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Formáli
Allt frá því ég lauk B.Ed. náminu hafði hugur minn ansi oft leitað að hugsanlegu efni sem ég
gæti nýtt mér í meistararitgerðarskrif. Vorið 2017 fann ég loks efnivið sem ég vildi nýta mér
en þá var ég að skoða yndislestur í þáverandi vettvangsskóla í tengslum við lokaverkefni í
einum áfanga. Út frá því verkefni varð þessi ritgerð til. Yndislestur hefur vakið sérstakan
áhuga minn frá því ég kynntist honum því ég hef löngum velt því fyrir mér hvort hann sé að
skila tilsettum markmiðum sem er að vekja áhuga nemenda á lestri sér til yndisauka. Viðmót
nemenda var kveikjan að rannsókninni því í þeim kennslustundum sem ég hef setið hafa
viðbrögð nemenda ýmist verið á þann veg að þeir dæsi, ranghvolfi augunum, teygi sig hægt
eftir bókinni til þess eins að tefja tímann eða verið fegnir og ánægðir með að fá tíma til að
lesa. Rannsóknarvinnan og allt ferlið sem tengdist ritgerðarskrifunum hefur verið mjög
lærdómsríkt, skemmtilegt og krefjandi.
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs og tóku
tveir grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu þátt í henni. Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var
Jón Yngvi Jóhannson, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sérfræðingur
verkefnisins var Kristján Jóhann Jónsson, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Ég vil nýta tækifærið og þakka öllum þeim sem komu að rannsókninni og þá sérstaklega
þeim fjölda nemenda sem gáfu sér tíma til að svara spurningakönnuninni af hreinskilni og
bestu vitund. Jafnframt vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og
hvatningarorð í gegnum námið og þá sérstaklega á lokametrunum. Að auki vil ég þakka
leiðbeinanda mínum fyrir góð og hagnýt ráð í gegnum ritgerðarferlið.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og
miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða
fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka
öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem
missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Reykjavík, 3.september 2018
Andrea Rós Óskarsdóttir
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Ágrip
Viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs
Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á viðhorf nemenda á unglingastigi til
yndislesturs ásamt því að leitast eftir hugmyndum þeirra um hvort þörf sé á að breyta
fyrirkomulaginu á honum til að stuðla enn frekar að aukinni hvatningu í lestri. Þannig er hægt
að sjá hvort nemendur líta á yndislestur sem kvöð eða jákvæðan þátt í skólastarfinu og hvort
nemendur búa yfir hugmyndum sem geta gagnast kennurum í lestrarkennslu eða
lestrarátaki. Það er mikilvægt að skoða þennan þátt í skólastarfi því nemendur eiga að vera
ánægðir í námi sínu og fá tækifæri til að njóta sín.
Áberandi er sú stefna í íslensku menntakerfi að leggja meiri áherslu á lestur því fyrri
rannsóknir hafa sýnt fram á það að lestur ungmenna fari minnkandi og jafnframt hafa
niðurstöður PISA kannana sýnt að lesskilningur hjá íslenskum nemendum hafi farið aftur um
tæpt skólaár á fimmtán árum. Rannsóknin var framkvæmd á vorönn 2018 og sömuleiðis
úrvinnsla gagna. Hún var byggð á megindlegum rannsóknaraðferðum og fengu 389
nemendur úr tveimur þátttökuskólum á höfuðborgarsvæðinu í hendurnar spurningalista
með fjölvals- og opnum spurningum. Rannsóknarspurningin var: Hvert er viðhorf nemenda á
unglingastigi til yndislesturs? Helstu niðurstöður voru þær að meirihluti nemenda eða 88%
(N= 324) telja lestur vera mikilvægan. Nemendur voru yfirleitt jákvæðir gagnvart yndislestri
en telja að nokkurra úrbóta sé þörf.
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Abstract
Teenagers‘ attitude towards reading for pleasure
The goal of this project is to shed light on teenagers´ attitude towards reading for pleasure
as well as finding out if they have ideas that could furthermore promote increased
motivation in reading. By doing that it is possible to see whether teenagers think that
reading for pleasure is an obligation or a positive part of schooling and sheds light on
teenagers´ ideas of how the arrangement of reading for pleasure should be so it could
benefit teachers in reading classes. It is important to research this part of schooling because
students deserve to be happy in school and get an opportunity to enjoy themselves.
The policy in the Icelandic educational system is adherent which is increased emphasis on
reading because researches have shown that children and teenagers read much less than
people at the same age did years ago. PISA results have shown that literacy amongst
Icelandic students has decreased approximately by one school year in fifteen years. This
research was executed in the spring semester of 2018 as well as data processing. It was built
on quantitive research methods, 389 students received a questionnaire with multiple-choice
questions and open questions. The research question was: What is the attitude of students
in secondary school towards reading for pleasure? The main results were that the vast
majority of students or 88% (N= 324) thought reading was important. The students were also
generally positive towards reading for pleasure but believe that some improvements are
needed.
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1 Inngangur
Ákveðin orðræða sem byggir á áhyggjum landans af slökum lesskilningi og minnkandi lestri
unglinga hefur náð fótfestu hér á landi undanfarin ár. Slakur árangur íslenskra nemenda í PISA
könnunum er gjarnan notaður í umræðunni því til stuðnings að lesskilningi hafi hrakað en
jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að ungmenni taka sjaldnar upp bækur en áður
(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét
Karlsdóttir, 2009; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2015). Til þess að sporna gegn
áframhaldandi þróun í þessa átt hefur verið brugðið á það ráð að leggja meiri áherslu á lestur
í grunnskólum með það að leiðarljósi að nemendur lesi sér til gagns og ánægju. Í
hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) í íslensku, lestrar- og bókmenntahluta, er
lagt upp með að nemendur geti lesið sér til ánægju á öllum aldursstigum og við útskrift eiga
nemendur að hafa náð þeirri færni sem og að koma fram sem sjálfstæðir lesendur sem átta
sig á gildi lesturs. Til að ná því markmiði er í mörgum skólum tekinn frá tími í kennslu þar sem
nemendur taka upp bók að eigin vali og lesa sér til ánægju og yndisauka undir yfirskriftinni
yndislestur.
Sigurður Svavarsson (1990) var farinn að taka eftir því á þáverandi vinnustað sínum,
Menntaskólanum við Hamrahlíð, að mun fleiri nemendur læsu aldrei ótilneyddir og að sama
skapi taldi hann bókmenntakennslu einblína of mikið á fræðin. Það varð til þess að hann fékk
þá hugmynd að búa til valáfanga sem gengi út á hraðan og frjálsan lestur nemenda lausan við
greinargerðir og verkefni í þeim tilgangi að auka skemmtanagildi lesturs. Sú hugmynd varð að
veruleika og í dag má víða sjá yndislestur í kennsluáætlunum grunn- og framhaldsskóla.
Rannsóknir hafa sýnt fram á að yndislestur hefur jákvæð áhrif á marga þætti. Allt frá
málvitund, lesskilningi og viðhorfa til lesturs til almennrar vitundar, ákvarðanatöku og
skilnings á öðrum menningarheimum (Clark og Rumbold, 2006). Yndislestur er leið til að
kynna börnum og unglingum heim bóka sem býður upp á endalausa möguleika á fjölbreyttu
lesefni þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Sumir halda því fram að ef nemandi hefur mikinn áhuga á lestri geti hann eflt
lestrarkunnáttu sína til muna (Seitz, 2010). Til að mynda segir Almar H. Halldórsson (2006) að
lestraránægja og sjálfsmynd þurfi að vera til staðar áður en árangur náist, eins við að efla
lesskilning, en Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson (2018) benda á að þessu
gæti verið öfugt farið.
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvert viðhorf nemenda á unglingastigi sé til
yndislesturs og hvort þessi aðferð sé að skila tilætluðum árangri; að hvetja nemendur til að
lesa sér til ánægju. Upplýsingarnar sem rannsóknin veitir geta gagnast kennurum í
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lestrarkennslu og skipulagi á yndislestri sem vonandi verður til þess að enn fleiri ungmenni
sjái tilgang með lestri og uppgötva skemmtanagildið sem í honum felst.
Ritgerðinni er skipt upp í sex meginkafla. Í fyrsta kafla, inngangi, var gerð grein fyrir helstu
efnisatriðum sem tengjast rannsóknarefninu, markmiðum rannsóknarinnar og uppbyggingu
ritgerðarinnar. Í öðrum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarefnisins þar
sem einblínt er á tvo meginþætti sem eru lestur og yndislestur. Í fyrri hluta annars kafla er
farið yfir helstu þætti lesturs svo sem hvað felst í honum, lesskilning og lestraránægju. Síðan
verður sjónum beint að áhugahvöt, fyrri rannsóknum á lestri, kynjamun unglinga í lestri og
loks aukinnar áherslu íslensks menntakerfis á lestri. Í síðari hluta kaflans verður farið yfir
yndislestur og skilgreininguna á honum og fyrri rannsóknir skoðaðar. Í kjölfarið verður farið
yfir áhugasvið unglinga í lestri með tilliti til bóka og miðla, hlutverk kennara í lestrarkennslu
og áhrif foreldra á börn sín. Öðrum kafla lýkur með umfjöllun um hlutverk skólabókasafna í
skólum og fjallað verður um niðurskurð til bókakaupa sem þau urðu fyrir í kjölfar hrunsins og
afleiðingar hans.
Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir aðferðarfræðinni sem rannsóknin byggir á sem er
megindleg aðferðarfræði. Þar verður farið yfir aðferðina, þátttakendur, framkvæmd,
siðferðileg álitamál, greiningu og úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum
rannsóknarinnar og er honum skipt niður í fjögur þemu sem endurspegla inntak
spurninganna. Í fimmta kafla verða niðurstöður túlkaðar og settar í samhengi við fræðin. Í
lokaorðum verða meginniðurstöður teknar saman og ljósi varpað á hvaða þýðingu yndislestur
hefur á íslensk ungmenni og mikilvægi þess að viðhalda þeirri aðferð í skólastarfi. Í viðaukum
má finna fylgiskjöl sem snerta rannsóknina.
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2 Fræðilegur bakgrunnur
Hér verður gerð grein fyrir því fræðilega efni sem liggur til grundvallar í rannsókninni.
Fræðilega kaflanum er skipt niður í tvo undirkafla sem einblína á hugtökin lestur og
yndislestur. Kaflinn um lestur fjallar um læsi, lesskilning, lestraránægju, fyrri rannsóknir á
lestri og loks þann kynjamun sem birtist í lestri bæði hvað varðar bóklestur og árangur í
lesskilningi. Kaflinn um yndislestur fjallar um hugtakið og þá hugsun sem býr þar að baki. Í
kjölfarið verður fjallað um bækur og miðla þar sem greint verður frá þeim áhrifum sem
bóklestur varð fyrir með tilkomu tækni á borð við sjónvarp og internet. Því næst verður
sjónum beint að hlutverki kennara, áhrifum foreldra og loks hlutverki skólabókasafna.

