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Formáli 

Ritgerðin er 30 ECTS - eininga verkefni sem lagt er fram til meistaraprófs til 

fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á 

sérkennslufræði, við Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ritgerð þessi er 

unnin á árunum 2015–2016.  

Í ritgerðinni er sagt frá eigindlegri viðtalsrannsókn en hún var gerð með 

það að markmiði að kanna hugsanlegar ástæður þess að nemendur hætta 

að lesa sér til ánægju og hvað nemendum finnst um lestur. Einnig var 

kannað viðhorf kennara í garð dvínandi lestraráhuga hjá nemendum sem og 

hvað kennarar gera til þess að efla áhuga nemenda á lestri.  

Leiðsagnarkennari var Steinunn Torfadóttir lektor í lestrarfræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og sérfæðingur var Helga 

Sigurmundsdóttir aðjunkt í lestrarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Þeim þakka ég góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Fjölskyldu 

og vinum sem sýndu verkefninu áhuga og studdu mig vil ég einnig færa 

þakkir.  
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Ágrip 

Með þessari rannsókn er markmiðið að skoða helstu ástæður þess að 

nemendur hætta að lesa sér til ánægju. Einnig er markmið að kanna viðhorf 

kennara til dvínandi lestraráhuga nemenda og hvað það er sem kennarar 

gera til að efla áhuga þeirra á lestri. Tekin voru viðtöl við 8 nemendur í 

fjórða og sjöunda bekk og 4 kennara. Rannsóknin er byggð á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum.  

Mikið er fjallað um dvínandi lestraráhuga hjá nemendum í dag. Hér er 

fjallað um hina ýmsu þætti sem tengjast lestri og lestrarnámi barna eins og 

lestur og læsi ásamt þeim lestrarerfiðleikum sem komið geta fram hjá 

nemendum út frá lestrarlíkaninu „The Simple View of Reading“. Einnig er 

mikilvægi lesskilnings og orðaforða nemenda skoðað, lesfimi þeirra og fyrri 

þekking í tengslum við lestur. Áhugahvöt er mikilvæg í öllu skólastarfi og 

verður hún rædd og tengsl hennar við skólastarfið. Einnig verður rætt um 

yndislestur, hvað felst í honum og tengsl hans við skólakerfið.  

Mikilvægt er fyrir alla að átta sig á þeim þáttum sem tengjast 

lestrarferlinu og hvað það er sem haft getur áhrif á framvindu þess. Það er 

margt í nútímaþjóðfélagi sem getur haft áhrif á það hvort og hversu mikið 

nemendur lesa sér til ánægju.  

Rannsóknin sýnir að það er unnið vel með lestur og lestraráhuga í 

íslensku skólakerfi. Þó má sjá að áhugi nemenda minnkar með aldrinum. 

Áhugavert lesefni hefur töluverð áhrif á það hvort nemendur lesa eða ekki, 

sem og tölvur, símar og önnur margmiðlunartæki, sem virðast eiga hug 

nemenda fremur en bókin. Þó voru sumir sem létu þetta ekki trufla sig og 

lásu sér til ánægju.  
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Abstract 

“I just didn´t think anything came out of it … except 
reading.” 

The dwindling interest of students in reading for pleasure and teachers’ 

view of the situation 

 

The goal of this study is to examine the major reasons behind why 

students stop reading for pleasure. Also, the teachers’ views on the 

phenomenon of dwindling reading interest of students were researched 

and what means teachers use to encourage interest in reading. Interviews 

were taken with eight students in grades 4 and 7 and with four teachers. 

The study is based on a qualitative research method.  

Currently, there is an ongoing discourse upon the diminishing reading 

interest of students. This thesis deals with various aspects of reading and 

the process of learning to read. Reading and literacy is discussed, so are the 

reading difficulties that can arise with students using the reading model 

“The Simple View of Reading”. The importance of reading comprehension is 

also examined along with students’ vocabulary, reading skill and previous 

reading-related knowledge. Motivation, important in all schoolwork, will be 

touched upon along with its relation to the schoolwork. Finally, reading for 

pleasure will be discussed, what it involves and how it relates to the school 

system. 

It is important that everyone comprehends the factors of the reading 

process and what can influence its progress. There are many things in 

modern society that can affect whether and how much students read for 

pleasure.  

The study demonstrates good reading-related and motivational work at 

the Icelandic schools researched. However, it is clear that students’ interest 

dwindles with age. Interesting reading material has significant influence on 

whether or not students read, as do computers, mobile phones and other 

multimedia equipment, ostensibly so much more attention demanding than 

books are. Yet there is always a group of pleasure-reading students, 

seemingly less disturbed by technology than the rest is. 
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1 Inngangur 

Lestur er mikilvægur þáttur í lífi hvers einstaklings og eykur hann möguleika 

hans til aukinna lífsgæða hvort sem það er til þekkingaröflunar, 

dægrastyttingar eða varðandi velgengni í framtíðinni. Lestur og lestrarfærni 

er síður en svo einfalt fyrirbæri og margir þættir sem huga þarf að í 

tengslum við lestrarnám. Umskráning, orðaþekking, lesfimi sem og 

lesskilningur eru allt mjög mikilvægir þættir í tengslum við lestrarfærnina 

(Snow, Burns og Griffin, 1998). Mikilvægt er að vera meðvitaður um alla 

þessa þætti sem tengjast lestrarkennslunni til þess að geta gripið inn í sem 

fyrst komi upp einhverjir erfiðileikar hjá nemendum. Ekki er sjálfgefið að 

nemendur lesi sér til ánægju þó að getan sé til staðar. Áhugahvötin er 

mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi og máli skiptir að hlúa vel að henni. Í 

umræðunni í tengslum við lestur barna, kemur það æ oftar fram að margir 

nemendur hætta að lesa sér til ánægju á vissum aldri og lesa því oft aðeins 

það sem þeir þurfa að lesa í tengslum við nám sitt (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2013, bls. 113). Mikilvægt er að hafa í huga að tengja lestur við áhugasvið 

nemenda og hjálpa þeim við að finna lesefni í tengslum við áhuga og hæfni 

hvers og eins.  

Við búum við örar tækninýjungar í þjóðfélaginu í dag sem hafa haft þau 

áhrif að lestur barna hefur minnkað mikið, en nú tíðkast að sjá börn á 

grunnskólaaldri með ýmis konar snjalltæki stóran hluta dags. Börnin eru 

jafnvel tengd alnetinu og öllu því sem þar er að finna (Þorbjörn Broddason, 

Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009, bls. 257–258). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að lestur sé grundvallarforsenda fyrir 

þátttöku í samfélaginu og að undirstaða alls náms sé lestur. Einnig er fjallað 

um að tilgangur lestrarkennslunnar sé meðal annars að efla sjálfstæði 

nemenda, að kenna þeim að beita aðferðum við lestur sem og skilning sem 

hæfir tilgangi lestrar hverju sinni. Einnig muni það nýtast nemendum til 

aukins árangurs í námi. Í Aðalnámsskrá grunnskóla er einnig fjallað um 

hlutverk kennarans en hann á meðal annars að vekja og viðhalda áhuga 

nemenda á námi, skapa nemendum fjölbreyttar námsaðstæður og koma 

þannig til móts við ólíkar þarfir nemenda. Einnig á kennari að vera leiðtogi í 

námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 44,97,99). Mikilvægt er að 

skólastofan sé námshvetjandi fyrir nemendur. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013, bls. 116) er tekið fram að skólastofan eigi að vera vettvangur 

umræðna, lestrar og ritunar, samskipta af ýmsu tagi, þar sem áhugaverð og 
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mikilvæg verkefni eru krufin. Kennarar gegna því veigamiklu hlutverki í 

lestrarnámi barna sem og öllu námi og fer það meðal annars eftir gæðum 

kennslunnar hversu mikill árangur nemenda er í lestrarnáminu (Torgesen, 

2001). 

Áhugi barna og unglinga á lestri er mismikill. Sum börn hefja sína 

skólagöngu og þar með lestrarnám af mikilli tilhlökkun meðan önnur sýna 

lítinn sem engan áhuga. Nemendur sem eru með fína lestrarfærni á yngri 

stigum hætta jafnvel að lesa þegar í efri bekki er komið. Áhuginn í garð 

lestrar dvínar mikið og foreldrar og kennnarar þurfa oft að hafa mikið fyrir 

því að halda þeim við lesturinn. Það virðist sem hin nýja tækni hafi haft þau 

áhrif að lestur minnkar, börn nenna ekki að lesa. Einnig má huga að því 

úrvali lesefnis og hvort það hafi einhver áhrif á lestur barna. Eins og fram 

kemur í Aðalnámsskrá hér að framan þá er það verk kennara að kveikja 

áhuga nemenda á námi og reyna eftir fremsta megni að viðhalda honum. 

Því er mikilvægt að vera opinn fyrir áhuga nemenda er varðar lesefni og 

koma til móts við mismunandi hæfileika, persónuleika og áhugasvið. Ljóst er 

að við verðum að herða okkur í því að reyna að hvetja nemendur til lestrar 

og viðhalda áhuganum. Því er mikilvægt að reyna að greina hvað veldur því 

að áhugi nemenda á lestri dvínar og hvaða ástæður liggja þar að baki. Til 

þess að geta hugsanlega viðhaldið og kveikt áhuga nemenda er mikilvægt 

að vita hvaða leiðir er hægt að fara til eflingar læsis. Lestur er eins og áður 

sagði lykill að framtíð einstaklingsins, þar sem lestur er mikilvægur við 

þekkingaröflun og menntun hvers og eins. Að geta lesið sér til ánægju og 

gagns eykur lífsgæði hjá einstaklingnum og það er enginn vafi á því að 

lestrarfærni hefur áhrif á á þau lífsgæði sem teljast eftirsóknarverð í nútíma 

samfélagi. Lestrarfærni er örlagavaldur er kemur að framtíð einstaklingsins 

þar sem hún eykur meðal annars náms- og atvinnumöguleika. Með því að 

lesa dagblöð, sinna tölvusamskiptum, bankaviðskiptum, afþreyingu eða 

tómstundum af ýmsu tagi, er einstaklingurinn að taka þátt í ýmsum þáttum 

í upplýsinga- og samskiptaþjóðfélagi nútímans (Chhabra og McCardle, 

2004). Lestur er lykill að ótal ævintýrum.  

 

 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Í þessari rannsókn er markmiðið að skoða hugsanlegar ástæður þess að 

nemendur hætta að lesa sér til ánægju. Í fyrsta lagi er markmiðið að kanna 

viðhorf nemenda í 4. og 7. bekk í garð lestrar. Í öðru lagi að kanna viðhorf 

kennara í garð dvínandi lestraráhuga hjá nemendum og hvað kennarar gera 
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til þess að efla áhuga nemenda á lestri. Unnið er út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hver er hugsanleg ástæða þess að nemendur hætta að lesa sér til 
ánægju? 

 Hvaða viðhorf hafa nemendur til lestrar? 

 Hvert er viðhorf kennara til dvínandi áhuga nemenda á lestri? 

 Hvað gera kennarar til að efla áhuga á lestri? 

Rannsókn þessi var eigindleg en tekin voru viðtöl við nokkra nemendur í 4. 
og 7. bekk og kennara í þessum bekkjum. Valdir voru tveir skólar á 
landsbyggðinni. Með því að taka viðtöl og afla gagna má fá innsýn í reynslu 
og upplifun nemenda og kennara. Ekki er hægt að alhæfa um þýði út frá 
viðtalsrannsóknum heldur er markmið aðeins að skoða, skilja, lýsa og túlka.  

 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessari er skipt í átta kafla auk formála, ágrips og heimildaskrár. Á 
eftir inngangi þar sem rannsóknin og viðfangsefnið er kynnt, er fjallað um 
fræðilega þætti sem tengjast rannsókninni. Fræðilega umfjölluninn skiptist í 
sjö undirkafla. Þar er meðal annars fjallað um læsi og lestur sem og lesfimi. 
Einnig er rætt um þá lestrarerfiðleika sem komið geta fram í lestrarfærni út 
frá lestrarlíkaninu „The Simple View of Reading“. Fjallað er um lesskilning 
sem og fyrri þekkingu. Kafli þrjú er um áhugahvötina, áhugahvöt í skólastarfi 
og áhugahvöt og foreldra í uppeldislegu samhengi. Í fjórða kafla er fjallað 
um yndislestur og hvað er átt við með því hugtaki, komið er inn á 
yndislestur í skólastarfi, yndislestur og kennarann og aðferðin SSR 
(sustained silent reading) kynnt, en það er aðferð sem notuð er víðsvegar 
um Bandaríkin til að auka yndislestur meðal nemenda. Í kafla fimm er sagt 
frá rannsókninni; framkvæmd, úrtaki, greiningu gagna sem og siðferðilegum 
álitamálum og takmörkunum. Í sjötta kafli er síðan fjallað um niðustöður 
rannsóknarinnar þar sem fyrst er fjallað um niðurstöður úr viðtölum við 
nemendur en síðan niðurstöður úr viðtölum við kennara. Í sjöunda kafla eru 
niðurstöður síðan ræddar og túlkaðar í tengslum við þau fræði sem búið er 
að kynna. Að síðustu eru lokaorð sem innihalda hugleiðingar rannsakanda 
um viðfangefnið.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verða nefndir þeir fræðilegu þætti sem tengjast 

rannsókninni. Fjallað verður um lestur og læsi sem og þá erfiðleika sem 

nemendur geta átt við að etja í lestrarferlinu. Einnig verður fjallað um 

lesfimi, lesskilning og mikilvægi fyrri þekkingar. 

 

 

2.1 Læsi  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að læsi (e. literacy) sé einn 

af grunnþáttum menntunar. Þar er meðal annars fjallað um að 

grunnþættirnir snúist um læsi menningar, samfélags og umhverfis, með það 

í huga að nemendur læri að byggja sig upp, bæði líkamlega og andlega. 

Þannig verði þeir vel virkir í samfélaginu og geti unnið saman (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2013, bls. 16). Læsi er meðal annars skilgreint 

sem „samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi 

og er því félagslegt í eðli sínu“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 18). 

Einnig er fjallað um stafrænt læsi sem og miðlalæsi og mikilvægi þess að 

nemendur geti tileinkað sér þá færni að geta lesið ólíka texta, hvort sem um 

er að ræða margmiðlunartexta, tónlist eða texta í bók (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 19). Með hugtakinu læsi er útskýrt að 

einstaklingurinn þurfi að geta meðtekið og nálgast vissar upplýsingar með 

því að nýta sér tæknilega færni. Þessi færni hjálpi viðkomandi einstaklingi 

að nálgast upplýsingar í rittáknum, taltáknum, myndtáknum sem og 

hljóðtáknum. Síðan þurfi einstaklingurinn að vinna úr þessum upplýsingum, 

túlka þær og skilja. Læsi er því afar flókin hugræn aðgerð sem byggir á 

samspili margra þátta (Snowling og Hulme, 2005). 

Orðið ‚læsi‘ er skýrt í orðabók sem lestrarkunnátta, eða það að geta lesið 

(Mörður Árnason, 2002, bls, 944). Samkvæmt skilgreiningum OECD (The 

Organisation for Economic Co-operation and Development) á læsi sem 

notuð eru til viðmiðunar í PISA má sjá að hugtakið læsi; 

vísar til getu nemenda til að beita þekkingu sinni sem og hæfni 

í lykilgreinum. Einnig til þess að skilja, greina og tjá á skilvirkan 

hátt lausnir á ýmsum vandamálum í mörgum ólíkum aðstæðum 
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(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013, bls. 9). 

Að verða læs er ferli sem getur tekið langan tíma að ná. Nauðsynlegt er 

að ná tökum á öllum þeim þáttum sem tengjast læsi til þess að geta talist 

læs. Þessir þættir eru meðal annars umskráning, lestur, lesfimi, lesskilningur 

og ritun eða að geta búið til málsgreinar, kafla eða jafnvel bækur. Einnig að 

geta tengt það sem við lesum við reynslu okkar eða fyrri þekkingu. Þetta er 

því bæði ritun og lestur (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Mikilvægur hluti af 

læsi er að geta komið hugleiðingum sínum á blað svo að aðrir skilji. Þannig 

nær einstaklingurinn að miðla því sem hann les til annarra. Ekki er nóg að 

geta lesið sér til ánægju, heldur er líka mikilvægt að skilja það sem lesið er. 

Að vera læs telst til mannréttinda, en segja má að sá sem ekki getur lesið sé 

ansi heftur í lífinu. Því er það að vera læs ákveðið frelsi, en UNESCO lagði 

einmitt áherslu á læsi á árunum 2003–2012 þar sem yfirskriftin var „Læsi er 

frelsi“(Westby, 2012, bls. 163).  

 

 

2.2 Lestur  

Lestur (e.reading) er einn mikilvægasti undirstöðuþáttur í námi barns. 

Lestur er eins og áður segir frelsi að vissu leyti, frelsi til þess að gera það 

sem óskað er, hvort sem það er að lesa sér til ánægju, afla sér þekkingar að 

einhverju leyti eða miðla þekkingu til annarra. Lestur gefur okkur tækifæri 

til þess að læra um söguna, samfélagsfræðigreinar, önnur tungumál, vísindi 

og stærðfræði svo eitthvað sé nefnt. Segja má að einstaklingur verði ekki að 

fullu virkur samfélagsþegn nema hann geti lesið.  

Með lestri er meðal annars átt við það ferli sem nemandi fer í gegnum til 

þess að læra að lesa úr bókstafatáknum eða að umbreyta hljóðum í orð 

samhliða því að vera fær um að skilja það sem lesið er (Gough og Tunmer, 

1986). Lestur er flókið ferli sem margir ná að tileinka sér án nokkurra 

vandkvæða en sumir eiga í erfiðleikum með að tileinka sér þessari flóknu 

færni og baksa jafnvel við það í mörg ár. Þeir þættir sem lestur felur í sér 

eru umskráning eða að breyta bókstöfum í hljóð, lesskilningur og 

stafsetning. Mikilvægt er að kenna umskráningu og leggja mikið í þá 

kennslu. Einnig felst lestur í því að skilja það sem lesið er. Lestur er því ekki 

aðeins að umskrá hljóð í orð, heldur er skilningur stór partur og alveg jafn 

mikilvægur. 



 

19 

Fræðimenn telja að lestur falli undir flóknari starfsemi heilans (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2011). Lestur er ekki meðfæddur heldur þarf að kenna 

nemendum þá færni (Torgesen, 2001). Samkvæmt lestrarlíkaninu „The 

Simple View of Reading“ er talið að bæði umskráning og skilningur felist í 

lestri. Ef annan þáttinn vantar verður enginn lestur og því ekki hægt að tala 

um virkan lestur (Gough og Tunmer, 1986). Einnig felur þessi kenning í sér 

að samband milli lesskilnings og umskráningar breytist út frá færni 

nemenda í þessum þáttum (Cain, 2010, bls. 216).  

Lestur og allt í tengslum við hann, svo sem lestrarerfiðleikar og 

lestraráhugi, hefur mikið verið rannsakaður bæði hér á landi sem og 

erlendis. Umfjöllunarefni nýlegra íslenskra meistararitgerða endurspegla 

mikinn áhuga á þessu málefni enda er lestur undirstaða alls náms. 

Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir (2014) skrifaði um áhuga unglingsdrengja á 

lestri í sinni meistararitgerð. Þar var um eigindlega rannsókn að ræða. Hún 

forkannaði lestrargetu nemenda fyrst með því að leggja spurningalista fyrir 

nemendahóp í sambandi við lestur og lestraráhuga. Þannig voru valdir 

nemendur sem áttu ekki við neina lestrarerfiðleika að etja. Niðurstöður 

voru þær að drengir nenna ekki að lesa nema að það sé eitthvað sem þeir 

hafa áhuga á. Herdís Anna Friðfinnsdóttir (2010) skrifaði um áhrif 

áhugahvatar á lestrarnám nemenda í 6. bekk í sinni meistararitgerð. Hér var 

stuðst við megindlega rannsóknaraðferð. Helstu niðurstöður voru þær að 

meirihluti nemenda taldi sig vera góða lesendur, að þeir hefðu áhrif á hvað 

þeir læsu og að komið væri til móts við áhugahvöt þeirra. Einnig álitaði hún 

að rúmlega 35% nemenda teldu sig slaka lesendur og að þeim fyndust 

verkefnin, sem unnin voru í skólanum, ekki mjög skemmtileg. Taldi hún 

stuðning og hvatningu vanta hjá vissum hluta nemenda. 

Rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2005 þar sem lestrarvenjur ungs 

fólks voru meðal annars kannaðar. Samkvæmt þeirri rannsókn kom í ljós að 

unga fólkið okkar les mun minna í bókum nú en fyrir nokkrum árum. Einnig 

kom fram að tölvunotkun þess er mun meiri en hjá fólki á miðjum aldri. Í 

þessari rannsókn var notast við megindlega aðferðarfræði en 

spurningalistar voru lagðir fyrir 107 nemendur í tveim skólum í Reykjavík 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 60). 

Mikilvægi þess að lestrarkunnátta sé góð er óumdeilanlegt. Nokkrar 

kannanir sem kanna getu nemenda í lestri eru lagðar reglulega fyrir í skólum 

landsins. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

lestrarrannsóknin er ein viðamesta rannsókn í heimi á lestri 

grunnskólabarna en það eru um 40 lönd sem taka þátt í henni. PIRLS 

rannsóknin er lögð fyrir á 5 ára fresti. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá 
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árinu 2006 má sjá að frammistaða íslenskra nemenda stendur í stað á milli 

ára og að stúlkur eru hærri í lesleikni en strákar. Á heildina litið voru 

íslenskir nemendur í 5. bekk í 10. sæti í lesleikni (Brynhildur Scheving 

Thorsteinsson o.flr. 2007, bls. 3–5). Samkvæmt PIRLS er mikill kynjamunur á 

lesleikni á Íslandi.  

Eftirfarandi skilgreining á lesleikni er frá IEA (International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement) og er fremur víðtæk, 

skilgreiningin er byggð á hugmyndum fræðimanna, meðal annars frá Marie 

Clay:  

Hæfni einstaklingsins til þess að skilja og nota ritmál tungunnar 

í samræmi við kröfur samfélagsins eða óskir einstaklingsins. 

Lesendur geta tileinkað sér ólíkan texta og lagt í hann 

merkingu. Þeir lesa til að læra, að taka þátt í samfélagi lesenda 

í skóla og daglegu lífi og þeir lesa sér til ánægju (Brynhildur 

Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson 2007, bls. 7). 

Skilgreiningin felst í því hvað það er að geta lesið. Ákveðið var að notast 

við hugtakið lesleikni á íslensku þar sem talið var að það hugtak gæti 

spannað þessa skilgreiningu en lesleikni merkir einmitt að hafa færni í lestri 

og að geta skilið og nýtt sér texta.  

