhver 

takmörk hafi verið á því hversu margar bækur mátti taka segir hún „Mig minnir 

það. Fjórar, fimm. Það hefur örugglega ekki verið mikið.“ Harpa (53) stundaði 

bókabílinn stíft sem stelpa. Hér lýsir hún hvernig hún notfærði sér þjónustuna:  

Þá stoppaði [bókabíllinn] svo einkennilega, hann stoppaði uppi í 

verslunarmiðstöðinni og tveimur tímum síðar var hann svo í 

klukkutíma í, sko, hinum megin á hæðinni, fyrir ofan götu nálægt 

heimili mínu, [...] en allavega þá hérna, þá náði ég með því að fara 

alveg á fyrstu mínútunum sem hann opnaði, upp í, upp í 
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verslunarmiðstöðina. Þá náði ég mér, það mátti ekki taka nefnilega 

nema sextán bækur í einu sko, og þá fór ég og náði í tvær og las þær, 

og hérna hljóp svo með þær á síðustu mínútunni upp í sko hitt, þú 

veist þetta voru einhverjir tveir tímar þarna slottið sko. Og þá gat ég 

tekið sko sextán fyrir vikuna því svo var þetta ekki aftur fyrr en á 

mánudegi ... Ég las allan bókabílinn veistu, seríusslí. 

Álfheiður er sú eina minna viðmælenda sem nefnir það að hún hafi ekki fengið að 

taka hvaða bók sem er á sínu safni þegar hún var barn og nefnir dæmi af því 

þegar hún hafi viljað taka bókina Galdur eftir Vilborgu Davíðsdóttur. Henni var 

bannað að taka bókina. Fullorðinsbækurnar voru merktar með svörtum punkti til 

aðgreiningar. 

Eee, ég man eftir því að ég reyndi að leigja einu sinni bók sem var 

með einum svona punkti og þá var mér bara svona sagt bara þetta er 

ekki fyrir börn. Og mér fannst það rosalega leiðinlegt einmitt af því 

þetta var svona bók frá höfundi sem ég hafði lesið nokkrar aðrar 

bækur eftir. Vilborg Davíðsdóttir. Sem skrifaði Korkusögu. Hún hafði 

gefið út bók sem hét Galdur, mig langaði líka að sjá hvernig hún væri. 

Svo fékk ég ekki að leigja hana. 

Álfheiður (23) talar hér um að starfsmaður hafi meinað henni að taka bók sem 

hún hafði mikinn áhuga á að fá lánaða. Hún var vön því að ákveðnar reglur giltu á 

safninu og að sumar bækur væru fullorðinsbækur, svo hún gerði enga 

athugasemd við þessa ákvörðun bókavarðarins. Hún var hins vegar leið yfir að 

geta ekki fengið að lesa þetta mjög svo áhugaverða efni. Á þessu tiltekna safni 

voru settar stífar reglur um útlán, og í raun var viðhöfð ritskoðun þegar 

ákveðnum lánþegum, það er að segja börnum, var bannað að leigja efni sem 

öðrum stóð til boða. 

 Dagsektir safnanna geta verið mönnum fjötur um fót. Ekki þarf mikið til 

að upp safnist verulegar upphæðir í skilasektir og því verður fólk að fylgjast vel 

með útlánum sínum. Valgerður (56) segist enn stunda bókasöfn annað slagið en 

vegna þess meðal annars hversu oft hún lenti í að borga dagsektir minnkaði 

notkunin heilmikið. Hún segist alltaf passa mjög vel upp á að skila á réttum tíma 

ef hún tekur bækur í dag. 



51 

 Þótt Dröfn (26) segist vera hætt að fara á almenningssöfnin þá á hún góða 

æskuvinkonu sem hefur lánað henni bækur í gegnum tíðina. Svona segir Dröfn 

mér frá vinkonu sinni: „Svo á ég vinkonu sem les voða mikið þannig að ég smitast 

svolítið af henni, þú veist. Hún er alltaf að segja mér frá þessum bókum og ég 

alltaf já ég verð að lesa þetta, þú veist, þannig að ... eða hún nefnilega á alveg 

sko, ég kalla þetta Staðarbókasafnið af því hún býr út á Stað og á herbergi sem er 

bara bækur sko. Þannig að ég fæ mikið af bókum hjá henni og svona.“ 

 Algengt var einnig áður fyrr að takmarka þann fjölda bóka sem mátti vera 

með í útláni hverju sinni. Þórður (26) minntist á fimm bóka regluna og Bára (27) 

nefndi sama fjölda. Harpa (53) fékk að taka mun fleiri bækur í bókabílnum 

tuttugu árum áður en samt hefði hún viljað hafa þær fleiri. 

4.2.2 Bókabúðir, bókamarkaðir og bókagjafir 

Við Íslendingar teljum okkur bókelska þjóð. Víst er að víðast eru 

almennigsbókasöfn, og nokkrar ágætar bókaverslanir er að finna í þéttbýlinu. 

Sumum þykir þó nóg um þá kaffihúsavæðingu sem haldið hefur innreið sína inn í 

bókabúðirnar. Burtséð frá þeirri markaðssetningu er víst að þjóðin er nokkuð 

dugleg að kaupa sér bækur. Í japönsku er til sérstakt orð yfir þann sem kaupir 

bækur en les þær ekki: Tsundoku. Nokkrir þátttakendur í þessari rannsókn eiga 

það til að kaupa bækur án þess að ætla sér að lesa þær strax. Þeim finnst bara 

nauðsynlegt að  eignast bókina. Íslensk útgáfa af þessu japanska fyrirbæri virðist 

því fyrirfinnast. 

 Mörgum þátttakenda finnst bækur dýrar, og Bára (27) leitast við að kaupa 

bækur á útsölumörkuðum, á meðan Álfheiður (23) kaupir sér einna helst bækur í 

útlöndum eða velur sér ódýrari rafbækur. Þær tala um að þær njóti þess að vera 

innan um bækur og kaupa bækur þegar fjárhagurinn leyfir. Harpa (53) og 

Valgerður (56), fulltrúar eldri kvenna í þessum viðmælendahópi, sjá þó ekki á 

eftir þeim peningi sem fer í bókakaup. Harpa segir: „Ég lít eiginlega á þetta sem 

mannréttindi, þú veist, það er einhvern veginn, sumt skammast maður sín fyrir 

að til dæmis eyða í þegar maður raunverulega á ekki fyrir því [...] en ég skammast 

mín ekki fyrir bækur, sko. Það er einhvern veginn alveg svona guilt free zone. Það 

má. Alltaf. Já. En ég er ekkert að safna sko.“ 
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 Þátttakendurnir allir fara líka gjarnan á bókamarkaði sem bókaforlögin 

halda reglulega, og svipast um eftir einhverju til gjafa eða eigin nota. Valgerður 

(56) fer oft á bókamarkaðina í þessum tilgangi, en oft er hún þó búin að kaupa 

sér þær bækur sem hana langar í fljótlega eftir að þær koma út. Bára (27) er afar 

dugleg að fara á bókamarkaðina en hún þarf að stilla sig um að kaupa það sem 

hana langar í, því fjárhagurinn leyfir ekki óheft innkaup, auk þess sem hún er nú 

þegar með óviðráðanlega langan lista af ólesnu efni. En stundum gleymir maður 

sér í hita leiksins. Bára segir: 

Svo er ég rosalega dugleg hérna, alltaf ef að það eru svona 

bókamarkaðir, hjá Forlaginu og einhverjum svona útgefendum, þá fer 

ég alltaf og kaupi alveg, kannski þrjár, fjórar, fimm bækur. Samt er ég 

líka, hérna, fer svo oft á bókasafnið þannig að ég kemst eiginlega 

ekkert yfir að lesa allt sem ég er að kaupa [...] þú veist, ég einmitt 

ákvað það núna, ég fór á hérna sem sagt þarna þessa tvo 

bókamarkaði sem voru hérna um daginn. Og þá ákvað ég alveg bara, 

ég ætla, nú ætla ég ekki að kaupa fleiri bækur, ég er, þú veist, á svo 

margar sem ég á eftir að lesa. Ég ætla bara að kaupa barnabækur fyrir 

strákinn, og svo samt labbaði ég út með fimm bækur fyrir mig líka. 

Hún á sér það áhugamál að leita að gömlum barnabókum. Bára hefur einnig 

notið góðs af gjafmildi systra sinna sem hafa gefið henni sínar gömlu bækur, sem 

hún svo les fyrir litla strákinn sinn. Hún safnar bókum í ákveðnum 

barnabókaflokki og fer reglulega í Kolaportið til að leita að eintökum inn í safnið. 

 Valgerður (56) kaupir mikið af bókum og að eigin sögn nánast allt sem 

kemur út á íslensku um þau mál sem henni eru hugleikin, það er um heilbrigðan 

lífsstíl og hreyfingu, núvitund og annað heilsutengt. Hún las bókina Ástin, drekinn 

og dauðinn eftir Vilborgu Davísdóttur og keypti í kjölfarið nokkur eintök til gjafa. 

Það er áhugavert að Valgerður kaupir gjarnan bækur eftir að hafa gluggað í þær. 

Þá sest hún niður á kaffihúsi í bókaverslun, gjarnan með dóttur sinni, fær sér 

kaffibolla og tekur með sér áhugaverða bók, kíkir í hana og ákveður hvort hún sé 

þess virði að kaupa. Frank (27) man eftir því að móðir hans keypti mikið af bókum 

þegar hann var yngri og hún var sniðug að finna þær á góðu verði. 

 Sífellt er að verða algengara að fólk geri sín innkaup á netinu. Álfheiður 

(23), Bára (27) og Frank (27) kaupa gjarnan bækur á þann hátt. Álfheiði finnst það 
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mikill kostur hversu mun ódýrara það er, og hún kaupir þær beint inn á lesbrettið 

sitt. Hún fær margar bækur fyrir verð einnar á pappír. Stundum setur Álfheiður 

inn bókadóma á Amazon og hlýtur að launum fría rafbók. Bára (27) kaupir einnig 

bækur á Amazon inn á kindle lesbrettið sitt þegar leshópurinn hennar hefur 

ákveðið næstu bók. Jökull (20) segist vera „meira fyrir að skoða bækur heldur en 

að kaupa þær,“ og kaupir sjaldan á netinu. „Ég var nú meira í því að fá þær að 

láni, en núna er ég eiginlega meira í því að kaupa þær. En ég er líka heldur nískur, 

eða sparsamur, þannig að ég kaupi þær oftast á, hérna, í second hand búðum 

eins og til dæmis Góða hirðinum.“ Valgerður (56) sagðist aldrei kaupa sér bækur 

af Amazon. „Nei, það er auðvitað vitleysa bara að gera það ekki því að þetta er 

bara eitthvað svona, ég hef ekki lagt í að setja kortið mitt á netið sko ... en ég veit 

alveg að Amazon er alveg safe sko þannig að þetta er eiginlega meira bara að 

gera það, sko. En það er ekki af því ég vilji það ekki eða kunni það ekki, þetta er 

meira svona eitthvað ég þori það ekki.“  

 Garðar (63) kaupir sjaldan bækur en var lengi áskrifandi að tölvutímariti 

og er enn áskrifandi að einu erlendu tímariti um ljósmyndun. Dóttir hans gaukar 

stundum að honum bókum sem hún heldur að hann hafi gaman af, og þegar 

hann var ungur og var að fara á sjóinn kom konan hans alltaf með eina kilju 

handa honum fyrir túrinn til að lesa um borð, oftast krimma. Þórður (26) og 

Frank (27) kaupa sjaldan bækur nema til gjafa, og sama má segja um Dröfn (26).