2.1. Lestur
Lestur byggir á málrænu ferli þar sem þróast samband milli texta og lesendans. Ýmsar
skilgreiningar eru til á lestri en sú algengasta vísar til lesturs sem virks ferlis þar sem lesandi
leitast við að greina merkingu texta með því að nota tungumálið, þekkingu og eigin reynslu.
Lestur byggir því á samspili margra þátta sem felast í málrænni aðgerð sem eru nauðsynlegar
til að túlka og skilja ritmál (Guðmundur B. Kristmundsson, 2009; Lesvefurinn, e.d.).
Þóra Kristinsdóttir (2000) segir að lestur sé ævilangt ferli sem þróast frá unga aldri og
fram á fullorðinsár. Hann samanstendur af mörgum þáttum sem hafa áhrif þegar lesið er.
Þættirnir snerta einstaklinginn bæði líffræðilega og tilfinningalega, svo sem sjón, heyrn,
vitsmunaþroska, málþroska, einbeitingu, athygli, hvatningu, áhuga og sjálfsímynd.
Umhverfis- og félagslegir þættir hafa einnig áhrif eins og heimilisaðstæður, til dæmis viðhorf
til lesturs á heimilinu og lestrarfyrirmyndir, vinir, kennarar og kennsluaðferðir.
Það að kunna að lesa gerir meira en að auka tækifæri okkar til betri lífsafkomu.
Það gefur okkur stöðugt nýjar víddir í hugsun og upplifunum auk þess sem flestir
þekkja þá nautn sem það getur verið að lesa góða bók. Líklega er fátt betra
veganesti á lífsleiðinni en góð lestrarfærni.
(Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 198)
2.1.1. Læsi
Hugtakið læsi (e. literacy) vísar til táknsetningar með bókstöfum. Hefðbundið læsi vísar allt í
senn til lesturs, ritunar og lesskilnings (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.). Nú á
dögum hefur læsi fengið nýja merkingu sem flestir þekkja undir heitinu læsi í víðum skilningi
eða nýlæsi. Það getur þýtt margt og Baldur Sigurðsson (2017) nefnir að það geti í raun þýtt
hvað sem er. Skilgreiningin er enn óljós enda er hugtakið flókið og í stöðugri þróun með
tilkomu nýrra túlkana og skilnings. Þó má segja að það nái til þeirrar færni sem hægt er að
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beita og þjálfa til að geta lesið og skilið ritað mál. Læsi er jafnframt mælanlegt og teygir anga
sína til flestra þátta menntandi uppeldis og skólastarfs (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, 2006; Baldur Sigurðsson, 2017).
Stefán Jökulsson (2012) segir að læsi sé margþætt og er samofið mörgum þáttum eins og
að geta breytt bókstöfum í hljóð, tengja hljóð saman í orð, nota orð til að mynda
málsgreinar, efnisgreinar, kafla og annað, auk þess að geta ráðið í ýmsar vísbendingar um
hugsun og merkingu í ritmáli. Einstaklingar þurfa einnig að tengja efni þess við fyrri reynslu
og þekkingu. „Læsi snýst um samband orðanna við lífið sjálft, það sem við köllum
raunveruleikann, og flest það sem við tökum okkur fyrir hendur.“ (Stefán Jökulsson, 2012,
bls. 6).
Í Aðalnámskrá grunnskóla eru tilgreindir sex grunnþættir. Einn af þeim er grunnþátturinn
læsi. Þar er það skilgreint sem færni bundin við einstaklinga sem er mælanleg, sumir eru
fluglæsir og aðrir jafnvel ólæsir. Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og
merkingu orða í málsamfélagi og er félagslegt í eðli sínu. Það krefst skriffæra og efniviðs til að
koma ritsmíðinni á framfæri. Kerfisbundin tákn og miðlunartækni tilheyra læsi en fyrst og
fremst snýst það um sköpun merkingar. Meginmarkmiðið með grunnþættinum er að
nemendur séu virkir í að skapa eigin merkingu á persónulegan og skapandi hátt út frá því
sem þeir lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).
Programme for International Student Assessement (sem hér eftir verður ritað PISA)
skilgreinir læsi sem skilning, notkun og íhugun á rituðu máli með það að markmiði að
einstaklingur öðlist aukna færni og skilning til að taka virkan þátt í samfélagi (OECD
Programme for International Student Assessement, e.d.).
2.1.2. Lesskilningur og lestraránægja
Lesskilningur er hugtak sem er hluti af daglegu lífi fólks en skilgreiningin á því er enn óljós.
Það er afar flókið ferli sem felst í fjölbreyttri og hugrænni úrvinnslu og rökhugsun sem krefst
þjálfunar, aga og efniviðs sem unnið er með hverju sinni. Fjölmargir áhrifaþættir eiga þar í
hlut sem geta haft þau áhrif að börn lendi í erfiðleikum með að skilja texta (Lesvefurinn,
e.d.).
Snow og Sweet (2010) tilgreina þrjá þætti sem mynda saman lesskilning. Í fyrsta lagi þarf
lesandinn að skilja, í öðru lagi er það að skilja textann og í þriðja lagi er það athöfnin (e.
activity) sem felst í lesskilningi. Athöfnin í þessum skilningi samanstendur af tilgangi, ferli og
afleiðingu. Hvers vegna textinn er lesinn, sú hugræna úrvinnsla sem á sér stað við lestur og
sá ávinningur sem lesandi fær út úr því að lesa texta.
Lesskilningur á sér stað þegar einstaklingur les ritað mál. Það sem felst í því ferli er að
lesandi reynir að átta sig á textanum og reynir sjálfur að búa til merkingu út frá honum. Á
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þessum tímapunkti verður til einhvers konar samband milli textans og lesandans (Snow og
Sweet, 2010). Textinn ber með sér einkenni sem veltur á því hvernig lesandinn túlkar hann.
Jafnframt hefur persónuleiki, eiginleiki og reynsla lesandans og aðstæður hans áhrif á
merkingarsköpun textans. Þar af leiðandi geta tveir nemendur lagt ólíkan skilning í texta þótt
þeir teljist álíka færir um að lesa (Pardo, 2004; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).
Litið er á lestur sem leið til menntunar því lestrarkunnátta og lesskilningur nemenda
stuðlar að auknum námsárangri og árangri í lífinu, til að mynda fleiri starfstækifæri og
einstaklingssigrum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Kavi, Tackie og Bugyei, 2015).
Einstaklingur með góðan lesskilning býr yfir breiðu sviði getu og hæfileika. Það má nefna
athygli, minni, úrvinnslu, sjónminni, þekkingu, orðaforða, málvitund og góða
lesskilningsfærni. Sú athöfn sem bæði viðheldur og hefur jákvæð áhrif á fyrrgreind atriði er
lestur (Snow og Sweet, 2010). Brynhildur Þórarinsdóttir (2009) segir að góður lesskilningur sé
undirstaða alls náms og því sé mikilvægt að ýta undir lestraráhuga íslenskra barna í þeim
tilgangi að bæta hann og námsárangur að auki.
McKenna, Kear og Ellsworth (1995) telja viðhorf til lesturs skipta miklu máli fyrir
nemendur því í fyrsta lagi hefur það áhrif á frammistöðu þeirra sem veltur einnig á því hversu
mikinn tilgang þeir sjá í því að lesa og hversu mikið þeir ættu að leggja sig fram. Í öðru lagi
getur læðst aftan að góðum lesanda að velja einhverja allt aðra athöfn en lestur þegar
tækifæri býðst til. Viðhorf til lesturs (e. reading attitude) byggir á tilfinningum tengdum lestri
sem valda því að annað hvort sækir lesandi í lestraraðstæður eða reynir að forðast þær.
McKenna líkanið gengur út frá því að viðhorf einstaklings til lesturs þróast út frá þremur
þáttum; væntingum annarra (e. normative beliefs), ályktunum um útkomu lestursins og
sérstakri lestrarreynslu. Þessir þættir eru flóknir því annars vegar geta þeir tekið breytingum
og hins vegar þá hafa þeir áhrif á hvern annan og sömuleiðis á viðhorfið. Líkanið hefur
ákveðið forspárgildi á viðhorf til lesturs ef gert er ráð fyrir því að áhrif lesturs standi í stað í
lengri tíma. Sem dæmi má nefna ef einstaklingur upplifir einungis neikvæða reynslu á lestri
mun hann í kjölfarið gera ráð fyrir því að lestur gefi ekkert annað af sér. Viðhorf til lesturs
ætti þar af leiðandi að vera neikvæðari með tímanum hjá þeim sem eiga í erfiðleikum með
að lesa. Það er því sterk fylgni milli getu og áhuga í þessum efnum (McKenna, Kear og
Ellsworth, 1995).
Í rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (hér eftir ritað ÍNOK) komust
höfundar komust að þeirri niðurstöðu að leiðin að auknum lestraráhuga lægi í gegnum
lesskilning. Ástæðan er sú að lesskilningur tengist þekkingu og almennum skilningi á lífinu og
því betri færni sem nemendur hafa til að tengja merkingu texta við eigin veröld því líklegra er
að viðhorf þeirra til lesturs sé jákvæðara (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann
Jónsson, 2018). Þetta endurspeglar forspárgildi McKenna líkansins. „...börn sem hafa gaman
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af lestri eru þrisvar sinnum líklegri til að lesa umfram aldursviðmið og börn sem lesa sér til
ánægju utan skóla eru fimm sinnum líklegri til að ná þessum árangri.“ (Brynhildur
Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017, bls. 3).
Sumir halda því fram að lestraráhugi sé mun mikilvægari en lestrarkunnátta. Þegar
nemandi hefur mikinn áhuga á lestri getur hann eflt lestrarkunnáttu sína til muna (Seitz,
2010). Almar H. Halldórsson (2006) segir að lesskilningur hafi sterk tengsl við lestraránægju
og sjálfsmynd og því þurfi hann að vera til staðar áður en árangur náist. Hann segir jafnframt:
Því meira sem nemandi nýtur þess að lesa því meira les hann og því betur á hann
með að skilja ritað mál. Sjálfsmynd hans sem góðs nemanda hlýtur líka að
tengjast góðum árangri hans sjálfs.
(Almar H. Halldórsson, 2006, bls. 24)
Lestraránægja (e. reading for pleasure) vísar til þeirrar athafnar þar sem einstaklingur les
að eigin frumkvæði til þess að uppskera þá ánægju sem hann hlýtur af lestrinum. Hugtakið
getur einnig átt við þegar lesandi les að beiðni annarra svo lengi sem hann hefur áhuga á
efninu. Lesefnið er yfirleitt valið út frá eigin áhugasviði á þeim tíma og stað sem hentar best
(Clark og Rumbold, 2006).
Í íslenskukafla Aðalnámskrár grunnskóla (2013) segir að það sé mikilvægt markmið í
lestrarkennslu að leið nemandans liggi til sjálfstæðis þannig að hann velji sér lesefni og gerir
sér grein fyrir gæðum þess, tengslum við nám, þörf og áhuga. Hæfniviðmið Aðalnámskrár
grunnskóla í íslensku skiptast í fjóra mismunandi flokka og sýnir þá hæfni sem hver nemandi
þarf að búa yfir við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í lestrar- og bókmenntahluta má sjá að lagt er
upp með að nemendur geta lesið sér til ánægju á öllum aldursstigum. Við lok 10. bekkjar á
nemandi að geta valið sér lesefni „...til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður
lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 103).
2.1.3. Áhugahvöt
Hugtakið áhugahvöt (e. motivation) vísar til viljans til að læra og iðka nýja hluti. Orðið kemur
frá orðinu motive (ísl. hvöt; ástæða; tilgangur) sem á rætur sínar að rekja til latneska orðsins
movere sem þýðir að hreyfast. Hvatningarstig einstaklings er það sem fær hann til að taka
þátt í ákveðnum athöfnum og viðhalda þeim (McLean, 2003; Enhanced motivation, 2018).
Fólk getur fundið til hvatningar frá þeim sjálfum, innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation)
og/eða vegna áhrifa frá öðrum, ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) (Ryan og Deci,
2000b).
Innri áhugahvöt byggir á þörfum einstaklings til að iðka þá iðju sem hann hefur sérstakan
áhuga á einungis fyrir ánægjuna sjálfa og án þess að vera undir utanaðkomandi áhrifum,
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þrýstingi eða hugsanlegum verðlaunum. Jafnframt er það tilhneigingin til að sækjast í
nýjungar og áskoranir til þess að kanna og læra nýja hluti sem og að byggja ofan á eigin
hæfni. Það er jafnvel hægt að ganga svo langt og segja að það sé ekkert annað fyrirbæri til í
heiminum sem endurspeglar jákvæða eiginleika mannkyns og innri áhugahvöt (Ryan og Deci
2000a; Ryan og Deci, 2000b). Hún er einnig mikilvæg fyrir félagslegan og vitsmunanlegan
þroska því hún veitir náttúrulega getu til samlögunar, leikni, skyndilegan áhuga (e.
spontaneous interest) og þörf til að kanna nýja hluti. Fyrrgreind atriði eru mikilvægir þættir
til að finna ánægju í lífinu. Einstaklingar undir áhrifum innri áhugahvatar iðka hluti fyrir eigin
tilstylli og áhuga (Reiss, 2012; Ryan, Vallerand og Deci, 1984; Ryan og Deci, 2000a; Ryan og
Deci, 2000b).
Ytri áhugahvöt byggir á því að einstaklingar framkvæma undir áhrifum annarra en ekki á
sínum eigin forsendum til þess að gleðja utanaðkomandi, t.d. foreldra, eða vonast til þess að
hljóta einhvers konar áþreifanlega viðurkenningu s.s. góðar einkunnir, verðlaun eða hrós.
Einstaklingar geta einnig gert hluti til þess að komast hjá skömm eða kvíða eða til þess að
öðlast eitthvað stolt. Ytri áhugahvöt kemur fram aðeins seinna á lífsleiðinni en innri
áhugahvöt eða á svipuðum tíma og skólaganga hefst. Þá minnkar frelsi einstaklinga til þess
að gera hluti einungis undir áhrifum innri áhugahvatar því samfélagið krefst þess að þeir taki
ábyrgð á hlutum sem tilheyrir ekki þeirra áhugasviði. Til dæmis hefur sýnt sig að innri
áhugahvöt minnkar eftir því sem líður á skólagönguna (Guthrie og Wigfield, 2000; Reiss,
2012; Ryan og Deci, 2000a; Ryan og Deci, 2000b). Ástæðan fyrir því er sú að nemendur
einblína meira á frammistöðu sína í námi því viðhorf þeirra til hæfni sinnar og virkni er háð
henni. Umsagnir sem nemendur fá geta einnig haft neikvæð áhrif á hvatningu þeirra því þeir
geta upplifað sig vera slakari en aðrir í kringum sig (Guthrie og Wigfield, 2000).
Áhugahvöt er mikils metin í daglegu lífi vegna afleiðinga hennar þ.e. þess sem hún gefur
af sér. Hún snertir alla þá sem starfa sem framkvæmdastjórar, kennarar, trúarleiðtogar,
þjálfarar, heilbrigðisstarfsfólk og foreldra sem vinna með einstaklinga og þurfa að virkja
viðbrögð þeirra með einum eða öðrum hætti. (Ryan og Deci, 2000b).
2.1.1.1 Áhugahvöt í skólastarfi
Skortur á áhugahvöt nemenda er umræðuefni sem kemur reglulega upp í skólastarfi meðal
kennara. Þeir velta því fyrir sér hvaða aðferðir sé best að nota til að kveikja áhuga nemenda.
Áhugahvöt er mikilvægur þáttur í skólastarfi vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á áhuga,
tilhlökkun, sjálfsöruggi, námsárangur, þolinmæði, sköpun og almenna vellíðan (Ryan og Deci,
2000b).
McLean (2003) segir að skólar ganga oft út á það að annað hvort séu nemendur virkir í
náminu eða ekki. Kennarar telja suma nemendur skorta alla áhugahvöt sem er ekki raunin
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því það er ekki til nemandi sem hefur engan hvata í námi. Allir ungir einstaklingar hafa
hvetjandi hugsun (e. motivational mindset) en stundum þurfa sumir lengri tíma til að finna
hana. Betra væri að horfa á áhugahvöt sem stærð (e. dimensions) í stað þess að flokka hana
hvort hún sé til staðar eða ekki. Kennarar geta ekki gert nemendur áhugasama en þeir geta
skapað umhverfi sem stuðlar að því. Bestu kennararnir eru þeir sem skapa lærdómsumhverfi
sem hámarkar möguleika nemenda í að þróa með sér áhuga og útiloka öll þvingandi áhrif
(McLean, 2003).
Kohn (2010) segir að það sé ekki möguleiki að hvetja aðra áfram en sjálfan sig. Það sé
vissulega hægt að fá fólk til að gera hluti ef vald er til staðar til dæmis með verðlaunum
(einkunn) eða refsingu (einkunn) en það er ekki sjálfsagt að fólk geri það vel. Hann segir
jafnframt að því meira sem kennarar styðja sig við þvingun og ytri áhugahvöt í formi
umbunar því meiri hætta sé á að nemendur hafi lítinn sem engan áhuga á efninu sem þeir
eru að takast á við. Orðatiltækið; þú getur leitt hest að vatni, en þú getur ekki látið hann
drekka vatnið endurspeglar orð Kohn vel.
Kennarar eru aldrei hlutlausir eða áhrifalausir. Þeir hafa alltaf einhvers konar áhrif á
áhugahvöt nemenda. Annað hvort ýta þeir undir frekara áhugaleysi nemenda, til dæmis með
því að fjarlægjast þá sem sýna lítinn áhuga á náminu, eða bregðast við með þeim hætti sem
magnar upp áhugahvöt þeirra. Kennarar eiga það jafnvel til að bregðast ósjálfrátt við
áhugasömum nemendum með meiri áhuga, stuðningi og jákvæðum umsögnum en sýna
meira afskiptaleysi og þvingun gagnvart nemendum sem erfitt er að hvetja áfram og veita
þeim neikvæðar umsagnir (McLean, 2003).
Í skólastarfi er litið svo á að stuðlað sé að innri áhugahvöt nemenda með því að örva
forvitni þeirra, þrautseigju, ánægju, leikni og sjálfstæði (McLean, 2003). Innri áhugahvöt ætti
að fá stærra hlutverk í skólastarfi og til þess þarf að vinna með nemendum með þeim hætti
að þeir finni hvatninguna innra með sér. Það sem kennari getur gert er að skapa ákveðna
menningu og andrúmsloft í kennslustofunni og námskrá sem nærir og viðheldur þeim
grundvallarhneigðum sem allir byrja með; að skynja sjálfan sig og heiminn, tengjast öðrum
og byggja ofan á hæfni sína (Kohn, 2010).
Guthrie og Wigfield (2000) segja að lestrarhvatning sé einstaklingsmarkmið, eigin skynjun
á mikilvægi og gagnsemi lesturs, ferlið og afurðin sem einstaklingar hljóta að lestri loknum.
Innan þess eiga hvatningarmarkmið, innri og ytri áhugahvöt, sjálfvirkni og félagsleg hvatning í
hlut. Það sem hvetur einn lesanda hvetur ekki nauðsynlega annan.
Einstaklingar sem lesa undir áhrifum innri áhugahvatar hafa þörf fyrir að læra nýja hluti
og skilja heiminn í kringum sig, sökkva sér ofan í lesefnið og skilja þungar bókmenntir eða
flóknar hugmyndir í textanum. Þeir sem lesa undir áhrifum ytri áhugahvatar vilja fá
viðurkenningu, verðlaun eða hvatningu. Þeir skima oftast yfir texta og leggja frekar áherslu á
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að klára en að skilja eða hafa gaman af textanum. Ytri áhugahvöt getur leitt af sér hegðunina
að hætta verki um leið og því er lokið. Þessir einstaklingar verða mun háðari verðlaunum og
viðurkenningu til þess eins að geta lesið áfram (Guthrie og Wigfield, 2000).
Kohn (2010) nefnir sjö atriði sem kennarar gera og eru til þess fallin að drepa niður
skriftar- og lestraráhuga nemenda:
1. Takmarka lestur og tímalengd hans
2. Halda skrá yfir lestur nemenda
3. Einangra nemendur í stað þess að hafa leshringi eða leshópa
4. Einblína of mikið á færni nemenda
5. Vera með umbunarkerfi
6. Undirbúa nemendur fyrir próf
7. Takmarka valmöguleika nemenda
Þess í stað ættu kennarar frekar að gefa nemendum möguleika á að velja bækur sem höfðar
til þeirra í stað þess að vera með fyrirfram ákveðnar bækur sem þeir geta valið úr eða eina
ákveðna bók. Einnig ætti að ýta undir sjálfstæði nemenda og leyfa þeim að hafa rödd í
kennslustofunni og fá færi á að velja með stuðningi kennara og leiðsögn ef hún gerist þörf
(Kohn, 2010). „Leyfum nemendum að velja nema að það sé góð ástæða fyrir því að leyfa
þeim það ekki.“ (Kohn, 2010, bls. 21).
Gambrell (2011) stendur í þeirri von að nemendur muni almennt ná því takmarki að
verða áhugasamir og virkir lesendur. Nemendur sem hafa brennandi áhuga á lestri og stunda
hann reglulega verða betri og öflugri lesendur fyrir vikið. Hún leggur fram sjö aðferðir sem
stuðlar að aukinni áhugahvöt í lestri:
1. Lesefnið þarf að tengjast lífi þeirra að einhverju leyti.
2. Nemendur þurfa að hafa aðgang að fjölbreyttu lesefni.
3. Nemendur þurfa að fá næga möguleika til að stunda viðvarandi lestur (e. sustained
reading).
4. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að velja lesefni og nálgast lesskilningsverkefni með
sínum hætti.
5. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að ræða lesefnið við aðra.
6. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að sigrast á krefjandi verkefnum.
7. Hvatningin í skólastofunni þarf að endurspegla gildi og mikilvægi lestursins.
Radcliffe (2007) er á þeirri skoðun að kennarar eigi að aðstoða nemendur við val á bókum
eða lestextum. Hún segir að það sé mikilvægt að hafa unglingabækur í kennslustofunni sem
nemendur geta skoðað og fara með þeim á skólabókasafnið. Radcliffe hefur einnig látið
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nemendur teikna upp tímalínu og skrá hjá sér bækur sem þeir hafa lesið og eiga í kjölfarið að
velja þá bók sem var í sérstöku uppáhaldi og búa til auglýsingaveggspjald um hana.
Veggspjöldin eru síðan hengd upp á sýnilega staði sem nemendur geta skoðað og fá þá þeir
kannski hugmyndir að lesefni. Hún mælir einnig með leshringjum því þar fá nemendur
tækifæri til að ræða lesefnið og ábyrgðin færist frá kennara yfir á nemendur. Stundum getur
umræðuefnið þróast á þann veg að nemendur finna ákveðið sameiginlegt þema úr lesefninu
og sökkva sér í það, til dæmis ofbeldi unglinga. Guthrie og Wigfield (2000) segja að félagsleg
hvatning (e. social motivation) í lestri tengi nemendur við mannlega og samfélagslega
starfsemi. Nemendur sem hafa gaman af því að ræða bækur við félaga sína og taka virkan
þátt í námi eru líklegri til að vera undir áhrifum innri áhugahvatar. Félagsleg hvatning leiðir til
aukins lesturs og betri lesskilning.
2.1.4 Rannsóknir á lestri
Niðurstöður rannsókna benda til þess að lestri fari hnignandi meðal grunnskólabarna.
Langtímarannsóknin Börn og sjónvarp sýnir að hlutfall nemenda á aldrinum 10–15 ára sem
lesa ekki fer stighækkandi. Árið 1968 höfðu 11 % nemenda ekki lesið bók undangenginn
mánuð sem rannsóknin var framkvæmd en árið 2009 var hlutfallið komið upp í 28%.
Hugsanlega má rekja þessa þróun til eflingar nýrra miðla svo sem sjónvarpsins og
internetsins (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009).
Aðrir þættir geta einnig haft neikvæð áhrif á lestrarvenjur unglinga og í þessu tilviki má
nefna lífsstíl þeirra. Evrópska ESPAD rannsóknin frá 2007 greindi frá því að lífsstíll íslenskra
unglinga vegur þungt fyrir lestrarvenjur þeirra og þá með vísan í reykingar, áfengisdrykkju og
félagslíf á kvöldin. Íþróttaiðkun getur einnig haft sitt að segja í lestrarvenjum en niðurstöður
rannsóknarinnar benda til þess að þeir unglingar sem stunda ekki íþróttir séu tvöfalt líklegri
til að lesa aldrei bækur en þeir sem stunda þær. Það er í samræmi við rannsóknir sem sýna
að börn sem eru félagslega virk lesa oft bækur utan skólans (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009;
Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010).
Í nýjustu rannsókn þeirra Brynhildar Þórarinsdóttur, Andreu Hjálmsdóttur og Þórodds
Bjarnasonar (2017) kemur í ljós að hlutfall 10. bekkinga sem hafna bókum fer lækkandi og
dregið hefur saman bilið á milli kynja sem lesa aldrei bækur fyrir utan skóla. Drengir eru þó
enn í meirihluta bóklausra nemenda eða 23% á móti 14% stúlkna. Kynjahlutfallið hefur samt
sem áður minnkað úr 20% árið 2003 niður í 9% árið 2015. Í flokki bókhneigðra nemenda eru
18% stúlkna sem lesa nær daglega en einungis 7% drengja. Frá árunum 2003 til 2015 hefur
kynjamunur meðal bókhneigðra nemenda aukist úr sex prósentustigum í ellefu prósentustig.
Dræmur áhugi íslenskra grunnskólanemenda á bóklestri endurspeglar þær niðurstöður
að þeir séu undir meðaltali í lesskilningi samkvæmt PISA prófunum OECD landanna. Þessar

19

niðurstöður íslenskra nemenda í PISA hafa ratað í fjölmiðla þar sem meðal annars er vakin
athygli á árangri drengja (Drengir hafa minni áhuga á lestri, 2013; Niðurstöður PISA „aldrei
verið verri“, 2016; Ný PISA-könnun: Ísland lélegast á Norðurlöndum og undir OECDmeðaltali, 2016; Lítill lesskilningur ungra drengja ógn við lýðræðið, 2016).
Á árunum 2000 – 2015 hefur þróun íslenskra nemenda í lesskilningi almennt verið
neikvæð. Hæst stóð landið í 507 stigum, árið 2000, en lægst í 482 stigum, árið 2015. Á
fimmtán árum hefur Ísland lækkað um 25 stig og svarar sú lækkun til tæplega eins árs
afturfarar í lesskilningi ef miðað er við framfarir um 30 stig verði að jafnaði á einu skólaári. Í
PISA er frammistaða nemenda flokkuð eftir hæfniþrepum og sú niðurröðun fer eftir eðli og
þyngd spurninganna. Þrepin eru sex talsins og hvert dæmi gefur stig eftir hæfniþrepum
(Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2015).
Rannsóknir hafa sýnt fram á það, bæði eigindlegar og megindlegar, að tengsl séu á milli
yndislesturs og árangurs í skóla. Það kemur ítrekað í ljós að það hversu vel nemendur standa
að vígi í lesskilningi, orðaforða, orðflæði og þekkingu í inntaki námsgreina fer að miklu leyti
eftir því hversu mikið þeir lesa heima (Hughes-Hassel og Rodge, 2007). Í rannsókn þeirra
McKenna, Kear og Ellsworth (1995) kemur fram að viðhorf til lesturs skiptir miklu máli fyrir
börn. Ef viðhorf þeirra er neikvætt getur það gert það að verkum að þau leita í eitthvað
annað ef tækifæri gefst til. Þetta á einnig við um einstaklinga sem eiga auðvelt með að lesa.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðhorf til yndislesturs voru neikvæðust meðal
nemenda sem stóðu illa að vígi í lestri og munurinn á viðhorfum nemenda eftir getu jókst
með hækkandi aldri. Það kom einnig fram að stúlkur voru jákvæðari í garð yndislesturs og til
lesturs vegna náms á öllum aldri en drengir. Þetta samsvarar niðurstöðum ÍNOK
rannsóknarinnar sem tilgreindar voru hér ofar.
2.1.5. Kynjamunur unglinga í lestri
Ísland er ekki eitt á báti í heiminum hvað varðar bóklestur og lesskilning unglinga. Sýnt hefur
verið fram á að stúlkur lesa meira en drengir og að lestrarefnið er mismunandi á milli kynja.
Að auki fer lestur dvínandi með hækkandi aldri hjá báðum kynjum (Brynhildur Þórarinsdóttir,
Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir 2012; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Þorbjörn
Broddason o.fl., 2009; Kush og Watkins, 1996). PISA-prófin sýna fram á það að stúlkur standa
betur að vígi en drengir í lesskilningi. Stúlkur eru einnig fleiri í efri hæfniþrepum prófanna og
einnig færri í neðri þrepum. Á Íslandi og í Svíþjóð er hlutfall drengja með slakan lesskilning
mun hærra en í öðrum OECD löndum (Almar H. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K.
Björnsson, 2013; OECD, 2010; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2016).
Upp hefur komið sá vani að benda á eðlislægan mun kynjanna, að lestur sé kvenleg
afþreying og strákar séu og verði alltaf strákar, sem skýringu á árangri drengja og stúlkna.
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Þessi orðræða þekkist undir heitinu „Drengjaorðræðan“. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004)
tekur saman hvernig orðræðan hefur birst á Íslandi. Hér á landi hefur sjónum verið mikið
beint að því að strákar fá ekki að umgangast karlkyns fyrirmyndir í skólum þar sem
kennarastarfið er að mestu leyti unnið af konum. „Ástæðan fyrir því að drengir lesa minna en
stúlkur sé einfaldlega sú að konur eru allsráðandi í lestrarumhverfi þeirra, bæði í skólanum
og bókakostinum, og reynsluheimur og áhugasvið drengjanna því fyrir borð borin.”
(Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2017, bls. 4).
Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2017) velta þeim
möguleika fyrir sér hvert orðræðan hér á landi hafi skilað þeim árangri að bóklausum
drengjum hafi fækkað minna hér á landi en í flestum öðrum Evrópulöndum. Þau segja að
foreldrar, kennarar, fjölmiðlafólk, ráðherrar og forsetaframbjóðendur séu vel meðvitaðir um
vanda hinna ólæsu drengja og að bókaútgefendur hafa lagt aukna áherslu á útgáfu og
kynningu bóka sem höfða til drengja og benda síðan á þrjá þekkta barnabókahöfunda sem
náðu inn á metsölulista árin 2014 og 2015 en það voru þeir Gunnar Helgason, Ævar
vísindamaður (Ævar Þór Benediktsson) og Vísinda-Villi (Vilhelm Anton Jónsson).
Í sömu rannsókn er bent á að þessi ríkjandi orðræða um kynjamun í lestri sé vafasöm og
gefur í skyn að lestur sé kynbundin iðja. Þetta getur skaðað viðhorf drengja til lesturs og
dregið enn frekar úr viðleitni þeirra til að lesa. Drengir og stúlkur eru jafn ólík og þau eru
mörg og mikilvægt að hafa í huga að ekki eru allar stúlkur lestrarhestar og allir drengir latir
að lesa. Hjá drengjum og stúlkum getur ríkt mikil fjölbreytni í lestraráhuga, hæfni, kynvitund
og bakgrunni (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017).
2.1.6. Aukin áhersla á lestur
Í Hvítbók Mennta-og menningarmálaráðuneytisins (2014) var eitt meginmarkmiðið í
umbótum í menntun að 90% grunnskólanema nái lágmarksviðmiðum í lestri og þeim fjölgi úr
79%. Til þess að ná markmiðinu vildi ráðuneytið auka móðurmálskennslu og móta viðmið um
þá lestrarkunnáttu sem nemendur eiga að búa yfir á hverju stigi grunnskólans. Kaflinn um
markmið í lestri hefst með þessum orðum:
Mikilvægt er að skapa jákvætt viðhorf til lesturs og að allir geti náð árangri í lestri. Í því
felst að ungt fólk sé hvatt til að lesa fjölbreytilegt efni, bæði heima og í skóla. Það felur einnig
í sér að þeir sem annast lestrarkennslu beri ábyrgð á að allir nemendur hafi við lok
grunnskóla öðlast ákveðna grundvallarfærni í lestri og lesskilningi (bls. 29).
Lagt er upp með markvisst lestrarnám fari fram allt frá leikskóla til loka grunnskólans með
fjölbreyttum hætti. Það á einnig við um lesefnið því það er mikilvægt að nemendur kynnist
ólíku lesefni í ólíku formi eins og dagblöðum, tímaritum, skáldsögum, fræðiritum og
rafrænum textum. Rauði þráðurinn er að finna lesefni sem höfðar til yngri kynslóðanna. Með
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því má auka skilning og löngun nemenda til lesturs. Til þess að ná þessu markmiði gegna
foreldrarnir lykilhlutverki. Þeirra hlutverk er að lesa fyrir börnin, hvetja þau til að lesa sjálf og
vera góðar fyrirmyndir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014).
Þær aðgerðir sem menntakerfið getur fylgt eftir eru m.a.:
•

Allir leik- og grunnskólar setji sér læsisstefnu í samræmi við aðalnámskrár og
skólastefnu sveitarfélaga.