PISA (Programme for International Student Assessment) er alþjóðleg 

könnun sem einnig er gerð á nokkurra ára fresti um allan heim. Þar er 

könnuð frammistaða unglinga í ríkjum OECD (Efnahags- og framfarastofnun 

Evrópu). Verið er að kanna stöðu nemenda við lok grunnskóla, hvort þeir 

hafi náð að tileinka sér þá hæfni og þekkingu sem þeir þurfa, meðal annars í 

lesskilningi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls 9). Í skrifum Almars og 

félaga, þar sem fjallað er um helstu niðurstöðu PISA könnunar er 

skilgreining á lesskilningi á eftirfarandi: 

Geta einstaklings til að skilja, nota, íhuga og fást við ritaða 

texta til að ná markmiðum sínum, þroska þekkingu sína og 

hæfileika og taka þátt í samfélaginu (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013,bls. 15). 

Þegar kemur að lestri og lestraráhuga þá ber það oft á góma að strákar 

eigi í meiri vanda varðandi lesturinn (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 112). 

Lestrarárangur drengja hefur staðið í stað og ber að líta það alvarlegum 

augum. Samkvæmt PISA-rannsóknum eru stúlkur framar drengjum er 

kemur að lestrarfærninni (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 112, Almar M. 



 

21 

Halldórsson o.fl., 2013, bls. 55). Talið er að þessi munur sé ekki algildur, 

heldur frekar áunninn þar sem munurinn er breytilegur milli landa. 

Ástæðurnar geta verið bæði félagslegir þættir, sem og áhrif menntunar 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 113). Mikilvægt er að hver og einn 

einstaklingur hafi gott vald á læsi í nútíma þjóðfélagi til þess að lífsgæðin 

verði sem best. Því er nauðsynlegt að lögð sé áhersla á lestur á öllum 

skólastigum þar sem lestur er grunnur að námi og menntun einstaklingsins 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 112). 

 

 

2.3 Lesfimi  

Lesfimi (e.fluency) er einn þáttur lestrarfærninnar sem er ekki síður 

mikilvægur en umskráning og skilningur. Lesfimi felst í þeirri færni sem 

byggir meðal annars upp nákvæmni og færni en þessir þættir hafa mikil 

áhrif á og stuðla að auknum lesskilningi (Kuhn, Schwanenflugel og 

Meisinger, 2010, bls. 240). Með lesfimi er átt við þá hæfni að lesa texta 

sjálfvirkt og á öruggan hátt (Walpole og McKenna, 2007, bls. 70). Þegar 

einstaklingur hefur náð góðri lesfimi eykst lesskilningur hans. Einnig er 

fjallað um færni í hrynrænum þáttum tungumálsins í skilgreiningunni. 

Lesfimi samanstendur af þrem meginþáttum.  

 Nákvæmni (accuracy), lestrarnákvæmni er mælikvarði á 

umskráningarferli nemenda þar sem hún felur í sér hlutfall rétt 

lesinna orða.  

 Sjálfvirkni (automaticity), úrvinnsluferli sem inniheldur hraða og 

fyrirhafnarlausa lestrarfærni.  

 Hrynrænn þáttur tungumálsins (prosody) sem felur í sér hljómfall, 

sem dæmi hnig og ris raddar (Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 

93–94).  

 

 

2.4 Lestrarerfiðleikar 

Erfiðleikar við lestur hafa alltaf fylgt lestrarferlinu, þó ólíkar kenningar hafi 

komið fram í tímans rás um orsakir og einkenni þeirra erfiðleika er tengjast 

lestri. Í upphafi héldu menn því fram að þeir sem gætu ekki lært að lesa 

væru með slaka greind eða fengju jafnvel ekki nógu mikla hvatningu. Um 

1890 komu fyrstu kenningar fram um lestrarerfiðleika. Það var enskur 
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læknir, W. Pringle Morgna sem kom meðal annars fram með skilgreiningar á 

lestrarerfiðleikum. Meðfædd orðablinda var skilgreining hans á því að 

drengur, sem var vel greindur, gat ekki lært að lesa (Catts og Kamhi, 2012, 

bls. 46). Þekking og skilningur á því hvernig nemendur læra að lesa hefur 

aukist til muna á undanförnum árum. Að læra að lesa er ekki einfalt ferli og 

erfiðleikar geta komið fram í ólíkum þáttum lestrar. Umskráningarferlið sem 

og lesskilningur eru þeir þættir þar sem erfiðleikar við lestrarfærnina koma 

fram (Catts og Kamhi, 2012, bls. 60–61). Þeir sem eiga í erfiðleikum með 

umskráningarferlið greinast með lesblindu-/dyslexíu. Erfiðleikar með 

umskráningu felst í því að nemendur eiga erfitt með að breyta stöfum í 

hljóð og orð eða að lesa orðin. Undirstaða umskráningar byggir á 

styrkleikum í hljóðkerfi tungumálsins, hljóðkerfisvitundinni. Hljóðavitund, 

sem er undirþáttur hljóðkerfisvitundar, hjálpar nemendum að skilja tengsl á 

milli bókstafa og hljóða við lestur og eykur meðvitund nemenda fyrir 

hljóðum. Ef þessi tækni er ekki til staðar hjá nemendum ná þeir ekki að lesa 

úr bókstafatáknum (Catts og Kamhi, 2012, bls. 58). Umskráning er 

árangursrík leið við að lesa orð og þegar þeirri tækni er náð nær lesandinn 

að lesa úr táknum bókstafanna hindrunarlaust. Þeir nemendur sem ná ekki 

þeirri tækni eiga í miklum vanda með að lesa orðin og greinast með 

lesblindu/dyslexíu. Þeir sem eru með lesblindu geta skilið innihald texta vel, 

svo framarlega sem hann er lesinn fyrir þá. Þessir nemendur geta að 

sjálfsögðu átt við lesskilningserfiðleika að etja, þar sem lestrarreynsla þeirra 

verður lítil og því getur orðaforði og þekking á ritmáli staðnað sé ekkert að 

gert.  

Þeir sem eiga aftur á móti í erfiðleikum með lesskilning, eða skilja ekki 

það sem lesið er, greinast með sértæka lesskilningserfiðleika. Felst það í því 

að nemandinn les texta vel og hefur því góða umskráningartækni, en nær 

ekki að skilja textann í samanburði við jafnaldra sína (Steinunn Torfadóttir, 

2010, bls 31). Erfiðleikar nemenda tengjast ekki aðeins skilningi á rituðum 

texta heldur er skilningur á talmáli heldur ekki góður. Erfiðleikar með 

vinnslu á merkingar- og setningarfræði, ásamt slöku vinnsluminni, eru 

einnig þættir sem nemandi á í erfiðleikum með, en allir þessir þættir 

tengjast lesskilningi (Catts og Kamhi, 2012, bls. 63). Nemendur sem eiga við 

sértæka lesskilningserfiðleika að etja ná því ekki að vinna með 

merkingarlega greiningu en hún felst í því að skilja og ná að endurheimta 

þekkingu úr minninu og tengja hana við það sem lesið er (Kintsch og 

Rawson, 2005).  

Veikleikar er varða lestur eru vel þekktir og mikilvægt er að vera 

meðvitaður um þá. Veikleikar varðandi tungumálið geta bent til þess að 

erfiðleikar gætu verið við lestur hjá þeim nemendum. Rannsókn sem 
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kannaði tengsl á milli lestrar og lestrarerfiðleika sýndi fram á tengsl milli 

veikleika í tungumálinu og erfiðeika með lestrarfærnina. Einnig kom það 

fram að nemendur sem glíma við erfiðleika við lestur gætu haft slakan 

orðaforða. Eins mátti sjá að nemendur sem eiga í erfiðleikum með 

lestrartæknina, það er umskráningu, eiga auðveldara með lesskilning og eru 

með góðan orðaforða og eru því oft yfir meðaltali þegar kemur að þeim 

þáttum (Catts, Adlof og Weismer, 2006, bls. 284).  

 

 

2.5 Undirhópar lestrarerfiðleika 

Samkvæmt lestrarlíkaninu „The Simple View of Reading“ eftir Gough og 

félaga (Hoover og Gough, 1990; Gough og Tunner, 1986), má skipta 

lestrarerfiðleikum í fjóra undirhópa (mynd 1). Þetta líkan er notað til þess að 

flokka erfiðleika í lestri í undirhópa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  Mynd 1. Lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ (Kamhi og 

Catts, 2012, bls 61). 

Talið er að auðvelt sé að greina erfiðleika hjá einstaklingum út frá þessu 

líkani og þar af leiðandi að greina þá þætti sem eru hvað slakastir hjá 

nemendum. Samkvæmt líkaninu eru báðir þættirnir, umskráning og 

skilningur jafn mikilvægir og út frá þeim má greina hvar nemandi er staddur 

í sínu lestrarnámi (Catts og Kamhi, 2012). 
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Líkanið „The Simple View of Reading“ útskýrir að lesskilningur sé afurð 

umskráningar og skilnings á tungumálinu og að því sé sterkt samspil á milli 

lesskilnings og hlustunarskilnings. Eftir að einstaklingur umskráir hljóð í orð 

verður hann að tengja það við málskilning sinn og þekkingu sína til þess að 

vita hverju verið er að miðla. Góður lesandi hefur því bæði góða 

umskráningu og orðaþekkingu sem og góðan skilning á lesefninu.  

Eins og áður er vikið að nota Catts og Kamhi einfalda lestrarlíkanið til 

þess að varpa ljósi á undirhópa lestrarerfiðleika. Í rannsókn þeirra var notast 

við hlustunarskilning í stað lesskilnings til að aðgreina umskráningu frá 

skilningi. Nemendur sem greinast með lesblindu/dyslexíu, hafa slaka 

umskráningu og slaka orðaþekkingu (sjá mynd 1). Það er í samræmi við 

gildandi skilgreiningu á lesblindu þar sem helstu einkenni hennar eru slök 

orðaþekking eða að geta ekki umskráð stafi og hljóð í orð. Þessir nemendur 

eru að öllu jöfnu með góðan skilning á því sem lesið er nema ef slök 

umskáning hamlar færni í lesskilningi. Mikið er búið að rannsaka lesblindu 

og í upphafi eiga nemendur í erfiðleikum með að læra hljóðfræðilega 

umskráningu orðs, eða að breyta hljóðum stafanna í orð sem og að byggja 

upp sjónrænan orðaforða (Catts og Kamhi, 2012, bls. 61–62). Þessir 

nemendur eiga oft í vanda er kemur að orðaþekkingu en hafa eðlilegan mál- 

og hlustunarskilning (Catts o.flr. 2006, bls. 290).  

Nemendur sem hafa góða umskráningu en slakan hlustunarskilning 

teljast með sértæka lesskilningserfiðleika (sjá mynd 1) (Catts og Kamhi, 

2012, bls. 62). Þeir ná að lesa hratt og fyrirhafnarlaust og af miklu öryggi. 

Þeir geta lesið margar bækur á stuttum tíma en þeir skilja samt lítið eða 

ekkert af því sem þeir voru að lesa og lítið situr eftir. Nemendur með 

sértækan lesskilningsvanda, lesa oft minna þar sem áhugann vantar og ná 

þeir því oft ekki að þjálfa orðaforða né lesskilning. Þeir eiga erfitt með að ná 

úr texta því sem þeir þurfa til þess að geta skilið það sem ætlast er til af 

þeim. Þannig ná þeir oft ekki að svara spurningum um efnið sem lesið var og 

svara oft í engu samhengi við efnið. Talið er að vinnsluminni einstaklinga 

sem eiga í erfiðleikum með lesskilning geti verið slakt en slakur 

málskilningur er þó megindvandinn (Catts o.fl, 2006, bls. 284). Líklegt er 

talið að þeir nemendur sem eiga við lesskilningsvanda að etja í upphafi 

skólagöngu sinnar glími við þann vanda alla skólagönguna sé ekkert gert 

(Catts o.fl. 2006, bls. 291).  

Nemendur sem hafa góða umskráningarfærni og góðan málskilning falla 

ekki að skilgreiningu „The Simple View of Reading“ en lítill hópur þeirra 

getur átt við skilningsvanda að stríða í lestri. Þetta getur átt við nemendur 
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sem hafa annað móðurmál og eiga því í erfiðleikum með skilning vegna þess 

tungumáls sem lesið er á (Catts og Kamhi, 2012, bls. 62). 

Þeir nemendur sem eru með slaka umskráningu og slakan skilning teljast 

með víðtækan málvanda sem bæði tengist hljóðkerfisþætti tungumálsins 

eins og umskráningu sem og skilningnum (sjá mynd 1). Þessir nemendur 

eiga bæði í erfiðleikum með að umskrá hljóð í orð, byggja upp sjónrænan 

orðaforða og einnig að skilja það sem lesið er hvort sem þeir lesa sjálfir eða 

þegar lesið er fyrir þá. Þetta geta verið nemendur með slakan málþroska 

eða málþroskaraskanir. Nemendur geta því bæði greinst með 

lesblindu/dyslexíu sem og sértæka lesskilningserfiðleika. Nemendur sem 

sýna veikleika í málþáttum tungumálsins eru í hættu varðandi það að lenda 

í lestrarerfiðleikum, hvort sem það er í umskráningu eða lesskilningi. Þetta 

kemur fram í rannsókn sem meðal annars kannaði tengsl milli lestrar og 

lestrarerfiðleika. Einnig kom það fram að nemendur sem sýna veikleika í 

málþáttum tungumálsins gætu haft slakan orðaforða. Þá kom fram að þeir 

nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestrartæknina, þ.e. umskráningu, 

eigi auðveldara með lesskilning, séu með góðan orðaforða og séu oft yfir 

meðallagi þegar kemur að þeim þáttum (Catts, Adlof og Weismer, 2006, bls. 

284). 

 

 

2.6 Lesskilningur 

Samkvæmt niðurstöðum PISA (Programme for International Student 

Assessment) frá árinu 2012 standa íslensk börn verr í lesskilningi en 

meðaltal OECD landa, en Ísland hefur lækkað töluvert í lesskilningu á 12 

árum. Árangurinn frá 2012 var sá lakasti síðan 2000, en árið 2009 fór Ísland 

upp á við þegar kom að lesskilningi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013).  

Lesskilningur er einn af þáttum lestrarfærninnar og í raun hið endanlega 

markmið lestrar. Með lesskilningi er átt við að lesandi nái að túlka þann 

texta sem hann les hverju sinni og tengja við reynslu sína sem og fyrri 

þekkingu. Þannig nær lesandinn að byggja upp í huga sér mynd af því sem 

textinn sem hann les túlkar (Perfetti, C.A., Landi, N. og Oakhill, J. 2005). 

Lesandinn verður einnig að skilja talað mál, til þess að ná að skilja það sem 

lesið er og geta tengt það við sinn reynsluheim. Einnig gætu lesendur þurft 

að túlka það sem ekki er sagt með berum orðum eða lesið á milli línanna 

eins og sagt er.  

Lesskilningur er flókinn og margir þættir sem koma þar við sögu. Kamhi 

(2012) nefnir að vinnuhópur í Bretlandi á vegum rannsókna og greininga á 
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lestri hafi nýlega skilgreint lesskilning sem ferli sem byggist samtímis á 

úrvinnslu merkingar og færni við að ná tökum á henni, bæði í samskiptum 

sem og á prenti. Skilgreiningu þessari var ætlað að leggja áherslu á 

mikilvægi þriggja lykilþátta. Þessir þættir eru nákvæm umskráning, færni við 

að draga ályktanir út frá upplýsingum í texta og lesa á milli línanna og virk 

þátttaka lesandans. Einnig hefur í þessu sambandi mikið verið rannsökuð sú 

hugræna úrvinnsla sem og skilningur á tungumálinu sem á sér stað við 

lesskilning. Komið hefur í ljós að skilningur ræðst af þremur þáttum. Þessir 

þættir eru færni í lestri, sá texti sem lesinn er og verkefnið sem mælir 

skilninginn og afurð hans. Ef lesandann vantar færni í einhverjum þessara 

þátta vantar veldur það erfiðleikum í tengslum við skilning. Munur á aldri og 

þroska lesenda hefur að sjálfsögðu einhver áhrif, ásamt ólíkum gerðum 

texta. Það getur verið jafn mikill breytileiki innan hvers nemendahóps sem 

og þvert á hópa. Einnig eru aðrir þættir sem áhrif hafa á þennan breytileika. 

Nefna má hvar lesið er; í skólanum, heima eða annars staðar. Hávaði og 

truflun eru þættir sem hafa einnig áhrif ásamt tilgangi lestrar. Er verið að 

lesa ánægjunnar vegna, eða vegna náms? Þá er gerður greinamunur ef skila 

á svörum um það efni sem lesið er (Kamhi A.G.,2012, bls. 147). Allt eru 

þetta þættir sem mikilvægt er að hafa í huga þegar fjallað er um lesskilning.  

Eins og fram kemur í lestrarlíkaninu „The Simple View of Reading“ þá er 

færni í umskráningu, orðaþekkingu sem og lesskilningi, saman skilgreint 

sem lestur. Ef einn þáttinn vantar er ekki hægt að tala um lestur (Cain, 

2010, bls. 214).  

Orðaskilningur, sem og fyrri þekking, hefur mikilvægu hlutverki að gegna 

í tengslum við lesskilning (Catts og Kamhi, 2012, bls. 38). Að lesa sér til 

skilnings er mjög flókið ferli í raun og veru þar sem margir þættir koma við 

sögu t.d. úrvinnsla hugans á tungumálinu, túlkun á merkingu orða, 

setningar, heildartexti og síðan tenging við eigin þekkingu. Við lestur þarf að 

samþætta þetta allt í tengslum við það sem er lesið hverju sinni (Kintsch og 

Rawson, 2005). Það er ekki tilviljun að „The Simple View of Reading“ 

skilgreinir lesskilning sem afurð umskráningar og málskilnings. Mikilvægi 

umskráningar og þekkingar á tungumálinu er óumdeilanlega mikilvægasti 

grunnur að lesskilningi (Gough og Tunmer, 1989).  

Áhugi lesenda er mikilvægur er kemur að því sem lesið er hverju sinni og 

áhuginn getur haft áhrif á framhald lestrar sem og þróun lestrarferlisins og 

lesskilning. Í lestrarferlinu getur markmiðið með lestrinum breyst sem og 

þær leiðir sem lesandi fer í lestri. Einnig geta þær lesskilningsaðferðir sem 

lesandinn notar tekið breytingum (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 

30). Mikilvægt er að grípa strax inn í ef lesskilningur er slakur hjá 



 

27 

nemendum. Mörg kennsluverkefni eru til sem eru til þess fallin að efla 

lesskilning. Rannsóknir hafa sýnt að með markvissri þjálfun og kennslu í 

lesskilningsaðferðum, má auka lesskilning nemenda til muna (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 18). Hér verða kynnt tvö kennsluverkefni 

sem hvað mest hafa verið notuð hér á landi undanfarin ár. 

Gagnvirkur lestur (e. reciprocal reading) er kennsluprógramm hannað af 

Palincsar og Brown (1984). Prógrammið leggur áherslu á að kenna 

nemendum að draga saman aðalatriðin í texta, spyrja spurninga um efni, 

leita skýringa á einstökum orðum og hugtökum til þess að auka skilning og 

að spá fyrir um framhald sögu (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7). Byggt 

er á hópavinnu og gerð er mikil krafa um samvinnu nemenda sem og 

umræður í þessari aðferð. Gerð var starfendarannsókn á kennslu með 

þessari aðferð á miðstigi. Þar var kannað hvernig nemendum gekk að 

tileinka sér þessa aðferð og hver áhrifin voru á framfarir nemenda. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sýndu flestir nemendur framfarir 

í lesskilningi og urðu betur meðvitaðir um eigin skilning ásamt því að vera 

líklegri til þess að leita skýringa ef skilning vantaði (Anna Guðmundsdóttir, 

2002). 

Orð af orði (Guðmundur Engilbertsson, 2013) er annað kennsluverkefni 

sem eflir lesskilning. Hér er markmiðið að efla lesskilning þar sem áhersla er 

lögð á orðavitund og orðaforða. Lestrarfærni nemenda sem og lesskilningur 

styrkist við að rýna í uppbyggingu orðanna. Aðferðarfræðin á bak við Orð af 

orði, er meðal annars sú að efla málumhverfið sem og gildi orða og lestrar, 

auka fjölbreytni í orðavinnu, skapandi sem og greinandi. Einnig að kenna 

nemendum aðferðir til þess að aðgreina merkingu orða og beina sjónum að 

lesskilningi. Fer það síðan allt eftir aldri nemenda hver áherslan er hverju 

sinni. Aðaláherslan er fjölbreytt kennsla, sem og breytilegt viðfangsefni af 

ýmsu tagi. 

Herrmann (1988, bls. 24) telur að það sé hlutverk kennarans að aðstoða 

nemendur við að efla skilning þannig að nemendur nái að fylgjast með 

sínum málskilningi og hvað þeir geta gert til þess að styrkja hann. 

Árangurinn veltur mikið á því hversu árangursrík kennsla kennarans er með 

tilliti til tveggja þátta. Í fyrsta lagi er að kenna nemendum að beita aðferð 

við rökhugsun, en góður lesandi notar það til þess að ná merkingu úr texta. 

Þessi aðferð á að hjálpa nemendum að skilja hið ósagða í textanum og gera 

það sýnilegt. Þegar líða fer á kennsluferlið spyr kennarinn nemendur út úr 

og fær þá til þess að útskýra hvernig þeir ná skilningi úr texta. Út frá þeim 

svörum fá nemendur áframhaldandi aðstoð, þar til þeir verða sérfræðingar í 

skilningi á texta. Með því að notast við þessa aðferð telur Herrmann (1988) 
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að hægt sé að hjálpa slökum lesendum að vera skipulagðari og meðvitaðri 

lesarar.  

 

 

2.7 Orðaforði og fyrri þekking 

Mikilvægt er í öllu námi að nemandi nái að kalla fram fyrri þekkingu og læri 

leiðir til þess að fylgjast með skilningi sínum. Marzano (2004, bls. 35) telur 

einnig að það sé mikilvægt að skilja tengslin á milli orðaforða og fyrri 

þekkingar. Telja má að aukinn orðaforði sé því í beinum tengslum við fyrri 

þekkingu þar sem aukin þekking eflir orðaforða. Gallagher (2009, bls. 38) 

telur að fyrri þekking nemenda hafi mikil áhrif á lestur. Ef nemandi hefur 

góðan orðaforða og fyrri þekking hans er yfirgripsmikil stendur hann betur 

að vígi við lestur en nemandi sem ekki hefur eins góða fyrri þekkingu þrátt 

fyrir lestrargetu.  