 Harpa (53) segir frá því að hún hafi eitt sinn fengið bók að láni sem henni 

líkaði svo vel að hún fór og keypti sér eintak til að eiga sjálf og geta lánað þeim 

sem vildu. Hún kaupir sér líka bækur til að njóta síðar: „Ég get alveg bent á hluti 

sem ég, sem ég veit alveg að ég keypti fyrir einhverjum árum af því að, þú veist, 

eins og ég hefði keypt mér sko konfektmola, og ég ætla bara að eiga hann til að 

vera viss um að þetta sé við hendina þegar ég hef tíma og, þú veist, skapa mér 

rými, til að njóta.“ Harpa bætir þó síðar í viðtalinu við þessum orðum, eftir að 

hafa komist að því í flutningum nýlega að hún eigi full margar bækur: „En hérna, 

já svona smá söfnunarárátta í mér sem ég er ekkert endilega hreykin af sko. Mér 

finnst einhvern veginn alveg svakalega gaman að hafa þetta við hendina, ég veit 

ekki alveg af hverju.“  
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 Vinsælt er að gefa bækur við ýmis stærri tækifæri, eins og afmæli og 

skólaútskriftir. Harpa (53) fékk listaverkabók í fermingargjöf frá frænda sínum, 

eins og áðan var getið, og man alltaf hvernig hún „lamaðist af hrifningu,“ eins og 

hún orðar það sjálf. Það að maðurinn skyldi hafa treyst henni fyrir að hafa áhuga 

á svona hlutum fannst henni mikil upphefð.  Jökull (20) fær gjarnan bækur að gjöf 

við ýmis tækifæri: „Já, ég fékk oft gjöf frá, frá vissu frændfólki. Frá móðurbróður 

mínum og konu hans [...] mamma og pabbi náttúrulega [...] Það voru ekkert allir 

sem voru að gefa mér bækur, en það voru vissir aðilar sem gáfu mér alltaf 

bækur.“ Móðurbróðirinn og eiginkona hans „...gáfu mér alltaf, hérna, 

Íslendingasögurnar í svona barnaútgáfu sem var mjög vinsæl þegar ég var lítill 

[...] og þá fékk ég mjög mikinn áhuga á Íslendingasögunum.“ Eftir að það kvisaðist 

út að Jökull væri sjálfur að skrifa fjölgaði bókagjöfunum snarlega. „Seinustu jól 

fékk ég bara bækur. Þá voru þær held ég tíu talsins. “ 

  Harpa (53) gaf nánast alltaf nokkrar bækur í jólagjöf, og alls ekki endilega 

þeim sem voru mest bókelskandi. Hafandi í huga fermingargjöfina góðu segir hún 

„þú veist aldrei hvað almennilega kveikir í fólki.“ Harpa (53) fékk jólavinnu í 

bókabúð, árið sem hún var átjan ára. Þar fannst henni mjög gaman að vera og var 

hún beðin um að lesa margar nýútkomnar bækur svo hún gæti ráðlagt 

viðskiptavinum og veitt upplýsingar um innihald. Hún kynntist því ágætlega þeirri 

stemmingu sem myndaðist í bókabúðum yfir jólavertíðina. Starfið var 

skemmtilegt og hún var uppveðruð að fá að taka þátt í svona ævintýri. 

Starfsfélagi hennar benti henni á tilboð sem stóð  öllum til boða í búðinni: „Og þá 

man ég að ég keypti sem sagt ritsafn Einars Ben, og gaf mömmu það í jólagjöf, 

eh, með því ósmekklega skilyrði að, hérna, ég myndi erfa það eftir hana. Frekar 

svona, ég er ekkert hreykin af þessu, en þessi bók er ennþá hjá mömmu. Seinna 

keypti ég mér svo sjálf eigið eintak bara til þess að einhvern veginn afnema þetta 

'spell'...“ Hún hafði frá annarri skondinni sögu að segja af bókagjafakaupum 

sínum:  

Fyrrverandi maðurinn minn sko, ég gaf honum man ég í 

fimmtugsafmælisgjöf eitthvað sem ég vildi eiga sjálf [...] En ég var svo 

séð að ég keypti, það voru ákveðnir hlutar af þessu ritsafni sem voru 

svona, sem voru sko Íslendingasögur og þýðingar alls konar. Þetta var 
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eitthvað ótrúlega flott, og það voru nokkur bindi sem ég keypti tvöfalt 

af. Af því að það var nú svona farið að syrta í álinn [...] Þessir tveir 

varnaglar sem ég hef slegið með bækur, annars vegar að láta móður 

mína nánast skrifa undir að ég mundi erfa þessa tilteknu bók eftir 

hana, eftir að hún fékk hana í jólagjöf, og hitt að kaupa tvöfalt ef ske 

kynni við myndum skilja, ha ha ha. Aah, það var ógeðslega fyndið. Ég 

fór ekki einu sinni í launkofa með þetta skilurðu. Þetta var bara uppi í 

kassa, aukaeintök ef ske kynni. Sem svo reyndist auðvitað gerast. 

Bækur eru vinsæl jólagjöf og eru þátttakendur mínir allir meðal þeirra sem 

gjarnan gefa og þiggja bækur um jól. Sú íslenska hefð að gefa bók í jólagjöf virðist 

enn við lýði, og mörg þeirra, eins og Álfheiður (23) og Þórður (26), þekkja einnig 

þá hefð að leggjast í bóklestur með nýja bók sjálfa jólanóttina. „Það er eiginlega 

vaninn að einhver einn í fjölskyldunni er allavegana að fara að gefa þér bók, það 

er alveg bara, hvort sem það er amma manns og afi eða foreldrar manns, eða 

bara einhver. Þú ert allavega á leiðinni að fá eina bók ef ekki fleiri,“ segir 

Álfheiður, og  „þegar ég var lítil þá var einmitt allar hillur fullar af bókum, fólk var 

alltaf rosalega hissa þegar það kom heim til mín út af því að ég átti eiginlega 

ekkert, það var eiginlega ekkert annað í herberginu mínu nema bækur.“ Amma 

Þórðar (26) gaf honum alltaf bók í jólagjöf eins og reyndar öllum sínum 

barnabörnum. Hann sagði að hún hefði iðulega komið sér skemmtilega á óvart 

með bókavalinu. Þórður gefur einnig sjálfur bækur ef hann sér eitthvað sem hann 

telur áhuga fyrir. Dröfn (26) fær alltaf bækur í jólagjöf. Hún segir að fólk á hennar 

aldri lesi frekar mikið og biðji yfirleitt um bækur í jólagjöf. Valgerður (56) fékk 

alltaf bók í jólagjöf í æsku. „Já, við [systkinin] fengum alltaf, það voru bara ónýt 

jól ef við fengum ekki bækur [...] Mamma og pabbi gáfu oft bækur sko. Við 

fengum mikið af bókum í jólagjöf og bara fram eftir öllu sko.“ En hún les ekki 

alltaf strax þær bækur sem hún fær að gjöf heldur geymir sér þær til betri tíma. 

Hún týndi ýmsar gjafabækur úr hillunum á meðan á viðtalinu stóð, sem voru enn 

í plastinu og biðu eftir að verða lesnar. 

4.2.3 Netnotkun og lestur 

Öll nota þau netið til ýmissa verkefna, enda ekki annað hægt í vestrænu 

nútímasamfélagi. Þórður (26), Bára (27), Álfheiður (23), Valgerður (56) og Harpa 

(53) lesa tímarit og fréttablöð á netinu, fara á facebook, skoða blogg og lesa 
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fræðigreinar. Netið er alltaf opið og mikið notað í vinnunni, en Valgerður lokar 

fyrir alla netnotkun um helgar þegar hún er heima. Það hefur hún valið að gera til 

að minnka áreiti og fá betri hvíld, en við það missir hún reyndar af ýmsu sem er 

að gerast í kringum hana. Hún viðurkennir þó að hún geti stundum frétt af einu 

og öðru í gegnum dóttur sína, sem er nettengd um helgar. Harpa skoðar oft 

fyrirlestra og greinar sem viðkoma vinnunni, auk almennrar netnotkunar. 

 Þegar Dröfn (26) var unglingur var almennt ekki byrjað að hlaða niður alls 

kyns efni, og því fór ekki eins mikill tími í netið og nú. Hún segir: „Þegar ég var 

unglingur þá var ekki allt þetta, þú veist, downloada á netinu og allt þetta sko. 

Það var ekki alveg komið sko. Svo líka var maður alltaf með svona hringinet sko, 

þannig að maður var alltaf svo lengi sko. Þannig að maður nennti ekki alltaf að 

vera eitthvað, þú veist. Ég held að það hafi svolítið spilað inn í [netnotkunina] 

líka, sko.“ Þetta var veruleiki okkar fyrir fáum árum, en maðurinn er fljótur að 

aðlaga sig breytingum og við munum varla eftir þessu tímabili í dag. 

 Maður kemur ekki að tómum kofanum hjá Álfheiði (23) þegar kemur að 

netmálum. Aðspurð hvað hún geri aðallega á netinu segir hún: 

Ég nota rosalega mikið kindle núna, og rafbókaútgáfa, svo ég segi það 

á íslensku, er á fornöldinni. Þannig að, og líka rafbækurnar íslensku 

eru jafn dýrar og sem sagt prentuðu bækurnar. Ég hef náttúrulega 

ekki efni á því að halda þeim vana uppi. Og það er ekki hægt að leigja 

bækur eða neitt þannig í gegnum kindle-inn, þannig að ég nota sem 

sagt forrit sem heitir bookbub sem að sendir mér daglega tilboð á 

bókum sem er frá núll til tveir dollarar. 

Hún les erlendar vefsíður daglega, eins og Guardian. Ein ástæða þess að hún fór 

að lesa meira rafbækur var einfaldlega plássleysið heima fyrir, en hún hefur verið 

í frekar litlu leiguhúsnæði eftir að hún flutti úr föðurhúsum. Hún hafði einfaldlega 

ekki pláss fyrir bækur í pappírsformi. Hún finnur hljóðbækur á youtube, en notar 

facebook mikið til að fá sendar tilkynningar um uppfærslur á greinum um 

áhugaverð málefni. Hún segist vera vakandi fyrir nýjungum í umræðunni og vilji 

fylgjast vel með. Hún les stundum Stundina og Kjarnann, af þessum íslensku 

síðum, en Vísir og Pressan „eru ekki beinlínis með greinarbestu úttektirnar“ svo 

hún skoðar þær síður sjaldan.  
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 Það örlar á bókasnobbi hjá mörgum að mati Álfheiðar. Þeir vilja ekki lesa 

af lesbrettum heldur eingöngu bækur í pappírsformi.  

Ég held bara með bækur, það er alltaf talað svo, ah ég mundi segja að 

það væri, kalla þetta dálítið bókasnobb núna, einmitt, fólk segir Já 

mér finnst svo gaman að lesa bækur! Ef maður segir við það eitthvað 

Já ég les kindle og ég er búin að lesa geðveikt mikið af kindle-um, oh 

já nei ég les alvöru bækur [...] Ég held að lesturinn minn hefði dáið 

pínulítið út ef það hefði ekki verið fyrir þennan kindle. 

Álfheiður undrast seinaganginn hjá íslenskum bókaútgefendum og finnst löngu 

tímabært að þeir fari að gefa út rafbækur í einhverju magni. Hún er ekkert að 

skafa utan af því og segir „Eins og ég segi, það er bara mín trú að annað hvort 

muni hérna bók, bókaútgáfan á Íslandi bara leggjast af, eða þeir munu finna sem 

sagt aðferðir til að gera rafbækurnar einhvern veginn ódýrari. Ég er að vona líka 

að íslenskir höfundar fleiri taki líka við sér kannski, að bara einfaldlega selja efnið 

sitt sjálfir á rafbókum.“ En þrátt fyrir mikla kindle notkun neitar hún því ekki að 

sér finnist „alltaf jafn ógeðslega gaman,“ sérstaklega þegar hún er stödd í 

útlöndum, að fara í bókabúðirnar. 