•

Ýtt verði undir jákvæð viðhorf til lesturs í þjóðfélaginu og nemendur hvattir til að lesa
sér til ánægju utan skóla.

•

Foreldrar verði virkjaðir til að vekja áhuga á lestri og styðja við lestrarnám barna sinna
(bls. 31).

Það er áhugavert að sjá, þegar rýnt er í hvítbókina, að varla er minnst á lestraránægju né
bókmenntir en á sama tíma er lögð áhersla á lestur í þeirri von að fleiri nemendur nái
lestrarviðmiðum. Minnst er á mikilvægi þess að nemendum líði vel í skólum en þá einungis út
frá því samhengi að þeir tileinki sér fjölbreytta hæfni og njóti farsællar menntunar. Í nokkur
skipti er skrifað „lesið sér til gagns“. Í markmiðakaflanum um lestur er meira horft á aukna
færni og aukinn árangur en þó er minnst á að skapa ætti jákvætt viðhorf til lesturs. Það má
því segja að afstaða hvítbókar til lesturs einblínir meira á hæfnina en gleðina sem skiptir
einkum miklu máli.
Þegar heimasíður grunnskóla hér á landi eru skoðaðar má sjá margar lestrarstefnur.
Unnið er með margar aðferðir frá yngsta stigi og upp í unglingastig með það markmið að
auka samfellu í lestri. Þær aðferðir sem notast er við eru til dæmis; raddlestur, hljóðlestur,
byrjendalæsi, gagnvirkur lestur, orð af orði, heimalestur og loks yndislestur. Hér verður
einungis gert grein fyrir fyrirkomulagi á yndislestri í nokkrum skólum.
Í Grunnskóla Vestmanneyja stunda allir yndislestur í upphafi skóladags í 15-30 mínútur,
líka kennarar. Nemendur hafa val um að lesa heimalestrarbók, kjörbók eða skyldubók. Það er
ekki ætlast til þess að nemendur fari á bókasafnið á meðan á yndislestri stendur en ef þeir
eru ekki með bækur í töskunum geta þeir valið sér bók úr bókakassa eða heimabókasafninu í
stofunni (Grunnskóli Vestmanneyja, e.d.).
Í Lágafellskóla lesa nemendur bækur að eigin vali í hljóði, oft sömu bækur og þeir lesa í
heimalestri. Þeir fá um það bil 15 mínútur í senn til að lesa. Það er ætlast til þess að kennarar
aðstoði nemendur við bókaval og sýni gott fordæmi með því að lesa í þessum lestundum.
Ekki er tekið fram hvenær yndislestrarstundir fara fram (Lágafellskóli, 2016).
Kársnesskóli leggur upp úr því að yndislestur sé hluti af daglegu starfi og eiga nemendur
ávallt að vera með lesefni í töskunni til að grípa í á milli verkefna auk skipulagðra stunda sem
gefnar eru í yndislestur. Það er ætlast til þess að kennarar sýni gott fordæmi og grípi í bækur
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þegar tilefni gefst og í lesstundum. Þeir eiga einnig að hvetja til umræðna um lesefni
nemenda og veita þeim tækifæri til að segja frá bókum sínum eða kynna þær með öðru móti.
Kennarar eiga jafnframt að kynna sjálfir og segja frá lesefni til að stuðla að auknum áhuga
nemenda. Síðan er það í höndum bókasafnsfræðinga að skipuleggja heimsóknir rithöfunda
og skálda á hverjum vetri í samvinnu við stjórnendur (Kársnesskóli, 2015).

2.2. Yndislestur
Allar barnabækur þurfa á einhvern hátt að skemmta lesandanum, annars er sáð í
grýtta jörð og fræið deyr. Barnið hættir af sjálfsdáðum við lestur leiðinlegrar
bókar, og ef því er þröngvað til að lesa hana er uppskeran gremja og óbeit.
(Símon Jóh. Ágústsson, 2000, bls. 173)
2.2.1. Hvað er yndislestur?
Athugað var í orðabók að skilgreiningu á orðinu yndislestur en hún var ekki til staðar. Þó er
hægt að finna merkingu orðsins ef því er skipt í tvennt, annars vegar yndi og hins vegar
lestur. Hugtakið yndi vísar til unaðs, sælu og ánægju. Lestur stendur fyrir þá athöfn að lesa
(Mörður Árnason, 2007). Út frá þessum skilgreiningum má álykta að yndislestur merkir að
lesa sér til ánægju í sínum eigin frítíma og að eigin frumkvæði.
Skilgreiningin á yndislestri virðist vera á reiki. Hægt er að finna önnur hugtök yfir það að
lesa sér til ánægju en þegar á hólminn er komið tvinnast þau öll saman því skilgreiningin á
þeim er harla ólík. Það má nefna frjáls lestur, tómstundalestur (e. leisure reading), víðtækur
lestur (e. extensive reading) og sjálfstæður lestur (e. independent reading).
Frjáls lestur er annað heiti yfir yndislestur og hægt er að sjá bæði orðin í notkun í
kennsluáætlunum grunnskóla, til dæmis í Víðistaðaskóla, Hólabrekkuskóla og Dalvíkurskóla
(Dalvíkurskóli, 2014; Hólabrekkuskóli, 2017; Víðistaðaskóli 2016). Í Læsi – ritröð um
grunnþætti menntunar stendur að frjáls lestur sé tími sem er varið í kennslustundum svo
nemendur geta lesið sér til skemmtunar og þurfa ekki að gera verkefni honum tengdum að
lestri loknum (Stefán Jökulsson, 2012).
Tómstundalestur er skilgreindur sem lestur sem nemendur kjósa að iðka þegar þeim
hugnast. Það getur verið sjálfboðalestur, frítímalestur, afþreyingarlestur, sjálfstæður lestur,
lestur utan skólatíma og sjálfvalinn lestur. Tómstundalestur felur í sér persónulegt val
einstaklings á fjölbreyttu lestrarefni sem er ekki eingöngu bundið bókum (Hughes-Hassel og
Rodge, 2007). Símon Jóh. Ágústsson (2000) segir að tómstundalestur sé til þess fallinn að
opna víðan og margbreytilegan sjóndeildarhring barna svo þau fræðist um menningu og
vandamál þjóðar sinnar í fortíð og nútíð.
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Víðtækur lestur felur í sér að hvetja nemendur til að lesa fjölbreytt lesefni, lesa það hratt
og örugglega sér til ánægju og málþroska. Tíminn sem ætlaður er fyrir lestur í
kennslustundum veltur allt á kennslufyrirkomulaginu, námskránni og á hverjum og einum
kennara og bekkjarsamsetningu. Það er mikilvægt að nemendur velji lesefnið sjálfir. (Ellis, G.
og McRae, J., 1991).
Sjálfstæður lestur gengur út á það að nemendur lesa sjálfir lesefni að þeirra vali sem er
ekki bundið bókum með eins lítilli aðstoð og hugsast getur frá fullorðnum einstaklingum.
Lesturinn getur átt sér stað innan skólans og utan hans sem getur bæði verið lestur sér til
skemmtunar eða heimavinna í formi lesturs (Spear-Swerling, 2005).
Í kennslu er hugmyndin með yndislestri oftast sú að nemendur velja sér kjörbækur eða
lesefni til að lesa að jafnaði í 15 - 30 mínútur á dag og annað eins heima. Þeim stendur einnig
til boða að nýta sér hljóðbækur eða samlestur ef þeir kjósa það frekar. Tímafjöldi fer eftir
aldri nemenda og aðstæðum því áhersla er lögð á að lesturinn sé ekki kvöð (Guðmundur
Engilbertsson, 2013). Það er svo í höndum hvers og eins kennara hvernig hann vill útfæra
lestrarstundina og hversu löngum tíma hann vill verja í lestur. Kelly Gallagher (2009) segir að
lesandi þurfi að finna sér áhugavert og viðráðanlegt lesefni, hafi gott aðgengi að því, tíma til
að lesa og ígrunda sem og svigrúm til að ræða við aðra um það.
Sigurður Svavarsson (1990) bókaútgefandi og fyrrum framhaldsskólakennari lýsti yfir
áhyggjum sínum á bókmenntakennslu í framhaldsskólum og velti því fyrir sér hvort kennslan
væri þess eðlis að fæla nemendur frá bókum í stað þess að draga þá að þeim. Hann fjallaði
um bókmenntakennsluna í sínum skóla og hvernig hún var sett upp; mikill bókmenntalestur
og áhersla lögð á hjálpartækin, bókmenntafræðina, stílfræðina og söguna. Sigurður segir að
það hafi verið orðið mun algengara að mæta nemendum á göngunum sem aldrei hafa lesið
ótilneyddir og þá sérstaklega skáldverk utan barna- og unglingabókmennta.
Sigurður taldi að það þyrfti að leggja meiri áherslu á sjálfa upplifunina og uppgötvunina í
lestri „...ef við ætlum að snúa blaðinu við og lokka nemendur okkar til að seilast ótilneydda
upp í hillurnar eftir bitastæðum bókmenntum.“ (Sigurður Svavarsson, 1990, bls. 28). Út frá
þeirri hugmynd datt honum í hug að útbúa valáfanga þar sem væri lögð áhersla á hraðann og
frjálsan lestur sem væri laus við greinargerð frá nemendum eða verkefni frá kennurum.
Markmiðið var að auka skemmtanagildi lesturs í þeirri von að stuðla að auknum lestri
nemenda. Það má því segja að Sigurður sé upphafsmaður yndislesturs í skólum því valáfangi
hans varð að veruleika og síðan má sjá svipuðum áföngum bregða fyrir í kennsluáætlum
grunn- og framhaldsskóla á veraldarvefnum (Sigurður Svavarsson, 1990; Menntaskólinn við
Hamrahlíð, 2018; Ölduselsskóli, 2017; Fjölbrautarskóli Suðurnesja, 2018; Flensborgarskólinn,
e.d.).
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Ég held að við höfum gleymt því að galdur bókmennta og annarra listgreina er sá
að þær hrífa skoðandann; hefja hann stundum hátt yfir hversdagsleikann, skella
honum stundum harkalega á jörðina – en eru umfram allt upplifun sem oft á
tíðum er óskilgreinanleg.
(Sigurður Svavarsson, 1990, bls. 29).
Day og Bamford (2002) settu saman lista yfir meginreglur sem ættu að hafa í huga þegar
víðtækur lestur er notaður í skólum. Þessi listi er í anda yndislesturs og því er hægt að nota
hann í samhengi við hann;
•

Lesefnið á að vera auðvelt

•

Nemendur þurfa að hafa gott aðgengi að fjölbreyttu lesefni

•

Nemendur velja lesefnið sjálfir

•

Nemendur lesa eins mikið og þeir vilja

•

Tilgangur lestursins er að hafa gaman af honum, afla upplýsinga og auka almenna
vitund

•

Lestur er verðlaunin

•

Yfirleitt er lesið hraðar en venjulega

•

Nemendur lesa sjálfstætt og í hljóði

•

Kennarar aðstoða nemendur

•

Kennarar eru fyrirmynd nemenda og ættu að lesa með þeim

Rannsóknir sem til eru hafa lagt áherslu á mikilvægi yndislesturs fyrir bæði persónulegan
þroska og námsframfarir. Þær hafa sýnt fram á að yndislestur hefur jákvæð áhrif á ýmsa
þætti tengda lesskilningi svo sem málvitund, orðaforða, viðhorfs til lesturs, aukið sjálfstrausts
meðal lesanda og auknar líkur á lestri til yndisauka síðar á ævinni. Einnig liggja fyrir
vísbendingar um að yndislestur hafi ekki einungis jákvæð áhrif á lestrarfærni einstaklinga
heldur auki einnig almenna vitund, skilning á öðrum menningarheimum, þátttöku í samfélagi
og veiti betri innsýn í mannlegt eðli og ákvarðanatöku. Yndislestur er leið einstaklings til að
svala þorsta í efni sem heillar hann og læra meira um það ásamt því að tengjast textanum
betur (Clark og Rumbold, 2006).
2.2.2. Fyrri rannsóknir á yndislestri
Það er mjög áhugavert að skoða M.Ed. verkefni Margrétar Magnúsdóttur (2014) en
markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf og áhugahvöt nemenda á mið- og
unglingastigi gagnvart yndislestri ásamt því hvernig kennarar stuðla að yndislestri nemenda á
tilheyrandi námsstigum og viðhorf þeirra til yndislesturs. Þar kom í ljós að flestir kennarar í
rannsókninni tóku á einhvern hátt þátt í bókavali nemenda en kennararnir á unglingastigi
virtust meðvitaðri um bókaval nemenda sinna. Kynjamunur nemenda birtist einnig í bókavali,
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stúlkur eiga auðveldara með að velja sér bækur á meðan drengirnir væflast meira um safnið.
Einn kennarinn sagði þó að hans upplifun væri sú að kynjamunurinn birtist ekki meðal
lestrarhestanna því þeir hafa fjölbreyttari bakgrunn og hafa lesið í gegnum meira efni en
aðrir.
Í sömu rannsókn kom í ljós að kennarar og nemendur höfðu almennt jákvætt viðhorf til
yndislesturs. Fyrirkomulagið á yndislestrinum var mismunandi á milli skóla, sumir nota
morgnana í það á meðan aðrir nýttu kennslustundir. Þegar nemendur voru spurðir að því
hvernig þeim þætti að lesa komu eftirfarandi lýsingar upp: mjög gaman, leiðinlegt, fræðandi,
ömurlegt, skelfilegt, dásamlegt og frábært. Nemendur telja að eftirfarandi atriði gætu ýtt
undir aukinn lestraráhuga barna og unglinga:
•

Meira bókaúrval

•

Bjóða upp á skemmtilegar bækur

•

Að einhver starfandi aðili á bókasafni leiðbeinir nemendum og mælir með
ákveðnum bókum

•

Auglýsa bækur meira og að efniviður bókanna tengist meira nútímanum

•

Veita bókum athygli sem krakkarnir eru að lesa

•

Bókakápur skipta gríðarlega miklu máli
(Margrét Magnúsdóttir, 2014)

Hildur Óladóttir (2010) rannsakaði lestrarvenjur nemenda í 8. bekk með áherslu á hvaða
þættir hefðu áhrif á yndislestur þeirra. Það er athyglisvert að sjá á niðurstöðunum að flestir
unglinganna töldu sig vera duglega lesendur en lásu samt sem áður lítið sem ekki neitt.
Viðmælendur sögðu að sjónvarpsáhorf, tölvunotkun, félagslíf, æfingar og heimalærdómur
væri helsta ástæðan fyrir því að þeir læsu ekki meira. Þegar unglingarnir voru spurðir út í
bókaval þá komu ólík svör á milli kynjanna. Stúlkurnar höfðu áhuga á að lesa unglingabækur,
stelpubækur, ástarsögur og drama, ævintýrabækur og léttar bækur. Skemmtileg bók í þeirra
huga er full af vandamálum og spennandi atburðarrás. Drengirnir höfðu áhuga á
unglingaspennusögum, ævintýrasögum, íþróttafréttum/íþróttasögum, myndasögum og
grínbókum. Þeir tjáðu sig ekki mikið um atriði sem gera bækur skemmtilegar en það sem
kom fram var að þær þurftu að höfða til áhugamála þeirra, vera fræðandi og spennandi.
Hildur telur áhuga unglinganna á bóklestri vera enn til staðar og taldi ástæðuna rekja til
jákvæðrar umræðu í þjóðfélaginu til bóka og bóklesturs.
Vilborg Ása Bjarnadóttir (2016) rannsakaði viðhorf kennara til dvínandi lestraráhuga
nemenda sem og þær ráðstafanir sem þeir gerðu til að efla áhuga nemenda á lestri. Að auki
tók hún viðtöl við nemendur í fjórða og sjöunda bekk til að kanna hvers vegna þeir væru
hættir að lesa sér til ánægju og hvert viðhorf þeirra væri til lesturs. Niðurstöður
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rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestum nemendunum þótti gaman að lesa og sögðust lesa á
hverjum degi. Nemendurnir sóttu frekar í bækur sem höfðuðu til áhugamála þeirra og þess
sem þeim þótti skemmtilegt. Út frá viðtölunum við nemendurna og kennara mátti sjá að
áhugi á lestri fer hnignandi með aldri. Nemendur segja að helsta ástæðan fyrir áhugaleysinu
sé lesefni sem er ekki nógu áhugavert og tölvur og símar. Kennararnir voru á þeirri skoðun að
utanumhaldið í lestrarkennslu sé meira í dag en áður. Þeir telja að skortur á áhuga á lestri sé
tilkominn vegna þess hraða sem er til staðar í þjóðfélaginu. Kennararnir segjast hafa áhuga
nemenda ávallt í forgangi þegar kemur að vali á lesefni því annað væri ekki til neins gagns.
Þær leiðir sem þeir fara til að vekja áhuga á lestri er til að mynda; umræður um höfunda,
umfjöllun á nýrri bókum, kynningar kennara á fjölbreyttu lesefni og sumir hafa tekið upp á
því að lesa bækur fyrir nemendur til þess að geta rætt þær með þeim.
Í niðurstöðum meistaraverkefnis Vordísar Guðmundsdóttur (2015) kom í ljós að lestur var
ekki talinn upp sem eitt af áhugamálum nemenda því áhersla þeirra var meiri á tómstundir
s.s. íþróttaiðkun, tölvunotkun og að hlusta á tónlist. Meirihluti nemenda sagðist lesa utan
skólatíma en mismikið. Bækur urðu oftast fyrir valinu þegar nemendur voru spurðir en
dagblöð og vefefni kom einnig við sögu. Á heimilum var almennt lesið og margir nemendur
sögðust ræða lesefnið við vini eða fjölskyldu á meðan aðrir vildu halda því fyrir sig. Lestur var
álitinn gagnlegur í ýmsum aðstæðum meðal nemenda s.s. námi, vinnu, tölvunotkun og
daglegu lífi. Bóklestur var hins vegar ekki talinn gagnlegur en einhverjir bentu þó á kosti líkt
og aukna þekkingu og orðaforða.
Rannsókn á stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum frá árinu 2008 leiddi í ljós að
nemendur í 10. bekk sækja bókasafnið mun sjaldnar en nemendur í fjórða bekk. Kennarar
voru á þeirri skoðun að nemendur í 10. bekk sóttu lítið í að lesa sér til yndisauka og flestir
töldu áhugaleysi vera ástæðuna. Þeim þótti einnig erfitt að vekja áhuga nemenda á lestri þó
einhverjir hefðu reglulega lesstundir og lestrarátök. Einn kennari sagði að nemendum fyndist
hallærislegt að lesa og mörg hver væru löt að lesa (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna
Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson,
2009).
2.2.3. Bækur og miðlar
Unglingar nú til dags hafa kost á talsvert fleiri valmöguleikum í hversdagslegu amstri en
jafnaldrar þeirra fyrir nokkrum árum. Nú á tímum er tæknin orðin svo öflug að unglingar
þurfa ekki að leita langt til að afla sér upplýsinga, finna sér afþreyingu eða jafnvel komast í
samband við vini og ættingja. Það eina sem þarf til er að teygja sig í vasann og taka upp
símtækið. Þessi góðu lífskjör geta verið skýringin á því að bækur nú til dags safna ryki upp í
skáp og lesskilningur ungmenna fer versnandi (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009).
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Heimir Pálsson (2000) veltir fyrir sér hver framtíð bóka verði vegna tilkomu
tölvutækninnar. Erfitt sé að láta ritað mál keppa við myndmiðla og annað tölvutengt því það
er fljótlegra að horfa á mynd en lesa bók og oft á tíðum er hún betri en sagan. Hann segir þó
að það sé einungis ein leið til þess að gerast handgenginn heiminum; „Hún er málleg og
farartækið um hana heitir lestur.“ (Heimir Pálsson, 2000, bls. 116).
Kristján Jóhann Jónsson (2013) segir að bókmenntir hvorki geti né ættu að keppa við
afþreyingarmiðla á borð við tölvuleiki og spennumyndir. Kennarar ættu þó að þekkja þá og
geta tengt við veigamikla bókmenntatexta og þannig þýða á milli miðla. Hann segir að lestur
sé háður tíma og lestur bóka gengur ekki í einum hvelli. Það hefur áhrif á lesturinn að lesa
eina blaðsíðu í einu sem einnig verður fyrir áhrifum af tímanum í frásögninni. Skilningur
lesandans breytist stöðugt með tímanum sem varðveittur er með lestri.
Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) gerði rannsókn á lestrar- og tómstundavenjum nemenda í
10. bekk árið 2005. Þar kom í ljós að tölvunotkun er með vinsælustu tómstundaiðjum og
lestur með þeim óvinsælustu. Það var mjög áberandi kynjamunur hjá þeim sem verja hluta af
frítíma sínum í lestur. Tæpur helmingur stúlkna (49%) á móti fjórðung drengja (25%). Áður
framkvæmdi Guðný rannsókn ásamt Sergio Morra árið 1997 þar sem spurt var um
lestrarvenjur sem hún nýtir sér til samanburðar á þessari ásamt rannsókn Símonar
Jóhannesar Ágústssonar frá árinu 1965. Niðurstöður Guðnýjar benda til þess að lestur
drengja fari minnkandi með árunum. Hann var mestur árið 1965 en minnstur árið 2005
(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006).
Guðný athugaði hvaða bókaflokkar nemendur aðhylltust árin 1997 og 2005. Hjá
drengjum voru það spennusögur og fræðslubækur en stúlkum spennusögur og skáldsögur.
Uppáhaldsbækur kynjanna voru Harry Potter, Hringadróttinssaga, Englar alheimsins,
Grafarþögn, Eyðimerkurblómið og loks DaVinci lykillinn (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006).
Svipaðar niðurstöður á bókavali má sjá hjá Margréti Magnúsdóttur (2014) en vinsælustu
bækurnar voru m.a. Harry Potter, Hungurleikarnir og Ljósaskipti (e. Twilight).
Í ástralskri rannsókn voru lestrarvenjur unglinga skoðaðar á aldrinum 12 til 15 ára. Í
heildina tóku 69 einstaklingar þátt og skiptist kynjahlutfallið í tvennt, 35 stúlkur og 34
drengir. Þar kom í ljós að rúm 40% drengja og stúlkna kusu skáldskap framar öðru lesefni.
Tímarit höfnuðu í öðru sæti með rúm 35 % beggja kynja. Það var athyglisvert að sjá
niðurstöðurnar út frá lesefninu sem unglingarnir sóttu síst í. Þar kom í ljós að stúlkunum
þótti lesefni á internetinu ekki áhugavert eða rúm 37 % á móti tæplega 12 % drengja
(Manuel og Robinson, 2003).
Í sömu rannsókn voru unglingarnir beðnir um að velja bókaflokk sem höfðaði mest til
þeirra sem féll undir skáldskap. Það var áhugavert að sjá að sömu þrír bókaflokkarnir lentu í
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efstu þremur sætum unglinganna en þó ekki í sömu röð:

Drengir völdu eftirfarandi bókaflokka sem fyrsta val:
➢ Spennusögur/ævintýri (e. action/adventure) : 58 % drengja
➢ Ráðgátur (e. mystery) : 32 % drengja
➢ Fantasíur (e. fantacy): 29% drengja

Stúlkur völdu eftirfarandi bókaflokka sem fyrsta val:
➢ Fantasíur: 48% stúlkna
➢ Spennusögur/ævintýri: 42% stúlkna
➢ Ráðgátur: 31% stúlkna
Ráðgátur er eini bókaflokkurinn sem sýndi sömu niðurstöðu á milli kynja þó með 1% mun.
Þegar unglingarnir voru spurðir út í uppáhaldsbækur mátti sjá titla á borð við Harry Potter og
Hringadróttinssögu hjá báðum kynjum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það er
nauðsynlegt að viðurkenna þá staðreynd að lestraróskir kynjanna eru ekki þær sömu
(Manuel og Robinson, 2003).
Símon Jóh. Ágústsson (2000) segir að börn og unglingar lesi mikið bækur þar sem
aðalsöguhetjurnar eru á svipuðum aldri og þau sjálf. Sögur um alls konar lífsreynslu, afrek og
mannraunasögur í ýmsum bókaflokkum eins og skáldsögur, spennandi ástarsögur, sakamálaog leynilögreglusögur, bardagasögur, indíánasögur, vísindalegar og tæknifræðilegar
ævintýrasögur. Hann segir einnig að drengir aðhyllist frekar bækur þar sem drengir eru
aðalsöguhetjurnar, þeir heillast meira af því sem tengist hetjum, bardögum, hasar,
hættuferðum, leynilögreglum og þess háttar. Stúlkur leita hins vegar meira að hinu blíða,
unaðslega og angurværa eins og finna má í ástarsögum. „Í drengjabókum er baráttuhvötin
aðalefnið, en í telpnabókum hamingjuhvötin.“ (Símon Jóh. Ágústsson, 2000, bls. 173).
Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson (2018) spurðu nemendur í
grunnskólum út í lestrarvenjur og bókmenntir. Þar kom í ljós að þeir lásu fjölbreytt efni eins
og: leiðbeiningar, hagnýtan texta, sjónvarpstexta, bakhliðina á morgunkornspakkanum,
bókmenntir, tímarit, dagblöð en það sem stóð mest upp úr var lesefni á netinu. Facebook var
oftast nefnt, einnig slúður og fréttir. Nemendur virtust einnig dreifast mikið í
bókmenntalestri. Í rannsóknarviðtölunum nefndu nemendur m.a. eftirfarandi bókarflokka:
grínbækur, hryllingssögur, ungmennabækur, ævintýrabækur, ævintýraspennubækur,
spennubækur, heimildabækur og Andrésblöð. Þær bækur sem voru nefndar sérstaklega voru
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Skúli skelfir, Harry Potter og Ævar vísindamaður. Einnig kom fram að þeir nemendur bæði í
grunn- og framhaldsskóla sem lásu markvisst sóttu frekar í enskar bækur en íslenskar.
2.2.4. Hlutverk kennara
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að meginhlutverk kennara sé kennslu- og
uppeldisfræðilegt starf með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra í námi. Kennarinn
á að veita nemendum handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum
starfsanda og vinnufriði. „Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra
nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.
44).
Kennari sem leggur áherslu á árangursríka kennslu miðar að því að styðja nemendur í að
verða sjálfstæða og virka lesendur sem geta valið sér lesefni, gert sér grein fyrir gæðum þess
og tengslum við nám, þörf og áhuga. Kennari hefur skilning á því hvers konar aðferðir
nemendur þurfa við lestur á ólíkum textum hverju sinni. Hann gefur einnig nemendum
leiðbeiningar til að ná bæði skammtíma- og langtímamarkmiðum sem snerta lesskilning
(Snow og Sweet, 2010; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). „Leita þarf allra leiða til þess að
bæta stöðu þeirra nemenda sem af einhverjum ástæðum gengur illa að læra að lesa og grípa
þarf inn í sem allra fyrst.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98).
Kennari þarf að vera útsjónarsamur þegar hann aðstoðar nemendur við val á lesefni. Það
má ekki vera of þungt og það þarf að höfða til áhugasviðs hans (Stefán Jökulsson, 2012).
Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson (2018) benda á það að kennarar reyna
eftir fremsta megni að komast til móts við nemendur og reyna að vekja áhuga þeirra á lestri.
Til að mynda hafa þeir stytt efni, tekið bækur úr umferð og unnið með ákveðna kafla eða
blaðagreinar, glósað fyrir nemendur og lesið fyrir þá.
Manuel og Robinson (2003) segja að hlutverk kennara í lestrarkennslu sé að víkka
sjóndeildarhring nemenda og veita þeim ákveðna áskorun í lestri sem kemur þeim til gagns.
Hann á að hvetja nemendur til að skoða og prófa hluti sem þeir myndu vanalega ekki gera.
Það er mikilvægt að kennarar bjóði upp á fjölbreytt lesefni í kennslustofu. Manuel og
Robinson leggja fram þá tillögu að lesa námsefni samhliða því lesefni sem nemendur velja
sjálfir sem þeir geta þá nýtt í leshringjum, áhugasviðshópum eða fyrir yndislestur.
Kennarar eyða miklum tíma hvern dag með nemendum sínum og eiga þar af leiðandi
stóran þátt í uppeldi þeirra. Það er því mikilvægt að þeir bjóði nemendum upp á fjölbreytt
lesefni sem stuðlar að auknum lestri. Kennarar þurfa að kunna að meta mikilvægi lesturs til
þess að hafa tök á því að hvetja og örva nemendur til að lesa fjölbreytt efni (Kavi, Tackie og
Bugyei, 2015).
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Pardo (2004) nefnir nokkur atriði sem kennari getur notað til að styðja nemendur í þá átt
að vera betri lesendur með góðan lesskilning:
•

Kenna nemendum aðferðir við að umskrá orð

•

Aðstoða nemendur við að byggja upp aukið flæði í lestri

•

Byggja ofan á og virkja fyrri þekkingu

•

Efla orðaforða

•

Hvetja nemendur áfram

Einstaklingar eru misjafnir og stundum getur reynst erfitt fyrir kennara að mæta öllum
þörfum hvers og eins sem viðkemur lestri en hann getur hins vegar notað hvatningu sem
rauðan þráð í lestrarkennslu til að koma til móts við þarfir nemenda. Hvatningin getur verið í
formi áhugaverðra og ólíkra texta og að gefa nemendum lausan tauminn við val á lesefni.
Það er góð leið fyrir kennara að nálgast áhugasvið nemenda og láta nemandann finna
einhvern raunverulegan tilgang með lestrinum (Pardo, 2004).
Það er mikilvægt að nemendur haldi áfram að lesa í efri bekkjum grunnskóla og á efri
skólastigum. Þeir þurfa bæði að viðhalda þeirri lestrartækni sem þeir hafa öðlast á yngri
stigum sem og að efla hana (Stefán Jökulsson, 2012).
2.2.5. Áhrif foreldra
Eftir því sem börnin eldast hafa foreldrar meiri áhrif á þau ásamt vinum og öðrum
fjölskyldumeðlimum. Á unglingsárum veita einstaklingar foreldrum sínum meiri athygli og
mynda sér skoðun á hátterni þeirra og skoðunum. Foreldrar þurfa að hafa það á bakvið eyrað
að þótt það sé mikilvægt að fylgjast með og leiðbeina börnum sínum í námi þá skiptir einnig
máli að sýna gott fordæmi og vera góð fyrirmynd. Í því samhengi getur viðhorf foreldra til
lesturs haft mikið að segja þegar kemur að lestrarvenjum barna. Grunnurinn að góðri
lestrarfærni er lagður á fyrstu æviárum barns og því gegna foreldrar og kennarar veigamiklu
hlutverki við að undirbúa einstaklinginn fyrir líf og starf sem læs og skrifandi þjóðfélagsþegn
(OECD Programme for International Student Assessement, 2012; Steinunn Torfadóttir, e.d.;
Heimili og skóli: Landssamtök foreldra, 2016).
PISA spurði foreldra hvort þeir álitu lestur vera áhugamál eða tímasóun og hvort þeir
læsu sér til yndisauka heima hjá sér og færu reglulega á bókasöfn eða í bókabúðir. Þar kom í
ljós að börn sem eiga foreldra með jákvætt viðhorf til lesturs og sem lesa reglulega eru
líklegri til að lesa betur en börn sem búa ekki við það sama. Að sama skapi þá lesa börnin
frekar sjálf sér til yndisauka ef fyrirmyndin er til staðar og öðlast mjög góða lestrarfærni
(OECD Progamme for International Student Assessement, 2012).
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PISA segir að það besta sem foreldrar geta gert er að lesa, það skiptir engu máli af hvaða
tagi lesefnið er, og gera það sýnilegt. Að ræða saman um bækur og annað sem lesið er getur
gert gæfumuninn í yndislestri. Þeir foreldrar sem hafa engan áhuga á lestri geta farið þær
leiðir að gefa börnum sínum bækur í gjöf, fara með þau á bókasafn og rætt við þau um eitt
og annað sem tengist lestri (OECD Programme for International Student Assessement, 2012).
Brynhildur Þórarinsdóttir (2009) segir að bókaáhugi kvikni oftast heima við vegna áhrifa
frá foreldrum og heimilisaðstæðum. Hún hefur komist að því að börn sem alast upp með
bóklestri séu líklegri til að verða lestrarhestar. Hún mælir með því að foreldrar sýni börnum
sínum hvað það er gaman að lesa með því að lesa fyrir framan þau eða hlusta á hljóðbók.
Þeir ættu ekki að binda sig eingöngu við fullorðinsbækur heldur lesa líka barna- og
unglingabækur því börn vilja ræða við fullorðna um bækurnar sínar og þeir ættu að sýna því
áhuga. Brynhildur líkir lestri við tómstundastarf barnanna og foreldrar eiga að mæta á
hliðarlínuna og hvetja þau áfram (Brynhildur Þórarinsdóttir, e.d.)
Pétur Gunnarsson (2000) segir að til þess að örva lestur barna þurfi að lesa fyrir þau,
segja þeim sögur og þannig er vegurinn lagður inn í heim bókanna. Hann segir að
dýrmætustu augnablikin sem hægt er að eiga með barni er ögurstundin áður en það fer að
sofa. Hvort sem sagan er gripin í loftinu eða lesin upp úr bók því sagan skiptir ekki máli
heldur samlifunin. Það sem spillir þessum stundum er sjónvarpið, vinnuálag og streita eða
ærusta eins og Pétur kallar það. Hann segir jafnframt að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af
því þótt barn minnki lestur eftir því sem það eldist ef það hafði mikinn bókaáhuga áður. Hann
kallar þetta tímabil sem lestur er ekki ofarlega í huga en löngunin til lesturs vitjar lesandans á
ný. Hann hefur einnig orð á því að ef aðstandendur umgangast ekki bækur og hafa ekki
gaman af þeim „...þá geta þeir varla ætlast til að afkvæmið verði lestrargæðingur, í hæsta
lagi stautfær trússhestur.“ (Pétur Gunnarsson, 2000, bls. 148).
Guðmundur Engilbertsson (2016) telur það mikilvægt að foreldrar hætti ekki lesa fyrir
börnin sín þótt þau geti það sjálf því bæði styrkir lesstundin tengsl milli barns og foreldra og
lestrarvenjur og stuðlar auk þess að lestraráhuga. Foreldrar eiga að vera fyrirmyndir sem
lesa, tryggja börnum sínum aðgengi að viðeigandi lesefni, hvetja þau áfram, fara með þau á
bókasafn og í bókabúðir.
Foreldrar eiga að taka þátt í námi barna sinna til þess að það verði árangursríkt ásamt því
að fylgjast með og taka þátt í lestri þeirra til að stuðla að eflingu hans. Þeir ættu að veita
börnunum sínum viðeigandi lesefni, takmarka sjónvarpsáhorf og aðstoða þau með
heimanám og önnur hversdagsleg verkefni til að búa til tíma fyrir þau að iðka yndislestur
(Kavi, Tackie og Bugyei, 2015). „... góður lesskilningur er forsenda velgengni í mörgum
námsgreinum. Því geta foreldrar stuðlað að bættum námsárangri með því að hvetja börn sín
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til yndislestrar.“ (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea S. Hjálmsdóttir,
2012).

2.3. Skólabókasöfn
2.3.1. Hlutverk skólabókasafna
Í 20. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2011) segir að gert sé ráð fyrir skólabókasafni í öllum
grunnskólum eða að tryggt sé með öðrum hætti að nemendur hafi aðgang að þjónustu slíks
safns sem gegnir hlutverki upplýsingamiðstöðvar nemenda og kennara. Það á að búa yfir
bókum og öðrum gögnum sem tengjast námsgreinum og námssviðum Aðalnámskrár
grunnskóla.
Skólabókasöfn gegna veigamiklu hlutverki í lestrarþroska barna og geta átt þátt í að
stuðla að lestraránægju, auka þekkingu og með því að notast við auðlindir safnsins eykur
nemandinn gagnrýna hugsun og færni sem nýtist honum ævilangt. Söfnin eru hluti af
skólunum og ættu þar af leiðandi að hafa viðeigandi rými sem rúmar allt safnið og vera vel
útbúin þeim gögnum sem þjónar þörfum nemenda. Umhverfi safnsins á að vera þess eðlis að
hægt sé að lesa á þægilegan og rólegan hátt. Nemendur eiga að fá þá tilfinningu að það sé
líkt og þau séu heima hjá sér á safninu. Það er einnig nauðsynlegt að á safninu sé starfandi
bókasafnsfræðingur sem sér um allt utanumhald og hvetur nemendur til aukins lestur á
bókum, tímaritum og dagblöðum (Kavi, Tackie og Bugyei, 2015).
Skólasöfnin eru þungamiðja upplýsingalæsis, miðlalæsis og lestraránægju nemenda
vegna vaxandi áherslu á upplýsingamennt. Þar eiga nemendur að geta fundið sér bækur til
heimildaöflunar eða yndislesturs (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011; Aðalnámskrá grunnskóla,
2011). Þegar kreppan skall á landið árið 2008 hafði það veigamikil áhrif á skólasöfnin. Þau
upplifðu niðurskurð til bókakaupa ásamt því að 20. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2011)
var felld úr gildi í þrjú ár, frá 2008-2011. Árið 2011 leyndu áhyggjur bókasafnsvarða og
rithöfunda sér ekki á þessu ástandi því þeir töldu þetta bitna á lestraraðstöðu nemenda á
landinu. (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011; Brynhildur Þórarinsdóttir, Dagný Kristjánsdóttir,
Jón Yngvi Jóhannsson og Kristján Jóhann Jónsson, 2018).
Brynhildur Þórarinsdóttir (2011) gerði í kjölfarið rannsókn til að draga mynd upp af
ástandi skólasafna landsins og þeirri þróun sem varð á hrunárunum 2008-2011. Þátttakendur
voru 9 af 10 skólasöfnum sem hlutu fyrstu úhlutun styrks úr Skólasafnasjóði Félags íslenskra
bókaútgefenda vorið 2011. Í ljós kom að flest söfnin urðu fyrir helmings niðurskurði og
jafnvel meira til bókakaupa strax eftir hrun og ekkert þeirra hafði endurheimt fyrri upphæðir
þegar rannsóknin var framkvæmd.
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Staða skólabókasafnanna hefur verið í umræðum fjölmiðla síðustu ár (Fjörutíu
skólabókasöfn fá styrki, 2012; Skólasöfn grunnskólanna eru upplýsingaveitur sem styðja við
læsi í víðum skilningi, 2013; Skólabókasöfn hafa ekki notið átaks um eflingu læsis, 2017;
Héldu tombólu til styrktar skólabókasafninu, 2018). Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur
og þingmaður sagði í fjölmiðlum að það þyrfti að bæta bókakost skólabókasafnanna (Vill fylla
skólabókasöfnin af ilmandi bókum, 2018).
Í ÍNOK rannsókninni kom í ljós að staða skólabókasafnanna er víða þannig að bókakostur
er orðinn gamall, stöður skólabókasafnsfræðinga hafa verið skornar niður um helming eða
meira, stuttur opnunartími á söfnunum og þessi þróun hefur átt sér stað á síðustu sex til sjö
árum (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2018).
Þórdís Gísladóttir (2012) segir að stjórnvöld þurfi að leggja meiri metnað í að hvetja börn
og unglinga til lesturs og styðja við höfunda, bókaútgefendur, þýðendur, skóla og bókasöfn til
að tryggja að ungmennin lesi sér til gagns og ánægju. Hún segir jafnframt að það þurfi að
veita skólabókasöfnum nægilegt fjármagn til bókakaupa og bjóða höfundum í
skólaheimsóknir. Gott væri að tryggja að flestar útgefnar bækur fyrir börn og unglinga rati
inn á bókasöfnin í nokkrum eintökum. Þórdís er einnig á þeirri skoðun að bækur fyrir þennan
aldurshóp fái ekki eins góða kynningu og bækur ætlaðar fullorðnum lesendum og eru minna
auglýstar.
Kristján Þór Júlíusson þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp á
haustmánuðum 2017 til þess að móta bókmenningarstefnu hér á landi. Hópurinn fór yfir
ýmis málefni og lagði fram tillögur til úrbóta í nokkrum flokkum og má þar nefna
stuðningskerfi rithöfunda, útgáfu barnabóka, námsefni og bókakost skólabókasafna. Þar var
minnst á niðurskurðinn sem skólasöfnin urðu fyrir í kjölfar hrunsins en framlögin lækkuðu að
meðaltali um 50% en hurfu á sumu stöðum. Á sama tíma hækkuðu barnabækur í verði um
28% sem skapaði aukinn samdrátt í bókakaupafé. Tekið var dæmi um skólasafn sem hafði
fengið hækkun um 7,5% eða 25.000 krónur síðan 2011 fékk 355.000 krónur í bókasafnakaup
árið 2015. Með réttu hefði framlagið átt að vera um milljón til að samsvara framlagi fyrir
hrun ef reiknað hefði verið með vísitölubreytingum. Starfshópurinn lagði meðal annars fram
þær tillögur að lágmarksviðmið skólabókasjóðs til bókakaupa yrði ein bók á hvern nemenda á
ári og að komið yrði á fót lestraruppeldissjóði sem tryggði hverjum skóla lágmarksfjölda
höfundaheimsókna á ári (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017).
Staða skólabókasafna er áberandi vandamál sem þarf að leysa sem fyrst ef vel á að takast
að efla læsi ungmenna hér á landi. Stjórnvöld eru farin að sýna einhver viðbrögð við þessu
ástandi sem verður vonandi til þess að hjólin á skólabókasöfnunum fara að snúast á ný.
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3 Aðferð
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs.
Henni er ætlað að varpa ljósi á hvort kennsluaðferðin skili tilætluðum árangri, að virkja
nemendur til að lesa sér til ánægju og yndisauka. Til þess að ná þessum markmiðum innan
marka þessarar meistararannsóknar fór rannsakandi einu sinni í tvo grunnskóla á
höfuðborgarsvæðinu með spurningalista sem voru lagðir fyrir nemendur í 8. og 10.bekk.
Rannsóknin er því í formi þversniðsrannsóknar með lýsandi rannsóknarsniði (Ragnheiður
Harpa Arnardóttir, 2013). Spurningalistinn samanstendur af fjölvalsspurningum og opnum
spurningum. Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar í þessari rannsókn er : Hvert er
viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs?