Biemiller (2006) telur að ef orðaforði nemenda sé góður sé mun 

auðveldara fyrir þá að efla hann enn betur. Þegar við heyrum orð lesið, 

tengist það merkingu orðsins sem er geymd í langtímaminninu. Því eru orð 

merkimiðar sem tengjast þeirri þekkingu sem geymd er í langtímaminninu. 

Eftir því sem orðaforðinn er meiri, því meiri er forþekking okkar (Marzano, 

2004, bls. 30–33).  

Lestur er endurtekið ferli þar sem lesandinn er alltaf að lesa aftur og 

aftur sömu orðin. Þannig ná þau að festast í minni lesanda og hjálpar það til 

við að þekkja orðin og les nemandi því orðmyndina án þess að lesa sig í 

gegnum allt orðið. Þegar lesandi les nýjan texta þarf hann að nýta þá 

þekkingu sem hann hefur til þess að álykta um þann texta sem lesinn er 

þannig að hann verði skiljanlegur. Stundum þarf lesandinn jafnvel að geta í 

eyðurnar, draga ályktanir sem og að lesa á milli línanna. Ný þekking verður 

skiljanleg hjá nemendunum þegar þeir ná að tengja nýja þekkingu við það 

sem þeir vita fyrir. Líklegt er að þekking gleymist sé hún ekki byggð á grunni 

fyrri þekkinar, en rannsóknir sýna jákvæð áhrif fyrri þekkingar á nám 

(Cervetti, Jaynes og Hiebert, 2012, bls. 81–82). Marzano (2004, bls. 1) nefnir 

að eftir því sem nemandi hefur betri forþekkingu á því efni sem unnið er að 

hverju sinni, því meira muni hann læra um það. Biemiller (2006, bls. 41) 

telur að nemendur þurfi bæði að hafa öðlast færni í orðaþekkingu sem og 

hafa öðlast miðlungs orðaforða til þess að geta talist góðir í lesskilningi. 

Orðaforði og mikilvægi hans hefur oft verið vanmetið þar sem hann er ekki 

forsenda árangurs í lestri hjá fyrsta og öðrum bekk. Það er ekki fyrr en 

nemendur fara að lesa aldurssvarandi texta sem orðaforðinn fer að segja til 
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um lesskilninginn. Þá kemur í ljós hversu góðan orðaforða nemendur hafa 

og hversu mikil áhrif hann hefur á lesskilning þeirra. Sigurður Konráðsson 

(2000, bls. 168) nefnir að samband sé á milli orðaforða og þess hvernig 

börnum gengur að lesa. Eftir því sem þau lesa meira þeim mun meiri verður 

orðaforðinn. Núverandi orðaforði gefur sterklega til kynna hvernig 

lesskilningur gæti orðið hjá nemendum þegar líður á skólagönguna. Ef 

orðaforðinn er góður eru meiri líkur á því að lesskilningur verði einnig góður 

(Biemiller, 2006, bls. 41).  

Skipta má orðaforða nemenda í tvennt; virki orðaforðinn, en það eru 

orðin sem nemendur notar daglega og síðan óvirki orðaforðinn en það eru 

orð sem þeir þekkja og skilja þegar þeir heyra þau en nota ekki daglega. 

Óvirki orðaforðinn er töluvert stærri en sá virki (Sigurður Konráðsson, 2000, 

bls. 153).  

Lestur er einna best til þess fallinn að auka við þekkingu nemenda. 

Öflugasta leiðin til þess að auka þekkingu er þó bein reynsla að mati 

Marzano (2004, bls. 30). Með beinni reynslu á hann við að ef nemendur ná 

að upplifa hlutina, til dæmis með því að fara í útilegu, þá ná þeir að tengja 

nýja þekkingu við sína eigin þekkingu og reynslu af útilegu gegnum lestur. 

Marzano (2004, bls. 36) segir einnig að lestur sé eins og „töfrateppi“ sem 

notað er til að hjálpa til við að kynna fyrir nemendum framandi staði og 

reynslu sem væri annars utan seilingar. Mikilvægt er að kennarar reyni að 

auka forþekkingu nemenda sinna. Marzano (2004, bls. 14–15) telur að það 

sé ýmislegt sem skólarnir geti gert til þess að efla forþekkingu nemenda. 

Það sé kannski erfitt fyrir skóla að efla forþekkingu með beinni reynslu eins 

og t.d. með ferðum á söfn á tímum þar sem fjármagn til skólastarfs hefur 

verið skert til muna. Óbein reynsla sé einnig góð leið og til þess fallin að efla 

forþekkingu nemenda. Til dæmis mætti skoða söfn að hluta til á netinu eða í 

sérritum, að minnsta kosti er hægt að fræðast um ákveðna hluti, listaverk 

eða fornmuni og náttúruminjar.  

Í bók sinni Lýðmenntun fjallar Guðmundur Finnbogason (1994[1903], 

bls. 68) svo um fyrri þekkingu: 

Reynsla einstaklingsins nær skammt og megnið af því sem vér 

vitum fáum vér frá öðrum eða með aðstoð þeirra. Og málið, 

talað eða ritað, er helsti hugmiðill vor; það ber boð frá sál til 

sálar, frá kyni til kyns. Það er aðalskilyrðið til þess að vér getum 

lært af öðrum og miðlað þeim af þekkingu vorri, þegið og gefið. 

Kunnátta málsins er því fólgin í tvennu, er reyndar stendur í 

nánu sambandi hvort við annað: Að skilja málið, talað og ritað 



 

30 

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

sínum og tilfinningum í ræðu og riti.  

Biemiller (2006, bls. 45) nefnir nokkrar aðferðir sem hægt er að beita í 

vinnu með nemendum, til þess að auka orðaforða. Hann telur að með því 

að lesa fyrir nemendur strax í upphafi skóla- og leikskólagöngu þeirra megi 

efla orðaforða nemenda. Einnig telur hann að foreldrar gegni lykilhlutverki í 

uppeldi barna sinna með því að ræða við og hlusta á þau tjá sig. Marzano 

(2004, bls. 118–119) telur að það sé hægt að fara tvær leiðir til þess að auka 

forþekkingu nemenda. Fyrri leiðin felst í því að fylgja SSR (Sustained silent 

reading) áætlun í lestri, en með henni er átt við yndislestur. Sú aðferð 

verður kynnt betur síðar. Mazano telur að árangur felist í því að hvetja 

nemendur til lestrar, hvort sem það er að lesa skáldsögur, fræðibækur eða 

annað. Leggja þarf áherslu á það að nemendur fái tækifæri til að lesa 

fjölbreytt lesmál eins og til dæmis bækur, tímarit, teiknimyndasögur, 

greinar á netinu og að áhugi nemenda fái að stjórna hér hvað lesið er. Einnig 

er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til þess að ræða við aðra 

nemendur um hugmyndir sínar og stuðla þannig að umræðu og ígrundun 

um efnið.  
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3 Áhugahvöt 

Eitt af meginhlutverkum kennara samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013, bls. 44) er að viðhalda áhuga nemenda á námi. Segja má að 

áhugahvöt sé vilji til að læra. Áhugahvötin hefur áhrif á alla nemendur, ekki 

hvað síst þá sem eiga við erfiðleika að etja í tengslum við lestur. Rannsóknir 

hafa sýnt að fullorðnir einstaklingar sem eiga við lestrarerfiðleika að etja, 

eins og lesblindu/dyslexíu, byggja upp lestrarfærni sína á löngun sinni að 

afla sér þekkingar. Þar kemur áhugahvötin sterk inn en áhuginn getur einnig 

aukist í gegnum samræður eða samskipti við aðra (Fischer K. W., 2008, bls. 

73). Þeir Good og Brophy (2003, bls. 229–230) nefna að mikilvægt sé að ýta 

undir áhugahvöt nemenda í lestrarnáminu meðal annars með því að gefa 

þeim tækifæri til að stjórna námi sínu að vissu marki. Reeve (2009, bls. 18) 

nefnir að áhugahvöt tengist mannlegu eðli, vilja, vonum, þörfum og ótta. 

Að hafa áhuga á því sem gert er hverju sinni leiðir til betri frammistöðu 

sem og betri árangurs. Áhugahvötin er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif 

á það hvort og þá hversu mikið nemandi leggur á sig fyrir nám sitt. Oft er 

áhugahvötinni skipt í tvennt, innri áhugahvöt (intrinsic motivation) og ytri 

áhugahvöt (extrinsic motivation).  

Með innri áhugahvöt er átt við áhuga einstaklingsins á því að afla sér 

upplýsinga um það efni sem unnið er að hverju sinni. Einstaklingurinn aflar 

sér þekkingar á einhverju efni sem hann vill kynna sér betur og hann hefur 

áhuga á. Einnig tengist þetta þörf einstaklingsins fyrir að vera áhugasamur 

og forvitinn. Hann er að gera þetta allt fyrir sjálfan sig og þá gleði sem felst í 

því að fræðast um eitthvert málefni af áhuga. Þar koma engar 

utanaðkomandi viðurkenningar við sögu, heldur aðeins innri ánægja við það 

að afla sér þekkingar. Að hvetja nemendur til forvitni, sjálfstæðis og ánægju 

er leið til þess að efla innri áhugahvöt sem og ánægju (Woolfolk, 2005, bls. 

341). Innri áhugahvötin er mikill drifkraftur.  

Ytri áhugahvöt aftur á móti er þegar ytri þættir stjórna því hvað lært er 

eða gert er. Einstaklingurinn er ekkert sérlega áhugasamur um efnið og 

leysir verkefni aðallega til þess að fá viðurkenningu fyrir það sem gert er 

(Woolfolk, 2005, bls 341). Hann er þá ekki að leysa verkefnið fyrir sjálfan sig 

heldur aðra, til dæmis kennara og foreldra. Það geta verið mismunandi 

ástæður fyrir því hvers vegna hlutirnir eru gerðir t.d. hvort við erum að lesa 
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fyrir okkur sjálf eða fyrir eitthvert verkefni tengd námi. Fer það síðan eftir 

því hvernig við nálgumst efnið hvernig það er gert. Woolfolk (2005, bls. 

343–347) flokkar áhugahvötina niður í fjóra flokka út frá nálgunum. Þessir 

flokkar nefnast; 

 Hegðunarnálgun (behavioral approaches). Þar er átt við að 
einstaklingurinn hegði sér þannig að hann vinni verkefni til þess að fá 
viðurkenningu eða verðlaun. Þessi nálgun telst því til ytri 
áhugahvatar.  

 Mannleg nálgun (humanistic approaches) tengist sjálfsvirðingu og 
sjálfsákvörðun. Þar er einstaklingurinn að afla sér þekkingar fyrir 
sjálfan sig. Þessi nálgun telst til innri áhugahvatar.  

 Vitsmunaleg nálgun (cognitive approaches) felst í trú einstaklingsins 
á að geta gert það sem stefnt er að. Tengist trú einstaklingsins á 
velgengni og að megi gera mistök. Þessi nálgun telst til innri 
áhugahvatar.  

 Félagsleg nálgun (sociocultural conceptions) felst í þeirri félagslegu 
athöfn að tilheyra hópi og taka þátt í lærdómssamfélagi. Þessi 
nálgun telst einnig til innri áhugahvatar. 

Samkvæmt þessu má sjá að áhugahvötin er síður en svo einföld, en samt 

sem áður mjög mikilvæg í öllu því sem gert er.  

Woolfolk (2005, bls. 371–372) telur að hvatning sé mikilvægur þáttur í 

námi og kennslu. Einnig nefnir hún fimm lykilspurningar, sem rannsakendur 

hafa einblínt á í tengslum við áhugahvöt. Lykilspurningarnar eru: 

 Ákvarðanir sem fólk tekur í sambandi við hegðun sína. Hvers vegna 
velja sumir nemendur að gera heimavinnu á meðan aðrir velja að 
horfa á sjónvarpið? 

 Hvað tekur það langan tíma að komast í gang? Hvers vegna velja 
sumir að vinna heimavinnuna strax á meðan aðrir fresta því? 

 Hversu virkur eða áhugasamur er nemandi í þeirri athöfn sem valin 
var? Eftir að nemandi opnar bók, er hann niðursokkinn eða er hann 
að gera eitthvað til málamynda? 

 Hvað veldur því að nemandi heldur áfram eða gefst upp? Mun 
nemandi lesa allan Shakespeare eða aðeins nokkrar blaðsíður? 

 Hverjar eru hugsanir og tilfinningar einstaklings meðan hann tekur 
þátt í verkefninu? Er nemandi að njóta þess að lesa Shakespeare og 
líður vel, eða er hann kvíðinn vegna komandi prófa (Woolfolk, 2005, 
bls. 340). 
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Segja má að hugtakið áhugahvöt útskýri hvers vegna við hugsum og 

högum okkur eins og við gerum (Mclean, 2006, bls. 7). Gunthrie og Knowles 

(2001) benda einmitt á að hegðun einstaklingsins, sem og ákvarðanir sem 

hann tekur við að framkvæma vissa hluti, tengist áhugahvötinni þar sem 

hún sé grunnur að persónulegum markmiðum. Ef nemandi ákveður að hann 

geti gert það sem á að gera og finnur árangur, eykst áhuginn til muna. 

Árangur er mikilvægur þáttur í tengslum við áhugahvötina. Ef árangri er náð 

eflist áhuginn til muna og enn meiri árangri er náð. Ef enginn árangur næst 

eru minni líkur á því að áhugi vakni. Gallagher (2004, bls. 29–30) taldi að 

áhugahvötin væri mikilvæg þegar kæmi að námi barna og að áhugahvötin 

ætti að tengjast forþekkingu nemenda, raunverulegum aðstæðum og 

skýrum tilgangi. Þannig virkaði hún best til þess að stuðla að auknum 

árangri.  

Fyrsta reynsla okkar á einhverju ákveðnu sviði getur mótað viðhorf okkar 

síðar meir. Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir (2000, bls. 40) telja 

mikilvægt að vekja áhuga nemenda á bóklestri sem fyrst og nota til þess öll 

ráð. Einnig að rækta með þeim það viðhorf að lestur sé áhugaverður. Þær 

telja mikilvægt að fá börn til þess að lesa þar sem æfingin skapi meistarann. 

Mikil hætta sé á því að börn með einhverja lestrarerfiðleika gefist upp á því 

að lesa en þá fari þau á mis við málörvunina og erfiðara geti verið fyrir þau 

að vinna hana upp. Einnig telja þær að tölvur séu mjög tímafrekar með sína 

skemmtilegu leiki. Því sé mikilvægt að vera vel vakandi yfir því að lesturinn 

verði ekki útundan og að börn hætti að lesa sér til ánægju og fróðleiks.  

 

 

3.1 Áhugahvöt í skólastarfi 

Mikilvæg forsenda náms er að nemendur séu áhugasamir um nám sitt. Því 

er nauðsynlegt að vekja og viðhalda námsáhuga nemenda. Kohn (2010) 

telur að það sé ekki hægt að láta nemendur öðlast áhuga á einhverju, þeir 

verði að finna hann innra með sér. Þó er ýmislegt sem hægt er að gera til 

þess að reyna að kveikja þennan áhuga. Hægt er að reyna að ná til þeirra 

með því að búa til námsumhverfi sem lætur þeim líða vel og hefur áhrif á 

það að nemendur vilji sjálfir gera vel. Þá er líklegt að áhuginn vakni. Innri 

áhuginn tengist áhugahvötinni eða því að nemendur séu að gera eitthvað 

fyrir sjálfa sig, lesa bókmenntir af því að þeim finnist það skemmtilegt og 

áhugavert. Áhugahvötin er einnig mikilvæg þegar kemur að lestrarfærninni. 

Umskráning, orðaþekking og skilningur eru mikilvægir þættir í lestri, en án 
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innri áhugahvatar mun nemandi aldrei fullnýta möguleika sína sem lesandi 

(Marinal og Gambrell, 2010, bls. 129).  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bretlandi meðal 9–11 ára barna, 

mátti sjá hvað áhugahvötin hafði góð áhrif á lestrarframmistöðu barna. Þar 

kom meðal annars í ljós að innri áhugahvöt hafði veruleg áhrif á 

frammistöðu nemenda sem flokkuðust með slaka lestrarfærni. Þetta voru 

bæði nemendur sem áttu í erfiðleikum með umskráningu og nemendur sem 

áttu í erfiðleikum með lesskilning. Samkvæmt niðurstöðum lögðu 

nemendur sig enn meira fram við að ná þeirri færni sem felst í umskráningu 

sem og að skilja textann þegar áhuginn var til staðar. Þeir sýndu meiri 

þrautseigju í því að ná settum markmiðum. Með tímanum jókst færni 

nemenda til muna. Innri áhugahvötin hafði ekki eins mikil áhrif á nemendur 

sem flokkuðust sem góðir lesendur. Þeir voru þegar með virka áhugahvöt 

þar sem þeir áttu ekki við neinn vanda að etja (Logan og Hughes, 2011, bls. 

124-28). Í annarri breskri rannsókn, var könnuð fylgni á milli áhugahvatar og 

frammistöðu í lestri en þar mátti sjá mikla fylgni á milli ánægju við lestur 

sem og áhuga á lestri við frammistöðu í lestri. Þegar árangur næst og 

áhuginn og ánægjan við lestur eykst ná nemendur meiri árangri og þar af 

leiðandi verður frammistaða þeirra góð (Retelsdorf, 2011, bls. 550–559). 

Samkvæmt rannsókn Amalíu Björnsdóttur (2008) eru um 5–10 % 

nemenda áhugalausir eða hafa lítinn áhuga á námi strax við upphaf 

skólagöngu sinnar. Námsáhugi nemenda fer dvínandi með aldrinum 

samkvæmt þessari sömu rannsókn sem var gerð í nokkrum skólum hér á 

landi. Áhugi er misjafn eftir námsgreinum, en áhugi á íslensku minnkar 

mikið milli 6. og 9. bekkjar hjá nemendum, ívið meira hjá stelpum en 

strákum (Amalía Björnsdóttir, 2008).  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum mátti sjá að stúlkur 

voru mun áhugasamari um lestur en strákar. 288 nemendur úr þremur 

skólum voru rannsakaðir. Nemendurnir voru í 3. bekk og voru allir 

miðlungsgóðir lesendur. Rannsóknin var bæði viðtalsrannsókn sem og 

spurningakönnun. Helstu niðurstöður voru þær að bæði kynin voru jafn 

sjálfsörugg með sig sem lesarar. Einnig kom í ljós að strákar sýndu minni 

áhuga á lestri og þeir mátu lestur ekki jafn mikilvægan og stúlkur (Marinak 

og Gambrell, 2010).  

Eins og komið hefur fram er lestur undirstaða náms og því mikilvægt að 

huga að áhugahvötinni þar, reyndar eins og í öllu námi. Hlutverk 

áhugahvatarinnar er mikilvægt er kemur að lesskilningi, þar sem talið er að 

nemendur reyni að skilja texta betur ef þeir hafi áhuga á lesefninu (Kamhi, 

2012, bls. 148). Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010) nefnir einmitt að 
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lesskilningur sé ferli þar sem áhugi einstaklingsins hefur áhrif og drífur hann 

áfram. Guðmundur Finnbogason (1994[1903], bls. 163) taldi það mikilvægt 

að nemendur læsu af athygli. Hann taldi það vera mikilvæga skyldu kennara 

að vekja lestraráhuga hjá nemendum og áhuga þeirra á bókum. Einnig lagði 

hann mikla áherslu á, að bókasöfn í skólum væru lykilþáttur í námi barna. 

Hann taldi að með því að efla áhuga nemenda á lestri og að hafa gott 

skólabókasafn, gætu nemendur náð þeim þroska í lestri sem til væri ætlast. 

Kohn (2010) telur það einmitt mikilvægt að leyfa nemendum að velja sér 

lesefni við hæfi á bókasafni. Með því er verið að ýta undir áhuga þeirra á 

lestri. Þó má telja að það verði að stýra sumum nemendum aðeins í valinu 

þannig að þeir velji ekki bækur sem þeir geti engan veginn lesið því það 

brjóti þau niður í stað þess að styrkja. Hægt er að velja einhvern bókaflokk 

sem hæfir nemanda og leyfa honum síðan að velja innan hans. Þannig má 

koma til móts við einstaklinginn svo honum finnist hann vera að velja 

sjálfur.  

Marinak (2013, bls. xi) telur mikilvægt, en jafnframt flókið, að hlúa að 

innri áhugahvöt í öllu skólastarfi. Hún leggur mikla áherslu á að hlúa vel að 

áhugahvöt í tengslum við lestur barna og mikilvægi þess að börn velji það 

að lesa. Ef börn velji að lesa og hafi áhuga aukist færni þeirra í lestri. En sé 

áhuginn á lestri ekki til staðar muni nemandi ekki ná þeirri færni í lestri sem 

ætlast sé til. Því megi telja að mikilvægt sé að huga vel að áhuganum í öllu 

námi. Marinak (2013, bls. xii–xv) nefnir nokkur atriði sem mikilvægt er að 

hafa í huga þegar unnið er í því að efla áhuga nemenda á lestri. 

 Mikilvægt er að á skólabókasöfnum sé gott úrval af bókum fyrir 
nemendur að lesa. Lesefni sem hefur ólíkar textagerðir og tímarit. 
Með því að auka úrval bóka og lesefnis á bókasafni getur nemandi 
öðlast meiri lestrarreynslu á ólíkum texta.  

 Efla lestrarvenjur í skólastofunni, gefa nemendum tækifæri til þess 
lesa daglega í skólanum. Það hjálpar nemendum að efla lestrarvenjur 
ásamt því að efla áhuga til lestrar.  

 Það er mikilvægt að nemendur fái sjálfir að velja það lesefni sem þeir 
vilja. Með því er verið að leyfa nemendum að taka ábyrgð á sínu 
námi. Rannsóknir hafa einnig sýnt áhugi nemenda eykst með því að 
leyfa þeim að velja það sem þeir vilja lesa eða læra. 

 Efla samvinnu nemenda í tengslum við lestur. Að nemendur fái 
tækifæri til þess að lesa saman, ræða saman um texta og innihald 
bóka. Áhugi á lestri eykst í gegnum félagsleg samskipti. 
Athugasemdir frá jafningja geta vakið áhuga og forvitni. Einnig getur 
það að fylgjast með framförum jafningja haft jákvæð áhrif á traust 
og trú á þeirra eigin getu til þess að ná árangri. 
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 Mikilvægt er að gefa nemendur tækifæri til þess að vinna ólík 
læsisverkefni sem tengjast reynslu þeirra. Með því að tengja lesefni 
við reynsluheim nemenda, finni þeir einhvern tilgang í því sem þeir 
eru að gera. Nemendur taka meiri þátt í því að skilja texta þegar þeir 
geta tengt saman, það sem þeir eru að lesa og eigin reynslu.  