 Bára (27) á og notar kindle, rétt eins og Álfheiður. Inn á hann kaupir hún 

bækur sem eru kannski ekki fáanlegar á íslensku eða jafnvel á landinu. Jökull (20) 

les ekki mikið á netinu, einna helst þó fræðigreinar. Hann segir aðspurður um 

hvort hann lesi eitthvað á netinu: „Já já, ég les tímarit og dagblöð og fræðigreinar 

og slíkt, en ég get ekki lesið, eða ég get það nú, en ég á mjög erfitt með að lesa á 

kindle og slíkt. Já, mig svíður svo í augun. Fer alveg með mig.“ Sama segja 

Valgerður (56) og Harpa (53). Margir í kunningjahópi Jökuls nota síðuna 

Goodreads, en honum finnst það alveg ómögulegt því hann vill frekar taka því 

rólega og lesa hægt, því annars hættir lesturinn að vera skemmtilegur. Hann vill 

ekki  fara í kapp við aðra um hversu mikið hann dæli inn á Goodreads. „Ég get nú 

alveg setið lengi við tölvuna og skoðað á netinu, en ég er nú aldrei með fulla 

athygli við það að lesa einhvern texta. Flettingar og facebook og slíkt. Verður einn 

stór grautur.“ 

 Hvað hefur Garðar (63) að segja um netnotkun? Hann vill meina að á 

seinni árum hafi hann átt erfiðara með að einbeita sér lengi í einu að lestri „og ég 
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held þetta sé svolítið, hérna, internetuppeldið sko. Maður er í svona headlines 

allan daginn, maður er aldrei að kafa mjög djúpt í hlutina, og við erum svona 

fóðruð á upplýsingum.“ Hann segist skrolla yfir síður moggans og DV og 

facebook.  

„Það er líka svo mikið magn af upplýsingum að maður verður að sigta 

[...] Það er orðið svo mikið af bulli á netinu. Ég er farinn bara að vera 

duglegur að henda því til hliðar og gef því engan tíma.“ 

Þórður (26) á ekki kindle en hefur lesið nokkrar bækur á símanum sínum og segir: 

„Mér finnst það allt í lagi. Það er þægilegt svona, þú veist, áður en ég var á bíl var 

ég oft í strætó að fara, þú veist, fram og til baka og fara upp í háskóla og í vinnu. 

Mér fannst þetta voða þægilegt, þú veist, þurfa ekki alltaf að hugsa voða 

fyrirfram, já setja bók í töskuna, þú veist.“ En eftir að hann fór að vera með síma 

á sér fór bóklestur minnkandi en í staðinn kom aukinn lestur á vefmiðlunum. 

Aðspurður hvort hann sé sáttur við þann tíma sem fari í netnotkun svarar hann 

því til að þrátt fyrir að hann eyði töluverðum tíma á netinu, þá finnist honnum 

hann ekki vera að glata tímanum, heldur upplifir hann það sem góða skemmtun 

að til dæmis skoða spjallþræði sem verða oft eins og litlar örsögur. Hann les líka 

tímarit og blogg á netinu og finnst það handhægara. 

 Frank (27) notfærir sér þá þjónustu við blinda sem er að finna á netinu. 

Hann notar forrit sem lýsir upp textann og svo les tölvurödd upp það efni sem 

valið er. Hann hlustar á hljóðbækur á netinu sem hann kaupir hjá audible.com. 

Hann hlustar líka á svokallað podcast. Það hefur orðið mikil breyting á framboði á 

efni frá því þegar hann var strákur. 

 Valgerður (56) hlustar aldrei á hljóðbækur. „Nei. Ekkert hljóðbækur. 

Ekkert, ég er bara einhvern, og ekkert svona á kindler eða neitt svoleiðis. Ég er 

bara svo mikil risaeðla í þessu að ég les ekki  einu sinni blöðin [á netinu]. Ég verð 

að hafa pappírinn.“ Hún er líka sannfærð um að það sé óhollt að lesa mikið af 

skjám. Og þar eð hún les mest uppi í rúmi fyrir svefninn, þá er það enn verra, því 

„bláa ljósið hefur bara líffræðileg áhrif á vökuhormón,“ og fólk á erfiðara með að 

sofna eftir að hafa fengið þetta ljós í augun. 
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 Harpa (53) ber saman tækni nýrra tíma og hins gamla. Hún telur að öll sú 

nýja tækni sem í sífellu kemur fram sé af hinu góða og gefi okkur alls kyns 

möguleika á að skilja heiminn betur. Þegar hún var í námi var allt unnið í 

höndunum, og til dæmis allar heimildaleitir gerðar í spjaldskrám bókasafnanna. 

Hún segir þetta um málið:  

En sumir sko myndu hugsanlega segja að það að vera ekki alltaf með 

hlutina við puttann gerði mann svolítið þyrstan og þar með svolítið 

meira tilbúinn að leggja ýmislegt á sig, sko. Ég er bara svona að spá í 

það sko, bara með, eins og með netið núna þú veist að taka þetta 

bara með fingur, þú veist fingrinum, kalla fram eiginlega hvað sem er 

um hvað sem er meðan að maður þyrfti einhvern veginn að læra að 

sækja þetta. Ég, þegar ég fór út að læra seinna, og það náttúrulega er 

bara, það er eins og ég sé að segja lygasögu þegar ég er að segja 

stelpunum mínum frá því hvernig við þurftum að leita heimilda í 

gömlum skjalaskrám sko í háskólabókasafninu úti. Og þú veist, hvers 

konar ævintýri það var, og þú veist, að fara svo upp í rekkana og 

reyna að finna hluti eftir þessum tilvísunum, þú veist [...] þá fletti ég í 

spjaldskrám um bækur og greinar. 

Hún á ekki kindle en hefði ekkert á móti því að prófa svoleiðis græju. Harpa tekur 

undir með Jökli og Valgerði, henni finnst frekar óþægilegt að lesa af upplýstum 

skjá og kýs frekar að lesa bækur. Hún vafrar á netinu, les greinar, en finnst sem 

sagt ljósið „ekkert svakalega þægilegt,“ eins og hún segir. Hún segist ekki hafa 

þolinmæði í hljóðbækur því hún hafi sjálf svo miklu meiri leshraða en notaður er í 

venjulegri hljóðbók. Hún man þó eftir lestri framhaldssögunnar í útvarpinu á 

árum áður og fyllist fortíðarþrá, „mér finnst upplestur sko gott background fyrir 

svona eitthvað rólegt.“  

En hérna, nei í dag geturðu auðvitað bara farið á netið og sótt þér 

fræðslu [...] Aðalmálið núna er að maður sé þyrstur. 

Menn þarf bara að þyrsta í fróðleik, þá er eftirleikurinn auðveldur. Við höfum allt 

við hendina, það er bara að bera sig eftir því. 

 Eini þátttakandinn sem notar lesbretti að staðaldri er Álfheiður Lóa (23). 

Jökull (20) á erfitt með að lesa af skjá í lengri tíma og vill frekar bækur eða pappír. 

Garðar (63) græjukarl hefur ekki enn fengið sér lesbretti, en hann er líka dálítið á 
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móti skjám. Bára (27) á lesbretti en notar það til að kaupa sér bækur sem 

leshópurinn hennar les hverju sinni. Hún er alla jafna hrifnari af innbundnum 

bókum, rétt eins og Jökull. Frank (27) reiðir sig mikið á tækni við lestur bóka enda 

háður henni út af fötlun sinni. Valgerður (56) vinnur við tölvuskjá góðan hluta úr 

deginum og vill því vera laus við áreitið frá skjánum þegar heim er komið. Harpa á 

iPad og les dálítið í honum uppi í rúmi. Þórður (26) á ekki kindle en hann notar 

símann sinn til lestrar. Dröfn les ýmislegt efni á netinu en hefur ekki hugsað út í 

að fá sér lesbretti, notar bara tölvuna sína. 

4.2.4 Samantekt 

Aðgengi þátttakenda að lesefni hefur verið mjög gott. Í æsku voru oft farnar tíðar 

ferðir á bókasöfnin til að nálgast lesefni. Bókasöfnin höfðu reglur sem 

takmörkuðu þann eintakafjölda sem heimilt var að hafa í láni hverju sinni, en 

einnig voru aðrar takmarkanir á útlánum, eins og bann við að taka bækur sem 

ætlaðar voru fullorðnum. Ljóst er að krökkunum þóttu þessar reglur hamlandi. 

Yngra fólkið leitar í dag í ódýrari miðla eins og kindle eða á netið, því nýjar bækur 

eru dýrar í bókabúðum og bókasafnið virðist búið að missa hluta ljómans. 

Bókamarkaðir eru góð leið til að finna bækur á viðráðanlegu verði, og enn tíðkast 

að gefa bækur í tækifæris- og jólagjafir.  

4.3 Lestrarhegðun viðmælenda 

Það sem oft einkennir þá sem áhuga hafa á lestri, fyrir utan það að þeir lesa 

almennt mikið, er að þeir eiga sér uppáhalds höfunda eða bækur. Þeir leitast 

einnig við að skapa sér skilyrði til þess að njóta lestrarins, stundum með því að 

eiga félagsleg samskipti þar sem þeir deila áhuga sínum með öðrum. En einvera 

með góða bók er líka eftirsóknarverð, og oft hlakka menn til þess tíma í 

framtíðinni að geta notið þess að lesa í friði fyrir alls kyns áreiti. 

4.3.1 Lestrarmagn 

Umhverfi fólks getur á ýmsan hátt orðið til þess að annað hvort styðja við og efla 

lestraráhuga eða draga úr honum. Oft er talað um að fjölskylda og vinir geti 

spilað þar nokkuð stórt hlutverk. Viðmælendurnir segjast allir vera áhugasamir 
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um lestur en mismunandi er hvort þau telja sig lesa meira eða minna en fólk í 

þeirra nánasta umhverfi. 

 Öll eiga þau sameiginlegt að hafa minnkað svokallaðan yndislestur á 

námsárunum. Í fríum gefst betri tími og þá lesa þau meira af slíkum 

bókmenntum. Yfir skólaveturinn eru námsbækurnar í forgrunni, og þá er helst að 

lesnar séu léttari bókmenntir samhliða skólabókunum, eins og til dæmis 

sakamálasögur.  

 Sum þeirra vilja meina að þau lesi álíka mikið eða meira en aðrir 

fjölskyldumeðlimir. Það á við um þær Dröfn, Álfheiði, Báru og Valgerði. Lestur 

Báru (27) stjórnast dálítið af umhverfinu heima við. Þegar maðurinn hennar er 

heima les hún lítið, en þegar hann vinnur kvöld- eða helgarvaktir notar hún 

tækifærið og les meira.  

Það er svona sko af því að maðurinn minn les ekki, að þá hérna, færist 

[lesturinn] kannski neðar út af því, af því hann er náttúrulega í svona, 

kvöldvinnu og vaktavinnu og svona, þannig að þegar hann er heima, 

að þá er ég ekki að lesa nema kannski bara, þú veist, rétt þegar ég er 

komin upp í rúm og áður en maður slekkur ljósið. Þannig að, en ef að 

hérna, ef að hann er í vinnunni, að þá er það alltaf lestur umfram 

sjónvarp sko [...] Og stundum einmitt ef að maðurinn minn er að 

vinna og strákurinn er sofandi eða eitthvað svoleiðis, að þá fer ég 

extra snemma upp í rúm og les. Alveg klukkan átta stundum. 