3.1. Rannsóknaraðferð
Eitt af rannsóknarsniðum megindlegrar aðferðafræði er þversniðsrannsókn sem var notast
við í rannsókninni undir áhrifum lýsandi rannsókna (e. non-interventional/nonexperimental). Hún felur í sér að gögnum er safnað saman á einum tímapunkti án þess að
hafa áhrif á aðstæður. Með þessari aðferð er því hægt að bera saman marga þátttakendur á
knöppum tíma. Hins vegar getur galli rannsóknarsniðsins verið sá að ekki er hægt að finna
samband milli orsaka og afleiðinga. Ástæðan er sú að oft og tíðum er einungis verið að horfa
á einn tímapunkt en ekki það sem átti sér stað fyrir og eftir (Institute for Work and Health,
2015; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Þar sem spurt var út í bakgrunnsreynslu
nemenda hvað varðar reynslu þeirra á lestri þá vonast ég til þess að eiga möguleika á að sjá
einhverja mynd af orsökum og afleiðingu.

3.2. Þátttakendur
Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með hentugleikaúrtaki. Það er tegund úrtaks sem
felst í því að rannsakandi velur úrtök könnunar eða þátttakendur þar sem auðvelt er að ná til
þeirra. Það hentar vel þegar á að leggja kannanir fyrir marga í einu (Þórólfur Þórlindsson og
Þorlákur Karlsson, 2013). Rannsakandi lagði áherslu á að finna skóla sem notaði yndislestur
markvisst í skólastarfi. Hann sendi beiðnir í fimmtán skóla á höfuðborgarsvæðinu sem að
lokum skiluðu honum tveimur þáttökuskólum (sjá viðauka A). Þegar skólastjórar voru búnir
að gefa leyfi sitt var leyfisbréf sent til foreldra nokkrum dögum fyrir framkvæmd
rannsóknarinnar (sjá viðauka Á).
Spurningakönnunin var lögð fyrir í pappírsformi í lok mars og í byrjun apríl 2018. Alls tóku
389 þátttakendur þátt í rannsókninni í áttunda og tíunda bekk úr tveimur grunnskólum á
höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir því að þessir aldurshópar voru valdir fram yfir aðra er sú
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að rannsakandi vildi einblína á unglingastigið og athuga hvort munur væri á viðhorfi
nemenda við upphaf unglingastigs og við lok þess. Níu kláruðu ekki að svara
spurningakönnuninni, einn svaraði einungis fjölvalsspurningum og tveir tóku könnunina ekki
nógu alvarlega og því var þátttaka þeirra dregin tilbaka. Boðið var upp á svarmöguleika fyrir
hóp sem skilgreindi sig ekki hefðbundnu kyni en hann reyndist of lítill, níu þátttakendur, og
því var þátttaka þeirra sömuleiðis dregin tilbaka. Endanlegt úrtak samanstóð því af 368
þátttakendum. Af þeim eru 191 úr 8.bekk, 98 drengir og 90 stúlkur, og 186 í 10.bekk, 80
drengir og 100 stúlkur. Þetta má sjá í töflu 1 sem sýnir fjölda og hlutfallslega skiptingu
þátttakenda.
Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir árgangi og kyni
Drengir

Stúlkur

Þátttakendur í árgangi

Árgangur

N

Hlutfall

N

Hlutfall

N í bekk

Hlutfall alls

8.bekkur

98

52%

90

48%

188

100 %

10.bekkur

80

44%

100

56%

180

100%

Samtals

178

47%

190

50%

368

100%

Eins og tafla 1 sýnir er hlutfall drengja og stúlkna tiltölulega jafnt og lítill munur á fjölda
þátttakenda eftir árgöngum.

3.3. Gagnaöflun
Hugmyndin að rannsókninni kom fram vorið 2017 en vinna að rannsóknaráætlun fór ekki
almennilega af stað fyrr en í lok desember sama ár fram í lok janúar 2018. Í febrúarmánuði
byrjaði höfundur að hafa samband við nokkra grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Það var
lítið um svör og því var tekið á það ráð að senda á fleiri skóla. Einn skóli tók vel í þessa
rannsókn og bauð fram þátttöku sína. Höfundi bárust einnig önnur svör sem voru á þann veg
að áhugi væri fyrir hendi en vegna mikilla anna og þátttöku í öðrum rannsóknum treystu þeir
sér ekki til að taka þátt. Höfundur hélt ennþá í þá von að fá annan þátttökuskóla í
rannsóknina til að eiga möguleika á samanburði og innsýn í aðrar áherslur. Hann fékk ósk
sína uppfyllta þegar hann hitti gamlan deildarstjóra sinn á förnum vegi sem bauð fram
þátttöku skólans síns í upphafi marsmánaðar.
Gagnaöflun fór fram með spurningakönnun í pappírsformi viku fyrir og eftir páska 2018.
Nemendur svöruðu spurningakönnuninni í þeirri kennslustund sem hentaði skólanum best, í
skóla A var það í íslenskutíma og í skóla B var það framkvæmt í lesstund (farið verður nánar í
skólana í niðurstöðukafla).
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Í skóla A hitti rannsakandi alla þátttakendur og upplýsti þá um hvernig rannsóknin færi
fram og greindi þeim frá því að farið yrði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og að gögn
yrðu ekki gerð opinber ásamt því að þeim yrði eytt um leið og ritgerðinni væri lokið. Það
sama var gert með 8.bekk í skóla B en ekki með 10.bekk. Ástæðan var sú að lesstundin fór
fram á sama tíma í hverjum árgangi fyrir sig og því reyndist ómögulegt að geta upplýst alla
þátttakendur um rannsóknina vegna þröngs tímaramma og þeir staðsettir í mörgum
kennslustofum. Í stað þess var skólastjóri upplýstur um þau atriði sem þyrfti að hafa í huga.
Auk þess var leyfisbréf fremst í hverri spurningakönnun, bæði í skóla A og B, þar sem farið
var yfir framkvæmdina og hvernig trúnaðarupplýsingum yrði háttað (sjá viðauka B).
Nemendur voru að jafnaði 10-20 mínútur að svara könnuninni.

3.4. Spurningakönnun og framkvæmd
Í rannsókninni var spurningakönnun lögð fyrir nemendur í 8. og 10.bekk (sjá viðauka D). Haft
var samband við þá skóla sem notuðu yndislestur markvisst í kennslu. Rannsakandi samdi
spurningakönnunina frá grunni sem inniheldur bæði fjölvals- og opnar spurningar en nýtti sér
einnig viðtalsramma Brynhildar Þórarinsdóttir og Kristjáns Jóhanns Jónssonar í ÍNOK (2018)
og Hildar Óladóttur (2010) til stuðnings við undirbúning á spurningalistanum og til þess að
geta borið saman niðurstöður. Í rannsókninni var spurt um reynslu nemenda af lestri bóka í
æsku, hvort foreldrar sýni fordæmi í lestri, hvers konar viðhorf nemendur hafa til
yndislesturs og hvort lestur sé hluti af þeirra daglega lífi. Markmiðið með því að hafa
spurningalistann svo víðtækan er til að fá sem mestar upplýsingar frá nemendum sem geta
gagnast rannsókninni. Notast var við megindlega aðferðarfræði við rannsóknina sem er leið
til að komast að „hinu sanna“ um veröldina með mælingum. Aðferðin byggist einnig á því að
finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli
(Ragnheiður Harpa Karlsdóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).
Kosturinn við að nota spurningakönnun í rannsóknum er sá að hægt er að safna
upplýsingum frá mörgum þátttakendum á stuttum tíma, nafnleyndar er gætt og uppsetning
spurninga er sú sama hjá öllum. Gullna regla spurningakannana er að nota einföld orð í
spurningum og tryggja þannig að þær séu skýrar og ótvíræðar. Á þann hátt er hægt að
tryggja notagildi þeirra í rannsóknum og að þær séu áreiðanlegt mælitæki. Þegar spurt er um
viðhorf þarf að gæta þess að forðast svarkostina já/nei eingöngu til að koma í veg fyrir
samþykkishneigð þátttakenda. Opnar spurningar eiga mjög vel við í spurningakönnunum
þegar rannsakandi reynir að ná utan um það hversu mikilvæg málefni eru í augum fólks og
hvað því er efst í huga og jafnframt til að fá dýpri og greinarbetri svör en hægt er að fá í
lokuðum spurningum (Þorlákur Karlsson, 2003; Grétar Þór Eyþórsson, 2013).
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3.5. Úrvinnsla og greining gagna
Rannsóknin er megindleg og gögnin eru í formi svara við spurningum sem eru annars vegar
fjölvalsspurningar og opnar spurningar. Í niðurstöðum er notast við lýsandi tölfræði þar sem
myndir og töflur gegna lykilhlutverki.

3.6. Siðferðileg álitamál
Við framkvæmd á rannsókn þarf rannsakandi að fylgja ákveðnum reglum siðfræðinnar. Hann
verður að átta sig á því að hver einstaklingur hefur gildi og því þarf að gæta ítrustu varkárni
um upplýst og óþvingað samþykki. Þátttakendur hafa bæði fullt frelsi um val á þátttöku í
rannsókn sem og að hætta henni þegar hún er hafin. Gæta þarf þess að þátttakendur í
rannsókn fái bæði munnlegar og skriflegar útskýringar og svigrúm til að spyrja spurninga
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í rannsókninni er fyllsta trúnaðar og þagmælsku gætt ásamt
því að gagnagreining var eingöngu gerð eftir aldri og kyni svo ekki sé hægt að rekja
niðurstöður til einstakra þátttakenda. Tilgangur, markmið og framkvæmd rannsóknar voru
kynnt fyrir skólastjórum, foreldrum og þátttakendum ásamt því að þau voru tilkynnt til
Persónuverndar (sjá viðauka Ð).
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4 Niðurstöður
Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nemenda til yndislesturs og um leið athuga
hvort þeir byggju yfir hugmyndum á útfærslu yndislesturs í kennslu sem gætu gagnast
kennurum í framtíðinni. Í þessum hluta verður því leitast við að svara
rannsóknarspurningunni með því að gera grein fyrir svörum nemenda við
spurningakönnuninni sem lögð var fyrir þá. Skoðuð voru viðhorf þeirra til yndislesturs ásamt
bakgrunnsreynslu þeirra í lestri, lestrarvenjum þeirra og reynslu af skólabókasafninu.
Þátttakendur voru af báðum kynjum, það er drengir og stúlkur. Í spurningakönnuninni var
gefinn sá kostur að haka við þriðja valmöguleikann, annað/gef ekki upp, fyrir þá sem
skilgreindu sig ekki hefðbundnu kyni eða vildu ekki gefa það upp. Við úrvinnslu gagna
reyndist sá hópur of lítill til að nota hann til samanburðar.

4.1. Æskan og lestrarvenjur
Í fyrsta hluta spurningakönnunarinnar var bakgrunnur nemenda kannaður en spurt var um
kyn, bekk, hvernig lestri í æsku var háttað, hvort bækur voru til á heimilinu, hvort foreldrar
og nemendur sjálfir læsu í frítíma sínum og loks hvort fjölskyldan ræddi saman um lesefnið
sem hún var að lesa.
Í fyrstu spurningu voru nemendur spurðir hvort bækur hefðu verið lesnar fyrir þá sem
börn. Tilgangur hennar var að fá innsýn inn í reynslu nemenda af lestri í æsku.

2%
5%

Já

Nei

Veit það ekki

94%

Mynd 1. Voru bækur lesnar fyrir þig þegar þú varst barn? N= 368. Svarhlutfall 100%.
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Eins og sjá má á mynd 1 þá sýnir hún að nemendur sem svöruðu játandi voru afgerandi eða
94% (N= 346). Nemendur sem svöruðu neitandi voru 7 talsins eða 2%.
Næst var spurt hversu oft var lesið fyrir nemendur í viku (sjá mynd 2). Spurningin var
undirspurning þeirrar fyrri og var einungis ætluð þeim sem svöruðu henni játandi. Hæsta
hlutfall nemenda eða 48 % (N = 177) sögðu að foreldrar sínir hefðu lesið fyrir sig nánast
daglega. Alls voru 27 % (N = 101) nemenda sögðu að þeir hafi fengið daglegan lestur og 22 %
(N = 82) fengu lestur einu sinni/tvisvar sinnum á viku.

23%
29%

Daglega

Nánast daglega

Einu sinni /tvisvar sinnum

48%

Mynd 2. Ef já, hversu oft á viku? N= 354. Svarhlutfall 96%
Niðurstöður spurningar 2 sýnir aðra niðurstöðu en sú fyrri því dreifing þátttakenda er mun
meiri. Í kjölfarið var spurt að því hvort nemendum hafi fundist gaman að skoða bækur sem
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börn (sjá mynd 3). Þar kom í ljós að 76 % (N = 280) nemenda höfðu ánægju af því að skoða
bækur en 6% (N = 22) þeirra voru hins vegar ekki sömu skoðunar og svöruðu neitandi.

18%
Já
6%
Nei

Man það ekki
76%

Mynd 3. Fannst þér gaman að skoða bækur þegar þú varst barn? N= 368. Svarhlutfall 100%
Til þess að fá enn skýrari mynd af því hvernig lestri í æsku var háttað voru nemendur spurðir
að því hvenær var hætt að lesa fyrir þá og hvaða ástæða lægi að baki. Spurningarnar voru
báðar opnar til að fá betri innsýn í staðreyndir í stað fyrirfram ákveðinna svarmöguleika.
Á mynd 4 má sjá hvernig nemendur dreifast eftir því hvenær þeir telja að foreldrar þeirra
hafi hætt að lesa fyrir þá. Aldursbilið er frá 0 ára og fram til dagsins í dag. Af niðurstöðunum
má sjá að það var algengast að foreldrar hættu að lesa fyrir barnið/börnin sín við upphaf
grunnskólaáranna á aldrinum 6 -7 ára eða 33 % (N= 121). Næst hæsta hlutfallið var 8-9 ára
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eða 22 % (N= 80). Fæstir svöruðu bæði 0 ára og 16 ára eða hvoru tveggja 0,3 % (N= 1).
0,3%
8%

0 ára

17%
0,3%

3-5 ára

1%

6 -7 ára

1%

8 - 9 ára

6%
33%

10 ára
11 - 12 ára
13 ára

12%

16 ára
Ekki hætt
Ég veit það ekki
22%

Mynd 4. Hvað varstu gömul/gamall þegar foreldrar þínir hættu að lesa fyrir þig? N= 357.
Svarhlutfall 97%.
Líkt og kom fram hér áður voru nemendur bæði spurðir að því hvenær var hætt að lesa fyrir
þá og hvaða ástæða lægi að baki. Mynd 4 sýnir mikla dreifingu og breitt aldursbil. Einnig má
sjá mjög lítinn hóp sem lesið er fyrir eftir 10 ára aldur eða samtals 8.4% (N= 31). Ástæðurnar
sem nemendur nefndu voru meðal annars eftirfarandi:
•

Þeir gátu lesið sjálfir

•

Þeir þurftu að fara að lesa sjálfir

•

Þeir vildu lesa sjálfir

•

Þeir áttu að lesa fyrir foreldrana

•

Þeir voru byrjaðir í skóla

•

Of gamlir

•

Fjölskylduaðstæður

•

Yngri systkini

•

Það var barnalegt

•

Þeir misstu sjálfir áhugann

•

Foreldrar nenntu ekki lengur að lesa fyrir þá eða höfðu ekki tíma

•

Engin sérstök ástæða

Tæpur þriðjungur nemenda vissu ekki hvaða ástæða lá að baki eða svöruðu engu (N= 104).
Aðrir nemendur tilgreindu aðrar ástæður til að mynda að fjölskyldan læsi nú í sameiningu,
þeir voru beðnir um það eða að þeir voru sjálfir farnir að lesa flóknari bækur og þóttu
þægilegra að lesa sjálfir. Einn nemandi nefndi það að próf og æfingar hefði verið valdurinn á
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því að foreldrar hans hættu að lesa og annar nemandi vildi frekar hlusta á sögur í útvarpinu.
Ljóst er að ástæðurnar eru margar sem urðu til þess að foreldrar hættu að lesa fyrir börn sín
en orsakavaldurinn er í flestum tilfellum tengdur skóla eða heimilisaðstæðum.
Til þess að fá betri innsýn í lestrarumhverfi nemenda heima við voru þeir spurðir að því
hvort að það væru til bækur heima hjá sér og hvort þær væru sýnilegar. Alls 87 % (N= 319)
sögðu að það væru margar bækur á heimili sínu, 13% (N = 48) sögðu að það væru nokkrar og
0,3 % (N= 1) að það séu engar. Á 93 % (N = 342) heimila voru bækurnar sýnilegar á móti 7%
(N = 26) þar sem þær voru það ekki.
Í kjölfarið voru nemendur spurðir að því í tveimur spurningum hvernig lestrarvenjum
foreldra þeirra væri háttað í frítímum og þeirra sjálfra (sjá mynd 5). Svarmöguleikarnir voru
fjórir og eins í báðum spurningum; mjög oft, reglulega, sjaldan, aldrei. Flestir nemendur eða
45 % (N= 165) lesa sjaldan á meðan 41 % (N= 151) foreldra lesa reglulega. Fæstir nemendur
eða 8% (N= 29) lesa mjög oft en 4% (N= 15) foreldra lesa aldrei í frítíma sínum.
50%
45%
45%

41%

40%
35%
30%

28%

27%

25%

25%

22%

Foreldrar
Nemendur

20%
15%
10%

8%
4%

5%
0%
Mjög oft

Reglulega

Sjaldan

Aldrei

Mynd 5. Lestrarvenjur nemenda og foreldra. N= 368. Svarhlutfall 100%.
Eins og sjá má á mynd 5 þá virðist eins og það sé hálfgerð speglun á lestrarvenjum
foreldra og nemenda. Lægsta hlutfall nemenda í lestri er mjög oft en foreldra aldrei. Að sama
skapi þá er hæsta hlutfall foreldra reglulega gegn sjaldan hjá nemendum. Það verður þó að
hafa í huga að þetta er einungis mat nemenda sjálfra á lestrarvenjum sínum og foreldra
sinna.
Rannsakanda fannst nauðsynlegt að athuga hver sýn eða upplifun nemenda væri af lestri
heima hjá þeim. Hann vildi einnig fá að vita hvaða ástæða lægi að baki fyrir því að lesa
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sjaldan eða aldrei og sneri næsta spurning um það. Hún var opin með það að markmiði að fá
sem bestu mynd af þeirri ástæðu. Hér má sjá helstu skýringar nemenda:
•

Hef ekki tíma

•

Hef annað betra að gera

•

Nenni því ekki

•

Gef mér ekki tíma/dettur það ekki í hug

•

Af því að mér finnst leiðinlegt að lesa

•

Hef ekki áhuga á lestri

•

Of mikið heimanám

•

Vil frekar vera með vinum

•

Erfitt að finna góða bók

•

Tækni (netið, tölvuleikir, sími, sjónvarp)

•

Upptekin/n á æfingum

•

Orkuleysi

Spurningin náði til 67% (N= 247) nemenda og svöruðu henni langflestir. Svörin voru harla ólík
og bentu flest þeirra til áhugaleysis og tímaskorts. Annað sem kom einnig fram var að einn
nemandi tók af og til lestrarlotur og las þá mjög mikið en almennt séð væri það ekki mikið að
eigin sögn. Annar nemandi sagði að áhuginn væri til staðar og að lestur væri tímans virði en
telur sig samt sem áður eiga í erfiðleikum með að sannfæra sig að byrja á nýrri bók.
Heimanám og skóli voru einnig nefndar sem ástæður fyrir að lesa lítið og að það dragi mikið
úr orku unglinga.
Af því að það er alltaf svo mikið að gera í skólanum alltaf svo mikið af kynningum
og heimanámi þannig að þegar ég fæ frí sem er eiginlega bara um helgar þá nýti
ég frítíma minn með vinum, ættingjum og fjölskyldu. Þá er ég bara komin með
nóg að lesa og skrifa (læra).
(stúlka í 10. bekk)
Rannsakandi lauk fyrsta hluta spurningakönnunarinnar á því að spyrja nemendur hvort þeir
sjálfir og fjölskyldan ræddu saman um bækurnar/lesefnið sem verið var að lesa hverju sinni.
Alls svöruðu 365 nemendur spurningunni eða 99% og vegna þess að kynin svöruðu á ólíkan
hátt var ákveðið að greina þau í sundur í niðurstöðum (sjá mynd 6).
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60%
53%

53%

50%
43%

41%
40%

Drengir

30%

Stúlkur
20%

10%

6%

4%

0%
Já

Nei

Við lesum ekki bækur

Mynd 6. Ræðið þið fjölskyldan saman um lesefnið/bækurnar. N= 365. Svarhlutfall 99%
Eins og sjá má á mynd 6 þá ræða fleiri stúlkur (53%) við fjölskyldu sína um lesefnið/bækur en
drengir (41%). Einungis 6% drengja og 4% stúlkna ásamt fjölskyldum þeirra lesa ekki bækur.