Kohn (2010) telur mikilvægt að kennarar vinni með nemendum í því að 

skapa áhugavert andrúmsloft í skólastofunni. Styðja eigi við áhugahvötina 

eða endurvekja hana ef þess þarf. Einnig þurfi að vanda sig þegar kemur að 

áhuga nemenda því auðvelt sé að drepa áhuga þeirra. Nokkur atriði nefnir 

hann í því samhengi. Að láta nemendur lesa í einhvern vissan tíma eða visst 

margar blaðsíður muni draga úr áhuganum á því að börn lesi. Að skrifa 

skýrslu eftir lestur er ein leið til þess að draga úr áhuga nemenda á lestri. 

Það er mikilvægt fyrir kennara að vera vel vakandi fyrir því hvað það er sem 

getur valdið því að nemendur missi áhugann á lestri. Kohn (2010) telur að ef 

nemendur fái ekkert að segja um nám sitt séu þeir líklegri til þess að missa 

áhugann á námi og hætta jafnvel. Mikilvægt er fyrir nemendur að kennarinn 

hugi að því hvað hann sé að gera eða ekki gera til þess að efla og styrkja 

nemandann. Hlutverk kennarans er jú að vekja og viðhalda áhuga nemenda 

á námi ásamt því að stuðla að góðum og fjölbreytilegum námsaðstæðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 44) 

Mikilvægt er að huga að því að nemendur verði meiri þátttakendur í 

þeim ákvörðunum sem teknar eru í skólum. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla (Lög um grunnskóla nr.91/2008) eiga nemendur rétt á því að 

sjónarmið þeirra séu skoðuð í tengslum við námsumhverfi, námstilhögun og 

aðrar ákvarðanir sem snerta þau. Með því að láta nemendur velja sér 

lesefni er bæði verið að ýta undir lestraráhuga þeirra sem og að virða 

skoðanir og áhuga þeirra á því lesefni sem þeir velja sjálfir.  

 

 

3.2 Áhugahvöt og foreldrar 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki er kemur að námi barna þeirra. Börn 

eru viðkvæm fyrir væntingum foreldra í sinn garð og því eru foreldrar 

mikilvægir þegar kemur að áhugahvöt barna. Reeve (2009, bls. 19) telur að 

hvatning foreldra sé mikilvæg og geti haft jákvæð áhrif á frammistöðu 

barna. Mikilvægi áhugahvatar og að hlúa vel að henni getur haft góð áhrif á 

nemendur, hvatt þá til góðra verka og styrkt þá í sínu námi.  
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Í rannsókn Edmunds og Bauserman (2006, bls 420) voru tekin viðtöl við 

nemendur með því markmiði að reyna að komast að því hvað hægt væri að 

læra um áhugahvöt nemenda varðandi lestur. Markmiðið var að finna leið 

til þess að snúa neikvæðu viðhorfi gagnvart lestri í jákvætt ásamt því að 

komast að því hverjir það séu sem hvetja nemendur til lestrar. Kom í ljós að 

foreldrar eru mikilvægur hlekkur í þessu sambandi þar sem foreldrar eru 

fyrirmyndir barna sinna og að þeir hafa mikil áhrif á viðhorf barna sinna. 

Foreldrar þurfa því að undirbúa jarðveginn vel varðandi nám barna sinna og 

ýta undir áhugahvöt þeirra. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og það 

barn sem sér ekki bækur heima hjá sér er því ólíklegra til að fá mikinn áhuga 

á lestri. Rannsókn sem var unnin í fjórum löndum, Spáni, Íslandi, Englandi og 

Tyrklandi sýndi að sterkt samband er á milli lestrarvenja foreldra, fjölda 

bóka á heimili og lestraráhuga barna (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2012, bls. 86). 

Í rannsókn sem gerð var árið 2007 á nemendum og foreldrum barna í 3. 

og 6. bekk í átta grunnskólum á Íslandi til að kanna meðal annars 

námsáhuga, kom í ljós að ein forsenda þess að nemendur nái góðum 

námsárangri er að nemendur séu áhugasamir um nám sitt og búi við góðar 

aðstæður til náms. Í þeim flokki sem mældi stuðning og eftirfylgni foreldra 

voru börn sem gekk betur í námi ef foreldrar þeirra mældust háir í þeim 

flokki. Þessi stuðningur foreldra var metinn út frá svörun foreldra sem og 

barna í 6. bekk og sýndi hún jákvæða fylgni við námsárangur (Amalía 

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

Svipaðar niðurstöður komu fram hjá þeim Clark og Hawkins (2010, bls. 

5–6) en þar var meðal annars kannað hvaða áhrif hvatning fjölskyldunnar 

hefði á lestraráhuga og ánægju barna af lestri. Könnunin var gerð á meðal 

17.089 barna og ungmenna á aldrinum 8–16 ára í 12 skólum í Bretlandi. 

Stuðst var við megindlega aðferðarfræði þar sem meðal annars var notast 

við spurningalista. Í ljós kom að meiri ánægja var með lestur hjá nemendum 

þar sem mikið var um bækur á heimilinu. Þeir höfðu jákvæðara viðhorf 

gagnvart lestri og lásu oftar en þeir nemendur sem ekki voru með bækur 

heima. Oft sáu þessir nemendur foreldra sína lesa, þó mæður fremur en 

feður. Við að sjá foreldra lesa í uppvextinum eru meiri líkur á því að 

nemendur njóti þess að lesa sjálfir. Einnig kom það fram að ef börnin töluðu 

við foreldra sína daglega um það sem þau voru að lesa voru þau líklegri til 

þess að lesa reglulega, höfðu jákvæðara viðhorf til lestrar sem og trú á því 

að lestur skipti máli til þess að ná árangri í lífinu. Þeir sem aftur á móti höfðu 

engar bækur voru þrisvar sinnum líklegri til þess að taka undir það að lestur 

væri leiðinlegur og þeir læsu ekki nema í skólanum.  
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Siah og Kwok (2010, bls. 169) telja að eftir því sem foreldrar eyða meiri 

tíma í að lesa með börnum sínum auki það á jákvætt viðhorf bæði nemenda 

og foreldra í garð lestrar. Hvatning foreldra og gildi lestrar, það er hvers 

virði lestur er, hefur einnig áhrif á frammistöðu nemenda í lestri. Þátttaka 

foreldra í lestri barna hefur áhrif á frammistöðu nemenda í lestri, nemendur 

verða jákvæðari í garð lestrar og verða því virkari lesendur. 
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4 Yndislestur 

Yndislestur er mikið nefndur í skólasamfélaginu í dag en það getur verið 

flókið að skilgreina hvað yndislestur er. Siah og Kwok (2010, bls. 168) nefna 

að yndislestur sé viðvarandi hljóðlestur sem stendur í einhvern tíma. Clark 

og Rumbold (2006, bls. 5–6) nefna að yndislestur sé það þegar lesið er af 

fúsum og frjálsum vilja, það sem lesandinn vill lesa og hefur ánægju af. 

Yndislestur getur einnig orðið þótt aðrir biðji um lesturinn en lestrinum er 

haldið áfram vegna þess að hann hefur vakið áhuga lesandans. Frjáls lestur 

eða yndislestur felst í því að vilji er til að lesa eða af lestrinum er skemmtun. 

Krashen (2004) telur að yndislestur sé mikilvægur er kemur að kennslu 

móðurmáls. Hann telur einnig að frjáls lestur auki lestrargetu nemenda til 

muna sé hann notaður markvisst í skólum. Yndislestur er líka talin góð leið 

til þess að tengjast þeim texta sem lesinn er. Með yndislestri fá nemendur 

tækifæri til þess að velja sér viðfangsefni í tengslum við áhuga sinn.  

Með því að lesa sér til ánægju fá nemendu tækifæri til þess að upplifa 

aðra heima og önnur hlutverk í hugarheimi sínum og tengjast á þann hátt 

þeim texta sem lesinn er. En þó er það svo að þótt einstaklingur geti lesið er 

ekki þar með sagt að hann velji að lesa. Nemendur sem eiga í erfiðleikum 

með lestur eru síður áhugasamir um lestur en þeir sem eiga ekki í neinum 

vanda. Tækifæri þeirra til þess að efla lestrarfærnina minnka verulega, en 

það getur haft þau áhrif að þeir þrói með sér neikvæðar tilfinningar í garð 

lestrar og búi þannig til vítahring (Clark og Rumbold, 2006, bls. 6). 

Siah og Kwok (2010, bls. 170) rannsökuðu viðhorf í garð lestrar og tengsl 

þeirra við hljóðlestur. Rannsóknin var gerð í skóla sem nýverið hafði tekið 

upp hljóðlestur, meðal annars með því að hafa hljóðlestrarstund í 20 

mínútur á hverjum degi. Helstu niðurstöður voru þær að nemendur voru 

jákvæðari í garð bókmenntalestrar. Einnig kom það í ljós að viðhorf 

nemenda varðandi lestur varð jákvæðara eftir því sem foreldrar tóku oftar 

þátt og sýndu áhuga á lestrarfærni barna sinna. Kohn (2010) nefnir að hægt 

sé að auka áhuga nemenda á lestri með því að efla sjálfræði þeirra. Þannig 

eykst frumkvæði, skilningur og þekking þeirra verður dýpri.  

Clark og Rumbold (2006, bls. 10) fjalla um niðurstöður könnunar í 

Bretlandi þar sem kannað var hvað nemendur lesa mikið sér til ánægju. Þar 

kom fram að 15–16 ára drengir eyða um 2,3 klukkustundum í lestur á viku. 
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Á sama tíma eyða þeir 9 klukkustundum á viku í tölvuleiki og 11 

klukkustundum í að horfa á sjónvarpið. Það kom einnig í ljós að 81% drengja 

á aldrinum 11–12 ára og 76% drengja á aldrinum 4–16 ára lesa vegna þess 

að þeim finnst það gaman. Stúlkur eyða aðeins meiri tíma í lestur en drengir 

eða 4,5 klukkutímum á viku. Rannsóknir í Bretlandi sýna fram á það að 

lestrarfærni barna hefur aukist þar í landi en sú aukning hefur því miður ekki 

komið fram í ánægju barnanna á lestri. Samkvæmt PIRLS (Programme for 

International Student Assessment) hafa grunnskólabörn í Bretlandi minna 

sjálfstraust yfir lestrargetu sinni en jafnaldrar þeirra á alþjóða mælikvarða, 

en um 13% barna líkar ekki að lesa á meðan alþjóðlegt meðaltal er um 6%.  

Margir nemendur hafa mikla ánægju af því að lesa og það gerir þeim 

kleift að upplifa eitthvað nýtt og spennandi, kanna nýjar slóðir. Ánægjan 

fleytir nemendum ansi langt og hjálpar þeim oft við það að ná 

lokamarkmiði. Mikilvægt er að vera viðbúinn því ef tilboð um annars konar 

afþreyingu hellast yfir börnin, að passa að lesturinn verði ekki útundan. Það 

getur verið erfitt að keppa við alla þá afþreyingu sem er í boði í dag, þar 

sem allt gerist svo hratt. Leyfa þarf nemendum að skipta um bækur ef þeim 

finnast þær leiðinlegar því að leiðindi við lestur geta haft þau áhrif að 

nemendur verði fráhverfir lestri (Ragnheiður Gestsdóttir. 2005, bls. 108). 

Ekki má gleyma því að þó lestur hafi sitt skemmtanagildi, getur hann einnig 

aðstoðað börn við að þroska tilfinningar sínar ásamt því að verða 

meðvitaðri um mannlega hegðun.  

Það er fátt notalegra en að lesa góða bók, eða eitthvað annað að eigin 

vali, og koma sér vel fyrir. Mikilvægt er að geta valið það sem lesið er og 

tengja það einhverju sem manni finnst áhugavert. Það er mikilvægt að hafa 

það val að geta lesið það sem manni dettur í hug hverju sinni en jafnframt 

að vera fær um að nýta lestrarfærni sína þegar þess er þörf í námi og starfi.  

 

 

4.1 Yndislestur í skólastarfi 

Í mörgum skólum er boðið upp á frjálsa lestrarstund eða svokallaðan 

yndislestur. Með yndislestri er átt við að nemendur lesa bækur, vegna þess 

að þeir hafa ánægju af því að lesa og finnst það gaman. Þeir lesa bækur sem 

þeir velja sjálfir og þjálfa þannig lestrarfærni sína til muna. Brynhildur 

Þórarinsdóttir (2006, bls 38) telur að barnabókmenntir í skólum landsins séu 

vannýttar og að það þurfi að kenna börnum að njóta lestrar. Nefnir hún að 

það sé mikilvægt að leggja áherslu á bókmenntauppeldi og að ef til vill væri 

gott að nýta það, en barnabækur séu lykill að lestraránægju. Marzano 
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(2004, bls. 42–43) telur að yndislestur hafi sannað gildi sitt í skólum en 

þekking og færni aukist hjá nemendum við yndislestur. Hann nefnir einnig 

atriði sem verði að vera til staðar til þess að árangur náist. Skipulag 

yndislestrar þurfi að ná yfir visst tímabil ef nemendur eigi að ná að byggja 

upp góða forþekkingu þar sem yndislestur sé vaxandi ferli sem þurfi að hlúa 

vel að til lengri tíma litið.  

Marzano (2004, bls. 46–61) telur að það sé mikilvægt að nota yndislestur 

í öllum bekkjum grunnskólans. Hann nefnir fimm þrep yndislestrar: 

 Lesefni og val á því. 

 Nemendur fá tækifæri til þess að ræða það sem kemur upp í hugann. 

 Nemendur fá viðeigandi aðstæður til að lesa og þeim er úthlutaður 
tími til lestrar. 

 Nemendur geri grein fyrir því sem þeir lásu. 

 Nemendur ræði saman um lesefnið á gagnvirkan hátt. 

Hér er lögð áhersla á undirbúning yndislestrar. Mikilvægt er að 

nemendur hugi að því hvar áhugasvið þeirra liggur og hvað það er sem þeir 

vilja lesa. Oft eiga nemendur í erfiðleikum með að finna lesefni og þurfa 

jafnvel aðstoð kennara eða bókasafnsfræðings. Hugsanlega gæti þessi fimm 

þrepa leið verið góð leið til þess að koma til móts við nemendur, en hún 

krefst undirbúnings kennara sem og starfsmanna skólabókasafns. Þeir 

nemendur sem eru með góða lestrarfærni og lesa sér til ánægju lesa oftast 

meira en þeir sem ekki eru með góða lestrarfærni. Nemendur með slaka 

færni gætu því þurft meiri aðstoð þegar kemur að vali á lesefni. 

 

 

4.2 Yndislestur og kennarinn 

Mikilvægt er fyrir alla kennara að vera meðvitaðir um lestur barna og að 

virkja hann í gegnum áhugasvið þeirra. Stór rannsókn var gerð í Bretlandi 

þar sem sjónum var beint að kennurum og nemendum. Markmiðið var að 

auka sjálfstæði nemenda í lestri og að auka ánægju þeirra. Stuðst var bæði 

við eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð. Könnuð var meðal annars 

þekking kennara á barnabókum og sjálfstæði kennara í að nýta 

barnabókmenntir í kennslu. Rannsóknin náði til 43 kennara og 1200 barna í 

27 skólum og spannaði aldursbilið frá leikskóla til loka grunnskóla. Eftir því 

sem leið á rannsóknina voru kennarar meira meðvitaðir um 

barnabókmenntir í kennslu sem hafði það í för með sér að þeir urðu 
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öruggari með að nota þær við kennslu. Áhugi kennara jókst líka og þeir náðu 

að skila honum áfram til nemenda. Lestraráhugi kennara jókst við 

rannsóknina og þróaðist umræðan um bækur eftir því sem leið á og fengu 

nemendur oftar tækifæri (Cremin, Mottram, Collins, Powell og Safford. 

2009, bls. 12–14). Kennari sem tók þátt í rannsókninni sagði: 

ég áttaði mig á því snemma í verkefninu að ein ástæða þess að 

nemendur læsu ekki sér til ánægju í kennslustund hjá mér væri 

sú kennsluaðferð sem ég var að beita. Ég var eiginlega að taka 

gleðina úr bókalestri. Við höfum eiginlega aldrei talað við þau 

um lestur, eða lagt til ákveðnar bækur, ég sá ekki hvaða 

hlutverki ég gegndi í yndislestri. Meðan á rannsókninni stóð 

gerði ég mér grein fyrir því að ég þarf að huga að því hvernig ég 

kynni bækur fyrir nemendum mínum (Cremin o.fl. 2009, bls. 

14). 

Margir kennarar í þessari rannsókn reyndu allt sem þeir gátu til þess að 

koma til móts við lestrarþarfir nemenda. Einn setti upp svokallað 

strákabókasafn í stofunni sinni en þessi kennari vildi geta rætt um bækurnar 

við strákana í bekknum (Cremin o.fl. 2009, bls. 13). Þegar líða fór á 

rannsóknina fóru nemendur að opna sig meira og sögðu kennurunum frá 

sínum lestrarvenjum. Eftir að ein stúlka lauk við bók sem vinkona hennar 

hafði mælt með en henni fannst ekki skemmtileg, var rætt um hvatningu og 

að mæla með bók við aðra. Einnig var rætt um þrautseigju og þol í tengslum 

við lestur (Cremin o.fl. 2009, bls. 14–15). Eftir rannsóknina var sett upp 

betra rými fyrir lestur og bókaumræðu í mörgum þátttökuskólunum. Mikil 

umræða hófst í kjölfarið og voru það oftast nemendurnir sjálfir sem áttu 

upptökin að þeim umræðum. Nemendur voru jákvæðari eftir því sem leið á 

rannsóknartímabilið. Þeir voru jákvæðari varðandi eigin getu, sjálfstraust 

þeirra jókst og áhugi þeirra á heimalestri jókst til muna (Cremin o.fl. 2009, 

bls. 16–17). 

Þegar á heildina er litið hafa börn gaman að því að hlusta á góða sögu. 

Með því að lesa góðar sögur í kennslustundum fyrir nemendur geta 

kennarar kynnt fyrir nemendum og opnað áhuga þeirra á bókmenntum. 

Einnig er mikilvægt fyrir kennara að fylgjast með því sem er að gerast í 

barnabókmenntum og að geta rætt um ýmsar nýjungar við nemendur 

(Brynhildur Þórarindóttir, 2006, bls. 40). 

 

 



 

43 

4.3 SSR Sustained Silent Reading  

Víðsvegar í Bandaríkjunum er notast við aðferð sem kölluð er SSR aðferðin 

og hefur hún verið notuð þar í um 30 ár og er meginhlutverk hennar að 

hvetja til lestrar. SSR stendur fyrir sustained silent reading eða samfelldur 

hljóðlestur. Þessi aðferð er talin efla lestraráhuga nemenda sem og 

lestrargetu þeirra, en áhersla er á að nemendur lesi hljóðlestur á hverjum 

degi. Lögð er áhersla á að góðar aðstæður séu fyrir hendi til þess að 

nemendur geti notið lestrar. Með tímanum er talið að nemendur þrói með 

sér jákvætt viðhorf í garð hljóðlestrar (Marzano, 2004, bls. 42). Margir 

nemendur hafa aldrei upplifað það að gleyma sér algjörlega í heimi 

bókarinnar. Mikilvægt er að skapa umhverfi sem gerir nemendum kleift að 

upplifa lestrarflæði hvort sem þeir eru að lesa afþreyingarefni eða 

bókmenntaverk (Gallagher, 2009, bls. 61,65).  

Siah og Kwok (2010, bls. 170–173) gerðu rannsókn tengda þessari aðferð 

en hún var um gildi lestrar og áhrif yndislestrar, SSR (Sustained silent 

reading). Í þessari rannsókn var notast við spurningalista til þess að afla 

gagna en það voru 362 nemendur í 7. bekk sem tóku þátt í þessari 

rannsókn. Rannsóknarspurningarnar sem unnið var út frá voru þrjár:  

 Eru einhver veruleg tengsl á milli viðhorfa nemenda til lestrar og 
hversu oft þeir tóku þátt í lestrarathöfnum með foreldrum?  

 Eru einhver veruleg tengsl á milli viðhorfa nemenda til lestrar og því 
hversu vel þeir tóku þátt í ólíkum lestrarathöfnum á meðan SSR 
aðferðin var notuð? 

 Eru einhver veruleg tengsl á milli viðhorfa nemenda til lestrar og 
mats þeirra á skilvirkni SSR aðferðarinnar?  

Með þessari aðferð er lögð áhersla á að styðjast við átta þrep SSR og 

mikilvægt er að hafa þau til hliðsjónar þegar skipuleggja á yndislestur 

(Moser, Anne Marie, 2006, bls. 43). Þessi þrep eru: 

 Aðgengi að fjölbreyttu lesefni í kennslustofunni.  

 Frelsi nemenda til þess að lesa það sem þeir vilja og hvatning til þess. 

 Að kennslustofan sé útbúin þannig að nemendum líði vel, geti komið 
sér þægilega fyrir og að þeir upplifi afslappað lestrarumhverfi. 

 Hvatning frá kennara, hann sýni áhuga og fylgist með lesefni 
nemenda. Einnig á kennarinn að veita nemendum jákvæða 
endurgjöf á vali lesefnis ásamt framvindu í lestri. 

 Allt starfsfólk skólans sé upplýst um yndislestrarstundirnar. 
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 Nemendur þurfa ekki að skuldbinda sig til þess að ljúka við lesefnið 
eða skila einhverju frá sér um það. 

 Nemendur hvattir til þess að ræða saman um það sem þeir hafa lesið 
en það á að hjálpar þeim að skilja betur það sem lesið var.  

 Tími til lestrar úthlutaður og bjóða nemendum reglulega upp á 
yndislestur (Marzano, 2004, bls. 43–45).  

Undirbúningur kennara er mikilvægur þegar kemur að SSR. Kennarar 

verða að vera tilbúnir til að koma til móts við nemendur í tengslum við 

lesefnið meðal annars með því að ræða við þá um lesefnið og að geta bent 

þeim á meira lesefni svipaðs eðlis. Nemendur verða einnig að fá tækifæri til 

þess að ræða sín á milli um efnið en lögð er áhersla á að það sé valfrjálst. 

Áhugi kennara á lestri er talinn hafa smitandi áhrif á nemendur. Allt 

starfsfólk skólans þarf að vita út á hvað SSR hugmyndafræðin gengur og til 

hvers er ætlast. Þegar markmiðin eru skýr er auðveldara fyrir fólk að vinna 

samkvæmt ákveðinni stefnu (Marzano, 2004, bls. 42).  

Í upphafi hvers skóladags var 20 mínútna hljóðlestrarstund þar sem allir 

tóku þátt í, kennarar lásu líka þar sem það var talin vera góð fyrirmynd. 