Þau bera sig einnig saman við vini sína og þau Álfheiður, Bára, Valgerður og Jökull 

telja að þau lesi annað hvort álíka mikið eða meira en þeir. Valgerður (56) á fleiri 

en eina vinkonu sem les jafn mikið og hún eða meira, en hún telur sig lesa mun 

meira en margir í nánasta hring. Jökull (20) hefur alltaf lesið óhemju mikið, allt frá 

því hann lærði að lesa. Pabbi hans las mikið fyrir hann og með honum. Aðspurður 

segist Jökull lesa mun meira en sumir vina sinna, en ekki vill hann meina að hann 

lesi endilega mest innan síns vinahóps. 

Hversu margar blaðsíður... öhh... á mánuði, það, ég þori ekki að segja, 

en á viku,  það fer alveg eftir... Þær eru örugglega 300, 400 blaðsíður, 

fimmhundruð kannski. Það fer alveg eftir [...] Ég veit það e.., ég held 

ég sé, ég veit ekki hvort ég lesi meira en aðrir en jú ég held ég sé 

aðeins ólmari í að finna nýtt lesefni þegar svona, ég veit það ekki. Ég 
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er alltaf að leita að nýju lesefni sem að, jafnvel þótt það sé kannski 

ekkert, það er engin svona köllun eða það er ekkert þannig, það er 

ekki mikilvægt, en ég er alltaf að huga að því ef ég geng framhjá bók: 

Já, þetta gæti verið áhugavert lesefni. Ætti ég ekki bara að kaupa 

þessa bók? Þá svona, en ég er voða fljótur að taka bækur. 

Garðar (63) er í leshring og þar eru mörg sem lesa æði margt, að hans mati. Hann 

telur sig ekki lesa eins mikið og mörg þeirra, og hefur minnkað lesturinn með 

árunum þótt hann hafi verið sílesandi sem barn. Þórður (26) hefur alltaf lesið 

mikið og nýtur þess einnig að hlusta á hljóðbækur. Frank (27) er blindur en það 

hefur ekki komið í veg fyrir að hann lesi töluvert og þá aðallega í formi hljóðbóka, 

fyrir utan námsefnið. Að hlusta á hljóðbækur er ferli sem tekur mikinn tíma. Það 

er ekki hægt að skauta yfir blaðsíður eða hraða lestrinum. Upplesarinn les með 

jöfnum hraða og ekki hægt að hraðspóla því þá skilst ekki neitt. Þrátt fyrir að það 

að  hlusta á hljóðbækur sé tímafrekt þá gerir hann mikið af því, því þetta er það 

lestrarform sem hentar best blindum. 

 Algengast er að viðmælendur mínir hafi bækur á náttborðinu sem þeir 

grípa í fyrir svefninn, og oft er rúmið einn af uppáhalds stöðum til lestrar. Álfheiði 

Lóu (23) finnst til dæmis gott að liggja uppi í rúmi með lesbrettið sitt (kindle) og 

sofna út frá lestrinum. Harpa (53) tekur í sama streng. Hún les mikið í vinnunni og 

nýtur þess líka að lesa alls kyns bækur, ekki síst bækur um listir. Hún, eins og 

margir minna viðmælenda, fer ekki að sofa nema hafa lesið nokkrar blaðsíður, í 

það minnsta, uppi í rúmi. 

4.3.2 Uppáhalds höfundar og bókatitlar 

Ýmsir höfundar og bókatitlar voru nefndir til sögunnar í þessari rannsókn og 

smekkur þátttakenda misjafn, eins og von er. Það er heldur ekki óeðlilegt að 

áherslurnar séu ólíkar milli aldurshópa. Því vakti það athygli mína að höfundur 

eins og Enid Blyton, sem gaf út sínar barnabækur fyrst í kringum miðja tuttugustu 

öldina, virtist ná til yngri viðmælenda minna ekki síður en hinna eldri, en það 

voru Garðar (63), Valgerður (57), Harpa (53), Þórður (26) og Álfheiður (23) sem 

öll nefndu Fimm-bækurnar og Ævintýrabækurnar meðal lesefnis úr æsku. Blyton 

náði ekki sömu ofurvinsældunum í Bandaríkjunum, heimalandi Franks (27). Sker 

hann sig talsvert frá öðrum þátttakendum að því leyti að hann kynntist ekki 
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íslenskum bókmenntum fyrr en eftir að hann fluttist til Íslands fyrir fáum árum. 

Enn er takmarkað sem hann hefur getað kynnt sér, því íslenskar hljóðbækur á 

ensku eru af skornum skammti. Hans lestraruppeldi virðist byggjast meira á 

sígildum bókmenntum þar eð hann les stóru nöfn heimsbókmenntanna í skóla, 

eins og Shakespear. 

 Viðmælendur mínir höfðu oft sterkar skoðanir á rithöfundum og verkum 

þeirra. Ástsælustu höfundar þeirra íslenskir eru höfundar eins og Halldór Laxness, 

Þórbergur Þórðarson og Vilborg Davíðsdóttir. Þau voru nefnd af fleirum en einum 

sem uppáhalds höfundar, en mikill fjöldi annarra höfunda var einnig nefndur til 

sögunnar, bæði yngri höfundar og eldri. Valgerður (56) er þó ekki hrifin af 

Nóbelskáldinu og tekur Þórberg fram yfir hann. Hún gefur ekki mikið fyrir 

Guðberg Bergsson, en Garðar (63) nefnir hann sem einn af sínum uppáhalds. Af 

erlendum uppáhaldshöfundum ber hæst þær Isabel Allende og J. K. Rowling, en 

Philip Pullmann, Neil Gaiman og Stephen King koma þar fast á eftir. Enginn einn 

spennu- eða sakamálahöfundur stendur upp úr því þátttakendurnir nefna allir 

sinn hvern höfundinn. Kannski ekki skrítið þar sem útgáfa á slíkum bókmenntum 

er afar blómleg. Þau tala um John Grisham, Stig Larson og Henkell, Dan Brown og 

Kamillu Läckberg meðal annarra. Frank (27) hefur lesið eina bók eftir Arnald 

Indriðason í enskri þýðingu og líkaði hún vel. Harpa (53) hins vegar þolir ekki það 

sem hún kallar söluhöfunda innan glæpageirans, og er hún þá að tala um Arnald 

og Yrsu Sigurðardóttur fyrst og fremst. Álfheiður (23) las bækur eftir Yrsu en hún 

var ekki hrifin, frekar en Harpa. Eldri íslenskir höfundar eins og Fríða Á. 

Sigurðardóttir, Gunnar Gunnarsson og Sigurður Nordal voru líka nefnd, ásamt 

fleirum. 

 Enid Blyton var vinsæll barnabókahöfundur, eins og áður sagði, og fáir 

meðal eldri kynslóða sem ekki kannast við nafn hennar og verk. Álfheiður (23) og 

Þórður (26) lásu líka mikið eftir Enid Blyton. Aðrir barnabókahöfundar sem 

nefndir voru eru Guðrún Helgadóttir og Sigrún Eldjárn og bækur eins og Syrpur 

Andrésar andar voru vinsælar meðal yngri þátttakenda. Bára (27), Álfheiður (23), 

Þórður (26) og Jökull (20) lásu öll Syrpurnar af kappi þegar þau voru börn. Lord of 

the rings, Hobbitinn og The dark material serían voru vinsælt lesefni meðal yngri 
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þátttakenda, sem og Harry Potter. Bára (26) nefnir Þjóðsögur Jóns Árnasonar og 

segist hafa snúið sér að þeim eftir að hún var búin að lesa allt barnaefni sem hún 

gat fundið á almenningsbókasafni heimabæjarins. Garðar (63) var líka hrifinn af 

þjóðsögunum. 

 Sá höfundur sem er í allra mestu uppáhaldi hjá Hörpu (53) er Jón Kalman. 

Hún á ekki til orð yfir gæðum skrifa hans og segist aldrei hafa dottið svona 

kylliflöt fyrir neinum einum íslenskum höfundi fyrr. Valgerður (56) fer mjög 

lofsamlegum orðum um skrif Vilborgar Davíðsdóttur og Álfheiður Lóa (23) tekur í 

sama streng. Valgerður telur jafnframt upp nöfn fjölda íslenskra höfunda sem 

hafa heillað hana og er óspar á lofið. Hún er líka óspör á gagnrýni á þau sem hún 

kann ekki að meta. Jón Gnarr er allt of neikvæður í sínum skrifum, Guðbergur er 

leiðinlegur og Einar Már er ekkert spennandi. Dröfn (26), Þórður (26) og Frank 

(27) nefna enga íslenska höfunda þegar ég bið þau að segja frá sínum uppáhalds. 

Þau lesa frekar bækur eftir erlenda höfunda, þótt það sé alls ekki algilt. Jökull (20) 

er hins vegar með langa upptalningu á merkilegum íslenskum rithöfundum og 

hann les mikið verk bæði ungra skálda, eldri og látinna. 

4.3.3 Uppáhalds bókmenntategundir 

Þótt rannsókn mín beindist einkum að yndislestri bað ég viðmælendur mína 

einnig að segja mér hvað þau væru helst að lesa, svona almennt. Þar kom fram 

að langflest þeirra, eða sex, læsu mikið bækur og annað efni sem sneri að þeirra 

fagi, fræðigreinar og fagbækur. Það er ýmist að þau lesi það heima hjá sér eða á 

vinnutíma. Slíkur lestur tekur óneitanlega tíma frá yndislestrinum, þótt vissulega 

megi segja að í mörgum tilfellum sé lestur fagefnis hluti af þeirra  yndislestri, 

þegar áhuginn er mikill fyrir efninu. Einnig lesa þau mörg vísindagreinar á netinu, 

fræðigreinar og sérfhæft efni. Mörg þeirra nefndu einnig alfræðibækur, lexíkona 

og orðabækur. 

 Þegar kemur að eiginlegum yndislestri tróna spennusögurnar á toppnum 

sem vinsælasta lesefnið. Sakamálasögur eru sú grein bókmennta sem 

þátttakendur rannsóknarinnar lesa einna mest þegar tími gefst, eins og til 

slökunar. Þetta eru sjaldnast krefjandi bókmenntir sem reyna á einbeitinguna, 

heldur er lestur þessara bóka viss hvíld frá amstri dagsins. Allir viðmælendur 
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mínir nefna sakamálasögur, og eru þær í fyrsta sæti yfir afþreyingarbókmenntir. 

Þau eru svo til öll sammála um ágæti spennusagnanna sem í það minnsta 

afslappandi lesefnis. Glæpasögur voru líka nefndar til sögunnar, en þær er oft 

hægt að flokka með spennusögum, þótt spennusögur þurfi ekki alltaf að fjalla um 

glæpi. Jökull (20) tók þetta hins vegar fram: „...ég forðast glæpasögur, eða svona 

dekkara. Ég hef ekki mikinn áhuga á því,“  og var hann sá eini sem það gerði. Bára 

(27) nefndi dálæti sitt á hryllingsbókmenntum, og bæði hún og Frank (27) nefndu 

ameríska höfundinn Stephen King sem dæmi um góðan höfund slíkra bóka. Frank 

kallaði bækur Kings "guilty pleasures," sem vísar til þess að King er ekki jafn 

dáður af öllum í bókmenntaheiminum. Harpa (53) vill ekki lesa íslenskar 

glæpasögur eftir söluhöfunda. Þar séu á ferðinni full mikil formúluskrif sem skilji 

ekkert eftir sig. Harpa er upptekin af því að lestur sé upplifun með það að 

hlutverki að gera lesandann hamingjusaman eða fræða hann um eitthvað sem 

hann vissi ekki áður. 

 Endurminningabækur ýmiss konar og ævisögur voru líka oft nefndar, sem 

og sannsögulegar bækur. Harpa (53) nefndi einnig samfélagslýsingar af ýmsu tagi, 

sem má segja að séu af sama meiði og sagnfræðirit eða bækur sagnfræðilegs 

eðlis sem þau nefna mörg sem eitt af uppáhalds lesefnunum. Garðar (63) er 

sérstaklega hrifinn af efni um heimstyrjaldirnar. 