4.2. Lestur
Annar hluti spurningakönnunarinnar snerist um lestur s.s viðhorf til hans, bóklesturs,
áhugasviðs í lestri og fleira. Til þess að fá tilfinningu fyrir viðhorfi nemenda voru þeir fyrst
spurðir að því hvert væri fyrsta orðið sem kæmi upp í hugann þegar hugsað var um lestur.
Átján nemendur (5%) annað hvort skiluðu auðu eða vissu ekki hvað þeir ættu að skrifa. Frá
hinum nemendunum komu fjölmörg orð eða 119 talsins sem höfðu mismunandi merkingu.
Út frá því er hægt að skipta þeim niður í nokkur þemu eins og; lestrartengd orð, jákvæð orð,
neikvæð orð, skólatengd orð, hlutlaus orð, erlend orð og orð sem tengjast lestrarumhverfi.
Algengustu orðin voru bók/bækur en alls 33% (N= 121) nemenda nefndu þau. Hér má sjá
dæmi um orð í öllum flokkum:
Lestrartengd orð:
Yndislestur, bók/bækur, blöð, orð, lestur, texti, stafir, orð, blaðsíður, kvöldlestur,
lestrarhestur, læsi, manga, Harry Potter, Galdrastelpurnar, Leitin að Blóðey, Barnið sem hvarf
eftir Þorgrím Þráinsson, Khalid, Grettissaga.
Neikvæð orð:
Leiðindi, leiðinlegt, leiðist, nenni ekki, tímasóun, æii, krabbamein, höfuðverkur, þreyta, þarf
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ég, tekur langan tíma, nei, pressa.
Jákvæð orð:
Skemmtun, áhugavert, gaman, fræðandi, skemmtilegur, ævintýri, öðruvísi, róandi, kósi,
rólegt, upplifun, gagnlegt, spennandi, spenna, ágætt, forvitni, ró, rólegheit, slökun, friður,
mikilvægt, notalegt, ástríða, ferðalag, gáfa, yndislegt, huggulegt, vitneskja, fróðlegt,
skilningur, ímyndunarafl.
Skólatengd orð:
Skóli, læra, heimavinnulestur, menntun, skólaskyldur, heimanám, nám, lærdómur
Hlutlaus orð:
Hestur, morð, tré, lest, eldur, svefn, penni, mamma, pabbi, drekar, misjafnt, hugsa,
bókstafurinn B
Erlend orð:
Literature og core line

Orð tengd lestrarumhverfi:
Rúm, teppi, sófi, sitja, te, stækkunargler, lampi,
Ljóst er að margt ólíkt kemur upp í huga nemenda þegar hugsað er um lestur. Það má nefna
tilfinningar, ákveðnar bækur og höfundar, orð sem tengjast bókum á einn eða annan hátt
eða venjur sem nemandi hefur komið sér upp við að lesa bók, t.d. að leggjast upp í rúm eða
sófa með teppi og haft það huggulegt. Næst var spurt hvort að nemendum fyndist lestur
mikilvægur. Þetta var fjölvalsspurning og tveir svarmöguleikar í boði, já og nei. Þar stóð ekki
á svörum en 88% (N= 324) nemenda töldu lestur vera mikilvægan á móti 12% (N= 44).
Hlutföll kynjanna í svörum voru ekki eins og því voru niðurstöðurnar greindar eftir kyni (sjá
mynd 7).
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Mynd 7. Finnst þér lestur mikilvægur? N= 368. Svarhlutfall 100%

Eins og sjá má á mynd 7 þá eru stúlkur jákvæðastar hvað varðar mikilvægi lesturs eða 94%
(N= 179). Í kjölfarið voru nemendur spurðir hvers vegna þeir væru annað hvort jákvæðir eða
neikvæðir í garð mikilvægi lesturs. Spurningin var opin í þeirri von að fá sem bestu mynd á
skoðun þeirra, alls svöruðu 94 % (N= 345).
Svörin sem nemendur gáfu voru fjölbreytt og greinilegt að þeir áttuðu sig á því hvaða
kosti það hefur í för með sér að lesa. Þar sem að langstærsti hluti nemenda töldu lestur vera
mikilvægan verður fyrst farið yfir svör þeirra og svo þeirra sem voru neikvæðir.
Það var mjög algengt að nemendur sögðu að með lestri aukist orðaforði, lesskilningur og
lestrarhraði og hafi þar með jákvæð áhrif á stafsetningu og ímyndunarafl. Það sem var einnig
áberandi í svörum var að án lesturs þá kæmist þú ekki áfram í námi, hefðir færri valkosti í
atvinnugreinum í framtíðinni og jafnframt yfir höfuð því lestur værir stór hluti af daglegu lífi.
Nemendur sögðu að lestur væri einnig stresslosandi, róandi, auki einbeitingu og sé góður
fyrir heilastarfsemina. Hér má sjá nokkur dæmi:
•

Fólk hefur barist fyrir lestri og því ber ég virðingu fyrir lestri (stúlka í 8.bekk).

•

Því að allir ættu að lesa því það er alltaf til einhver bók sem þú getur lesið. Og það er
gaman (stúlka í 8.bekk).

•

Annars gæti ég ekki menntað mig og þá fyndi ég ekki góða vinnu og þá myndi ég fá lítil
laun, lítil laun enda á matarskorti og vannæringu margt leiðir svo til annars og á
endanum dey ég (stúlka í 8.bekk).
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•

Þegar maður les stækkar maður orðaforðann og bætir ímyndunaraflið því að lesa er
eins og að spila bíómynd í heilanum gerð af bókinni og ímyndunaraflinnu (stúlka í 8.
bekk).

•

Því þá skiljum við meira og lærum til dæmis ný orð. Síðan líka til að halda okkur við
íslenskuna svo hún deyi ekki út (stúlka í 8. bekk).

•

Upplýsingaöflun snýst um góðan texta hvort sem netið eða bók sé að ræða (drengur í
10. bekk).

•

Þekking er sterkasta vopnið og undirstaða alls náms (drengur í 8. bekk).

•

Lestur er ekki bara mikilvægur til að stuðla að læsi, auknu ímyndunarafli eða til að
viðhalda íslenskri tungu. Lestur er líka til gamans (drengur í 10. bekk).

•

Því það er gott að geta lesið í lífinu. T.d. matseðill (stúlka í 8. bekk).

Líkt og kom fram hér áður þá ríkti mikil fjölbreytni í svörum nemendum sem töldu lestur
vera mikilvægan en það sama er ekki hægt að segja um þá sem voru neikvæðir. Flestir sögðu
að ástæðan væri einfaldlega sú að lestur væri leiðinlegur eða tilgangslaus. Aðrir svöruðu að
mikilvægið lægi í að kunna að lesa en sama gilti ekki um að lesa dagsdaglega. Einn nemandi
taldi lestur einungis vera mikilvægan á yngri árum en annar á eldri árum en voru báðir
sammála að hann ætti ekki við á þeim aldri sem þeir eru í dag. Hér má sjá nokkur dæmi um
svör:
•

Það er mikilvægt að kunna að lesa og skrifa en maður þarf ekki að gera það á hverjum
degi (stúlka í 10. bekk).

•

Af því þú þarft ekki að nota lestur í framtíðinni (drengur í 8. bekk).

•

Mér finnst að ég sé að vinna nóg með bækur í skólanum. Ég held að lestur sé bara
mikilvægur fyrir mig í framtíðinni, ekki núna (drengur í 8. bekk).

•

Persónulega finnst mér það tilgangslaust og leiðinlegt (drengur í 10. bekk).

Það er mjög áhugavert að lesa rök nemendanna sem er neikvæðir gagnvart lestri því þeir
einblína á hann sem leiðinlegan og tilgangslausan og tengja það eingöngu við bækur en átta
sig ekki á því að lestur kemur fyrir alls staðar í okkar daglegu umhverfi rétt eins og nemendur
benda á sem telja hann mikilvægan. Í framhaldinu var spurt hvert viðhorf þeirra til
yndislesturs væri. Spurningin var fjölvalsspurning og bauð upp á fjóra svarmöguleika; mér
finnst skemmtilegt að lesa, mér finnst leiðinlegt að lesa, mér finnst allt í lagi að lesa og mér
finnst tilgangslaust að lesa.
Á mynd 8 má sjá að stúlkur eru mun jákvæðari gagnvart lestri en drengir en 45% stúlkna
(N= 86) telja lestur vera skemmtilegan en einungis 20% drengja (N= 36). Flestir nemendur
telja lestur vera allt í lagi eða 56% drengja (N= 99) og 41% stúlkna (N= 77). Fæstir telja lestur
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vera tilgangslausan eða undir tíu prósentustigum í báðum tilvikum.

60%

56%

50%

45%
41%

40%

30%

Drengir
Stúlkur

20%
20%

17%
10%
7%

10%

4%
0%
Mér finnst
Mér finnst leiðinlegt að Mér finnst allt í lagi að
Mér finnst
skemmtilegt að lesa
lesa
lesa
tilgangslaust að lesa

Mynd 8. Hvert er viðhorf þitt til lesturs? N= 368. Svarhlutfall 100%
Niðurstöðurnar á viðhorfi til lesturs eru í góðu samhengi við fyrri spurningu um mikilvægi
hans. Síðan var spurt að því hversu margar bækur nemendur hafa lesið síðustu 30 daga
annars vegar (sjá mynd 9) og síðustu tólf mánuði hins vegar (sjá mynd 10).
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8+ bækur

Mynd 9. Fjöldi lesinna bóka síðustu 30 daga. N= 368. Svarhlutfall 100%
Eins og sjá má á mynd 9 þá var algengast að nemendur höfðu lesið 1-3 bók/bækur síðustu 30
daga eða frá 55 % upp í 58%. Fæstir höfðu lesið fleiri en 8 bækur eða 2%.

45%
38%

40%
35% 36%
35%

29%

30%
25%

Drengir
20%
15%
10%

Stúlkur

16%
13%

12%
7%

6%

7%

5%
0%
Enga bók

1-3 bók/bækur

4-7 bækur

8-10 bækur

11+ bækur

Mynd 10. Fjöldi lesinna bóka síðustu tólf mánuði. N= 368. Svarhlutfall 100%
Niðurstaðan á mynd 10 sýnir að það var algengast að nemendur höfðu lesið frá einni upp í 7
bækur á síðustu tólf mánuðum. Ef niðurstöðurnar væru flokkaðar niður í þrennt eftir lestri
það er: lítill lestur (0-3 bækur), venjulegur lestur (4-7 bækur) og mikill lestur (8-11+ bækur)
má sjá að flestir nemendurnir lesa venjulega og næst flestir mikið. Það er því athyglisvert að
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sjá að 72% (N= 265) nemenda telja sig lesa lítið og 62% (N= 228) upplifa sig lesa minna en
vinir sínir og skólafélagar. Skýringarnar sem nemendur gáfu voru meðal annars þær að þeir
nenntu því ekki, hefðu ekki áhuga og töldu það leiðinlegt. 9% (N= 33) nemenda sögðu að
ástæðan væri sú að þeir finndu ekki bók sem höfðuðu til þeirra og of fáar væru skrifaðar fyrir
unglinga.
Ég á erfitt með að finna áhugaverðar bækur. Flestar góðar bækur sem ég veit um
eru bara á ensku og þá get ég ekki bætt mig í íslensku þannig það er tilgangslaust.
(stúlka í 10. bekk)
Helsta skýringin á litlum lestri sem gefin var upp var sú að það væri of mikið að gera hjá þeim
eða 26% (N= 96). Þá voru æfingar og heimanám oftast nefnt og félagslíf fylgdi fast á eftir.
Aðrar ástæður voru til dæmis raftæki og tækni svo sem síma- og tölvunotkun, sjónvarpsáhorf
og tölvuleikir.
Nemendur voru spurðir að því hvort lesefnið þeir myndu frekar vilja lesa, netefni eða
útprentað efni. Tilgangurinn var sá að sjá hvort tölvur og tækni sé vinsælla en lesefni í
prentuðu formi. Útkoman var sú að hvorki netefni né útprentað efni höfðu nokkra yfirburði.
Stúlkur sóttu frekar í útprentað efni eða 56% stúlkna og drengir í netefni eða 54% (sjá mynd
11). Við úrvinnslu gagna áttaði rannsakandi sig á því að útkoman hefði mögulega verið önnur
ef spurningin hefði verið orðuð á annan hátt til dæmis með því segja frekar prentað efni í
stað útprentað efni í spurningunni.
60%

50%

56%

54%

46%

44%

40%

Drengir

30%

Stúlkur
20%

10%

0%
Útprentað efni

Netefni

Mynd 11. Hvort viltu frekar lesa útprentað efni eða netefni? N= 368. Svarhlutfall 100%
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Til þess að fá enn betri mynd af áhugasviði nemenda í lestri voru þeir beðnir um að haka við
þá bókaflokka og lesefni sem höfðuðu til þeirra. Í þeirri spurningu gafst nemendum kostur á
að haka við „annað“ og gefa frekari skýringu á því ef svarmöguleikarnir náðu ekki yfir allt
áhugasvið þeirra (sjá mynd 12).
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63%
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54%
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44%

40%

39%

26%

40%

26%

30%
20%

24%

31%

29%
22%

18%

14%
7%

10%

43%

21%

12%

0%

Drengir

Stúlkur

Mynd 12. Áhugasvið nemenda í lestri. N= 368. Svarhlutfall 100%
Eins og sjá má á mynd 12 þá var mikil dreifing á svörum nemenda. Sá flokkur sem hafði
mestu yfirburði voru spennusögur og fylgdu ævintýrasögur þar fast á eftir. Vinsælustu
flokkarnir voru þeir sömu hjá drengjum og stúlkum en þeir voru; spennusögur,
ævintýrasögur og glæpasögur. Stöðuuppfærslur voru með lægsta hlutfallið eða 7 – 14%.
Yfir 20% nemenda og allt upp í 31% hökuðu í annað. Hér má sjá bókaflokka og lesefni sem
nefndir voru í annað;
•

Skilaboð frá vinum

•

Ástarsögur

•

Fræðslubækur

•

Gamansögur

•

Ævisögur

•

Vísindaskáldskapur

•

Sannsögulegar sögur

•

Sálfræðibækur

•

Íþróttabækur

•

Biblían

•

Íslendingasögur

•

Manga
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•

Wattpad

Nemendur voru síðan spurðir að því hvort þeir ættu sér uppáhaldsbók og voru auk þess
beðnir um að tilgreina hver hún væri. 72% (N= 137) stúlkna og 57% (N= 101) drengja sögðust
eiga sér uppáhaldsbók. Margir titlar voru nefndir og sumir áttu í erfiðleikum með að
takmarka sig við eina bók og nefndu þess í stað nokkrar bækur eða heila bókaröð. Yfir 200
bókatitlar voru nefndir og auk þeirra var minnst á ákveðna höfunda eins og Yrsu
Sigurðardóttur, Rick Riordan, John Green og David Walliams. Það sem stóð upp úr hjá
nemendum voru bækurnar eftir Gunnar Helgason (Víti í Vestmanneyjum o.fl.), J.K. Rowling
(Harry Potter), Ævar Þór Benediktsson (Þín eigin bækurnar), Khaled Hosseini (t.d.
Flugdrekahlauparinn) og Suzanne Collins (Hungurleikarnir).

4.3. Yndislestur í skóla
Í þessum kafla verða þátttökuskólar rannsóknarinnar bornir saman í þeim tilgangi að sjá
hvort ólíkar aðferðir við yndislestur skili ólíkum árangri. Til þess að gæta persónuverndar
verða skólunum gefin gervinöfn. Skóli A er hefðbundinn grunnskóli með bekkjarkerfi frá 1.
bekk og upp í 10. bekk og Skóli B er gagnfræðaskóli. Báðir skólarnir eru staðsettir á
höfuðborgarsvæðinu.
Skólar sem kenna yndislestur geta haft mjög ólíka sýn á fyrirkomulagi hans. Það getur átt
við tímalengd, dagafjölda á viku og í hvaða kennslustundum hann fer fram. Í rannsókninni
eru einungis tveir skólar og það gefur ekki raunhæfa mynd af því hvernig skólar hér á landi
bera sig að í þessum málum en aftur á móti er hægt að sjá hvort sú vinna er að skila árangri í
þátttökuskólunum. Nemendurnir í rannsókninni voru því beðnir að haka við þann reit sem
átti best við fyrirkomulagið á yndislestri í þeirra skóla. Þeir höfðu möguleika að velja fleiri en
einn valmöguleika og haka við annað ef hinir pössuðu ekki við og gefa frekari skýringu á því.
Rannsakandi framkvæmdi rannsóknina fyrst í skóla A. Þegar hann var að fara yfir niðurstöður
fannst honum svörin vera svo misjöfn að hann taldi ráðlagt að fá skriflega lýsingu frá kennara
eða skólastjóra á fyrirkomulaginu á yndislestrinum til að bera saman við svör nemenda (sjá
viðauka E). Rannsakandi ákvað í kjölfarið að gera slíkt hið sama við skóla B (sjá viðauka É)
Í skóla A var algengast að nemendur merktu við að yndislestur ætti sér stað í íslenskutíma
eða 61 % (N = 51). 39% (N= 32) hökuðu við annað og gáfu meðal annars upp þær skýringar
að yndislestur færi fram heima en ekki í skólanum. Nemendur sögðu jafnframt að þeir
einstaklingar sem læsu heima höfðu ekki náð vissu marki í lestrarprófi og þurftu þar af
leiðandi að lesa meira fyrir vikið. Tveir nemendur sögðu að það væri ekki mikill yndislestur á
meðan annar sagði að þeir væru í núna pásu.
Í skóla B hökuðu flestir við annað eða 48% (N= 142) og 45% (N= 133) við að yndislestur
færi fram í upphafi kennslustundar. Nemendur svöruðu við annað að yndislestur færi fram
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þrisvar sinnum í viku 20 mínútur í senn. Aðrir sögðu að hann færi fram tvisvar í viku eða
fjórum sinnum. Nokkrir nemendur nefndu í hvaða kennslustundum yndislesturinn ætti sér
stað, t.d. stærðfræði, íslensku og umsjón, og svörin byggðust mikið á skipan stundatöflunnar.
Tveir nemendur höfðu orð á því að þessar lesstundir væru ekki teknar nógu alvarlega:
•

Við erum með nokkra tíma í viku sem er yndislestur en margir kennarar sleppa
lesstund (drengur í 10. bekk)

•

Þrír 20 mínútu tímar sem er dreifðir um vikuna en lesum ekki alltaf í þeim því við
erum að svara könnunum eða kennarinn segir að „við séum eftir á restinni af
skólanum og þurfum að vinna upp (drengur í 10. bekk)