Nemendur fengu að velja sér lesefni en þó máttu það ekki vera 

teiknimyndasögur eða dagblöð. Einnig voru þeir hvattir til þess að skrifa hjá 

sér minnispunkta eða hugleiðingar sínar um hverja bók fyrir sig. Helstu 

niðurstöður leiddu í ljós að merkjanleg tenging var á milli viðhorfs nemenda 

til mikilvægi lestrar og þess hversu oft þeir tóku þátt í lestrarathöfn með 

foreldrum. Síðan var þeim skipt í tvo hópa, þeir nemendur sem sýndu lítinn 

lestraráhuga og síðan þeir sem sýndu mikinn lestraráhuga. Niðurstöður 

sýndu að 89% nemenda í þeim hópi sem hafði mikinn lestraráhuga völdu 

sjálfir að lesa afþreyingarbókmenntir á meðan SSR aðferðin var viðhöfð en 

aðeins 71% í hópnum sem hafði lítinn lestraráhuga höfðu valið sjálfir að 

lesa. Merkjanleg tenging var á milli þess hversu mikilvægt nemendur töldu 

að lesa og viðhorfs þeirra til lestrar afþreyingarbókmennta. Einnig sýndi 

rannsóknin að tenging var á milli viðhorfs nemenda til mikilvægis lestrar og 

viðhorfs þeirra til mikilvægi SSR aðferðarinnar. Nemendur sem töldu lestur 

mikilvægan voru jákvæðari í garð SSR aðferðarinnar. 

Erfiðleikar við lestur hafa áhrif á sjálfstraust nemenda sem og áhuga 

þeirra til að læra. Rannsakendur telja að þessi aðferð hafi meiri áhrif á 

nemendur sem hafa mikinn lestraráhuga. Þeir vilja hvetja skóla sem nota 

þessa aðferð til þess að virkja líka foreldra en niðurstöður sýndu að þeir 

nemendur sem höfðu mikinn lestraráhuga komu flestir af heimilum þar sem 
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bækur voru mikils metnar, foreldrar lásu mikið og keyptu jafnvel bækur fyrir 

börn sín.  

Lee (2011, bls. 210) telur að tímalengd hafi áhrif á árangur aðferðarinnar 

þar sem að marktækur munur sjáist eftir sjö mánaða vinnu. Einnig nefnir 

hún mikilvægi þess að sleppa skuldbindingum nemenda svo sem að skila 

verkefni eða ritgerð um það sem lesið var. Aðaláherslan á að vera á 

lesturinn og ánægjuna við hann. Mikilvægt er að nemendur fái að velja sér 

lesefni í tengslum við áhuga hvers og eins. Lestrarhvatningin felst í því að 

nemendur lesa það sem þeir vilja lesa, þurfa ekki að skila neinu af sér eftir 

lesturinn, þurfa ekki að klára lesefnið ef þeir vilja það ekki og geta rætt við 

samnemendur eða kennara um lesefnið hugnist þeim það.  

Í grein sinni Becoming the reading mentor our adolescent deserve segir 

Lee (2011, bls. 211–216) frá tilviksrannsókn þar sem hún var að reyna að 

koma SSR-aðferðinni á laggirnar. Þar var hún að kenna níu ára börnum í 

Englandi. Þessi aðferð var ekki notuð í skólaumdæminu hennar svo hún 

ákvað að hefjast handa upp á eigin spýtur. Komst hún að því að það er ekki 

eins auðvelt og ætla mætti að hvetja nemendur til yndislestrar. Henni fór þó 

að ganga betur eftir að hafa skoðað þær átta leiðir sem lögð er áhersla á 

varðandi SSR-aðferðina. Ákvað hún að taka sér þann tíma sem þurfti og 

árangur lét ekki á sér standa, nemendur hennar urðu ánægðir með 

yndislestrarstundirnar. Út frá þessu má sjá að það tekur tíma að koma 

yndislestri markvisst á í skólum.  

Mikilvægt er að gefast ekki upp þó að árangur komi ekki strax í ljós. Það 

er margt sem huga þarf að þegar taka skal upp eitthvað nýtt í skólastarfi 

eins og SSR aðferðina í yndislestri. Það kom í ljós hjá Lee (2011, bls. 211–

216) að eftir því sem hún lagði meira í undirbúninginn, þeim mun betri varð 

árangurinn. Mikilvægt er að kenna börnum að lesa sér til ánægju og yndis 

og jafnframt þarf að huga að mörgum þáttum samtímis. Ef vel tekst til 

verður lestur ekki kvöð á nemendur heldur ánægjuleg athöfn sem þeir 

sækja í og njóta.  

Marzano (2004, bls. 37) nefnir að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á SSR-lestraráætluninni styðji vel við jákvæð áhrif lestrar. Það voru þó ekki 

allir sammála um ágæti þessarar aðferðar. Unglingar reyndust frekar 

neikvæðir í garð SSR- aðferðarinnar en ástæðan fyrir því var talin vera sú að 

nemendur voru alltaf í yndislestri á sama tíma á daginn. Skipti það því ekki 

máli hvaða kennslustund átti að vera en nemendur voru ekki alveg sáttir við 

það að vera teknir úr íþróttum eða listatímum til þess að fara í yndislestur.  

Á þessum árum sem SSR-aðferðin hefur verið við lýði, hefur hún þróast 

og unnið er með hana víðsvegar í Bandaríkjunum. Lestur er mikilvægur í lífi 



 

46 

einstaklingsins og ef nemendur ná ekki að njóta lestrar er hætta á því að 

þeir dragist aftur úr samnemendum sínum þegar kemur að námi.  

Krasher (2004, bls. 3–9) er einn af þeim sem rannsakað hefur SSR-

aðferðina vel. Tók hann saman nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

undanfarna áratugi sem sýna árangur af kennslu með þessari aðferð. 

Rannsóknir þessar eru bæði þær sem hann sjálfur hefur tekið þátt og aðra. 

Samkvæmt niðustöðum úr þeim rannsóknum eru kostir innleiðingarinnar 

margir: 

 Aðferðin hefur gefið góða raun fyrir nemendur sem rannsakaðir hafa 
verið. 

 Aðferðin getur vel gengið þó að öllum skilyrðum sé ekki fullnægt. 

 Nemendur sem hafa alist upp við þessa aðferð lesa meira á 
fullorðinsárum en þeir sem hafa ekki alist upp við hana. 

 Minna er um agavandamál, að mati kennara á meðan kennslustundir 
í SSR standa yfir. 

 Um 90% nemenda nýta lestrarstundirnar til þess að lesa. 

 Ef kennarinn les einnig leiðir það til meiri lestrar. 

 Ekki er gott að hafa SSR lestrarstundir á sama tíma fyrir alla 
nemendur skólans. Ekki er heldur æskilegt að nýta hádegishlé 
nemenda til yndislestrar. 

 Nemendur sem lesa meira hafa ríkari orðaforða ásamt því að þeim 
gengur betur að skrifa. 

 Nemendur sem lesa mikið gengur betur í stafsetningu. 

 Ef aðgengi nemenda að bókum er gott, þeim mun meira lesa þeir.  

 Nemendur lesa meira í þægilegu og hljóðlátu umhverfi. 

 Ekki eru merki þess að ytri umbun hvetji nemendur til lestrar. 

 Teiknimyndasögur geta haft þau áhrif að nemendur velji sér síður 
þyngra lesefni. 

SSR-aðferðin er nauðsynleg í skólum að mati Gallagher (2009, bls. 44–

45). Hefur hann einnig rannsakað þessa aðferð í nokkurn tíma og jafnframt 

séð að hún hefur misheppnast í nokkrum skólum. Helstu ástæðurnar fyrir 

því telur hann að séu þessar: 

 Lesefnið var ekki nógu áhugavert og ekki nógu mikið. Það að segja 
nemendum að lestur sé áhugaverður er eitt en að fá þeim nægilega 
mikið af lesefni er annað. 
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 Nemendur þurftu að (eða máttu) lesa fræðilegt efni eða sinna 
heimavinnu sinni í SSR tíma. 

 Kennarar skildu ekki gildi SSR- aðferðarinnar. Þeir voru ekki að lesa 
þegar nemendur voru að lesa heldu nýttu tímann í ýmsa undirbúning 
vinnu, s.s. að yfirfara verkefni eða svara tölvupósti. 

Kennarinn hefur veigamiklu hlutverki að gegna í tenglum við nám barna eins 

og fram hefur komið og er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um það. 

Það mikilvæga starf að kenna lestur og að halda áhuga nemenda á lestri er 

krefjandi og þurfa kennarar að vera vel inn í þeim þáttum sem áhrif hafa á 

lestrarnám barna.  
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5 Rannsóknin 

Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar sem og þá aðferðafræði 

sem stuðst var við. Gerð verður grein fyrir markmiðum hennar og 

rannsóknarspurningum og þeirri aðferð sem beitt var lýst, ásamt 

undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað um 

þátttakendur og val á þeim og að lokum um siðferðileg álitamál sem og 

takmarkanir. 

 

 

5.1 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna hugsanlega 

ástæðu þess að nemendur hætta að lesa sér til ánægju og hvað nemendum 

finnst um lestur. Í öðru lagi að kanna viðhorf kennara í garð dvínandi 

lestraráhuga hjá börnum. Rannsóknarspurningarnar voru svo hljóðandi: 

 Hver er hugsanleg ástæða þess að nemendur hætta að lesa sér 

til ánægju? 

 Hvaða viðhorf hafa nemendur til lestrar? 

 Hvert er viðhorf kennara til dvínandi áhuga nemenda á lestri? 

 Hvað gera kennarar til að efla áhuga á lestri? 

 

 

5.2 Aðferðin 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í eigindlegum 

rannsóknum er leitast við að skoða og að skilja reynsluheim einstaklinga 

sem og upplifun þeirra á tilteknu viðfangsefni. Sú leið sem valin var til að 

nota hér var að taka viðtöl en Lichtman (2013) nefnir að með viðtölum megi 

ná sem bestum upplýsingum á sem stystum tíma. Jafnframt eru viðtöl talin 

góð leið til þess að öðlast skilning á upplifun einstaklings. Veruleikinn er í 

gegnum viðtölin en sá veruleiki er háður persónulegri upplifun 

einstaklingsins (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219). Aflað er skilnings og 

þekkingar á reynslu viðmælanda þar sem hann lýsir með eigin orðum því 
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málefni eða fyrirbæri sem er til rannsóknar (Bogdan og Bilken, 2007, bls. 

103). Segja má að eigindleg rannsókn skapi þannig raunsanna mynd af 

reynslu og viðhorfum fólks.  

Hægt er að fá góð gögn sem nýta má til aukinnar þjónustu við aðra 

einstaklinga með því að skilgreina rannsóknarefnið og taka viðtöl við 

einstaklinga sem hafa reynslu og upplifun á efninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 232–234). Helga Jónsdóttir (2003) nefnir að hægt sé að ganga út 

frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem getur þróast í 

samskiptum. Í eigindlegum rannsóknum, þar sem stuðst er við viðtalsform 

eða umræður, hefur notkun opinna eða hálfopinna viðtala aukist á liðnum 

árum. Flick (2006, bls. 15) telur að það séu meiri líkur á því að viðmælendur 

séu opinskáir í þeim en stöðluðum viðtölum. 

Viðtöl voru tekin við átta nemendur og fjóra kennara. Tekin voru 

hálfopin viðtöl og stuðst var við viðtalsramma en þeir voru samdir út frá 

þeim markmiðum sem stefnt var að. Í viðtölum við nemendurna var 

áherslan á upplifun þeirra á lestri og viðhorf þeirra til lestrar. Einnig var 

aðeins hugað að áhuga þeirra til á lestri í tengslum við lesefni. Rætt var um 

lestur í skóla sem og lestur heima. Í viðtölum við kennara var verið að kanna 

viðhorf kennara í tengslum við minnkandi áhuga nemenda á lestri, hvort 

kennarar fyndu fyrir dvínandi lestraráhuga hjá nemendum. Einnig var 

kannað hvað kennarar gera til þess að efla áhuga nemenda og hvað þeir 

geri til þess að efla áhuga nemenda á lestri og ýta undir lestur. 

 

 

5.3 Þátttakendur 

Í rannsókn þessari voru viðmælendur valdir með tilgangsúrtaki en þá eru 

einstaklingar valdir í samræmi við tilgangi rannsóknar. Sigríður 

Halldórsdóttir (2003, bls. 249–251) telur að það sé mikilvægt að 

einstaklingar hafi áhuga, persónulega reynslu og getu til að lýsa reynslu 

sinni.  

Rannsóknin fór fram í tveim skólum á landsbyggðinni. Tekin voru 

einstaklingsviðtöl við fjóra nemendur í 4. bekk og fjóra nemendur í 7. bekk. Í 

skólunum voru nemendur með mismunandi lestrarfærni valdir úr hvorum 

bekk. Ekki var óskað sérstaklega eftir því hvort um stráka eða stelpu væri að 

ræða. Úr varð að tekin voru viðtöl við 5 drengi og 3 stúlkur. Einnig var rætt 

við fjóra kennara, tvo frá hvorum skóla, sem valdir voru í samráði við 

skólastjóra. Óskað var eftir því að fá að ræða við reynda kennara sem kenna 



 

51 

4. og 7. bekk. Þessir kennarar hafa kennt í 3–10 ár og hafa því góða 

kennslureynslu.  

 

 

5.4 Undirbúningur og framkvæmd 

Í upphafi ferilsins var óskað eftir leyfi fyrir rannsókninni hjá fræðslustjórum í 

viðkomandi fræðsluumdæmum. Fékk rannsakandi leyfi til þess að hafa 

samband við skólastjóra þeirra skóla sem óskað var eftir að framkvæma 

rannsókn í. Skólastjórar tveggja skóla fengu sendan tölvupóst þar sem óskað 

var eftir að fá að framkvæma þessa rannsókn í skólunum. Kynningarbréf til 

skólastjóra sem og kynningarbréf til kennara fylgdi með póstinum. Einnig 

fylgdi kynningarbréf til foreldra sem og nemenda. Svör bárust frá 

skólastjórum um að skólinn veitti leyfi til rannsóknar sem og að kennarar 

væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Sendur var tölvupóstur til valinna 

kennara með ósk um það að þeir aðstoðuðu við val á nemendum en óskað 

var eftir því að nemendur hefðu ólíka lestrarfærni. Rannsakandi hitti síðan 

nemendur á skólatíma og tók viðtal við þá. Einnig voru tekin viðtöl við 

kennara á skólatíma, en eftir að kennslu þeirra lauk.  

 

 

5.5 Greining gagna 

Mikilvægt er að skráning ganga verði sem nákvæmust. Því voru viðtöl tekin 

upp á spjaldtölvu með leyfi viðmælanda og foreldra. Að loknu viðtali voru 

þau afrituð orðrétt á tölvutækt form. Viðtalsgögnin voru greind samkvæmt 

aðferð Kvale (1996, bls. 192–194 og 197–198) um merkingargreiningu. Þar 

er meðal annars fjallað um fimm mögulegar leiðir til að greina innihald og 

merkingu viðtala. Nefna má túlkun, söguskoðun, samþjöppun, flokkun, og 

greiningu í sérstökum tilgangi. Ákveðið var að flétta saman tvær leiðir við 

greiningu viðtalanna en það eru flokkun og samþjöppun. Samþjöppun felst í 

því að rannsakandi greinir meginviðfangsefni viðtalanna ásamt einkennandi 

þáttum þeirra þannig að draga megi ályktanir um merkingu þeirra. Því næst 

voru dregnar ályktanir út frá heildarmyndinni sem varð til við túlkun og 

samanburð. Notast var við flokkun til þess að greina viðtölin í undirflokka en 

það er gert til þess að ná betri skilningi á niðurstöðum viðtalanna. Í 

eigindlegum rannsóknum er mikilvægt fyrir rannsakandann að hafa í huga 
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að þar sem þátttakendur eru fáir er markmið rannsóknar aldrei að alhæfa 

heldur að auka þekkingu og dýpka skilning viðkomandi á fyrirbæri.  

 

 

5.6 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að huga að vissum siðferðismálum svo 

sem að val á þátttakendum sé frjálst og óþvingað. Einnig að gæta þess að 

valda ekki óþægindum og að virða ákvörðunarrétt einstaklings sem og að 

mismuna ekki fólki (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 163). Mikilvægt er að 

allir aðilar viti og skilji rétt sinn varðandi þátttöku í rannsóknum (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Silverman (2013) leggur einnig mikla áherslu á 

það að vernda rétt viðmælenda. 

Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar strax í upphafi. Eftir að 

tilkynning kom til baka frá persónuvernd var hafist handa við að afla leyfa 

fyrir rannsókninni. Fengin voru leyfi frá skólayfirvöldum, skólastjórum, 

kennurum, foreldrum og nemendum. Allir aðilar fengu upplýsingar um hvað 

fælist í þátttöku og hver væri tilgangurinn með rannsókninni. Lögð var rík 

áhersla á það að fá upplýst samþykki allra aðila er tóku þátt í rannsókninni. 

Þar sem meðal annars var rætt við nemendur á grunnskólaaldri var sent 

ítarlegt bréf heim til foreldra þar sem rannsóknin var kynnt, tilgangi hennar 

lýst og ítrekað að fyllstu nafnleyndar yrði gætt. Einnig var lögð áhersla á það 

að þátttakendur gætu hætt þátttöku rannsóknar hvenær sem væri án þess 

að gefa einhverja skýringu. Enn fremur var lögð áhersla á það að börnin sjálf 

gætu samþykkt að taka þátt eður ei. Þetta er í tengslum við 

sjálfræðisregluna. Sigurður Kristinsson (2013, bls. 73) fjallar um 

sjálfræðisregluna en í henni er einmitt lögð áhersla á virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar. Allir þátttakendurnir sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu dulnefni í skráningu og úrvinnslu og nöfn skólanna sem 

tóku þátt eru hvergi nefnd. Öllum gögnum í tengslum við þátttakendur var 

eytt að lokinni rannsókn.  

 

 

5.7 Takmarkanir 

Telja má að takmarkanir þessarar rannsóknar séu fjöldi þátttakenda. Þar 

sem um viðtalsrannsókn er að ræða er ekki hægt að alhæfa um þýði út frá 

viðtalsrannsókn. Einnig má huga að því að erfitt getur verið fyrir börn að tjá 
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sig og segja ókunnugum frá lestrarfærni sinni. Þrátt fyrir það má gera ráð 

fyrir því að niðurstöður rannsóknarinnar gefi vísbendingar sem hægt verður 

að nýta í skólastarfi.  
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6 Niðurstöður 

Markmiðið með rannsókn þessari var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna 

hugsanlega ástæðu þess að nemendur hætta að lesa sér til ánægju og hvað 

nemendum finnst um lestur. Í öðru lagi að kanna viðhorf kennara í garð 

dvínandi lestraráhuga hjá börnum, og hvað kennarar gera til þess að efla 

áhuga á lestri.  

Niðurstöðukaflanum er skipt í tvennt. Annars vegar eru niðurstöður út 

frá svörum nemenda og hinsvegar niðurstöður úr svörum frá kennurum. 

Tekin voru viðtöl við átta nemendur, fjóra í 4. bekk, tvo drengi og tvær 

stúlkur og fjóra í 7. bekk, þrjá drengi og eina stúlku. Einnig voru tekin viðtöl 

við fjóra reynda kennara, tvo sem kenna í 4. bekk og tvo sem kenna í 7. bekk 

en allir reyndust þeir vera konur. 

 

 

6.1 Niðurstöður nemenda 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum í tengslum við það sem fram kom í 

viðtölunum við nemendur. Stuðst var við viðtalsramma (Viðauki A). Voru 

niðurstöður greindar út frá þeim þemum sem viðtölin gáfu tilefni til. Í 

viðtölum við nemendur voru helstu þættirnir:  

 Viðhorf til lestrar. 

 Áhugi á lestri og áhugasvið. 

 Lestur í skóla. 

 Lestur á heimili. 

 Tölvur og viðhorf í garð þeirra. 

Hér verður gerð grein fyrir svörum nemendanna sem tóku þátt í þessari 

rannsókn. Nemendurnir hafa fengið dulnefnin Gísli, Anna, Gunnar og Helga í 

4. bekk og Inga, Siggi, Jón og Ólafur í 7. bekk. Viðmælendur voru valdir út frá 

mismunandi lestrarfærni. Sumir þeirra eru með góða lestrarfærni miðað við 

aldur meðan aðrir eru með slakari lestrarfærni. Nemendurnir áttu nokkuð 

misauðvelt með að tjá sig. 
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6.1.1 Viðhorf til lestrar 

Nemendur voru spurðir út í lestur og ýmislegt í tengslum við hann. Meðal 

annars hvernig lesarar þeir væru, hvort þeir teldu að krakkar væru duglegir 

að lesa yfir höfuð, hvernig þeim gangi að skilja það sem lesið væri, um 

uppáhalds lesefni og val þeirra á lesefni.  

Nemendurnir sem rætt var við töldu að þeir væru ágætir lesarar og gætu 

alveg lesið, en þó voru þeir misöruggir með það. Sumir voru þó á því að það 

væru örugglega margir sem læsu miklu meira en þeir. Oftast voru það þeir 

þátttakendur sem áttu í einhverjum erfiðleikum með lestur og voru 

hæglæsir. Nemendur í 4. bekk voru á heildina litið jákvæðir varðandi 

lestrarfærni sína og töldu sig fína lesara. Gísli í 4. bekk nefndi að sér gengi 

bara mjög vel að lesa þó svo að hann teldi sig lesa bara smá, á meðan Anna í 

4. bekk og Helga í 4. bekk sögðu að þeim gengi bara vel. Gunnar var einna 

hógværastur í því að meta lestur sinn en sagðist lesa dálítið. Nemendurnir í 

7. bekk töldu sig flesta vera ágæta lesara, Siggi nefndi að honum hefði aldrei 

þótt neitt sérstaklega gaman að lesa en hann vildi ekki meina að hann ætti í 

einhverjum erfiðleikum. Ólafur var þó á því að hann væri ekki mjög góður 

lesari, hann nefndi að hann væri lesblindur. Hann læsi þó eitthvað. Jón í 7. 

bekk sagði:  

Það er gaman að lesa ... að ímynda sér eitthvað ... þú getur sett 

þig í spor hvaða persónu sem er og séð með öðrum augum ... 

þetta er bara önnur upplifun í raun og veru. 

Nemendurnir voru allir sammála um að þau teldu aðra krakka lesa mikið 

yfir höfuð. Það mátti greina að þau gera sér litla grein fyrir því hvort einhver 

samnemandi þeirra eigi við einhverja erfiðleika að etja, þau virtust ekki taka 

eftir neinu slíku. Helga nefndi að sumir læsu svolítið hægt og væru kannski 

lengi að lesa. Hún var samt ekkert að tengja það við lestrarerfiðleika, fannst 

þetta bara eðlilegt. Gísli nefndi þó hann væri ekki á því að krakkar læsu lítið 

en sagði „sumir kunna lítið eða þau læra ekki fljótt“. 