 Garðar (63), Valgerður (56), Harpa (53) og Þórður (26) nefndu ýmsar 

sígildar barnabækur sem þau hefðu lesið sem börn, án þess þó að skilgreina þær 

bækur sem í uppáhaldi. Bára (27) átti sér uppáhalds barnabækur og er nú að 

safna sígildum barnabókum sem hún geymir og ætlar sér að gefa börnum sínum 

og lesa fyrir þau í framtíðinni. 

 Yngstu þátttakendurnir, Álfheiður (23) og Jökull (20), áttu einnig 

uppáhaldshöfunda og -bækur meðal barna- og unglingabóka. Jökull (20) var 

hrifinn af verkum Sigrúnar Eldjárn og Guðrúnar Helgadóttur. Álfheiður fór líka 

sérstaklega fögrum orðum um bækur Guðrúnar Helgadóttur og minntist þeirra 

með mikilli velþóknun. Annars fannst henni íslenskir höfundar almennt ekki 

kunna að skrifa góðar sögur fyrir unglinga eða börn. Þeir dragi oftast upp 

glansmynd sem standist ekki veruleikann, eða fjalli um efni sem henni finnst 
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óáhugavert eins og að sparka bolta og drekka kakó. Hún vildi lesa raunsæjar 

sögur um ekta líf: „Þorgrímur Þráinsson skrifar bara um [...] [strákinn sem] spilar 

fótbolta og drekkur ekki áfengi og er geðveikt svona, bara með allt á hreinu í 

lífinu [...] Það er roslega lítið grátt svæði í bókunum hans.“ Álfheiði hugnast betur 

þýddar unglingabækur eftir  breska og skandinavíska höfunda. Hún segir:  

Íslenskar unglingabækur [eru] ennþá fastar í því að vera svona, hvað  

kallar maður, dáldið messa yfir manni [...] Í svona bókum sem voru 

þýddar þá finnst manni oft, þú veist, að karakterinn var bara 

mannlegur og hann gerði mistök [...] svo endaði með að foreldrarnir 

komust að öllu [...] þá voru þeir kannski svolítið reiðir, en samt 

einhvern veginn þá redduðust málin. Og þá lærði maður kannski það 

sjálfur að kannski ætti maður sjálfur í vandræðum með að tala við 

foreldra sína. 

Aðrar skáldsagnagerðir flokkast meðal vinsæls yndisefnis. Heimsbókmenntirnar 

og fagurbókmenntir voru nefndar af mörgum. Valgerður (56) nefndi sérstaklega 

að hún læsi sögur íslenskra skáldsagnahöfunda. Ekkert þeirra kannast við að lesa 

leikrit en ljóð eru hins vegar þeim Hörpu (53) og Jökli (20) kær, og fékk Harpa 

mikið ljóðauppeldi þar sem mamma hennar, afi og amma fóru iðulega með ljóð 

sem þau kunnu utan að, og sömdu alls kyns tækifærisljóð. Hún las þó ekki mikið 

ljóð sjálf, en tók ástfóstri við ákveðin skáld. Frank (27) segist ekki lesa ljóð, en 

Garðar (63) er að koma til á seinni árum. Garðar segir: „Nei. Ég er ekki mikill 

ljóðakarl, en ég hérna fékk safnið hennar, Blóðhófnir [...] Já, [eftir] Gerði Kristný 

og mér fannst það æðisleg lesning. Ég var bara alveg heillaður í margar vikur á 

eftir, og og hérna, þannig að ég er ekkert búinn að afgreiða ljóðin, þannig.“ 

Þannig breytist smekkur fólks, og einstök verk geta opnað fyrir manni áður 

ókannaðar bókmenntagreinar. 

 Skáldsögurnar eru alls konar. Ástarsögur tilheyrðu æskuárum Valgerðar 

(56) og Hörpu (53) og voru lesnar grimmt fram undir tvítugt, en síðan ekki söguna 

meir. Valgerður segir nú um ástarsögur: „...get ekki lesið þær sko. Leiðinlegt allt 

svona.“ Og Harpa hafði ákveðnar skoðanir á tilgangi ástarsagna: „Já Theresa 

Charles maður! Ég man eftir því, já. Ég las þetta allt og ég er alveg sannfærð um 

að margt að þessu gerði manni bara ekkert gott. Þetta var bara hugmyndir og 
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staðalímyndir og, og þvæla, sem að hérna var varhugavert að láta í sig, sko. 

Dálítið eins og að éta popp og kók alla daga.“  

 Þórður (26), Frank (27), Álfheiður (23) og Bára (27) nefna fantasíur og 

ævintýri eins og Harry Potter og Hobbitann.  Frank og Þórður eru líka hrifnir af 

vísindaskáldskap. Teiknaðar skáldsögur (graphic novels) eru ekki í uppáhaldi, en 

Jökull (20) hefur kíkt aðeins í nokkrar slíkar af forvitni, en ekki fallið fyrir þeim. 

Jökull hefur tekið fyrir eldri bókmenntir, sem oft hafa viljað falla í gleymskunnar 

dá, en hann vill ekki að góðar bækur gleymist fyrir þá eina sök að vera orðnar 

gamlar. Álfheiður (23) les bækur í anda töfraraunsæis, Bára (27) hrífst af  

heimspekilegum bókum og Dröfn (26) af sannsögulegum bókum eða fyndnum. 

Þórður er hrifinn af örsögum, þar sem margt kemur fram í stuttum texta. 

 Álfheiður (23) og Harpa (53) segjast ekki þola óþarfa málæði í bókum. Það 

geri ekki annað en að taka dýrmætan tíma frá þeim, og eins og kemur fram í kafla 

4.3.5 getur hann verið af skornum skammti. Harpa er mjög hrifin af hnitmiðuðum 

skáldsagnatexta og finnst ekki verra ef húmorinn er skammt undan. Það eiga þær 

Dröfn (26) sameiginlegt. 

 Þjóðsögurnar og Íslendingasögurnar eru sérstakur kapítuli. Fólk er 

annaðhvort hrifið af þeim eða vill þær alls ekki. Jökull (20) vandist á að lesa 

Íslendingasögurnar þegar frændi hans gaf honum sérstaka barnaútgáfu sem gefin 

var út þegar hann var á barnsaldri, og hefur hrifningin haldist. Garðar (63) og 

Harpa (53) játa fornbókmenntunum ást sína, en Valgerður (56) segir „þessar 

gömlu fornsögur finnst mér ekki skemmtilegar eins og Njála og Egils saga.“   

 Einnig voru nefndar bækur um Ísland. Það gerði útlendingurinn í hópnum, 

hann Frank (27), eins og geta má nærri. Garðar (63) hefur aftur á móti gaman af 

ferðabókum þar sem höfundur segir frá ferðalögum sínum. Valgerður (56) var sú 

eina sem nefndi áhuga á bókum um mataræði, heilbrigðan lífsstíl og hreyfingu, 

og það nýjasta: mindfulness. Þetta er efni sem vekur áhuga margra nú, og tekur 

upp mikið hillupláss í bókabúðum. Valgerður sagðist eiga dágott safn bóka um 

efnið, og kaupir sér svo til allar bækur sem koma út á íslensku, auk þess að kaupa 

áhugaverðar bækur á ensku líka. 
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 Bækur mega líka gjarnan vera dálítið fallegar og vandaðar, prentaðar á 

gæðapappír og með fallegum myndum. Það spillir allavega ekki fyrir, að áliti 

Hörpu (53). Bókin sjálf, sem hlutur, getur staðið ein og sér sem listaverk. 

 Einu tímaritin sem tveir viðmælendur mínir játuðu að vera áskrifendur að 

voru Hús og híbýli og erlent tímarit um ljósmyndun. Þau lesa hins vegar öll tímarit 

ef þau komast í þau hjá öðrum eða þar sem þau liggja frammi á biðstofum. 

4.3.4 Bókaklúbbar og leshringir 

Lestur er í grunninn einmanaleg athöfn, eitthvað sem maður gerir einn. Þátttaka í 

leshring klippir einsemdina í burtu og lestrarupplifunin verður samfélagslegt 

fyrirbæri. Hér sameinast þættir sem mörgum eru kærir: að eiga stund með 

sjálfum sér og bók, og að eiga stund í samfélagi við aðra. 

 Bára (27) og Garðar (63) eru bæði í leshringjum. Þau fá mikið út úr þeirri 

þátttöku. Bára er í hóp sem var myndaður á netinu og þar fara oft fram fjörugar 

umræður, en einnig hittast þau í raunheimum einu sinni í mánuði og fjalla um 

fyrirfram ákveðna bók. Garðar er í tveimur leshópum. Þeir eru opnir öllum og 

starfa á almenningsbókasafni í nágrenni við heimili hans. Hann hefur fengið mikið 

út úr þátttökunni, bæði lesið góðar bækur sem hann ella hefði varla valið, en 

einnig er honum samveran við aðra í hópunum mjög kær. Hann hefur mætt 

reglulega um árabil og margir aðrir meðlimir einnig, svo það hefur myndast góður 

vinskapur og samkennd innan hópanna. Garðar segir að oft sé ekkert endilega 

verið að tala um bók mánaðarins, heldur fer spjallið vítt og breytt í allar áttir. Það 

er það sem er svo gaman og gefandi. Ég gef honum orðið: 

Ég er í tveim lestrarklúbbum, og les sitt hvora bókina mánaðarlega 

mætti ekki síðast [...] af því ég var lasinn. Og það er nú svona, þetta er 

mjög gefandi og og skemmtilegur félagsskapur og umræðurnar fara 

oft langt, langt út fyrir efnið. Og við sitjum þarna í tvo, kannski á 

þriðja tíma og ræðum málin bara. Nú og, og það, það er mjög 

skemmtilegt og gefandi og kannski ekki alltaf ræddar bókmenntir.  
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Hópur Báru er með ákveðna sérhæfingu og les eingöngu eina gerð bókmennta. 

Þar hefur því safnast áhugafólk um þessa ákveðnu bókmenntagrein og er það 

áhuginn á henni sem sameinar hópinn. 

 Í febrúar 2016 gerði ég þátttökuathugun hjá leshring á bókasafni. Þar fór 

fram venjulegur fundur þar sem fjallað var um nýlega bók eftir Jóhönnu 

Kristjónsdóttur. Upplifun mín af þeirri fundarsetu var að öllu leyti sambærileg 

lýsingum Garðars af sínum hópum. Ekki mættu allir félagarnir á réttum tíma en 

voru að smá týnast inn eftir því sem leið á fundinn. Þau heilsuðust með miklum 

kærleikum og tekin var smá samantekt á því sem búið var að fjalla um fyrir þá 

sem komu aðeins seinna. Umræðurnar fóru vítt og breytt og oft var eitthvað 

atriði úr bókarumfjölluninni sem kveikti athugasemd utan við efnið og kom af 

stað nýjum umræðum um önnur minna skyld málefni. En alltaf var einhver sem 

tók sig til og kom þeim aftur á sporið. Hópurinn var ekki stór, en þá verður nándin 

milli þátttakenda meiri og allir geta notið sín. Jafnrétti ríkir og hafa allir jafnan 

tillögurétt að vali á bókum. Þessi starfsemi er skemmtileg viðbót við annað sem 

bókasafnið býður upp á og skapar samfélag fyrir bókelskandi notendur. 

4.3.5 Tími, tímaleysi og áhrif náms og vinnu á lestur 

Margir þátttakenda höfðu á orði að þá langaði til að hafa meiri tíma til lestrar. 

Bækur eiga það til að safnast upp hjá fólki og bíða þess að verða lesnar. 