Það var athyglisvert að sjá niðurstöðurnar þegar nemendur voru spurðir að því hvort að þeir
fengju frjálsar hendur í bókavali. Í skóla A voru einungis 49% nemenda (N= 41) sem sögðust
fá að velja sínar bækur sjálfir á móti 98% (N= 289) í skóla B.
Til að fá enn betri mynd af fyrirkomulagi yndislestursins var spurt hversu langan tíma
nemendur fengju að lesa. Í skóla A var mikil breidd á svörum og greinilegt að nemendur
upplifa tilhögunina á ólíkan hátt. Svörin voru allt frá því að lesa í 5 mínútur og upp í 40
mínútur. Algengasta svarið var 15-20 mínútur eða 18% (N= 15). Aðrir nemendur nefndu
ákveðið lestrartímabil sem náði frá tveimur vikum og upp í sex vikur. 21% (N= 17) nemenda
sögðu að það væri enginn yndislestur. Stór hluti nemenda eða 64 % (N= 53) telja að
tímalengdin sé nægileg og 25% (N= 21) vilja breyta fyrirkomulaginu.
Svörunin í skóla B var mun samræmdari. Tímalengdin sem gefin var upp var frá tíu
mínútum og upp í fjörutíu mínútur. Langflestir nemendur sögðu að yndislesturinn færi fram í
20 mínútur eða 87% (N= 257). Meirihluti nemenda eða 70% (N= 205) voru sáttir með
tímalengdina en 30% (N= 87) vildu sjá breytingar.
4.3.1. Hugmyndir nemenda og viðhorf þeirra til yndislesturs
Nemendur voru spurðir að því hvernig þeir myndu haga yndislestri ef þeir fengu tækifæri til
þess að ráða tilhögun hans. Þriðjungur allra þátttakenda eða 30 % (N= 114) kusu að svara
ekki eða vissu ekki hvað þeir myndu gera. Tæplega þriðjungur nemenda í skóla B eða 26%
(N= 77) og 14% (N= 12) í skóla A vildu ekki breyta fyrirkomulaginu í sínum skóla.
Mörgum hugmyndum var varpað fram og af svörunum að dæma er ljóst að það sem
hentar einum er ekki öruggt að henti öðrum. Flestir vildu lengja tímann en meirihluti þeirra
gáfu ekki upp einhver sérstök tímamörk. Sumir vildu fá hálftíma og aðrir hátt upp í
klukkutíma. Það var áberandi í svörum nemenda úr skóla A að þeir vildu hafa frjálst val um
bækur eða 24% (N= 20) en eins og áður kom fram virtist helmingur nemenda í þeim skóla
ekki fá að velja bækur. Í skóla B voru 6% nemenda (N= 17) sem vildu fá bætta lesaðstöðu.
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Rökin voru þau að fólk læsi á mun þægilegri stöðum heima hjá sér en að sitja á hörðum
stólum við borð. Hér má sjá dæmi um hugmyndir nemenda:
•

Ég myndi leyfa börnum að velja bækurnar sjálf sem þau lesa, ekkert er jafn leiðinlegt
og að þurfa að lesa eitthverja bók sem manni finnst drep leiðinleg (drengur í 10.
bekk).

•

Ég myndi annaðhvort lengja lestrartímann eða bæta við fleiri lestrarstundum
(stúlka í 10. bekk)

•

Myndi vilja hafa ýmsar bækur í stofunni sem hægt væri að lesa ef bók gleymdist
(drengur í 10. bekk)

•

Við sitjum alltaf við borð að lesa. Það er ekkert kósí eða skemmtilegt. Þetta er gert
eins og hver önnur kennslustund (stúlka í 10. bekk)

•

Bæta við leshorni, því að þegar maður er heima hjá sér að lesa þá situr maður ekki á
hörðum stól með bókina á borðinu heldur liggur maður einhversstaðar og hefur það
notalegt (drengur í 10. bekk)

•

Ég myndi annaðhvort vilja hafa hann lengri eða á hverjum degi. Gott væri líka að
spjalla stundum um hvað maður eru að lesa (stúlka í 10. bekk)

•

Leyfa krökkunum að lesa niður blaðsíðuna í staðinn fyrir að kennarinn byrjar bara
strax að tala (stúlka í 8. bekk)

•

Að lesa úr tölvu eða síma (drengur í 10. bekk)

•

Kannski hjálpa nemendum meira með að finna bækur sem þeir hafa gaman að
(drengur í 10. bekk)

•

Að maður mætti velja bók á hvaða tungumáli sem er (stúlka í 10. bekk)

•

Að kennarar trufli ekki (stúlka í 8. bekk)

•

Að í einum tíma í mánuði mundi eitthver krakki eða kennari koma með bók og þá
mundi kennarinn lesa fyrir krakkana í 20 mínútur og ef krökkunum líkar við bókina
mundi kennarinn lesa hana fyrir restina af mánuðinum (drengur í 8. bekk)

Rannsakandi spurði nemendur með opinni spurningu hver afstaða þeirra væri til
yndislesturs. Markmiðið var að fá sem bestu mynd af þeirra upplifun. Rétt tæplega
helmingur nemenda í skóla A eða 49% (N= 41) og 73% (N= 214) í skóla B sýndu jákvætt
viðhorf til yndislesturs. Þau orð sem þeir tilteknu nemendur notuðu til að lýsa yndislestri
voru meðal annars; allt í lagi, ágætur, fínn, skemmtilegur, góður, mikilvægur, notalegur,
yndislegur, nauðsynlegur, róandi, friður, sniðugur og æðislegur. Nokkrir höfðu orð á því að
þeir töldu yndislestur vera fínan ef þeir hefðu góða bók við höndina. Sumir sögðu yndislestur
vera sniðuga hugmynd fyrir þá sem höfðu ekki tíma eða nýttu sér ekki frítímann í lestur.
Einum fannst þetta vera sniðuga lausn til að hvetja unglinga meira til að lesa. Einnig var bent
á að þetta væri góð leið til að fá smá hlé frá námsefni. Hér má sjá nokkur svör nemenda:
•

Mér finnst það mikilvægt og að fá smá að lesa á milli tíma. Þá fær maður meiri orku
(stúlka í 10. bekk)
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•

Það er gott að fá að detta út úr öllu stressinu í skólanum með því að lesa bók að eigin
vali. Yndislestur er sér í lagi gagnlegur fyrir fólk sem les venjulega ekki í frítíma sínum
(stúlka í 10. bekk)

•

Mér finnst það nauðsynlegt því mjög margir gefa sér ekki tíma í að lesa heima og þá
er gott að geta lesið í skólanum (stúlka í 10. bekk)

•

Það er slakandi og tími sem ég hlakka til (stúlka í 10. bekk)

Í skóla A sýndu 35% (N= 29) nemenda neikvæð viðbrögð til yndislesturs og 14% (N= 40) í
skóla B. Þar var ekki eins mikil breidd í svörum og þeirra sem voru jákvæðir en algengustu
svörin voru þau að yndislestur væri: leiðinlegur, tilgangslaus, pirrandi, tímasóun, virkar
eiginlega ekki og ónauðsynlegt. Einn nemandi svaraði að það eina sem yndislestur hefði fram
á að færa væri það að lengja skóladaginn og tefja matarpásur. Annar nemandi tengdi
lestrarstundina við svefn. Einn nemandi vildi meina að yndislestur þjónaði engum tilgangi á
unglingastigi en væri mikilvægur á yngri stigum.
Rannsakandi vildi athuga hvort yndislestur væri að skila þeim árangri að auka áhuga
nemenda á lestri. Hann spurði þá með lokaðri spurningu, hefur þú meiri áhuga?, sem
einungis var að hægt að svara játandi eða neitandi. Undanfari spurningarinnar var; hefur
áhugi þinn breyst gagnvart lestri með því að fá tækifæri til að lesa í kennslustundum?
Niðurstöðurnar sýndu lítinn mun á milli skóla (sjá mynd 13). Í skóla A voru 32% (N= 26) og
34% (N= 100) nemenda í skóla B sem höfðu meiri áhuga á lestri eftir að hafa fengið færi á að
lesa í skólanum. Það verður hins vegar að hafa í huga að nemendur voru ekki spurðir að því
hvort þeir hafa haft mikinn áhuga á lestri til lengri tíma. Það er því möguleiki fyrir hendi að
einhver hluti nemenda sem hafa mikinn áhuga á lestri hafa svarað neitandi. Í skóla B var einn
nemandi sem skrifaði til hliðar að hann hafi svarað neitandi því áhuginn var þegar til staðar.
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Mynd 13. Hefur þú meiri áhuga? N= 367. Svarhlutfall 99.7%

56

4.3.2. Skólabókasöfn
Eitt mikilvægasta atriðið í yndislestri er að hafa góða bók við höndina. Til þess þurfa
nemendur að hafa gott aðgengi að bókum og þar gegna skólabókasöfnin lykilhlutverki.
Bókaúrvalið þarf að höfða til áhugasviðs nemenda svo þeir geti fundið bók til að lesa sér til
yndisauka. Nemendur voru spurðir að því hvernig þeim finnist bókaúrval skólabókasafnsins
með opinni spurningu. Niðurstöður leiddu í ljós að meirihluti nemenda í skóla A eða 64% (N=
53) og tæplega helmingur í skóla B eða 43% (N= 125) voru ánægðir með úrvalið í bókasafni
skólans. Þeir sögðu að úrvalið væri; allt í lagi, ágætt, fínt, gott, mjög gott, mikið úrval,
æðislegt og framúrskarandi. Nokkrir þeirra sem voru jákvæðir bentu samt á atriði sem mætti
bæta úr eins og að fjölga erlendum bókum, glæpasögum, nýrri bókum og unglingabókum.
Í báðum skólum voru nemendur sem vildu ekki svara eða vissu ekki hvernig úrvalið væri,
6% (N= 5) í skóla A og 12% (N= 35) í skóla B. Það voru einnig nokkrir sem fara sjaldan eða
aldrei á bókasafnið og nýta sér frekar bækur að heiman eða frá Borgarbókasafninu, 2% (N=
2) í skóla A og 15% (N= 51) í skóla B.
Það var ekki mikill munur á fjölda neikvæðra nemenda á milli skólanna gagnvart
bókaúrvali skólabókasafnanna en í skóla A voru 25% (N= 21) og 28 % (N= 83) í skóla B. Svörin
voru meðal annars þau að úrvalið væri; lítið, lélegt, ömurlegt, gamlar bækur, óspennandi,
vantar fleiri skemmtilegri bækur. Einn nemandi í skóla A sagði að hann vissi ekki hvernig
úrvalið væri því þau fengju aldrei að velja bækur. Annar sagði að úrvalið hentaði mið- og
yngsta stigi vel en ekki unglingastigi.
Í skóla B voru þrír nemendur sem bentu á að það væru of fá eintök af hverri bók.
Nokkrum nemendum fannst úrvalið vera of fræðilegt. Einn nemandi vildi fá meira úrval af
fagurbókmenntum. „Ekki nægilega mikið af bókmenntum sem eru hrein listaverk (t.d.
Halldór Laxness, Flugdrekahlauparinn o.fl.)“ (stúlka í 10. bekk). Aðrir vildu fá aukið úrval af
unglingabókum, erlendum bókum, hryllings- og gamansögum. Einn nemandi sagðist eiga
erfitt með að finna bók sem hentaði hans áhugasviði og er ætluð hans aldri. Á bókasafninu
væri einungis hægt að finna bækur fyrir yngri börn og fullorðna.
Því næst var spurt hvort að bókaúrvalið hefði einhver áhrif á skoðun þeirra á yndislestri. Í
skóla A svöruðu 26% (N= 26) játandi og 17% (N= 49) í skóla B. Einn nemandi úr skóla A
skrifaði til hliðar að hann hafi svarað neitandi því yndislestur væri ekki í sínum skóla. Í
kjölfarið var spurt hvers konar áhrif úrvalið hefði á nemendur. Hægt var að velja á milli
þriggja svarmöguleika; jákvæð áhrif, neikvæð áhrif og hefur engin áhrif.
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að langstærsti meirihluti beggja skóla töldu bókaúrvalið ekki
hafa nein áhrif á viðhorf sitt til yndislesturs eða 65% (N= 54) í skóla A og 75% (N= 222) í skóla
B. Einungis 16% (N= 13) í skóla A og 12% (N= 35) sögðu að úrvalið hefði jákvæð áhrif á sig.
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19% (N= 16) í skóla A og 13% (N= 37) í skóla B merktu við að það hefði neikvæð áhrif. Einn
nemandi skrifar til hliðar að það hafi neikvæð áhrif á hann að fá enga aðstoð í bókavali.
Nemendur voru spurðir að því hvort þeir fengju aðstoð við val á bókum á bókasafninu.
Þeir gátu valið milli þriggja svarmöguleika; já, frá kennara, já, frá bókasafnsfræðingi og nei. Í
báðum skólum svöruðu langflestir því að þeir fengju enga aðstoð eða 79% (N= 66) í skóla A
og 78% (N= 231) í skóla B. 18% (N= 52) nemenda í skóla B fengju aðstoð frá
bókasafnsfræðingi og 11% (N= 9) í skóla A. Einungis 4% (N= 11) nemenda í skóla B og 10%
(N= 8) fá aðstoð frá kennara í bókavali.

4.4. Lestur unglinga
Rannsakandi vildi fá innsýn í þær ástæður sem nemendur telja liggja á bakvið takmarkaðan
lestur unglinga. Spurningin var opin í þeim tilgangi að fá sem flestar hugmyndir. Flest svörin
eða 50 % (N= 188) bentu til þess að helstu ástæðurnar væru símanotkun, snjalltæki og
samfélagsmiðlar. Nokkrir nemendur bentu á að unglingar veldu kvikmyndir fram yfir bækur
því það væri auðveldara og krefðist ekki mikillar einbeitingar.
Því við höfum símann okkar og net. Við erum búin að venjast við sífellt breytilegt
og hreyfanlegt efni á skjánum sem minnkar tímann sem við getum haldið
einbeitingu svo oft gefst fólk upp á bókinni.
(stúlka í 8. bekk)
Lestur er miðill skemmtunar en í dag eru til auðveldari og hraðari miðlar til eins
og sjónvarp, tölvuleikir og öpp eins og Youtube, Spotify og Twitch.
(drengur í 8. bekk)
Önnur helsta ástæðan eða 28% (N= 106) sem talin var upp var áhugaleysi nemenda á
lestri og að þeim finnist það leiðinlegt. Fimmtungur nemenda eða 20% (N= 77) telja
tímaleysi standa í vegi fyrir lestri unglinga. Helstu ástæður sem voru nefndar voru
heimavinna, félagslíf og æfingar.
Einungis 19 % (N= 71) nemenda töldu bókaúrval og annað lestrartengd vera rót vandans.
Svo virðist sem bókaúrvalið nái ekki að höfða nægilega vel til unglinga. Það er skortur á
unglingabókum og öðru sem mögulega nær til áhugasviðs þeirra. Einn nemandi sagði að
bækur væru of dýrar og tveir sögðu að það væri ekki nógu gott aðgengi að bókum. Einn
nemandi benti á bókaútgefendur séu staðsettir í vítahring sem þeir komast ekki út nema
með aðstoð stjórnvalda.
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Úrval bókmennta fyrir ungmenni á íslensku er mjög lítið. Síðustu jól, var aðeins
ein opna í Bókatíðindum ætluð fyrir unglinga, þar voru um 5 nýjar bækur.
Ástæðan fyrir þessu er vítahringur sem við er lent í. Það borgar sig ekki fyrir
bókaútgefendur að gefa út unglingabækur því svo fáar eru keyptar. Það má
einnig nefna að bókaútgefendur fá engan styrk frá stjórnvöldum.
Á sama tíma kemur lítið bókaúrval í veg fyrir að unglingar fái áhuga á lestri. Af 5
nýjum bókum sem komu út um jólin getur maður ekki haft áhuga á þeim öllum
svo að maður hefur kannski bara áhuga á 2-3 nýjum bókum sem nægir EKKI yfir
allt árið. Ég tel að lausnin við þessum vanda sé að stjórnvöld styrki
bókaútgefendur svo að hægt sé að rjúfa þennan vítahring.
(stúlka í 10. bekk)
Auk þess var nefnt að kennarar hafi neikvæð áhrif á lestraráhuga með því að neyða þá til
lesturs og tengja hann meira við námið en skemmtun.
Lestur er kenndur of mikið sem námsgagn en ekki skemmtun, hann ætti að vera
kenndur sem skemmtun.
(drengur í 8. bekk)
Því að þegar flestir unglingar lesa er verið að neyða þá í það að lesa og unglingar
eru unglingar svo þeim líkar ekki ef það er verið að neyða þá í að gera eithvað og
þá fá þeir neikvætt sjónarmið gagnvart því.
(drengur í 10. bekk)
Viðhorf samfélagsins til lesturs skiptir einnig máli í lífi unglinga. Lítill hluti nemenda eða 3 %
(N= 10) segja að unglinga lesi ekki vegna þess að það væri ekki nógu „svalt“.
Næst var spurt með opinni spurningu hvað væri hægt að gera til að hvetja unglinga til
aukins lesturs. Þriðjungur nemenda eða 32% (N= 117) svöruðu ekki eða vissu ekki hvaða
leiðir ættu að fara í þessum efnum. Tæplega helmingur nemenda eða 49% (N= 181) töldu
lausnina felast í bókum og því tengt. Margar hugmyndir komu fram í þeim efnum en
algengasta svarið eða 20% (N= 74) sögðu að það þyrfti að bæta bókaúrvalið þannig að það
höfði meira til unglinga. Aðrar hugmyndir tengdust mun meira skólanum eins og:
•

Aðstoða þá við bókaval og mæla með tilteknum bókum

•

Hengja upp auglýsingaplaggöt um áhugaverðar bækur sem hanga á skólagöngum

•

Sýna nemendum að lestur er líka afþreying

•

Láta bókahöfunda koma mun oftar og kynna bækur sínar

•

Hafa yndislestur í skóla

•

Fjölga/lengja lesstundir í skóla

•

Hafa lestrárátök og halda keppnir því fólk er duglegra ef verðlaun eru í boði
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•

Leyfa nemendum að velja bækur sjálfir og kynna þær

•

Hafa bækur á bókasafninu við þeirra hæfi og upplýsa þá um þær

•

Bæta bókaúrvalið í bókasafninu

•

Leyfa nemendum að lesa líka bækur á erlendum tungumálum ekki einungis á íslensku

•

Gera texta í bókum auðveldari og betra aðgengi að bókum

•

Láta þá vita hvað lestur skiptir miklu máli á eftri skólastigum

•

Lesa fleiri skemmtilegri bækur upphátt í yngri deildum

•

Sýna nemendum hvað það er mikil fjölbreytni í bókum

•

Leyfa þeim að velja bækur sjálfir

Annað sem talið var upp sem tengdist lestri var meðal annars það að færa allt lesefni yfir í
rafrænt form, vekja meiri athygli á bókum en samfélagsmiðlum og að útbúa bók sem er
blönduð saman við tölvuleik þannig að það séu stærri myndir í henni og fleiri valmöguleikar í
boði. Einum nemanda finnst skólinn hafa neikvæð áhrif á lestur vegna þeirra verkefna sem
fylgir honum.
Skólinn kaupir bækur sem maður á að lesa fyrir tíma og gera, verkefni þannig að
það sé ekkert skemmtilegt að vera lesa bók og þurfa gera verkefni og síðan er
bara sagt að það er próf í bók sem maður skilur ekkert útaf því að maður er alltaf
að lesa verkefni og skilur ekkert útaf þú lest tvo kafla og verkefni.
(stúlka í 8. bekk)
Alls 11% (N= 41) nemenda voru á þeirri skoðun að það séu engar aðgerðir sem munu
skila nokkrum árangri. Önnur 3% (N= 11) sögðu að lestraráhuginn gæti einungis komið frá
einstaklingnum sjálfum og því ekkert hægt að gera. Aðrir nefndu að það ætti að minnka
heimavinnu eða takmarka síma- og tölvunotkun og jafnvel taka öll snjalltæki af unglingum.
Nokkrir nemendur vildu hafa refsiaðgerðir en aðrir hvatningaverðlaun eins og; peningar,
leyfa símanotkun eftir lestur og lesa í 10 mínútur og þá má fara í tölvuna.
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5 Umræða
Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs
vegna aukinnar áherslu á lestur í skólastarfi nú til dags. Hér verða helstu niðurstöður
rannsóknarinnar reifaðar og þær settar í samhengi við fræðin sem fjallað hefur verið um.
Kaflanum verður skipt niður með sama móti og niðurstöðukaflanum þar sem fyrst er farið
yfir æsku og lestrarvenjur nemenda og síðan verður sjónum beint að viðhorfi nemenda til
lesturs og yndislesturs í skóla og loks viðhorfi þeirra til skólabókasafna.
Helstu niðurstöður eru þær að nemendur eru almennt jákvæðir fyrir yndislestri eða
tæplega helmingur nemenda í skóla A eða 49% (N= 41) og stór meirihluti í skóla B eða 73%
(N= 214). Nemendur telja þó að nokkurra úrbóta sé þörf því þeim var gefinn kostur á því að
skrifa niður hugmyndir sem mætti bæta eða breyta í yndislestri og svöruðu tæplega
helmingur því eða 46% (N= 174).