Eldri nemendurnir voru flestir á því að aðrir krakkar læsu eitthvað, en 

mismikið þó. Ólafur var alveg viss um að margir nemendur læsu meira en 

hann. Þó mátti greina hjá flestum nemendum í 7. bekk að krakkar á eldri 

stigum læsu ekki mikið og ástæðurnar fyrir því voru taldir misjafnar. Jón 

svaraði:  
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Ég held að það hafi farið minnkandi eftir að ipadinn kom og 

svoleiðis en ... já ætli það ekki eitthvað. 

Hann virtist hafa sterka skoðun á dvínandi lestri samnemenda sinna og 

sagði: 

Það eru allir að fá síma, ég á ekki síma, það gleypir athyglina, 

eins og að kaupa síma eða tölvuleiki. Svo eru sumir sem eru 

ekki mikið fyrir tölvuleiki, bara ákveða að hætta að lesa og 

einbeita sér meira að íþróttum. 

Jón taldi einnig að nemendur í yngri bekkjum eins og í 1.–4. bekk læsu 

meira en nemendur í eldri bekkjum. Hann taldi að áhuginn á lestri minnkaði 

þegar krakkar eltust.  

Þegar talið barst að því hvernig þeim gengi að skilja efnið þá voru þau 

flest á því að þeim gengi bara vel að skilja það sem þau læsu. Gísli nefndi 

reyndar að á tímabili hefði hann verið að flýta sér og lesið allt of hratt og 

sleppt kannski sumum orðum og átti þar af leiðandi erfitt með að skilja. 

Hann sagðist vera farinn að vanda sig betur. Gísli sagði einnig svo 

skemmtilega frá sínum skilningi: 

Í gær var ég að kíkja í bók sem mamma er að lesa, svona rauða 

serían eða eitthvað, og það var verið að útskýra hvað aðrir 

hugsa, það var bara verið að útskýra allt, mér fannst þetta 

svakalegt, fannst bara ekkert koma út úr því, nema lestur, mér 

fannst ekkert gaman að lesa það ... maður þarf aðeins að skilja 

hvað er í gangi. 

Það mátti augljóslega greina það að hann vill fá eitthvað út úr þeim texta 

sem hann les og að sjálfsögðu skilja hann. Helga taldi að hún skildi oftast allt 

sem hún væri að lesa en ef það væri eitthvað sem hún skildi ekki þá spyrði 

hún kennarann sinn eða foreldra sína. Anna taldi sig skilja vel það sem hún 

væri að lesa. Jón í 7. bekk vildi meina að hann ætti mjög auðvelt með að 

skilja allt sem hann læsi og einnig Inga. Hinum fannst bara þau skilja 

sæmilega það sem lesið er.  

Val nemendanna á lesefni tengdist oft áhugasviði þeirra. Strákarnir 

höfðu flestir lesið bækur Gunnars Helgasonar um fótbolta en þeir eru líka 

mikið í fótbolta og sumir jafnvel að æfa fótbolta eða aðrar boltagreinar. Þeir 

höfðu einnig lesið allskonar annað efni um fótboltann. Helgu finnst gaman 

að lesa og les töluvert. Hennar uppáhaldsbækur eru bækurnar eftir 
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Guðrúnu Helgadóttur og svo var hún að lesa bókina um Ronju 

ræningjadóttur. Jón var einnig mjög jákvæður í garð lestrar, kvaðst lesa 

mjög mjög mikið og sagði: 

Svona ef ég er að lesa bækur þá er það skáldskapur og ævintýri 

eins og Harry Potter og Lord of the Rings ... ég les líka 

teiknimyndasögur en ég held að ævintýri og skáldskapur sé 

skemmtilegast. 

Hann stefnir á það að lesa næst bækurnar um Hungurleikana. Inga er 

einnig fyrir ævintýrabækur og nefndi hún einnig Harry Potter sem sína 

uppáhalds bók. Önnu finnst mjög gaman að lesa bækur um fiska og hún var 

einmitt búin með eina slíka. Hákarl var í uppáhaldi hjá henni eftir lesturinn. 

Einnig fannst henni gaman að lesa Frozenbók eins og hún orðaði það eða 

söguna um þær Önnu og Elsu. Ólafur í 7.bekk nefndi að sín uppáhaldsbók 

væri Kiddi klaufi. Þær bækur sem nefndar voru hjá nemendum spanna allan 

skalann ef svo má segja, lestrarbækur með léttum texta eins og Bras og þras 

í Bunulæk og alveg upp í bækur með miklu letri á hverri blaðsíðu eins og 

Harry Potter. 

Það var einnig misjafnt hvað nemendur gerðu ef þeir voru að lesa bók 

sem þeim fannst ekki skemmtileg. Sumir reynda að klára en aðrir skiptu 

fljótlega á bókasafninu. Helga sagði að hún skipti stundum um bók nema í 

skólanum, þá reyni hún alltaf að klára.  

Á heildina litið var svipað hvað þau sögðu í tengslum við það hvernig 

þeim gengi að lesa en þó nefndi Siggi í 7. bekk að honum þætti bara 

eiginlega ekkert gaman að lesa. Þegar líða fór á viðtalið þá kom það fram að 

hann les reglulega og þá líklega það sem hann á að lesa í tengslum við 

skólann. Hann nefndi það einnig að hann ætti erfitt með að finna bók og 

það var greinilegt að það var bara ein bók sem kom til greina. Vinur hans 

hafði bent honum á þessa bók og hann var ekki búin að finna hana á 

bókasafninu. Hann hafði ekki fengið aðstoð þarsem vinur hans sýndi honum 

hvar bókin átti að vera og hann var ekki búinn að finna hana enn þá. Hann 

virtist ekki hafa áhuga á að fá aðstoð við leitina né að finna neina aðra bók. 

Ólafur í 7. bekk sagði: 

Ég reyni að lesa ... ég geri það mjög sjaldan ... geri það kannski 

á kvöldin eða eitthvað svoleiðis.  
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En Ólafur sagði að hann ætti erfitt með að lesa. Í heildina litu þau svo á 

að þau væru ágætir lesarar, þó svo að þau ættu í einhverjum erfiðleikum 

með að lesa.  

 

 

6.1.2 Áhugi á lestri og áhugasvið 

Hér var spurt nokkurra spurninga um áhuga á lestri, til dæmis hversu oft 

væri lesið og hversu mikið lesið. Fyrst voru nemendurnir spurðir út í 

áhugamál og hvað þeim finnst skemmtilegast.  

Íþróttir voru mjög ofarlega á blaði hjá þessum nemendum og voru 

margir þeirra að æfa einhverja íþrótt. Fótbolti var ofarlega á lista og 

áhuginn mikill hjá sumum nemendanna, körfubolti kom einnig við sögu sem 

og golf. Það mátti sjá tengsl á milli áhuga á fótbolta og lesefnis en þeir sem 

höfðu áhuga á fótbolta höfðu allir lesið bækur Gunnars Helgasonar um 

fótbolta en bækurnar Víti í Vestmanneyjum og Gula spjaldið í Gautaborg 

voru nefndar oftar en einu sinni. Einnig höfðu þessir fórboltaáhugamenn 

lesið bækur um fræga knattspyrnumenn ásamt því að afla sér upplýsinga 

um fótbolta á netinu eins og úrslit leikja.  

Það má greinilega sjá á svörum nemenda að áhuginn er mismikill hjá 

þeim varðandi lestur. Flestir nemendanna höfðu ágætis áhuga á lestri, 

sumir meiri en aðrir. Nemendurnir í fjórða bekk voru flestir áhugasamir er 

kemur að lestri þó svo að þeir ættu misauðvelt með að lesa. Gísli sagðist nú 

lesa smá en þó mátti sjá út frá svörum hans að hann les töluvert. Það fór þó 

ekkert á milli mála hvar áhugi hans lá en það var lítið annað sem komst að 

hjá honum en fótbolti og þar af leiðandi les hann mikið í tengslum við 

fótbolta. Hann er að æfa fótbolta og er búinn að gera það í mörg ár. 

Bækurnar hans Gunnars Helgasonar um fótbolta eru í uppáhaldi hjá honum. 

Einnig les hann margt annað um fótbolta svo sem bækur um heimsfræga 

fótboltamenn. Hann nefndi að hillur í herberginu hans væru fullar af 

bókum. Einnig nefndi hann það að honum finnist gaman að heyra sögurnar. 

Hann átti þó ekki við það að einhver lesi fyrir hann heldur að heyra þær 

innra með sér. Áhugi Gísla á lestri er greinilega mikill og hann nær að tengja 

lesefnið við sitt áhugavið sem er fótboltinn. Það er og mikilvægt að geta 

valið lesefni í tengslum við áhugasvið.  

Anna er hæglæs en er að lesa heima sem og í skólanum. Hún virtist hafa 

mikinn áhuga á því að lesa fræðibækur og nefndi hún fiskabók í því 

samhengi og hákarlinn var eins og áður kom fram hennar uppáhalds eftir 

lesturinn. Reyndi hún að útskýra fyrir mér hversu stór hann gæti verið. Hún 
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sagðist reyna að lesa nokkrar blaðsíður á kvöldin áður en hún færi að sofa 

en gæti það ekki alltaf.  

Áhuginn skiptir miklu máli þegar kemur að lestrarfærninni og það er um 

að gera að reyna að tengja hana einhverju sem viðkomandi hefur áhuga á. 

Siggi sem sagði að sér hefði nú bara eiginlega aldrei þótt gaman að lesa, gat 

þó nefnt einhverja bók sem honum fannst eiginlega gaman að lesa en hún 

tengist einmitt áhugasviði hans eða fótbolta.  

Þegar skoðað var hvað það er sem nemendur gera í frjálsa tímanum 

mátti sjá að það var ansi margt. Sumir eyddu tíma með vinum sínum í spjall 

eða að leika sér úti. Aðrir fóru í það að spila fótbolta eða körfubolta með 

félögum sínum. Einn nefndi það að hann væri svolítið mikið úti að hjóla þar 

sem hann hefði verið að fá nýtt hjól. Nokkrir nefndu að þeir læsu oft í 

frítíma sínum en það færi eftir svo mörgu hversu oft þeir lesa í frítíma 

sínum. 

 

 

6.1.3 Lestur í skólanum 

Nemendur voru spurðir út í yndislestur og hvort þeir lesi sér til ánægju í 

skólanum sem og heima. Hjá nemendum í fjórða bekk var greinilega mikið 

um lestur í skólanum og yndislestrarstund svo til á hverjum degi. Nemendur 

voru með bækur til að lesa sem þeir höfðu fengið lánaðar á 

skólabókasafninu. Þeir fá að velja sér bækur til að lesa að þeirra sögn og 

finnst þeim það gaman. Allskonar bækur voru í skólastofunni fyrir 

nemendur til þess að lesa. Nemendurnir nefndu bæði fræðibækur sem og 

sögubækur sem þeir höfðu lesið. Kennarinn les einnig fyrir nemendur á 

hverjum degi.  

Hjá nemendum í sjöunda bekk var skipulagið ekki alveg eins hnitmiðað 

varðandi lesturinn. Í öðrum skólanum var lestur á hverjum degi þar sem 

nemendur voru að lesa bækur sem þeir höfðu valið sjálfir að lesa. Einnig var 

ýmiss konar lesefni inni í stofunni fyrir nemendur til þess að glugga í. Í þeim 

skóla er lögð mikil áhersla á að nemendur lesi á hverjum degi. Í hinum 

skólanum lásu nemendur ekki eins mikið eða markvisst í skólanum. Þeir 

voru jú með bækur til þess að lesa í skólanum en það var ekki mjög mikið 

um það. Nemendur sögðu að það hefði verið lestrarstund hjá þeim í sjötta 

bekk en væri ekki komin á núna en ætti kannski eftir að verða, þau vissu 

það ekki.  

 



 

61 

 

6.1.4 Lestur á heimilinu 

Hér var aðeins fjallað um lestur á heimilinu, hvort þau lesi heima yndislestur 

og hvort foreldrar hlusta á þau lesa eða lesi fyrir þau.  

Mikilvægt er að nemendur lesi heima alla daga til þess að verða góðir 

lesarar. Nemendur í fjórða bekk lesa heima á hverjum degi bækur sem þeir 

fá í skólanum. Foreldrar eða aðrir hlusta oftast á nemendur og kvitta fyrir 

því að hafa hlustað á þá lesa. Allir nemendurnir í fjórða bekk voru með aðrar 

bækur heima til að lesa á kvöldin og flestir lásu upp í rúmi áður en þeir fóru 

að sofa. Þó voru sumir sem sögðust ekki alltaf lesa á kvöldin frjálsan lestur. 

Þau voru að lesa bækur sem þau völdu sjálf og tengdust oft áhugasviði 

þeirra eins og t.d. fótboltabækur. Það var ekki mikið um það að foreldrar 

þessara barna læsu fyrir þau, en þó var eitthvað um það. Anna nefndi það 

að amma hennar og systur hennar læsu oft fyrir hana. Gunnar nefndi að 

pabbi hans læsi oft fyrir hann heima. Helga nefndi það að stundum skiptust 

hún og mamma hennar á að lesa, sérstaklega ef að bókin væri erfið að mati 

Helgu. Erfiðasta bókin að hennar mati sem hún hefur lesið var bókin 

Risaeðlur í Reykjavík og þá var mamma hennar einmitt að aðstoða hana við 

lesturinn.  

Þegar nemendur í 7. bekk voru spurðir út í lestur heima mátti greina að 

ekki væri markviss heimalestur hjá þeim eins og hjá yngri nemendum. Í 

öðrum skólanum var þó lestrarátak í gangi þar sem stefnt var að því að lesa 

visst margar blaðsíður á visst löngum tíma. Þar skiptir þátttaka allra máli og 

þau sem ég talaði við voru að lesa bækur heima sem þau höfðu valið sér að 

lesa sjálf. Í hinum skólanum fór það frekar eftir áhuga nemendanna hvort 

þeir lásu eður ei. Allir sem ég talaði við voru að lesa eitthvað heima, 

mismikið þó. Samkvæmt þeim Jóni og Ingu þá lesa þau mikið og eru þau því 

alltaf að lesa en Ólafur og Gunnar lesa minna en segjast reyna að lesa 

eitthvað á hverjum degi en þó er það misjafnt hvað lesið er mikið í hvert 

skiptið.  

Þeir krakkar sem ég ræddi við virtust ekki mikið skoða dagblöð eða slíkt. 

Einn og einn les Andrés Önd en margir sögðust vera hættir að lesa Andrés 

Önd. Þau voru heldur ekki alveg klár á því hvað fræðibækur væru en þegar 

búið var að útskýra fyrir þeim hvað það var þá höfðu allir lesið einhverja 

slíka bók. Það var einnig misjafnt hve mikið þau horfðu á sjónvarp. Sumir 

horfðu aðallega á fótboltaleiki en aðrir horfðu jafnvel lítið sem ekki neitt á 

sjónvarp. Þá var það tölvan sem kom í staðinn og sú afþreying sem hún 

hefur upp á að bjóða.  
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6.1.5 Tölvur og viðhorf í þeirra garð 

Nemendur voru aðeins spurðir út í tölvur og aðgang þeirra að þeim á 

heimilinu. 

Allir nemendur höfðu aðgang að tölvum á heimilum sínum en það var 

misjafnt hvort tölvurnar voru inn í herbergjunum hjá þeim eða á öðrum stað 

á heimilinu. Það var einnig misjafnt hversu langan tíma þau fengu að vera í 

tölvum. Gísli nefndi að hann fengi að fara í tölvur svona einn og hálfan tíma 

á dag. Önnur nefndu að þeir fengju að vera í tölvum eins og þau vildu. Þegar 

þau voru spurð að því hvort þau myndu velja að fara í tölvu eða lesa bók þá 

voru svörin mismunandi. Sumir völdu tölvuna en aðrir bókina. Einn nemandi 

svaraði því þannig „það fer eftir því hvernig ég er fyrirkölluð hvort ég færi í 

tölvu eða hvort ég myndi lesa“. 

Eftir að hafa rætt við nemendur um þetta mátti sjá að skiptin voru 

nokkuð jöfn, um helmingur myndi velja að fara í tölvu en sumir myndu byrja 

á því að fara að lesa og síðan í tölvu og enn aðrir bara beint að lesa. Jón 

sagði að hann myndi fara að lesa, það væri miklu skemmtilegra. Hann vildi 

meina að hann væri miklu minna í tölvum núna heldur en hann var, sagði að 

honum fyndi það bara ekkert skemmtilegt að vera í tölvum.  

Einnig voru nemendur aðeins spurðir út í spjaldtölvur og hvort þeir 

hefðu lesið bókmenntir í gegnum spjaldtölvur. Svör þeirra voru öll á þá leið 

að þeir hefðu ekki lesið bókmenntir eða bækur í gegnum spjaldtölvuna. En 

sumir nemendanna nefndu það að þeir nota spjaldtölvur og tölvur til þess 

að afla sér upplýsinga og lesa ýmislegt. Fótboltinn var efstur á blaði. Þar var 

verið að lesa um fótbolta á netinu og úrslit úr leikjum. Jón svaraði: 

Ég nota þær til þess að lesa fótboltafréttir, ekkert fáránlega 

mikið, en eitthvað. 

Þau létu það ekki mikið trufla sig ef þau þurftu að lesa eitthvað á ensku 

þegar ekki var hægt að finna á íslensku það sem leitað var að.  

Nemendur í sjöunda bekk voru sumir hverju að fá spjaldtölvur í 

skólanum en það var verið að spjaldtölvuvæða miðstigið í þeim skóla að 

sögn þeirra. Í spjaldtölvurnar var búið að setja ýmislegt skólatengt efni s.s. 

námsefni í ensku og dönsku. Jón nefndi það að honum fyndist þetta ekkert 

svo mikill munur, honum fannst þetta ekki breyta miklu fyrir sig.  

Viðhorf nemenda í sjöunda bekk voru misjöfn í garð tölvu. Sumir voru 

greinilega mikið fyrir tölvur og spiluðu mikið leiki í þeim en fótboltaleikurinn 
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FIFA var einmitt nefndur. En öðrum fannst þær vera aukaatriði. Jón taldi að 

krakkar væru minna að lesa núna vegna þess að þeir væru svo mikið í 

tölvum í tölvuleikjum. Hann sagðist ekki vera mikið í tölvum almennt. Hann 

var mjög opinskár um tölvur og tölvunotkun barna.  

 

 

6.2 Samantekt 

Þegar tekið er saman það sem nemendur höfðu að segja um lestur þá mátti 

sjá að flestum fannst gaman að lesa og sögðust lesa á hverjum degi. Þó var 

einn sem viðurkenndi það að honum fyndist ekkert gaman að lesa en les sá 

á hverjum degi samkvæmt svörum frá honum. En það er greinilegt að hann 

les aðeins það sem hann þarf að lesa í tengslum við nám sitt. 

Þegar rætt var um hvað lesið er þá kom það greinilega í ljós að 

nemendur lesa frekar það sem þeir hafa áhuga á að lesa og það sem þeim 

finnst skemmtilegt. Þau klára síður bækur sem þau eiga erfitt með að skilja 

eða finnast ekki skemmtilegar, skipta frekar á bókum.  

Eftir því sem líður á skólagönguna minnkar áhugi nemenda á lestri. Sumir 

lesa þó og lesa jafnvel mikið. Lesefni í tengslum við áhugasvið skiptir 

gríðarlegu máli að mati nemenda, þeir nenna ekki að lesa það sem þeim 

finnst ekki skemmtilegt. Helstu ástæður fyrir því að nemendur hætta að lesa 

voru nefndar, lesefni ekki nógu áhugavekjandi og tölvur og símar. Hann 

hefur svo mikil áhrif þessi hraði á öllu í dag. Þau vilja frekar fá þetta allt 

matað ofan í sig fremur en að hafa fyrir því sjálf með lestrinum. 

 

 

6.3 Niðurstöður kennara 

Hér verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem komu fram í viðtölum við 

kennarana. Einnig var stuðst við viðtalsramma (Viðauki B) í þessum 

viðtölum. Niðurstöðurnar voru síðan greindar út frá þeim þemun sem 

viðtölin birtu. Í viðtölunum við kennarana voru helstu þættirnir: 

 Lestur og lestrarkennsla. 

 Áhugi nemenda á lestri. 

 Að efla áhugann. 
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Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni hafa allir fengið gervinöfn en 

þau eru Sara, Kristín, Þóra og Magga.  

 

 

6.3.1 Lestur og lestrarkennsla 

Kennararnir voru spurðir út í lestur og lestrarkennslu í skólunum og áherslur 

varðandi það. Einnig um lesefni nemenda og val þeirra á því. 

Þeir kennarar sem ég ræddi við höfðu allir misjafna kennslureynslu en 

þeir höfðu mesta reynslu af því að kenna á því aldursstigi sem þeir voru að 

kenna á núna. Einn hafði þó meiri reynslu af því að kenna á elsta stigi 

grunnskólans eða unglingum. Aðeins einn af þeim sem ég ræddi við hafði 

reynslu af því að kenna lestur frá grunni. Allir voru þeir jákvæðir í garð 

lestrarkennslu og lögðu þeir mikla áherslu á hana. Þessir kennarar voru allir 

á því að allir nemendur gætu lært að lesa þó svo að sumir nemendur þyrftu 

að leggja meira á sig til þess að ná þessari færni sem felst í lestri, það þyrfti 

bara að finna réttu aðferðina fyrir hvern og einn þeirra. Einn kennarinn 

sagði: 

Já ... það er bara spurning um að finna réttan lykil ... mér hefur 

ekki tekist að finna allar læsingar ... en ég hef fulla trú á að það 

sé hægt. 

Kennararnir voru líka á því að þeir nemendur sem eigi í hvað mestum 

erfiðleikum með lestur verði aldrei hraðlæsir en ættu alveg að geta þjálfað 

sig upp í að lesa þannig að þeir gætu bjargað sér í framtíðinni.  

Í fjórða bekk var greinilega markvissara unnið með lesturinn, eða á þann 

hátt að nemendur lesa heima fyrir foreldra og þeir kvitta fyrir lestrinum. 

Einnig var lögð rík áhersla á það að nemendur veldu sér bók til þess að lesa í 

yndislestri en yndislestrarstund er þrisvar til fimm sinnum í viku í skólunum. 

Kennarar gáfu sér þó ekki alltaf tíma til þess að lesa meðan nemendur lesa. 