Tækifærin til lestrar koma misauðveldlega og oftast er um að kenna mikilli vinnu, 

annað hvort í námi eða starfi. Í samtali mínu við Báru (27) kom fljótlega fram 

þessi spurning um tíma. Ungt fólk eins og hún sem er að koma undir sig fótunum 

hefur gjarnan fáar tómstundir, og margt virðist þurfa að sitja á hakanum eða bíða 

betri tíma. En hvenær kemur hann? Bára vill gjarnan hafa betri tíma til lestrar og 

segir að margt hafi þurft að bíða sökum tímaskorts. Hún er komin með langan 

lista af bókatitlum sem hana langar til að lesa. ,,Það er alltaf að bætast við. Ég er 

með GoodReads lista og þar er alveg bara einhverjar 150 blaðsíður á, nei hérna 

bækur á To read listanum og alltaf að bætast við þannig að ... ha ha“ gantast 

Bára. Bókalistinn var langur en hún hafði einnig á orði að sér hefði fundist 

frábært að klára námið. Þá gat hún gert sér vonir um að eiga meiri frítíma. „Mér 

fannst það æðislegt þegar ég kláraði námið og fór út á vinnumarkað að hafa bara 
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frítíma til að lesa það sem mig langaði til.“ Þessi góða tilfinning að mega gera það 

sem maður vill, að hafa lokið áfanganum. Það er kominn tími fyrir allt sem setið 

hefur á hakanum - eins og lestur. En staðreyndin er oft önnur. Eftir að skólanum 

er lokið tekur við uppeldi lítils drengs og tíminn flýgur áfram. Bára segir: „Þannig 

að ég hef svona ekki haft voðalega mikla orku svona með einn eins árs hérna, 

þannig að, þannig að ég er eiginlega, já ég er ekki að ná að lesa eins mikið og ég 

myndi vilja.“ 

 Það er fleira en uppeldi barna sem tekur tíma fólks og þetta tímaleysi er 

ekki bundið við ungt fólk sem er að koma undir sig fótunum. Valgerður (56) les 

alltaf fyrir svefninn. Mismikið, en alltaf eitthvað. Henni finnst hún lesa mikið, en 

það er oftast bundið við þennan tíma fyrir svefninn. Sem barn minnist hún þess 

að hafa gjarnan lesið heilan laugardag eða heilan sunnudag, en það heyrir til 

liðinni tíð. Það er svo margt sem stendur fólki til boða sem ekki fannst áður. Vel 

sést hversu hratt tíminn flýgur þegar tekið er til í gömlum skápum eða hillum sem 

ekki hefur verið skoðað í árum saman. Valgerður segir hér frá: 

Ég er með rykfallnar gamlar bækur sem ég hef átt síðan ég var 

unglingur, sem ég hef bara ekki opnað, og það, ég þarf að losa mig við 

það sko. Og ég átti til dæmis ritgerðir og efni og glósur og alls  konar, 

búin að drusla þessu með mér um allt í kössum. Ég bara, svo árum 

skipti, það var bara átak: Valgerður, þú ert búin að vera með þetta í 

kassa hérna í tuttugu ár og aldrei tekið þetta upp, hentu þessu. 

Þannig að ég er að hugsa um að taka svolítið til í sumar og grisja. 

Álfheiður (23) les ákaflega mikið en hún á það til að taka tarnir og einsetja sér að 

klára bókaflokk eða bækur einhvers höfundar. Hún safnar því ekki endalaust inn á 

bókalista framtíðarinnar, heldur nær hún að „lesa upp“ inn á milli. Dröfn (26) er 

ekki með langan lista bóka sem hún á eftir að lesa, en hún minnist á að vinkona 

hennar bendi henni á hvaða bækur hún „þurfi“ að lesa. Dröfn hefur hins vegar 

ekki tök á að lesa allt sem hún mundi vilja. Hún kemst hreinlega ekki yfir það. 

 Ungu konunum þremur, Báru, Dröfn og Álfheiði, kemur saman um að þær 

hafi lítið lesið á unglingsárunum. Þá tók við tímabil þar sem námið tók sinn toll af 

tíma þeirra, og vissulega þurfti að lesa fyrir skólann en þar fyrir utan var annað en 

lestur sem átti hug þeirra allan. 
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 Ásókn í meiri tíma til lestrar virðist ekki bundin við eitt æviskeið frekar en 

önnur. Ungt fólk ver gjarnan tíma sínum í að koma undir sig fótunum, vinnur 

mikið og stundar nám. Þau horfa til framtíðar þar sem þeim gefist betri tími til að 

sinna hugðarefnum, þar með talið lestri. Um miðjan aldur fer þrekið hins vegar 

minnkandi hjá mörgum, en enn er unninn langur vinnudagur og staflinn af 

ólesnum bókum hækkar. Við náum ekki í skottið á tímanum og sama hversu 

afstæður hann er þá bætist aldrei við stundirnar í sólarhringnum. Það er því ráð 

að fresta ekki því sem viljinn stendur til, heldur sinna lestrinum jöfnum höndum 

út lífið. 

4.3.6 Skrifað fyrir skúffuna 

Athyglisvert var að uppgötva hversu margir viðmælenda minna höfðu einhverja 

reynslu af skapandi skrifum. Lestur og skriftir haldast í hendur, og víst er að 

enginn rithöfundur stekkur fram fullmótaður út úr tómi. Það er í raun lesturinn 

sem skapar höfundinn. Ást á bókum og lestri leiðir því gjarnan til tilrauna á 

ritvellinum. 

 Frank (27), Jökull (20), Harpa (53), Garðar (63) og Álfheiður (23) hafa öll 

reynt sig við skriftir. Ekkert þeirra hefur þó gefið út efni, utan Harpa sem þýddi 

barnabók sem gefin var út fyrir þrettán árum. Harpa hefur ekki lagt sig eftir 

frekari skrifum, öðruvísi en að semja tækifærisvísur til vina sinna. Hún hefur 

gaman af því en kallar þær leirburð. Harpa  telur sig ekki hafa nægilega knappan 

stíl til að geta skrifað texta sem hún væri ánægð með og myndi sjálf vilja lesa. 

Hún elur því ekki með sér rithöfundadrauma.  

 Frank (27) skrifaði drög að skáldsögu fyrir nokkrum árum síðan á dauðum 

tíma í vinnunni og segist aðspurður eiga þau einhvers staðar liggjandi. Hann veit 

ekki hvað hann ætlar að gera með þessi skrif sín og hefur engum sýnt þau, en 

segist þó gjarnan vilja skrifa meira í framtíðinni.  

 Jökull (20) er staðráðinn í að verða rithöfundur og ljóðskáld. Hann hefur 

skrifað hvort tveggja ljóð og prósa og er komin langt með skáldsögu. Hann var þó 

ekki farinn að tala við útgefanda þegar viðtalið var tekið. Ýmsir í hans innsta 

hring, vinir og ættingjar, hafa lesið skrifin hans og hvatt hann áfram. Hann lærir 

margt af því sem hann les og velur fjölbreytt lesefni. 
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 Garðar (63) samdi eitt sinn sögu þegar hann var á sjónum. Hún átti að 

gerast um borð í bát og ýmsir hrollvekjandi atburðir áttu sér stað. Hann talar ekki 

um að hafa skrifað annað en þessa sögu, en hann lýsti henni nokkuð ýtarlega og 

mundi söguþráðinn vel. Hans sköpunarkraftur hefur fundið farveg í ljósmyndun í 

seinni tíð, en hann hafði gaman af að rifja upp þessar tilraunir sínar á ritvellinum. 

 Álfheiður (23) tók saman texta eftir sig og gerði bók til gamans, gaf hana 

út rafrænt og sendi völdum einstaklingum, vinum og fjölskyldu. Álfheiður sagði 

mér að hún hefði „sem sagt skrifað ágætlega mikið sjálf, eða þú veist, bara svona, 

upp á gamanið, og einhver tímann einmitt, fyrir einhverja nokkra vini og 

vandamenn, þá tók ég saman rafbók um það.“ Hún hefur líka þýtt töluvert fyrir 

félagasamtök sem hún er í. Þegar hún var spurð hvort hún væri búin að ákveða 

með framhaldsnám svaraði hún: „Mig langaði að fara í þýðingar.“  

4.3.7 Samantekt 

Mikill lestur einkenndi æskuár viðmælenda minna. Þau áttu ekki í erfiðleikum 

með að nefna fjölda bókatitla og höfunda sem þau höfðu dálæti á og höfðu lesið í 

gegnum tíðina. Lesmagnið hefur minnkað með árunum því tíminn á það til að 

taka sinn toll og krefjast athygli manna, svo að hugðarefni eins og yndislestur 

þurfa að sitja á hakanum. Mörg hafa reynt sig við skriftir, án þess þó að ætla sér 

neitt meira með það en ánægjuna af að skapa. Þátttaka í leshring er einnig með 

þeim formerkjum að hafa gaman af lestri og eiga samfélag við aðra lesendur með 

sömu áhugamál. 
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5 Umræður 

Hér hafa niðurstöður þessarar rannsóknar um lestraráhuga og lesmynstur 

fullorðinna verið kynntar og þá er komið að umræðum þar sem niðurstöðum 

mínum og fræðilegri umfjöllun verður tvinnað saman. Þrír meginþættir komu í 

ljós við greiningu viðtalanna. Fyrst er að nefna áhrif fjölskyldu á lestraruppeldi og 

framtíðar lesáhuga barna. Næst er aðgengi að lesefni og hvernig fólk sækir sér 

það. Í þriðja lagi er lestrarhegðun viðmælendanna skoðuð. 

 Rannsóknarspurningarnar eru tvær. Sú fyrri er Hverjar eru lestrarvenjur 

fullorðins fólks og hvernig hafa þær þróast? og hin síðari Hvað hefur stuðlað að 

áhuga fyrir lestri og hvernig er honum viðhaldið? Þessum spurningum verður ekki 

svarað öðruvísi en fyrir þá einstaklinga sem tóku þátt í þessari eigindlegu 

rannsókn og gefa með því innsýn í hegðun fullorðinna lesenda. 

5.1 Áhrif fjölskyldu á lestraráhuga í æsku 

Þátttakendur áttu ekki í neinum vandræðum með lestrarnámið. Annað hvort 

voru þau búin að læra að lesa áður en þau komu  í skóla, eða þau lærðu það á 

fyrsta skólaárinu. Tíðar heimsóknir á bókasöfn í æsku virðast hafa stutt við 

lestrarnámið, auk þess sem foreldrar og systkini, afar og ömmur komu þar við 

sögu. Þau minntust þess öll að lesið hafði verið  fyrir þau og þá gjarnan fyrir 

svefninn. Þetta voru gæðastundir sem vöktu notalegar tilfinningar. „Eitt af því 

sem talið er að hafi áhrif á lestraráhuga barna er ef lesið er fyrir þau þar til þau 

geta sjálf farið að lesa sér til ánægju“ (Ágústa Pálsdóttir, 1998b).  Ágústa segir 

einnig frá því að samkvæmt niðurstöðum sínum hafi bókasafnsferðir verið 

algengar hjá öllum börnum sem voru áhugasöm um að lesa (1998b). Hvers konar 

upplestur fyrir börn eflir áhuga þeirra og styrkir þau í námi.  

 Bára rifjaði einnig upp lestur framhaldssögu í skólanum, bæði í 

nestistímum og handavinnu. Kennarinn las þá fyrir þau og oft var hlegið dátt og 

haft gaman, því kennarinn valdi skemmtilegar sögur sem vöktu kátínu. Mikilvægt 
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er að lesefnið haldi áhuga barnanna og sé skemmtilegt (Reeves, 2004). Ekki er 

heldur gott að þröngva sínu áhugasviði upp á aðra lesendur. Þeir verða að finna 

sér sitt uppáhald sjálfir (Reeves, 2004).  