Þeir voru oft að nota tímann í eitthvað annað eins og að aðstoða nemendur 

við val á bókum. Einn kennari nefndi það að mismunandi markmið eða 

áherslur væru með yndislestrinum og færi það allt eftir því hvar hver 

nemandi væri staddur í lestrinum. Sem dæmi má nefna að nemandi sem er 

hraðlæs hefur það markmið að lesa visst margar blaðsíður yfir eitthvað 

tímabil á meðan nemandi sem er hæglæs hefur það markmið að hækka sig í 

atkvæðafjölda. Allt er það miðað út frá getu hvers og eins og þannig komið 

til móts við þarfir hvers nemenda fyrir sig.  
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Í sjöunda bekk var lögð meiri áhersla á yndislestur í öðrum skólanum en 

hinum. Þar lesa nemendur heima á hverjum degi sem og í skólanum. 

Markmiðið eða áherslurnar voru að nemendur læsu visst margar blaðsíður 

yfir eitthvert tímabil. Afraksturinn var settur upp á vegg en það voru miðar 

með heiti bókar og fjölda blaðsíðna þeirra bókar. Í hinum skólanum voru 

nemendur með bækur til þess að grípa í þegar þeir voru búnir með það sem 

þeir áttu að gera og þá áttu þau að lesa í bókinni sinni. Kennarinn nefndi 

það að nú sé verið að spjaldtölvuvæða miðstigið og því sé orðið erfitt að 

koma bókinni að. En þeir væru með ýmsar hugmyndir um að efla lestur hjá 

nemendum. Samkvæmt kennara þá hefur verið rætt um: 

Hugmyndir um að útbúa svona bókaskáp og allur frjálslestur 

fari í hann ... hugmynd er að athuga hvort það sé hægt að virkja 

þau líka í því að lesa ... því þó að þau séu 12 ára þá er kannski 

stutt í barnið ... ég held að það hafi mikið að segja. 

Nemendur, frá þeim skóla sem minni áhersla var lögð á yndislestur, lásu 

aðallega í tengslum við einhverja verkefnavinnu. Þeir lásu til dæmis um 

eitthvað tímabil í sögunni og gerðu síðan verkefni út frá því, en þau gátu 

verið mismunandi; ritgerð, veggspjald eða glærusýning allt eftir vali 

nemenda.  

Þegar kennarar voru spurðir út í það lesefni sem nemendur velja sér kom 

í ljós að stundum þurfa kennarar að stýra aðeins vali á lesefni. Þeir aðstoða 

og hjálpa til við val á leturstærð, texta og lengd bókar. 

Þau týnast oft bara, þau fara upp á bókasafn og það er úr allt of 

mörgu að velja. Labba að hillu og finna sér einhverja bók, mér 

finnst það líka alveg hrikalega erfitt. 

Sara nefndi það að hún notaði stundum sína reynslu sem móðir og 

hugsaði hvað hún gerði með sínum börnum.  

Ég reyni að hugsa hvað börnin mín hafa verið að lesa þegar þau 

voru á þessum aldri, ég skrifa niður kannski höfunda eða 

bókaflokk og sendi þau með það upp á safnið og segi þeim að 

biðja hana að benda þeim á þessar bækur ... veldu þér eitthvað 

af þessu ... og það virkar voða vel á marga. 

Sumir nemendur enduðu síðan á því að lesa eitthvað af því lesefni sem 

hún benti á og héldu síðan áfram. Þarna voru þeir komnir af stað að hennar 
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mati. Þegar nemendur eru komnir mjög langt í lestrarfærninni og eru farnir 

að lesa mikið finnst Söru erfiðara að finna bækur við þeirra hæfi. 

Fyrir litla krakka er oft ágætt úrval svona framan af ... en fyrir 

þá sem að lesa mikið og eru komin ... eru kannski búin með 

þetta allt að þá fer að þrengjast svolítið, þegar þau eru farin að 

komast í erfiðari efni þá er farið að þrengjast úrvalið. 

Hún var einnig á því að það væri auðveldara að finna bækur fyrir stelpur 

en stráka og þar talar hún meðal annars af persónulegri reynslu í tengslum 

við eigið barn. Hún vill meina að margir strákar lesi aðeins það sem þeir hafa 

áhuga á og því sé mikilvægt að finna lesefni við þeirra hæfi. Sara taldi að 

stelpur væru meiri alætur á bækur en strákar. Stelpur læsu frekar 

svokallaðar strákabækur en strákar læsu ekki svokallaðar stelpubækur.  

Ég held það ... Skúli skelfir er fyrir alla en Fía Sól er ekki fyrir alla 

... akkúrat, og ofurbrókin og þetta. 

Þóra var einnig á því að það vantaði meira lesefni fyrir stráka, lesefni sem 

höfðar til þeirra og áhuga þeirra. Nefndi hún meðal annars lesefni um 

ævintýraleiki eða slíkt, þar sem hið illa berst við hið góða, sumir vilja bara 

meiri hasar sagði hún. Hún bætti því við að við værum komin í svo kvenlægt 

samfélag gagnvart strákunum. 

Kristín nefndi aftur á móti hversu erfitt það getur verið að finna efni á 

bókasafni sem hentar öllum. Henni finnst mjög erfitt að finna bækur á 

bókasafninu fyrir þá nemendur sem eiga hvað erfiðast með lesturinn. Hún 

taldi það einnig mikilvægt að gott samstarf væri á milli heimilis og skóla. 

Hún sagði frá foreldri sem hafði samband við hana út af erfiðleikum með 

lesturinn heima fyrir og í sameiningu fundu þær bók sem hentaði því barni 

betur. Eftir það fannst móður barnsins betur ganga með lesturinn.  

 

 

6.3.2 Áhugi nemenda á lestri 

Kennarar voru spurðir um áhuga nemenda á lestri. Þeir voru allir á því að 

áhuginn skipti gríðalegu máli þegar kemur að lestri nemenda. Þeir voru ekki 

alveg sammála þegar kom að því hvort áhugi nemenda hefði dvínað á milli 

ára eða ekki. Sá kennari sem hafði lengstu starfsreynsluna sagði í sambandi 

við dvínandi áhuga: 
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Það er ekki mín upplifun, mér finnst ég alltaf vera með 

svipaðan skala, nei, frá því að ég byrjaði hef ég ekki verið að 

nema breytingu þar. 

Samkvæmt kennurum í fjórða bekk er áhuginn svipaður og verið hefur 

þann tíma sem þeir hafa kennt og fannst þeim lítið hafa breyst en Sara 

nefndi það að henni fyndist ekki vera mikill áhugi hjá nemendum í sambandi 

við lesturinn en það hafi líka alltaf verið þannig. En aðhaldið er mikið að 

þeirra mati þar sem lögð er mikil áhersla á lestur á yngri stigum 

grunnskólans. Áhugi nemenda er misjafn og hefur alltaf verið misjafn. Áhugi 

sumra nemenda er mjög mikill að mati kennara. Þeir lesa í skólanum og 

heima sér til ánægju. Þegar ég spurði um áhuga nemenda sem eiga í 

erfiðleikum með lestur fannst þeim að áhuginn sé oft til staðar hjá þeim 

eins og öðrum. Einn kennari nefndi það að nemandi hjá sér hefði mikinn 

áhuga á lestri en væri mjög hæglæs. Gripið var til þess að fá foreldra með í 

það að hjálpa honum við að lesa bók sem hann langaði til að lesa en hún var 

of erfið fyrir hann. Foreldrar voru meira en til í þetta og úr varð að foreldrar 

lásu kannski 2–3 blaðsíður en barnið las svo eina. Saman náðu þau að klára 

bókina og barnið mjög ánægt, „samvinna er lykilatriði í svona málum“ sagði 

þessi kennari. 

Kennarar eldri nemenda voru aftur á móti á því að lesturinn færi 

dvínandi. Magga vildi meina að lesturinn hefði kannski ekkert dvínað mikið 

á síðustu árum en hún taldi það að hún væri sjálf meira meðvituð um 

lesturinn nú en áður fyrr og héldi því betur utan um allt sem tengist lestri 

barnanna bæði heimalestur sem og lestur í skólanum. Þóra vildi meina að 

áhugi nemenda á lestri væri á mikilli niðurleið og orðaði hún það svo:  

Þau nenna þessu ekki, þau segja það bara hreint út við mann, 

það er leiðinlegt að lesa, þau segja það bara. 

Þóra telur að það séu alltaf einhverjir unglingar sem lesi og njóti þess að 

lesa. Hún telur að það séu oftast krakkar sem hafi alist upp við það að lesa 

ef svo má segja, þar sem hefð er fyrir því á heimilinu að það sé lesið. Telur 

hún að stelpur séu þar framar strákum.  

Á kvöldin áður en þau fara að sofa þá fara þau frekar að horfa á 

í símanum sínum eða ipad ... þau eru með allt inni hjá sér ... en 

ekki einu sinni bók á náttborðinu ... þetta er svo sorgleg þróun 

... það þarf að gera eitthvað til þess að snúa þessu við.  
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Þegar rætt var um val á bókum sem nemendur velja kom í ljós að 

nemendur fá að velja sér bók til að lesa í yndislestri en þó innan vissra 

marka. Kennarar vilja oft aðeins hafa puttana í því hvað þau velja sér að lesa 

þar sem sumir vilja stundum velja sér of auðveldar bækur á meðan aðrir 

velja sér allt of erfiðar bækur. Hjá 4. bekk voru kennaranir kannski búnir að 

velja einhvern bókaflokk eða nokkrar bækur sem nemandi gat valið úr. Þóra 

kennari í 7. bekk vildi meina að nemendur veldu sér oft mjög auðvelda bók 

eins og heimsmetabókina eða vísindabók í stað þess að velja sér sögubók. 

Einnig fannst henni nemendur oft gefast of fljótt upp á þeim bókum sem 

þeir völdu og vilja skipta strax.  

Það er þetta eilífa rennerí á bókasafnið, svo koma unglingarnir 

okkar bara með myndabækur eða vísindabók til að skoða. 

Þegar kennarar voru spurðir út í ástæðu þess að nemendur missa 

áhugann á lestri sagði Þóra: 

Það er bara svo mikið um afþreyingu í dag og mín reynsla er sú, 

ég kenni mest unglingum, að þetta gerist ekki nógu hratt fyrir 

þau ... krakkar í dag kunna ekki að setjast niður í rólegheitunum 

og lesa góða bók, allt þetta netið, sjónvarpið, allt sem þau gera, 

það er svo mikill hraði í öllu og bókin er ekki svona hröð. 

Hún var einnig á því að krakkar í dag væru miklu betur læsir á tölvur. 

Einnig taldi hún að þau læsu í tölvum ýmislegt eins og fréttir og einnig 

öfluðu þau sér ýmissa upplýsinga í gegnum tölvur og vissu ótrúlega margt 

en hún telur þau ekki lesa bókmenntir í gegnum tölvur, „þau kunna ekki 

einu sinni að leita í orðabók almennilega, en þau geta það á Netinu“. 

Þegar umræða barst að heimalestri eða yndislestri heima vildi Sara 

meina að nemendur í dag læsu minna heima núna en oft áður. Magga taldi 

að sumir nemendur læsu eitthvað í tengslum við yndislestur heima en 

einnig taldi hún að utanumhaldið þyrfti að vera gott til þess að ná settum 

árangri.  

 

 

6.3.3 Efla áhugann 

Hér voru kennarar spurði út í það hvað þeir gerðu til þess að efla áhuga 

nemenda á lestri bókmennta. 
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Þegar rætt var um áhuga nemenda við kennara og hvað það er sem 

kennarar gera til þess að viðhalda áhuganum þá mátti sjá að það er margt 

sem kennarar gera til þess að efla áhuga nemenda á lestri. Kennararnir telja 

að þeir ræði mikið um lestur og bækur við nemendur. Einnig var það nefnt 

að sumir væru markvisst að fylgjast með nýjum bókum og lesa þær til þess 

að geta rætt við nemendur um nýjar bækur. Einn kennarinn nefndi það að 

hann sýndi nemendum áhuga á því sem þeir eru að lesa með því að spyrja 

þá út í og ræða við þá um efni bókarinnar. Einnig taldi þessi kennari 

mikilvægt að sýna mikilvægi lestrar. Sara kennari í fjórða bekk taldi að það 

hefði gríðarlega mikið að segja að tengja lestur við áhugahvöt barnanna: 

Já að öðru leyti er þetta bara tapað mál að mínu mati, hvernig 

á ég að fá þau til að lesa ef ég spila ekki inn á áhugann. 

Kristín var einnig á því að áhuginn væri gríðarlega mikilvægur: 

Já ... það þýðir ekkert að ég ... meina ef að einhver hefur áhuga 

á fótbolta þá les hann um fótbolta ... svo kemur það ... það eru 

kannski ekkert svo margar strákabækur ... æi þú skilur, það 

vantar alveg ... það var alveg himneskt þegar Gunnar Helgason 

fór að gefa þessar bækur út ... þannig að auðvitað skiptir það 

máli ... hann myndi ekkert vilja lesa um stelpu sem fer í 

skógrækt og tíni ber og köngla ... alveg eins og bara fyrir mig ég 

vel að lesa það sem mér finnst skemmtilegt.“ 

Flestir kennaranna töldu einnig að það sé mikilvægt að kynna fyrir 

nemendum ólíkar bókmenntir svo sem sögubækur, Andrésblöð, 

fræðibækur, dagblöð og uppskriftabækur, hvað sem kennara dettur í hug. 

Umræða og jákvæðni í garð bóka og lestrar er lykilatriði að þeirra mati. Einn 

kennarinn nefndi það að hann velti því samt stundum fyrir sér hvort að 

þessi mikli tími sem fer í lestur í skólum í dag sé eyðsla á tíma og hvort væri 

hægt að nýta hann í eitthvað annað. Sé um lestrarátak að ræða eru oft 

gefnar hátt í 40 mínútur í yndislestrarstund.  

 

 

6.4 Samantekt 

Samkvæmt þeim kennurum sem ég ræddi við þá er utanumhaldið í kringum 

lestrarkennslu í meira mæli nú en fyrir nokkrum árum. Þeir voru einnig á því 
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að áhuginn hafi farið minnkandi, sér í lagi hjá eldri nemendum. Áhuginn hjá 

þeim yngri virðist vera svipaður að mati kennara. Kennararnir töldu að í dag 

væri svo mikill hraði á öllu og teldu þeir það vera ástæðuna fyrir minnkandi 

áhuga nemenda á lestri. Einnig voru allir kennararnir á því að mikilvægt væri 

að huga að áhuga nemenda þegar kæmi að vali á efni til lestrar, það væri 

ekki til neins að láta þau lesa hvað sem væri, áhugi þeirra skipti gríðarlegu 

máli.  

Kennarar telja sig gera ýmislegt til þess að efla áhuga nemenda á lestri. 

Umræður um höfunda sem og að ræða um nýjar bækur og einnig er reynt 

að kynna fjölbreytt lesefni fyrir þeim. Sumir kennarar leggja það á sig að 

lesa nýjar bækur til þess að geta rætt við nemendur um þær og jafnvel til að 

vera betur til þess fallinir að benda þeim á lesefni við hæfi.  
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7 Umræður 

Með þessari rannsókn var annars vegar verið að kanna hvers vegna 

nemendur hætta að lesa sér til ánægju og hvað nemendum finnist um 

lestur. Einnig var verið að kanna viðhorf kennara í garð dvínandi 

lestraráhuga hjá börnum. Lagt var upp með þessar rannsóknarspurningar: 

 Hver er hugsanleg ástæða þess að nemendur hætta að lesa sér til 
ánægju? 

 Hvaða viðhorf hafa nemendur til lesturs? 

 Hvert er viðhorf kennara til dvínandi áhuga nemenda á lestri? 

 Hvað gera kennarar til að efla áhuga á lestri? 

Í fyrstu verða ræddar niðurstöður úr viðtölum nemendanna og síðan 

niðurstöður úr viðtölum kennara. Niðurstöður verða ræddar í tengslum við 

þá fræðilegu þætti sem kynntir hafa verið í ritgerðinni. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að áhugi nemenda virðist 

minnka eftir því sem nemendur verða eldri. Þeir nemendur í 4. bekk sem 

rætt var við voru mjög áhugasamir um lestur. Þeir lásu heima sem og í 

yndislestri í skólanum. Þeir nemendur sem voru hæglæsir lásu einnig og 

virtust ágætlega áhugasamir í garð lestrar. En nemendur í 7. bekk voru ekki 

eins áhugasamir um lestur og sumir lásu aðeins það sem þeir þurftu að lesa 

í tengslum við nám sitt. Tölvur og spjaldtölvur voru meira spennandi að 

þeirra mati. Það mátti þó sjá að það lesefni sem lesið var skipti máli og þá 

var lesefni í tengslum við áhugasvið þeirra ofarlega en Marinal og Gambrell 

(2010, bls. 129) telja einmitt að áhuginn sé mikilvægur er kemur að 

lestrarfærninni. Einnig kom það í ljós að ef nemendur voru að lesa bók sem 

var ekki skemmtileg að þeirra mati eða jafnvel með þungum texta þá skipta 

þeir henni oftast út en stundum reyna þeir þó að klára.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá viðtölum kennara voru þær að 

kennarar yngri barnanna halda vel utan um lestur þeirra og þeim finnst 

áhugi barnanna lítið hafa breyst á þeim árum sem þeir hafa verið að kenna. 

Einnig telja þeir að ekki sé nógu gott úrval lesefnis fyrir þá nemendur sem 

eiga í erfiðleikum með lestur sem og þá sem eru lengra komir, sér í lagi fyrir 

stráka. Kennararar nemenda í eldri bekkjum töldu frekar að lestur og 
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lestraráhugi nemenda hafi minnkað. Þó vildi einn kennari meina að 

utanumhaldið í tengslum við lestur barnanna væri miklu meira nú en áður, 

hjá henni allavega. Kennarar voru á þeirri skoðun að það væri svo mikill 

hraði í samfélaginu og lestur bóka gerist ekki nógu hratt fyrir marga 

nemendur. Þeir nenni bara alls ekki að lesa. Kennurum fannst nemendur í 

eldri bekkjum oft velja sér allt of léttar bækur og frekar bækur til þess að 

skoða fremur en lesa.  

 

 

7.1 Lestur og áhugi 

Lestur er færni sem mikilvægt er að allir nái að tileinka sér í því 

nútímasamfélagi sem við búum við . Velgengni í lífinu, námi og starfi tengist 

óhjákvæmilega lestrarfærninni. Að lesa er flóknara en virðist í fyrstu 

(Torgesen,2001). Margir þættir koma þar við sögu og mikilvægt að hafa í 

huga við kennslu lestrar. Þeir nemendur sem ég ræddi við voru mislangt 

komnir í lestrarfærninni, sumir lengra en aðrir. Samkvæmt þeim sem ég 

ræddi við mátti sjá að þeir sem lesa mikið telja sig góða lesara og þeim 

finnst gaman að lesa. Þetta er í samræmi við það sem Retelsdorf (2011, bls. 

550-559) nefndi um árangur og ánægju við lesturinn og tengsl þess við góða 

frammistöðu. Ef okkur gengur vel, sama í hverju það er, þá finnst okkur það 

skemmtilegt og höldum því áfram.  

Nemendur sem áttu í einhverjum erfiðleikum með lesturinn voru frekar 

óöruggir með að lesa. Eins og fram kemur hjá þeim Catts og Kamhi (2012) 

þá eiga nemendur sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða eins og lesblindu, 

erfitt með að lesa orðin og eru jafnvel lengi að lesa þau og verða þar af 

leiðandi mjög óöruggir. Nemendurnir sem ég ræddi við gerðu sér ekki mikið 

grein fyrir erfiðleikum samnemenda en þó nefndu þeir að sumir væru lengi 

að læra að lesa. Það eru alltaf einhverjir sem eiga í einhverskonar vanda 

með lestur í hverjum skóla. Fjölbreytileikinn er allsráðandi í skólum landsins 

og það má líta jákvætt á það að nemendur séu ekki mikið að kippa sér upp 

við ólíka einstaklinga eins og þá sem eiga í erfiðleikum með lestur. Út frá því 

sem nemendurnir sögðu þá eru einstaklingar með lestrarerfiðleika í kringum 

þá þó svo að þeir áttuðu sig ekkert endilega á því hverjir það væru. Þeir 

voru bara samnemendur þeirra. Einn nemandi sagðist eiga í erfiðleikum 

með að lesa en jafnframt reynir hann að lesa á hverjum degi, oftast á 

kvöldin. Biemiller (2006, bls. 26) nefndi að ef umskráning sé slök þá nái 

nemendur ekki lesskilningi. Clark og Rumbold (2006, bls. 6) nefna einnig að 

þeir nemendur sem eigi í erfiðleikum með lestur geti þróað með sér 
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neikvæðar tilfinningar í garð lestrar og þannig orðið til vítahringur. Það er 

því mjög mikilvægt að kennarar sem og foreldrar hjálpi þeim nemendum 

sem eiga í erfiðleikum með lestur svo að þeir lendi ekki í þessum vítahring 

og finnist allt ómögulegt. Ef nemendur eiga í erfiðleikum með lestur af 

einhverju tagi þá er hætta á því að áhuginn sé ekki mikill. Það er í lagi að 

lesa hægt en það er mikilvægt að lesa. Ef enginn árangur næst er erfitt að 

halda áhuga. Gunthrie og Knowles (2001) nefna einmitt að hegðun tengist 

áhugahvöt þar sem hún er grunnur á persónulegu markmiði, ef árangri er 

náð eflist áhuginn. Nemendur geta líka verið fínir lesarar en áhuginn á því 

að lesa er enginn. Það kom fram í viðtali við einn nemanda að honum þætti 

eiginlega ekkert gaman að lesa og læsi lítið. Þó vildi hann ekki meina að 

hann ætti eitthvað erfitt með að lesa. Clark og Rumbold (2006, bls. 6) 

nefndu það einmitt að þó svo að nemendur kunni að lesa er ekki þar með 

sagt að þeir velji það að lesa. Mikilvægt er reyna að vekja áhuga nemenda á 

lestri með því að kynna fyrir þeim ólíkar bókmenntir og reyna að finna 

eitthvað sem tengist áhuga þeirra. Með því að reyna að kveikja áhugann er 

möguleiki að nemandi finni áhugann hjá sjálfum sér á því að lesa. Logan og 

Hughes (2011, bls. 124–128) nefna að nemendur sem eru slakir í lestri sýni 

meiri þrautseigju og færni í lestri eykst ef næst að virkja innri áhugahvöt. 

Samkvæmt Marinak (2013, bls. xii–xv) þá eru nokkrir þættir sem hafa reynst 

vel við að efla áhuga nemenda á lestri. Nefna má gott úrval lesefnis, að efla 

lestrarvenjur nemenda, nemendur velji sjálfir lesefni sem og að efla 

samvinnu við lestur. Kohn (2010) telur einmitt að nemendur verði að finna 

áhuga innra með sér og því sé ekki hægt að láta nemendur öðlast áhuga á 

einhverju. 

Hjá þeim nemendum sem lásu hvað mest mátti sjá að þeir vildu fá 

eitthvað út úr lestrinum. Það var ekki nóg að lesa bara, það varð að skila 

einhverju. Nemendurnir nefndu það að þeim þætti gott að heyra söguna 

innra með sér og upplifa eitthvað spennandi, eða eins og einn orðaði það og 

kom fram í kafla 6.1.1: 

Það er gaman að lesa ... að ímynda sér eitthvað ... þú getur sett 

þig í spor hvaða persónu sem er og séð með öðrum augum ... 

þetta er bara önnur upplifun í raun og veru. 

Þetta er alveg í samræmi við það sem þeir Clark og Rumbold (2006) álíta 

en þeir nefndu að lestur sé einmitt vel til þess að fallinn að upplifa aðra 

heima. Einnig nefna þeir Marinal og Gamrell (2010, bls. 129) að áhugi 

nemenda skipti miklu máli er varðar lestur og innri áhugahvötin ráði þar 

ríkjum. Nemendur verði að velja að lesa fyrir sjálfa sig. Fyrri þekking er 
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mikilvæg í tengslum við þetta og tengist það hugmyndum Marzano (2004, 

bls. 36) þar sem hann fjallar um að lestur sé góð leið til þess að nemendur 

upplifi eitthvað nýtt. Einnig fellur þetta vel að því að eftir því sem nemendur 

lesa meira, þeim mun meiri orðaforða hafa þeir og fyrri þekking þeirra 

verður meiri (Marzano, 2004, bls. 30–33).  

Það lesefni sem nemendur völdu að lesa var mest allt í tengslum við 

áhugasvið eða eitthvað sem þeir höfðu áhuga á. Þetta má tengja við 

Gallagher (2004) og mikilvægi áhugahvatar á nám barna. Taldi hann að 

áhugahvöt ætti að tengjast forþekkingu nemenda. Því má telja að nemandi 

sem er að æfa fótbolta frá unga aldri viti eitthvað um fótbolta og því velji 

hann sér að lesa um fótbolta þar sem þekking hans er góð á því sviði. Þetta 

á við þá nemendur sem ég ræddi við en margir þeirra höfðu einmitt mikinn 

áhuga á fótbolta og lásu þar af leiðandi bækur í tengslum við það. Það 

skiptir nemendur máli að velja sér lesefni en Clark og Rumbold (2006) 

nefndu einmitt mikilvægi þess að nemendur veldu sjálfir það sem þeir vildu 

lesa. Þeir nemendur sem ég ræddi við völdu sér allir bækur sjálfir til þess að 

lesa í yndislestrastund. Þó völdu sumir bækur með svolítilli aðstoð frá 

kennara sínum. 

Lesskilningur er mikilvægur í lestrarferlinu og þegar rætt var um skilning 

nemenda á lesefninu vildu þeir meina að þeir skildu flest allt sem þeir læsu 

en ef þeir skildu ekki þá spyrðu þeir kennara eða foreldra sína. Þegar 

nemendur ræða við foreldra sína eru þeir að efla orðaforða en Biemiller 

(2006) telur einmitt að foreldrar gegni mikilvægu hlutverki er kemur að 

orðaforða barna þeirra. Mikilvægt sé því að ræða við börn sín og eftir því 

sem við ræðum meira við börn okkar þeim mun meiri líkur eru á því að þau 

ræði við okkur og fái upplýsingar. Telja má að ef foreldrar ræða lítið við 

börn sín þá séu minni líkur á því að börn þeirra sæki í það að spyrja foreldra 

sína. Umræðan skiptir máli.  

Eins og kom fram hjá einum nemanda þá taldi hann að á tímabili hafi 

hann lesið aðeins of hratt og hafi þar af leiðandi átt í erfiðleikum með að 

skilja það sem hann las. Kamhi (2012) fjallar um skilgreiningu á því hvað 

skilningur er en samkvæmt vinnuhópi um lestur eru nokkrir þættir sem 

skipta máli varðandi lesskilning. Hæfileikar lesenda sem og sá texti sem 

lesinn er, eru þættir sem hafa áhrif á skilning nemenda. Nemandi getur því 

verið góður lesari en með texta í þyngri kantinum og þá er mikilvægt að 

vanda sig við lesturinn svo skilningur verði góður. Lesskilningur skiptir miklu 

máli þegar kemur að lestrarfærni nemenda en samkvæmt einfalda 

lestrarlíkaninu þá er umskráning og skilningur skilgreint sem lestur og ef 

annan vantar er ekki hægt að tala um virkan lestur (Catts og Kamhi, 2012). 
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Því er mikilvægt að nemendur hafi góða færni þar sem og í umskráningunni. 

Að skilja það sem lesið er hjálpar til við að ná út úr textanum því sem ætlast 

er til. Ef skilningur er lítill sem enginn og engin bakgrunnsþekking til staðar 

þá er ansi lítið sem situr eftir í kolli lesenda.  

Yndislestrarstund eða frjáls lestur er við lýði í þessum skólum sem 

kannaðir voru. Krasher (2004) telur einmitt að frjáls lestur geti aukið 

lestrargetu nemenda sé hann notaður markvisst í skólum. Einnig kom það 

fram hjá þeim Siah og Kwok (2010, bls. 170) að nemendur verða jákvæðari í 

garð bókmennta með því að lesa hljóðlestur á hverjum degi.  

Í yndislestri í þessum skólum er lögð áhersla á að allir lesi það sem þeir 

vilja lesa og tengist það vel kenningum Kohn (2010) og Marinak (2013, bls. 

xii–xv) en þeir fjalla einmitt um mikilvægi þess að nemendur velji sjálfir 

lesefni þar sem það eflir sjálfstæði nemenda og auki áhuga þeirra á lestri. 

Því er mjög mikilvægt að nemendur fái að velja lesefni í samræmi við áhuga 

og hæfni og þannig fá þeir tækifæri til þess að hafa áhrif á nám sitt. Þó 

verða kennarar að hafa það í huga að hugsanlega þurfi að stýra sumum 

nemendum á rétta braut varðandi val á lesefni. Þeir kennarar sem rætt var 

við vildu meina að nemendur eiga það til að velja of erfiðar bækur og 

jafnvel líka of léttar. Því getur verið gott að stýra nemendum með því að 

velja jafnvel einhvern bókaflokk sem nemendur geta valið úr.  

Mikilvægt er fyrir nemendur að lesa heima daglega og viðhorf foreldra til 

lestrar er einnig mikilvægt. Samkvæmt rannsókninni lásu nemendur í 4. 

bekk heima fyrir foreldra sína eða aðra sem hlustuðu og kvittuðu fyrir. 

Einnig voru sumir foreldrar sem lásu með börnum sínum þær bækur sem 

þau voru að lesa í frjálsum lestri eða hjálpuðu þeim að lesa ef bókin var of 

erfið að þeirra mati. Þetta er í samræmi við skoðun þeirra Siah og Kwok 

(2010, bls. 170) en þeir nefna einmitt að það hafi mikil áhrif á lestur barna 

og viðhorf þeirra til lestrar hvort foreldrar sýna áhuga á lestrargetu barna 

sinna og framförum þeirra. Foreldrar gegna lykilhlutverki þegar kemur að 

námi barna sinna en Siah og Kwok (2010, bls. 169) nefndu einmitt að það 

færi eftir því hversu mikið foreldrar læsu með börnum sínum hversu jákvæð 

börn þeirra væru í garð lestrar sem og hvernig frammistaða þeirra yrði í 

lestrarfærni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar lesa með 

börnum sínum til þess að hjálpa þeim að komast í gegnum einhverja 

skemmtilega bók. Einnig nefndi Reeve (2009, bls. 19) hversu mikilvæg 

hvatning frá foreldrum er, en hún hefur gríðarlega mikil áhrif á frammistöðu 

þeirra í öllu námi.  

Foreldrar hafa afskaplega mikilvægu hlutverki að gegna í tengslum við 

lestrarnám barna sinna sem og í öðru námi, foreldrar eru sterkar 
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fyrirmyndir. Edmund og Bauserman (2006, bls. 420) nefndu mikilvægi þess 

að foreldrar séu góðar fyrirmyndir, börn læra það sem fyrir þeim er haft. Ef 

barn er alið upp með bækur í kringum sig og foreldra sem lesa eru mun 

meiri líkur á því að barnið hafi jákvætt viðhorf til lestrar. Einnig kom það 

fram í rannsókn þeirra Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og 

Barkar Hansen (2010, bls. 72) að mikill stuðningur foreldra hefði þau áhrif 

að nemendur væru áhugasamari um nám sitt. Þeir Clark og Hawkins (2010, 

bls. 5–6) nefndu að lestraráhugi nemenda varð meiri hjá þeim nemendum 

sem höfðu alist upp með bækur á heimilinu. Allir foreldrar vilja að börnum 

sínum gangi vel í námi en kannski gera þeir sér ekki alveg grein fyrir því 

hversu mikilvægu hlutverki þeir gegna í tengslum við það.  

Í sambandi við það hvernig nemendurnir velja að eyða tíma sínum kom 

það í ljós að tölvur og snjallsímarnir eru frekar ofarlega á lista hjá eldri 

nemendum sem rætt var við. Eins og fram kom hjá einum nemanda, þá eru 

margir nemendur að fá síma sem virðast gleypa athygli þeirra. Ragnheiður 

Gestsdóttir (2005, bls. 108) nefnir einmitt að það sé mikilvægt að vera 

viðbúin annars konar afþreyingu sem hellist yfir börnin og passa verði að 

lesturinn gleymist ekki. Það gerist allt svo hratt í þeirri afþreyingu sem í boði 

eru í dag og telja sumir að lesturinn sé ekki nógu hraður, hlutirnir gerast 

hægar þar. Því er mikilvægt að hafa gott jafnvægi milli tölvunotkunar og 

lestrar bóka. Það er margt gott sem tölvur hafa upp á að bjóða en ekki má 

gleyma mikilvægi lestrar. Samkvæmt þeim nemendum sem ég ræddi við 

hafði enginn þeirra lesið bókmenntir í gegnum spjaldtölvu. Þó eru nokkrir 

sem án efa nota spjaldtölvur einmitt til þess að lesa bókmenntir. Það getur 

verið gott fyrir þá sem lesa mikið á ferðalögum að fá sér bækur inn á 

spjaldtölvuna og taka hana með sér í stað nokkurra bóka, það léttir án efa 

töskurnar.  

 

 

7.2 Kennarar og viðhorf þeirra 

Þeir kennarar sem ég ræddi við voru allir á því að lestur væri mikilvægur og 

lögðu þeir mikla áherslu á lestur í skólum. Yndislestur var í hávegum hafður í 

báðum skólunum og telja þeir að það skipti miklu máli. Fellur það vel að 

rannsóknum þeirra Siah og Kwok (2010, bls. 170) en þar kom fram að eftir 

20 mínútna lestur á hverjum degi verða nemendur mun jákvæðari í garð 

lestrar. Einnig telur Marzano (2004, bls. 42–43) að þekking og færni 

nemenda aukist í þeim skólum sem hafa yndislestur reglulega. Samkvæmt 

þessu þarf sá kennaranna sem hafði áhyggjur af þeim tíma sem færi í 
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yndislestur ekki að hafa miklar áhyggjur. Samkvæmt þessu er mikilvægt að 

eyða þessum tíma í lestur þar sem nemendur verða jákvæðari og þekking 

sem og færni þeirra eykst. En það er einmitt það sem allir kennarar vilja, að 

nemendur sýni framfarir.  

Þeir kennarar sem rætt var við töldu einnig að það væri mikilvægt að 

nemendur fengju að velja sjálfir þær bækur sem þeir lesa í yndislestri. Þó 

voru þeir á því að stundum þyrfti að stýra nemendum aðeins með val á 

bókum þannig að þeir veldu sér bækur með aldurssvarandi texta. Þetta er í 

samræmi við þá félaga Good og Brophy (2003, bls. 229–230) en þeir telja 

einmitt að það ýti undir áhuga nemenda ef þeir fá tækifæri til þess að 

stjórna sínu námi. Einnig nefndi Marinak (2013, bls. xii–xv) mikilvægi þess 

að nemendur fái tækifæri til að velja sér það lesefni sem þeir vilja og taka 

þannig ábyrgð á sínu námi. Með því að velja sér þær bækur sem þeir vilja 

lesa eru nemendur að hafa áhrif á það sem þeir lesa og þeim mun meiri 

líkur eru á því að þeir klári að lesa bókina og að áhuginn aukist.  

Samkvæmt þeim kennurum sem rætt var við var stundum sóst eftir 

samvinnu foreldra í tengslum við þá nemendur sem eiga hvað erfiðast með 

lestur. Foreldrar voru virkjaðir til þess að hjálpa börnum sínum við að lesa 

einhverja bók sem þau langaði virkilega til þess að lesa en var of erfið fyrir 

þau. Samkvæmt Reeve (2009, bls. 19) þá er hvatning foreldra gríðarlega 

mikilvæg og getur hún haft mikil áhrif á frammistöðu nemenda. Með því að 

fá foreldra til þess að lesa með börnum sínum erfiðari bækur en þau geta 

lesið sjálf, má telja að foreldrar séu að hvetja börn sín og sýna þeim fram á 

að allt sé hægt ef viljinn er fyrir hendi. Mikilvægt er að nemendur finni það 

að foreldrar styðji við bakið á þeim í því sem þeir eru að gera í tengslum við 

nám sitt. Foreldrar eru miklar fyrirmyndir eins og Edmunds og Bauserman 

(2006, bls. 420) nefna. En það er alltaf spurning hvort að foreldrar geri sér 

grein fyrir því og hversu mikið kennarar eru að leggja áherslu á þann þátt. 

Flestir kennararnir voru á því að áhugi nemenda væri gríðarlega 

mikilvægur þegar kemur að lestri og mikilvægt væri að reyna að efla hann. 

Þær Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir (2000, bls. 40) nefna 

einmitt mikilvægi áhuga nemenda á lestri og nauðsyn þess að viðhalda 

honum og segja að nota ætti til þess öll ráð. Samkvæmt þeim kennurum 

sem ég ræddi við þá eru þeir að reyna ýmislegt til þess að efla áhuga 

nemenda á lestri. Nefna má fjölbreytilegt lesefni og efldar lestrarvenjur 

með því að gefa nemendum tækifæri til þess að lesa daglega í skólanum. 

Þetta er í samræmi við Marinak (2013, bls. xii–xv) en þessi atriði telur hann 

einmitt mikilvæg þegar efla á áhuga nemenda á lestri. Þó má hafa í huga að 

við getum alltaf reynt að gera betur. 
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Þegar rætt var um dvínandi áhuga nemenda á lestri kom það í ljós að 

sumir kennarar voru á því að áhugi nemenda væri svipaður og verið hefur 

þau ár sem þeir hafa verið að kenna en samkvæmt rannsókn Amalíu 

Björnsdóttur (2008) þá eru um 5–10% nemenda sem hafa lítinn sem engan 

áhuga við upphaf skólagöngu. Kennarar nemenda í 7. bekk voru þó frekar á 

því að áhuginn hefði minnkað og að nemendur nenntu bara alls ekki að lesa. 

Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður Amalíu Björnsdóttur (2008) en 

þar kom í ljós að áhugi nemenda fer minnkandi þegar líður á skólagöngu og 

minnkar hann á milli 6. og 9. bekkjar.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar í sambandi við það hvað það 

er sem veldur því að nemendur hætta að lesa sér til ánægju að mati 

kennara kom í ljós, sér í lagi hjá kennurum eldri nemendanna, að tölvurnar 

væru mikill tímaþjófur. Þeir töldu þó að nemendur nýttu tölvurnar oft til 

þess að afla sér upplýsinga eins og að leita í orðabók eða lesa fréttir. 

Samkvæmt könnun hjá þeim Clark og Rumbold (2006, bls. 10) mátti sjá að 

nemendur í Bretlandi á aldrinum 15–16 ára eyða um 9 klukkustundum á 

viku í tölvuleiki en mun minni í lestur bóka og er niðurstaðan í nokkru 

samræmi við það.  

Að efla áhuga nemenda á lestri er eitt af þeim málefnum sem rætt var 

um við kennara. Þeir voru allir á því að mikilvægt væri að efla áhuga 

nemenda á lestri og viðhalda honum. Þeir nefndu nokkrar leiðir í því 

sambandi meðal annars að kynna ólíkt lesefni fyrir nemendum svo sem 

bókmenntir, fræðibækur og tímarit. Samkvæmt Marinak (2013, bls. xii–xv) 

er einmitt mikilvægt að hafa gott úrval lesefnis fyrir nemendur en með því 

eykst áhugi nemenda á lestri og einnig fá nemendur meiri reynslu í að lesa 

ólíkan texta. Það er mikilvægt að nemendur fái að kynnast ólíkum 

textagerðum til þess að verða öflugri lesendur. Einnig nefndu kennarar 

mikilvægi þess að geta rætt við nemendur um bókmenntir og því ákváðu 

sumir kennarar að lesa nýjar bækur og bækur sem voru vinsælar meðal 

nemenda til þess að geta rætt við þá um lesefnið. Þetta er í samræmi við 

rannsókn sem Cremin og félagar (2009, bls. 12–14) gerðu í Bretlandi en 

samkvæmt henni áttuðu kennarar sig á því að þeir ræddu lítið sem ekkert 

við nemendur um barnabókmenntir fyrir rannsókn. Það hefur áhrif hvernig 

kennarar kenna og hver áhersla þeirra er á lestur bókmennta. Við lok 

þeirrar rannsóknar var umræðan milli nemenda og kennara töluvert meiri 

og áhugi nemenda á yndislestri jókst til muna. Það er gott að geta rætt við 

nemendur um bókmenntir sem verið er að lesa og einnig geta kennarar 

bent nemendum á einhverjar skemmtilegar bókmenntir sem gætu hentað 

þeim. Við kennarar verðum að vera vel inni í barnabókmenntum til þess að 
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geta rætt við börnin. Einnig voru þessi kennarar flestir að lesa fyrir 

nemendur sína.  
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8 Lokaorð 

Lestur er síður en svo auðveldur og margir þættir eru sem þarf að hafa í 

huga við kennslu hans. Það skiptir ekki máli á hvaða aldri nemendur eru, 

lestur er alls staðar og allir kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þá þætti 

sem áhrif hafa á lestrarfærni nemenda. Þeir tæknilegu þættir sem tengjast 

lestri eru mikilvægir er kemur að lestrarfærninni en aðrir þættir skipta líka 

máli. Áhuginn er þáttur sem skiptir máli og hefur áhrif. Ég tel að við sem 

kennum nemendum á hvaða aldri sem er, verðum að huga vel að öllum 

þáttum lestrar og reyna að halda áhuganum í tengslum við lestur. Einnig er 

mikilvægt að reyna að efla áhuga nemenda sem og kveikja áhuga þeirra á 

lestri sé hann ekki til staðar. Það er ekki sjálfgefið að nemendur lesi sér til 

ánægju þó svo að lestrarfærnin sé til staðar. Eins og fram kom þá er erfitt að 

láta einhvern lesa ef hann hefur ekki áhuga. En þá er það í okkar höndum að 

reyna að kveikja áhugann.  

Við vitum það að nemendur eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir. Sumir 

eru enga stund að tileinka sér þá færni sem felst í lestri meðan aðrir eiga í 

erfiðleikum allt sitt líf. Huga verður líka að þeim sem eiga við erfiðleika að 

stríða og hjálpa þeim einnig í tengslum við áhugann því að sjálfsögðu geta 

þeir sem eiga við lestrarerfiðleika að etja haft mikinn áhuga á lestri. Við 

verðum að horfa á alla flóruna af þeim einstaklingum sem við erum með 

hverju sinni.  

Eins og fram kom þá er það oft við lok miðstigs sem áhugi á lestri virðist 

dvína hjá nemendum, því er mikilvægt fyrir okkur að huga vel að þeim aldri. 

Mikilvægt er að reyna að viðhalda áhuga nemenda á miðstigi því í upphafi 

miðstigs eru nemendur með fullt af áhugamálum en í lok miðstigs hefur 

þeim oft fækkað töluvert. Mikilvægt er að geta viðhaldið lestrinum og 

lestraráhuganum að nemendum á miðstigi. Ef nemendur lesa ekki að 

sjálfsdáðum heima, sér til ánægju og yndisauka, er stríðið tapað. Það er í 

höndum kennara að reyna að gera allt sem hugsast getur til þess að fá 

nemendur til að lesa sér til ánægju. Ef nemendur lesa ekki hefur það áhrif á 

nám þeirra í framtíðinni. Hætta er á því að orðaforði nemenda staðni og þar 

af leiðandi gætu nemendur átt í erfiðleikum með skilning.  

Hlutverk foreldra er einnig mikilvægt er kemur að námi barna. Mikilvægt 

er að foreldrar séu meðvitaðir um hlutverk sitt er kemur að lestrarnámi og 

hversu mikilvægt það er. Ég er ekki viss um að allir foreldrar átti sig á því. 
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Það væri áhugavert að stækka þessa rannsókn, bæta við fleiri 

viðmælendum til þess að geta kortlagt efnið betur. Einnig væri spennandi 

að skoða áhuga á lestri hjá nemendum með góða lestrarfærni og hinum 

sem eiga við lestrarerfiðleika af einhverju tagi að stíða og bera betur saman. 

Reikna má með að einhver munur finnist milli þessara hópa og væri 

áhugavert að sjá hvar hann liggur og hvað nemendur hafa að segja í 

tengslum við það. 
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Viðauki A 

Spurningarammi vegna viðtals við nemendur 

 

 

 

 

 Getur þú sagt mér hvað þér finnst skemmtilegast að gera? 

 Getur þú sagt mér hvað þú lest mikið? 

 Telur þú að aðrir krakkar lesa mikið? 

 Hvernig finnst þér að lesa? 

 Getur þú sagt hvað þér finnst skemmtilegast að lesa? 

 Hvað myndir þú gera í stað þess að vera að lesa? 

 Hefur þú lesið bækur á spjaldtölvu? 

 Getur þú sagt mér hvort þú farir í tölvu eða spjaldtölvu heim? 
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Viðauki B 

Spurningarammi vegna viðtals við kennara. 

 

 

 

 

 Hver er reynsla þín við kennslu? 

 Telur þú að öll börn geti lært að lesa? 

 Telur þú að lestur barna hafi dvínað?  

 Hver telur þú að ástæðan sé fyrir því? 

 Getur þú sagt mér, er yndislestrarstund í kennslustofunni hjá þér? 

 Telur þú að mikilvægt sé fyrir kennara að huga að áhuga barna 
varðandi lestur? 

 Getur þú sagt hvað þú gerir til þess að efla áhuga nemenda á lestri? 

 Hver er menntun þín? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