 Foreldrar, sem og aðrir sem standa börnum nærri, gefa þeim mikilvægt 

fordæmi með því að vera sýnileg við lestur. Jákvætt viðhorf í garð lesturs er 

auðvitað líka ómetanlegt. Þátttakendur rannsóknar minnar búa að því að  hafa 

haft góða bakhjarla sem bæði lásu fyrir þau og með þeim, fóru með vísur og 

sýndu því áhuga sem þau voru að lesa. Kennarar geta stutt við yndislestur með 

því að hafa reglulega lestrarstundir með frjálsu bókavali, þar sem nemendur sitja 

hljóðir og lesa (Pilgreen, 2000). Álfheiður fékk mikinn stuðning frá kennurum 

sínum í grunn- og framhaldsskóla þegar þeir leyfðu henni að lesa frjálst ef hún 

var búin með önnur verkefni eða komin á undan samnemendum sínum.  

5.2 Aðgengi að lesefni 

Í grein frá árinu 2014 er greint frá rannsókn sem skoðaði áhrifin á námsgengi 

barna ef annars vegar var stórt bókasafn á heimilum þeirra og hins vegar lítið 

sem ekkert til af bókum. Áhrifin voru skoðuð út frá því hvort greina mætti áhrif út 

frá stéttarstöðu einnig, þannig að þeir sem væru af efnameira foreldri og ættu 

fleiri bækur hefðu jafnframt forskot og fengju sérstaka meðferð innan 

skólakerfisins út á sína stöðu. Var það bókaeignin sem slík sem hafði áhrif, eða 

var það af hvað stétt viðkomandi var? Niðurstaða þeirra var sú, eftir samanburð 

milli margra landa og af misjöfnu þróunarstigi, að bókaeign inni á heimilum 

nemenda hefði áhrif á námsárangur, burtséð frá stétt (Evans, Kelley og Sikora, 

2014).  

 Álfheiður hefur litla þörf fyrir að eiga bækur í pappírsformi eftir að hún 

flutti að heiman en hefur engu að síður mjög gaman af að þræða stórar 

bókabúðir erlendis og skoða úrvalið. Á æskuheimili hennar voru bækur út um allt 

og hefur hún notið góðs af því, enda mikill námsmaður. Sama má segja um Jökul 

og Þórð, en á heimilum þeirra var mikill fjöldi bóka og úrval gott. Áberandi er 

þessi tilfinning að líða vel innan um bækur og vilja handfjatla þær. Má ímynda sér 

að áhugaverðara sé að skoða snjáða bók sem bersýnilega hefur verið lesin en að 

velja sér bók með því að smella á hlekk á rafbókasafni fjölskyldunnar. Það gengur 
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hægt að innleiða nýja tækni og eru rafbækurnar lítið notaðar af flestum 

þátttakendum rannsóknarinnar. 

 Bókasöfn eru stærsta og fjölbreyttasta uppspretta bóka sem fullorðnu 

fólki býðst. Útlánum fer ekki fækkandi í borginni, segir Pálína Magnúsdóttir 

borgarbókavörður á málþingi um stöðu almenningsbókasafna á landinu sem 

haldið var 2013 (Pálína Magnúsdóttir, 2013) Þó má sjá, þegar litið er á ársskýrslur 

einstakra landsbyggðabókasafna, að raunin er víða önnur úti á landi.  Í 

meistaraverkefni Nönnu Guðmundsdóttur, sem birt var fyrr á þessu ári, voru týnd 

til atriði sem fólk setur fyrir sig, og veldur áhugaleysi á bókasöfnum. Þar á meðal 

er of stuttur útlánatími, óhentug staðsetning safns og tímaleysi. Einnig kýs fólk 

oft frekar að útvega sér lesefni eftir öðrum leiðum, eins og að kaupa það í 

bókabúðum. Þannig er hægt að lesa bækurnar aftur við hentugleika, lána þær 

áfram til vina, hafa til skrauts heima hjá sér, og sumum finnst að bækurnar 

endurspegli sjálfsmynd þeirra (Nanna Guðmundsdóttir, 2016). Viðmælendur 

mínir geta margir skrifað undir þessar hugmyndir. Einnig mætti bæta við 

dagsektum á bókum, því það er atriði sem er veldur kergju meðla sumra 

lántakenda, þar á meðal hjá Valgerði. Hún snarminnkaði heimsóknir á bókasöfn 

eftir að það kom æ oftar fyrir að hún skilaði bókum of seint. 

Vanskilaupphæðirnar gátu orðið háar. Valgerður kaupir oft bækur, bæði fyrir sig 

og líka gjarnan til gjafa. Harpa lítur hreinlega á bókakaup sem réttlætismál. Henni 

finnst líka gott að hafa bækur í kringum sig á heimilinu og segir að þær skapi 

notalega stemmingu. Aðrir þátttakendur kaupa sjaldnar pappírsbækur og tala um 

hátt verð á þeim sem helstu hindrun. Bókamarkaðir bókaútgefenda eru vel sóttir 

og þar finnur Bára oft gersemar  í safnið og Valgerður kaupir þar gjarnan bækur 

til gjafa. Bækur eru vinsælar til jólagjafa, og gera viðmælendur mínir það bæði að 

gefa bækur og fá þær. Sumum fannst ekki hægt að hugsa sér jólin án bóka og 

lesturs. Enn er því ekki útdauð sú hefð sem sannaðist með rannsókn Sigrúnar 

Klöru frá jólunum 1996 (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1998). Öll stunduðu þau 

bókasöfnin stíft sem börn, en í dag er það Garðar sem fer einna oftast á 

bókasafn. Álfheiður hefur ekki gefið sér tíma til að verða sér úti um nýtt 

bókasafnskort eftir að hún flutti, enda er hún í námi og vinnu og upptekin eftir 
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því. Bókasafnsnotkunin hefur minnkað hjá þeim flestum eftir að þau náðu 

fullorðinsaldri. 

 Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum var algengt að fjöldi bóka sem 

mátti fá að láni hverju sinni á bókasöfnum væri takmarkaður. Nú má spyrja sig 

hvort það sé hlutverk bókasafna að hafa vit fyrir lánþegum sínum, eða hvort ekki 

sé rétt að treysta þeim sjálfum til að ákvarða þann fjölda sem þeir komast yfir að 

lesa á útlánatímanum. Fólk finnur sér gjarnan leiðir til að fara fram hjá slíkum 

reglum hvort sem er. Ritskoðunartilburðir ættu að heyra sögunni til, en ef 

einhver á að setja reglur um lestur barna er sjálfsagt að það sé hlutverk 

forráðamanna en ekki starfsmanna bókasafna. Varla er það hvetjandi til lesturs 

að undanskilja spennandi bækur. Starfsmenn sem slíkt gera fara þar með út fyrir 

valdsvið sitt eins og það er skilgreint í siðareglum bókasafns- og 

upplýsingafræðinga, þar sem segir í fjórðu grein: Félagsmanni ber að rækja starf 

sitt af vandvirkni og trúmennsku og sýna notanda virðingu án tillits til aldurs, 

kyns, kynþáttar, stjórnmálaskoðana, trúar, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu hans. 

Einnig kemur fram í siðareglunum að upplýsingafræðingum beri að hvetja til 

bóklestrar (Upplýsing, e.d.). 

 Lestur tímarita er í algjöru lágmarki meðal viðmælenda minna. Einungis 

tvö þeirra fá tímarit í áskrift. Þau lesa greinar og fréttir á netinu, og er það í 

samræmi við niðurstöður rannsókna á nethegðun almennings (Holmquist, 

Holsanova, Barthelson og Lundquist, 2003). Lestur á dagblöðum í pappírsformi 

fer minnkandi, en Valgerður vill þó ennþá lesa fréttablöðin á pappír á meðan 

öðrum viðmælenda minna er sama. 

 Rafbækur eru ekki mikið lesnar almennt af þátttakendunum. Álfheiður 

sker sig þó úr hvað það varðar, en hún á kindle og kaupir sér gjarnan ódýrar 

rafbækur á Amazon. Staða íslenskra rafbóka hefur lítið breyst frá útgáfu fyrstu 

rafbókarinnar, en í byrjun fyrsta áratugs 21. aldar gaf Edda útgáfa út þrjár 

rafbækur fyrir einn af fyrstu rafbókalesurunum. Fyrsta íslenska rafbókin fyrir þá 

rafbókalesara sem mest eru notaðir nú kom út í lok árs 2010 (Dröfn 

Vilhjálmsdóttir, 2013). Dröfn (2013) segir bókaútgefendur óttast afritun rafbóka. 

Ekki hefur þó borið á sviksamlegu hátterni hér á Íslandi, og því er þessi ótti 
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hugsanlega ástæðulaus. Hjá Dröfn (2013) kemur fram að íslenski 

bókamarkaðurinn sé lítill, kostnaðarsamt sé að gefa út fyrir svo lítinn markað, og 

telji því íslenskir bókaútgefendur lítinn efnahagslegan hvata að útgáfu rafbóka. 

5.3 Lestrarhegðun viðmælenda 

„Að lesa bók er eins og að endurskrifa hana fyrir þig eina. Allur skáldskapur ætti 

að enda á óræðan máta. Þú færir inn í söguna, og hvað annað sem þú lest, alla 

þína reynslu af heiminum.“ Þetta er haft eftir ensku skáldkonunni Angelu Carter 

(1940-1992), og víst er að hægt er að taka undir þau vísu orð. Þetta er reyndar 

góð lýsing á áhrifum yndislestrar.  

 „Kjarninn, þegar lesið er bókmenntaverk, er það samtal sem verður til 

milli lesandans og uppbyggingar verksins. Skoðun á bókmenntaverki skyldi ekki 

einvörðungu beinast að sjálfum textanum, heldur skyldi að jöfnu skoða hvernig 

brugðist er við honum. Textinn sjálfur býður aðeins upp á kerfisbundna nálgun að 

því, hvernig nálgast má fagurfræði hans í verkinu“ (Bennett, 1995). Lesandinn 

setur það inn í textann sem honum hentar, út frá eigin reynsluheimi (Certeau, 

1984 og Ross, 2009). Þegar texti er lesinn ræðst það af fyrri reynslu lesandans 

hvernig viðbrögð  hans verða. Viðmælendur mínir bregðast afar misjafnlega við 

því sem þau lesa og áhugasvið þeirra eru mismunandi. Rithöfundur sem nær að 

snerta við stórum hluta lesenda sinna hefur slegið á einhvern sammannlegan 

streng. Eitthvað sem allir þekkja, hver á sinn hátt, og ná að tengjast efninu. 

Garðar er heillaður af sögulegum bókum um stríðsárin, yngri þátttakendurnir 

nefna fantasíur, ævintýri og vísindaskáldsögur, öll muna eftir barnabókunum sem 

þau lásu ung. 

 Þátttakendur töldu sig yfirleitt lesa svipað magn eða meira en fólkið í 

kringum þá. Ekki var farið út í nákvæma skilgreiningu á því hvað teldist mikið, 

heldur var þetta huglægt mat þeirra sjálfra. Á námsárunum minnkaði 

yndislesturinn töluvert, en þá glugguðu þau í glæpasögur sér til afþreyingar og til 

slökunar. Á námsárunum gafst þeim þó lítill tími í lestur á öðru en 

námsbókunum. Oftast var þó gluggað í bók uppi í rúmi fyrir svefninn, og hélst sá 

siður fram eftir ævinni. Sum þeirra nefndu það sem ástæðu fyrir að kjósa pappír 

umfram rafmiðla, það væri svo óþægilegt að halda á lesbrettum í rúminu og 
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birtan frá skjám tölvubretta væri óþægileg. Álfheiður nefndi þó að sér þætti 

þægilegt að sofna út frá lestri af kindle. 

 Æði margir höfundar voru nefndir til sögunnar þegar umræðan færðist að 

uppáhalds efni, jafnt erlendir sem innlendir höfundar og margir bókatitlar einnig. 

Þeir sem nefndir voru oftar en tvisvar voru jafn ólíkir höfundar og Isabel Allende, 

Stephen King, J. K. Rowling og Laxnes. Af bókmenntategundum voru spennu- og 

lögreglusögur nefndar, en einnig ævintýrabækur, skáldsögur, sannsögulegar 

bækur og æviminningar. Þetta eru bara lítil dæmi sem lýsa áhuga þessara níu 

einstaklinga en ná ekkert út fyrir það. Gaman væri að kynnast þessu betur og lesa 

niðurstöður viðameiri rannsóknar á lestri Íslendinga, þar sem megindlegum 

aðferðum væri beytt. 

 Lestur í frítíma eða yndislestur er oft framkvæmdur í einrúmi. Margir fá 

mikið út úr því að kynnast fleiri lesendum og ræða um bækur, og þá eru leshringir 

kjörinn vettvangur. Garðar og Bára eru þau einu sem eru í leshringjum, og bæði 

eru mjög ánægð með veru sína þar. Valgerður og Dröfn tala hins vegar um að 

eiga góðar vinkonur sem þær ræði bókmenntir við og fái gjarnan hjá þeim 

ábendingar um gott lesefni. Konur eru í meirihluta þeirra sem taka þátt í 

leshringjum (Hartley, 2001). Bennett (1995) talar hér um muninn á lestri í einveru 

og samtali við annað fólk, og hvernig útskýringar annarra geta bætt við manns 

eigin skilning: 

Sá augljósi og stóri munur á milli þess að lesa eða eiga í hvers konar 

samskiptum félagslega, er sú staðreynd að lesturinn býður ekki upp á 

aðstæður þar sem horfst er í augu við aðra mannveru. Textinn getur 

ekki aðlagað sig að hverri nýrri manneskju sem verður á vegi hans. 

Fólk í samræðum getur spurt hvort annað spurninga og reynt að 

útskýra mál sitt á skiljanlegan hátt (Bennett, 1995). 

Lesandinn getur hins vegar aldrei séð það á textanum hvort skilningur hans sjálfs 

sé réttur eða rangur út frá forsendum textans. Enginn slíkur rammi er til staðar í 

sambandi lesanda og texta, þvert á móti. „Skilaboðin innan textans sem gætu 

varðað þeirra samskipti [lesandans og textans] birtast hingað og þangað í 

textanum, og því þarf fyrst að safna þessum tilvísunum saman eða byggja upp á 

nýtt áður en hægt er að tala um einhvern skilning“ (Bennett, 1995). 
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 Í þátttökuathugun sem ég gerði hjá leshring almenningsbókasafns fékkst 

staðfest það sem komið hefur fram í rannsóknum um félagslega þörf meðlima. 

Það er samspil ýmissa þátta sem býr að baki þátttöku í leshring, og þar er ást á 

lestri aðeins einn þáttur af mörgum (Hartley, 2001). Leshringir eru frábrugðnir 

öðrum félagsskap eins og saumaklúbbum, prjónahópum, Lyons eða Kiwanis að 

því eina leiti að þeir snúast um lestur. 

 Tímaleysi þátttakenda í rannsókn minni var nokkuð sem opinberaðist 

fljótt. Lengi framan af ævinni er það námið sem tekur allan manns tíma, hjá 

sumum taka svo við foreldraskyldur og því næst eru kraftar manns ómissandi í 

vinnunni. Yndislestur er nokkuð tímafrekur eigi hann að vera stundaður í 

einhverjum mæli. Viðmælendur mínir forgangsraða lesefni sínu eftir mikilvægi og 

áhugasviði, og geyma jafnvel bækur til að eiga til góða. Alla daga gefst þó einhver 

tími til lesturs, og hann er nýttur vel. Bára fer snemma upp í rúm til að lesa þegar 

maður hennar er að vinna á kvöldin, Álfheiður les í vinnunni þegar rólegt er, 

Þórður í strætó, Valgerður og Harpa lesa alltaf eitthvað fyrir svefninn. Þau finna 

sér tíma í amstri dagsins fyrir lestur, og þannig held ég að flest okkar reyni að 

hafa það. Öðru vísi kemst maður aldrei lengra en að taka plastið utan af bókinni. 

 Mér fannst frábært að komast að því að margir viðmælenda minna hefðu 

sjálfir prófað að skrifa. Kannski má segja að það sé rökrétt framhald þess að lesa 

mikið. Að vera ekki bara neytendur heldur einnig gerendur, að skapa.  

 „Bækur eru nauðsynlegar höfundum og lesendum af sömu ástæðu. Hvort 

sem við lesum þær eða skrifum eru þær leið til tjáningar. Kannski sjáum við 

höfundinn bak við orðin, en það er ekki alltaf það sem við leitumst við að gera. 

Kannski má segja að oftast lesum við okkur sjálf inn í textann án þess að gera 

okkur grein fyrir því“ (Jackson, 2001). 
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6 Lokaorð 

Forvitni gerir fleira en að drepa ketti. Með forvitnina að vopni er hægt að komast 

langt í leit að svörum. Hér hafa verið til umfjöllunar lestrarvenjur nokkurra 

fullorðinna Íslendinga og áhugi þeirra á yndislestri. Fimm konur og fjórir karlar 

veittu mér viðtöl, auk þess sem mér bauðst tækifæri til að vera viðstödd fund 

leshóps á almenningssafni. Þessi beinu tengsl við lesendur gáfu mér góða mynd 

af lestraráhuga þeirra, hvers fyrir sig. Í verkefninu fólst fleira en úrvinnsla og 

greining viðtalanna, þótt það hafi verið hvað umfangsmest, og í upphafi ritgerðar 

var tekið fyrir efni af fræðilegum toga. Upplýsingafræðin er lifandi grein og margt 

ritað og rannsakað innan þeirra fræða. Talsverð skörun var þó óumflýjanleg inn á 

svið menntavísindanna, enda lestur tengdur menntunarfræðum órjúfanlegum 

böndum. 

 Skilgreiningar á lestri, læsi og yndislestri voru settar fram auk þess sem 

fjallað var um sögu lestrar og útbreiðslu lestrarkunnáttunnar á síðustu 

tvöhundruð árum. Áhrif prenttækninnar voru tíunduð, jafnt erlendis sem hér 

heima. Fjallað var um hvaða ferli fer í gang við lestrarkennslu og þróunina sem á 

sér stað allt fram á efri ár. Í framhaldi af því var skoðað hvernig best er að haga 

lestrarkennslu ætli menn sér að vekja áhuga á lestri til frambúðar. Einnig var bent 

á hvernig fræðslu- og skemmtigildið helst í hendur í yndislestri. Tölvutækni og 

önnur tækni hefur breytt lestrarhegðun margra og sífellt fleiri rannsóknir beinast 

að áhrifum þess á heilann, sjónina eða skilning á lesefninu, og auk þess að 

aðlögun lesenda að mismunandi miðlum. Stuttlega var fjallað um 

lesendaþjónustu á bókasöfnum og fjallað um lestrarmódel sem fram hafa komið. 

Greint var frá rannsóknum á lestrarhegðun og auk þess litið til íslenskra 

rannsókna á lestri. Að lokum var í kaflanum fjallað um leshringi.  

 Framkvæmd rannsóknarinnar var næst tekin fyrir, og greint frá 

þátttakendum og þeim aðferðum sem viðhafðar voru. Rannsóknarspurningarnar 

eru tvær: 1) Hverjar eru lestrarvenjur fullorðins fólks og hvernig hafa þær þróast 
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og 2) Hvað hefur stuðlað að áhuga fyrir lestri og hvernig er honum viðhaldið? 

Niðurstöðukaflinn fylgir í kjölfarið, en þar eru þemun sett fram og skoðuð, og 

tilvitnanir í þátttakendur varpa frekara ljósi á efnið.  

 Í umræðukaflanum sem næstur var voru niðurstöður rannsóknarinnar 

ræddar og þær skoðaðar í tengslum við fræðin. Þar er betur skoðað hvernig 

fjölskyldan getur haft áhrif á lestraráhuga yngstu kynslóðarinnar, og hvernig 

skólinn getur líka eflt yndislestur barna til framtíðar. Næst var fjallað almennt um 

aðgengi fólks að lesefni og svo hvernig það snýr að viðmælendum mínum. Hvað 

lesa þau? Litið var einnig sérstaklega til bókasafnsnotkunar og hvernig þjónustu 

þar er háttað. Ritskoðunartilburðir sumra safna var rædd, og samspil lesenda og 

texta var því næst skoðað. Leshringir voru líka til umfjöllunar, einnig tími eða 

tímaleysi fólks. Að lokum var minnst á eigin skrif þátttakenda og hugsanlegan 

tilgang þeirra skrifa. 
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Viðauki 1 - Trúnaðaryfirlýsingog samþykki vegna þátttöku. 

 

Háskóli Íslands         Rannsakandi: 

Félags- og mannvísindadeild         Anna Kristín Hannesdóttir 

Upplýsingafræði                kt.040166-5999 

 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku. 

 

 

Undirrituð/-aður samþykkir hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn á 

lestrarhegðun og -venjum fólks að loknum framhaldsskóla, með áherslu á lestur í 

frístundum. 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. 

Þátttakendum verða gefin gerfinöfn og öllum gögnum verður eytt að aflokinni 

afritun og greiningu viðtala. Auk þess verður þess gætt að ekki verði unnt að rekja 

persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararitgerðinni. 

 

Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er í ferlinu óski 

hann þess. 

 

 

 

__________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

__________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

__________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi 

1) Almennt um þátttakandann: aldur, kyn, fjölskylduhagir nú, fjölskyldustærð 

upprunafjölskyldu, menntun, starf, starfshlutfall 

2) Hvað ræður lestrarvalinu? 

3) Hvaða ástæður liggja að baki þess að ákveðið lesefni er valið? 

4) Hefur mikill námslestur haft áhrif á lestrarvenjur fyrstu árin eftir að skóla 

lýkur? 

5) Er komin þreyta í þig? 

6) Lítill lestraráhugi? Eða er loksins kominn tími fyrir yndislesturinn 

7) Hvar finnur þú bækur eða annað lesefni? 

8) Notarðu bókasöfn? Af hverju (ekki) 

9) Hve gömul/gamall varstu þegar þú lærðir að lesa? 

10) Hver kenndi þér? 

11) Hver telur þú að hafi verið mesti áhrifavaldur þinn með tilliti til lestraráhuga? 

12) Geturðu þakkað einhverjum sérstökum fyrir að glæða áhuga þinn á lestri? 

Hverjum? 

13) Er það einstaklingur sem þú þekkir, eða rithöfundur sem þú last? 

14) Hvernig hefur lestrarhegðunin verið á meðan á námi stóð? 

15) Hafa lestrarvenjur breyst eftir að námi lauk? Hvernig? 

16) Telur þú þig lesa meira eða minna en áður? 

17) Telur þú þig hugsanlega lesa meira eða minna en "aðrir"? 

18) Áttu þér uppáhalds staði til lestrar? Hverja? 

19) Hvernig eru lestrarvenjur þínar nú frábrugðnar lestrarvenjum þínum í æsku? 

20) Verða miklar breytingar? Í hvaða átt? Minnkar lestur eða eykst hann? Er hann 

eins? 

21) Er eitthvað sem þú vilt að komi fram umfram það sem komið er? 

22) Er eitthvað atriði sem þér finnst vanta inn í spurningalistann? 
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23) Eitthvað sem þér leikur forvitni á að vita? 

24) Lýstu dæmigerðum lestri yfir daginn 

25) Facebook og annað 

26) Tímarit - bækur - annað 

27) Af hverju skráðir þú þig í hópinn Bókagull á facebook? 

28) Uppáhaldshöfundur - af hverju? 

 