5.1. Æskan og lestrarvenjur nemenda
Rannsóknir hafa sýnt fram á það að fordæmi foreldra skiptir miklu máli í lífi barna og þá
sérstaklega á unglingsárum þegar börn veita foreldrum sínum meiri athygli en áður. Viðhorf
foreldra til lesturs hefur mikið að segja þegar kemur að lestrarvenjum barna. Ef foreldrar
sýna jákvætt viðhorf til lesturs og iðka þá iðju reglulega er líklegra að börnin geri slíkt hið
sama (OECD Programme for International Student Assessement, 2012; Steinunn Torfadóttir,
e.d.; Heimili og skóli; Landssamtök foreldra, 2016; Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Pétur
Gunnarsson, 2000). Þessar upplýsingar eru mjög athyglisverðar í ljósi þess að niðurstöður
rannsóknarinnar sýna annað. Lesið var fyrir langstærstan meirihluta nemenda í æsku eða
94% (N= 346) og voru 68% (N= 250) nemenda með foreldra sem fyrirmyndir sem lásu sér til
yndisauka annað hvort reglulega eða mjög oft. Þetta fordæmi virtist ekki hafa skilað sér til
nemenda því 67% (N= 247) þeirra sögðust lesa sjaldan eða aldrei sér til yndisauka.
Þá er sá möguleiki fyrir hendi að horfa á aðra áhrifsþætti á lestrarvenjur unglinga. Því
nemendur voru spurðir að því hvenær foreldrarnir hættu að lesa fyrir þá í æsku. Þar kom í
ljós að flestir foreldrar, eða 55% (N= 207) hættu að lesa fyrir börn sín á fyrstu árum
grunnskólans eða milli 6-9 ára aldurs og einungis 8.3% (N= 31) nemenda upplifðu lestur eftir
10 ára aldur. Helstu ástæðurnar fyrir því sem nemendur nefndu voru þær að þeir kynnu að
lesa, voru að læra að lesa eða áttu að byrja að lesa sjálfir. Guðmundur Engilbertsson (2016)
brýnir einmitt á mikilvægi þess að foreldrar ættu ekki að hætta að lesa fyrir börnin þótt þau
kynnu það sjálf því bæði styrkir lesstundin tengslin milli foreldra og barns ásamt því að stuðla
að auknum lestraráhuga og lestrarvenjum.
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Auk þess að vera börnum sínum lestrarfyrirmyndir þá geta samræður foreldra við börn
sín einnig haft jákvæð áhrif á þau. Brynhildur Þórarinsdóttir (e.d.) líkir lestri við
tómstundastarf barnanna og foreldrar ættu að mæta á hliðarlínuna og hvetja þá áfram. Hún
segir einnig að börn vilji ræða við foreldra sína um lesefnið og þeir ættu að sýna því áhuga. Í
niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að tæplega helmingur drengja (41%) og rúmlega
helmingur stúlkna (53%) upplifa samræður fjölskyldunnar á lesefni eða bókum sem verið er
að lesa. Að sama skapi sögðu 6% drengja og 4% stúlkna að fjölskyldan læsi ekki bækur.
Rannsakandi hefði viljað sá hærra hlutfall fjölskyldna sem ræddu lesefnið sitt í sameiningu
því sýnt hefur verið fram á að samræður af þessu tagi getur gert gæfumuninn í yndislestri
(OECD Programme for International Student Assessement, 2012).

5.2. Lestur
Næst verður fjallað um viðhorf nemenda til lesturs, lestrarvenjur og áhugasvið í lestri. Fyrsta
spurning þessa hluta var að spyrja nemendur hvert væri fyrsta orðið sem kæmi upp í hugann
þegar hugsað var um lestur. Fjölmörg orð komu upp úr krafsinu eða 119 orð sem höfðu
mismunandi merkingu sem var hægt að skipta niður í þemu; lestrartengd orð, jákvæð orð,
neikvæð orð, skólatengd orð, hlutlaus orð, erlend orð og orð sem tengjast lestrarumhverfi
(sjá kafla 4.2.). Algengustu orðin voru bók/bækur en þriðjungur nemenda nefndu þau. Það er
ljóst að margt kemur upp í huga ungmenna þegar hugsað er um lestur og upplifunin af
honum getur verið mjög ólík. Sumir nefndu bókatitla, tilfinningar og aðrir upplifanir á borð
við; huggulegt, vitneskja og ævintýri. Einhverjir upplifðu lestur sem þreytu eða leiðindi og
enn aðrir tengdu hann við skóla.
Langflestir nemendur eða 88% (N= 331) töldu lestur vera mikilvægan og færðu þau rök að
með lestri aukist orðaforði, lesskilningur og lestrarhraði og hafi þar með jákvæð áhrif á
stafsetningu og ímyndunarafl. Þeir töldu einnig lestur vera lykilinn í atvinnulífinu og
áframhaldandi námi því hann væri stór hluti af daglegu lífi og kemur fyrir hvert sem á er litið,
t.d. á matseðli eða skiltum. Svör nemenda samræmist fyrri rannsóknum á lestri þar sem litið
er á að lestur stuðlar að auknum líkum á námsárangri og árangri í lífinu með góðri
lestrarkunnáttu og góðum lesskilningi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Kavi, Tackie og
Bugyei, 2015; Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Vordís Guðmundsdóttir, 2015). Nemendur
sögðu einnig að lestur hefði jákvæð áhrif á heilastarfsemina, auki einbeitingu, sé
streitulosandi og róandi sem kemur heim og saman við niðurstöður Snow og Sweet (2010).
Þrátt fyrir hátt hlutfall nemenda sem taldi lestur mikilvægan var athyglisvert að sjá að
einungis þriðjungur nemenda finnast skemmtilegt að lesa og 19% finnast það leiðinlegt eða
tilgangslaust. Þá er hægt að velta fyrir sér hver lestrarupplifun nemenda hefur verið í
gegnum tíðina því sýnt hefur verið fram á að upplifun hefur talsverð áhrif á viðhorf
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einstaklings til lesturs. Sem dæmi má nefna ef upplifunin af lestri er ætíð neikvæð þá þróast
viðhorf einstakingsins í þá átt að lestur hefur ekkert annað fram á að færa en neikvæða
upplifun. Viðhorf til lesturs hefur að sama skapi áhrif á frammistöðu sem veltur á því hversu
mikinn tilgang einstaklingur sér við að lesa og hversu mikið hann ætti að leggja sig fram.
(McKenna, Kear og Ellsworth, 1995).
Það var því við hæfi að spyrja nemendur í kjölfarið hversu mikið þeir hafa lesið síðasta
mánuðinn og síðastliðið ár til að undirstrika enn frekar viðhorf þeirra til lesturs. Það vakti
athygli að þriðjungur allra þátttakenda lásu enga bók síðastliðinn mánuð en rúmlega
helmingur lásu eina til þrjár bækur. Þegar litið var til lesturs undangengið ár þá hafði rétt
rúmlega þriðjungur nemenda lesið á bilinu eina til tíu bækur. Einungis 7% drengja og 12 %
stúlkna lásu fleiri en ellefu bækur á tólf mánuðum sem er tæplega ein bók á mánuði.
Nemendur virðast gera sér grein fyrir litlum lestri því 72% (N= 273) svöruðu því að þeim
finnist þeir lesa lítið og 62% (N= 233) upplifðu sig lesa minna en vinir eða skólafélagar sínir.
Þessu er öfugt farið miðað við svör þátttakenda í rannsókn Hildar Óladóttur (2010) en þar
upplifðu nemendur sig lesa mikið sem reyndist ekki rétt því þeir lásu lítið sem ekki neitt.
Báðar rannsóknir sýna fram á það að nauðsynlegt þykir að brýna fyrir nemendum að lesa en
þeir virðast samt sem áður mjög meðvitaðir um hvaða ávinning þeir hljóta af lestri eins og
þessi rannsókn sýnir fram á.
Það er mikilvægt að skapa jákvætt viðhorf til lesturs og hvetja ungt fólk til að lesa
fjölbreytt efni, bæði heima fyrir og í skóla, í þeim tilgangi að efla lestraráhuga og stuðla að
auknum námsárangri (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009; Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2014). Meðal þeirra skýringa sem nemendur nefndu fyrir litlum
lestri var sú að þeir eiga erfitt með að finna bók sem höfða til þeirra og það væri lítið úrval af
unglingabókum.
Ég á erfitt með að finna áhugaverðar bækur. Flestar góðar bækur sem ég veit um
eru bara á ensku og þá get ég ekki bætt mig í íslensku þannig það er tilgangslaust.
(stúlka í 10.bekk)
Aðrar skýringar sem nefndar voru var áhugaleysi, þeir nenntu því ekki og töldu það vera
leiðinlegt. Þriðjungur nemenda sögðu tímaleysi vera ástæðuna vegna heimavinnu, félagslífs,
tölvu- og símanotkunar, tölvuleikja og sjónvarpsáhorfs og tómstunda. Þetta kemur heim og
saman við aðrar rannsóknir (Hildur Óladóttir, 2010; Vordís Guðmundsdóttir, 2015; Guðný
Guðbjörnsdóttir, 2006).
Annað sem vakti sérstaka athygli í niðurstöðum var það að hvorki netefni né útprentað
efni höfðu einhverja yfirburði yfir lesefni sem nemendur sóttu frekar í. Það kom í ljós að
rúmlega helmingur stúlkna eða 56% vildu frekar lesa útprentað efni en 54% drengja vildu
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lesa netefni. Rannsakandi bjóst við að netefni yrði mun vinsælla í ljósi mikillar orðræðu
samfélagsins á litlum lestri unglinga og aukinnar tölvunotkunar. Rannsóknir hafa sýnt fram á
að bækur standa oft höllum fæti í samanburði við netmiðla, snjalltækja og annarri tækni
vegna hraðans sem hún býður upp á. Fólk kemst fljótt að þeim upplýsingum sem það sækist í
einungis með því að teygja sig í vasann eftir símanum eða setja kvikmynd í tækið og horfa á
söguþráðinn í stað þess að teygja sig í kiljuna og lesa hana spjaldanna á milli (Þorbjörn
Broddason o.fl., 2009; Heimir Pálsson, 2000 og Kristján Jóhann Jónsson, 2013).
Í niðurstöðum kom í ljós að ævintýra- og spennu- og glæpasögur voru þrír vinsælustu
bókaflokkarnir beggja kynja. Þessar niðurstöður eru ekkert svo frábrugðnar öðrum
rannsóknum líkt og rannsókn hennar Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006) en þar hölluðust
bæði kynin mest að spennusögum auk fræðslubóka hjá drengjum en skáldsagna hjá stúlkum.
Í ástralskri rannsókn sem gerð var árið 2003 voru rúm 40% bæði drengja og stúlkna sem kusu
skáldskap framar öðru lesefni. Þar mátti sjá til dæmis spennusögur og fantasíur (Manuel og
Robinson, 2003). Í þeirri sömu rannsókn höfnuðu tímarit í öðru sæti beggja kynja með rúm
35% en niðurstöður þessarar rannsóknar voru þau með óvinsælasta lesefninu en 22% beggja
kynja völdu það sem lesefni sem þau kusu að lesa sjálf.
Það er gaman að sjá hvað sumar bækur halda vinsældum sínum í gegnum árin eins og
Harry Potter, Hringadróttinssaga, Hungurleikarnir og Ljósaskipti (Manuel og Robinson, 2003;
Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Margrét Magnúsdóttir, 2014; Brynhildur Þórarinsdóttir og
Kristján Jóhann Jónsson, 2018) en þetta voru þeir bókatitlar sem voru í uppáhaldi meðal
nemenda ásamt mörgum öðrum. Gunnar Helgason og Ævar Þór Benediktsson komu einnig
sterkir inn með bókaraðirnar sínar sem hafa vakið athygli undanfarið (Brynhildur
Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017).

5.3 Yndislestur í skóla
Í þessum hluta verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar á fyrirkomulagi
þátttökuskólanna til yndislesturs, viðhorfi nemenda til yndislestur og tillögur þeirra til
úrbóta.
Nemendur voru fyrst spurðir að því hvernig yndislestri væri háttað í sínum skóla. Alla
jafna voru nemendur í skóla B frekar samstíga í svörum þó einhverjar skekkjur væru til staðar
sem mátti rekja til uppsetningu stundatöflu þeirra. Skólastjórinn sagði að það mætti búast
við að nemendur myndu svara með þeim hætti (sjá viðauka Ð). Svör meirihluta nemenda og
skólastjórans eru þau sömu um fyrirkomulag yndislesturs. Það er að hann fari fram þrisvar
sinnum í viku, tuttugu mínútur í senn. Langflestir nemendur eða 98% (N= 289) sögðu að þeir
fengju frjálst val um bækur. Meirihluti nemenda eða 73% (N= 214) sýndu jákvætt viðhorf til
yndislesturs.
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Í skóla A voru svör nemenda af allt öðrum meiði og virtist sem það ríkti lítið samræmi þar
í hugmyndum um fyrirkomulag yndislesturs. Meirihluti nemenda eða 61% (N= 51) sögðu
hann eiga sér stað í íslenskutíma en hinn hlutinn gaf meðal annars þær skýringar að hann
færi ekki fram í skólanum heldur einungis heima og það átti einungis við um nemendur sem
náðu ekki vissu marki í lestrarprófi og þurftu þar af leiðandi að auka lesturinn. Svör nemenda
eru að vissu leyti í samræmi við skriflega lýsingu íslenskukennara skólans (sjá viðhengi D).
Hann segir að yndislestur fari fram í íslenskutíma þegar það eru tveir samliggjandi
kennslustundir sem á sér stað einu sinni í viku. Hann tekur undir svör nemenda að
heimalestur sé einungis fyrir þá nemendur sem ná ekki ákveðnu viðmiði í lestrarprófi.
Í skóla A svöruðu tæplega helmingur nemenda eða 49% (N= 41) því að þeir fengju frjálsar
hendur í bókavali en þegar þeir voru spurðir út í tímalengd þá spönnuðu svörin frá fimm
mínútum upp í fjörutíu mínútur. Tæplega fimmtungur nemenda sögðust fá 15-20 mínútur í
lestur sem var jafnframt algengasta svarið. Ekki var hægt að bera þau svör við skriflegu
lýsinguna frá íslenskukennaranum því hann tók það ekki fram. Miðað við hve mikil breidd
skapaðist í svörum nemenda úr skóla A var athyglisvert að sjá að 49% (N= 41) nemenda
sýndu jákvætt viðhorf til yndislesturs. Það er sama hlutfall og þeir nemendur sem sögðust fá
frjálsar hendur í bókavali.
Ljóst er að þátttökuskólarnir hafa ekki sama fyrirkomulag á yndislestri. Skóli B hefur
yndislestur oftar í viku en skóli A og með fasta tímalengd. Miðað við svör nemenda í skóla A
er tímalengdin meira á reiki. Nemendur í skóla B hafa mun jákvæðara viðhorf til yndislesturs
en nemendur í skóla A. Ástæðuna má mögulega rekja til bókavals og fjölda skipta í frjálsum
lestri. Þrátt fyrir að fyrir skóli B skori hærra en skóli A í jákvæðu viðhorfi til yndislesturs er
mjög áhugavert að sjá að það er nánast enginn munur á hlutfalli nemenda milli skóla sem
hafa meiri áhuga á lestri fyrir tilstilli yndislesturs. 32% (N=26) nemenda í skóla A og 34% (N=
100) í skóla B höfðu meiri áhuga á lestri eftir að hafa fengið færi á að lesa í skólanum en eins
og greint var frá í kafla 4.3.1. þá er sá möguleiki fyrir hendi að nemendur hafi svarið neitandi
því áhuginn hafi ávallt verið til staðar.
Í svörum nemenda voru fjölmargar lýsingar á yndislestri sem voru ýmist jákvæðar eða
neikvæðar eins og mikilvægur, leiðinlegur, skemmtilegur, pirrandi, notalegur, tilgangslaus,
yndislegur, tímasóun, æðislegur og ónauðsynlegt. Svipaðar lýsingar má sjá í rannsókn
Margrétar Magnúsdóttur (2014). Á meðan einhverjum fannst hann sniðug hugmynd fyrir þá
sem hvorki höfðu tíma né nýttu sér frítíma sína í lestur þá voru aðrir á þeirri skoðun að hann
hefði ekkert annað fram á að færa en að lengja skóladaginn og tefja matarpásur. Einn
nemandi hafði meira að segja orð á því að yndislestur væri tilgangslaus á unglingastigi.
Skoðun sumra á yndislestri valt svolítið á bókinni sem þeir væru að lesa hverju sinni og töldu
þeir hann fínan ef þeir hefðu góða bók við höndina.
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Það er gott að fá að detta út úr öllu stressinu í skólanum með því að lesa í bók að
eigin vali. Yndislestur er sér í lagi gagnlegur fyrir fólk sem les venjulega ekki í
frítíma sínum.
(stúlka í 10. bekk)
Nemendum gafst færi á að varpa fram hugmyndum um það hvernig yndislestri ætti að vera
háttað. Sumir vildu ekki breyta fyrirkomulaginu sem ríkti í sínum skólum eða 26% (N = 77) í
skóla B og 14% (N = 12) í skóla A og þriðjungur allra þátttakenda kusu annað hvort að svara
ekki eða vissu ekki hvað þeir myndu gera. Að öðru leyti þá voru margar hugmyndir lagðar
fram og ljóst að engin ein aðferð hentar hverjum og einum. Hugmyndirnar voru meðal
annars eftirfarandi:
•

Lengja lestrarstundina (30 mínútur – 60 mínútur)

•

Bæta við fleiri lestrarstundum

•

Frjálst val á bókum

•

Betri lesaðstöðu (t.d. sófi og púðar)

•

Hafa bækur inni í stofum ef bók skyldi gleymast

•

Bókaumræður

•

Leyfa nemendum að klára að lesa niður blaðsíðuna

•

Fá aðstoð í bókavali

•

Fá að lesa úr tölvum, símum eða Wattpad.

•

Minni truflun frá kennurum

Í niðurstöðum kom í ljós að fjórðungur nemenda í skóla A vildu fá frjálst val á bókum en svo
virðist sem helmingur nemenda skólans fái ekki að velja bækur sjálfir. Einn nemandi sagði að
hann vissi ekki hvernig úrvalið á bókasafninu liti út því þeir fengju aldrei að velja bækur. Það
er í sjálfu sér mjög áhugavert því yndislestur gengur út á það að lesa sér til ánægju og til þess
að stuðla að jákvæðu viðhorfi til lesturs er mikilvægt að nemendur velji sér bækur sjálfir sem
höfðar til þeirra (Day og Bamford, 2002; Clark og Rumbold, 2006; Mörður Árnason, 2007;
Kohn, 2010; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013 og Guðmundur Engilbertsson, 2013).
Í skóla B er frjálst val á bókum og því var eðlilegt að þeir nemendur einbeittu sér frekar að
öðrum atriðum eins og bættri lesaðstöðu. Það sem vakti einnig athygli var það að sumum
nemendum fannst kennarar ekki taka yndislestrarstundirnar nógu alvarlega, þeir trufluðu
stundirnar með tali og jafnvel styttu eða slepptu stundunum ef það hentaði betur.
Það er áhugavert að hugleiða hvaða ástæður liggja þar að baki og jafnvel efni í rannsókn
en ætla mætti að sumir kennarar líta ekki á lestrarstundir sem eins mikilvægan þátt í

66

skólastarfi og aðrar námsgreinar. Nemendur upplifa truflun af þeirra hálfu og að kennarar
taka þessar stundir ekki nógu alvarlega. Einn nemandi sagði að yndislestur hefði jafn mikið
gildi og aðrar námsgreinar. Það er viðhorf sem kennarar mættu tileinka sér.

5.4. Skólabókasöfn
Næst verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar um viðhorf nemenda til skólabókasafna
og hvort þeir fái aðstoð við bókaval.
Viðhorf nemenda til skólabókasafna er misjafnt eftir skólum. Meirihluti nemenda í skóla
A eða 64% (N= 53) og tæplega helmingur í skóla B (N= 125) voru ánægðir með bókakost
skólabókasafnsins og sögðu að úrvalið væri; allt í lagi, ágætt, fínt, gott, mjög gott, mikið
úrval, æðislegt og framúrskarandi. Fjórðungur nemenda í skóla A og tæplega þriðjungur voru
ekki ánægðir með úrvalið og sögðu það vera lítið, lélegt, ömurlegt, gamlar bækur,
óspennandi og vantar fleiri skemmtilegri bækur. Viðhorf neikvæðu nemendanna
endurspeglar að vissu leyti niðurstöðu ÍNOK rannsóknarinnar en þar kom í ljós að víða er
bókakosturinn á söfnunum orðinn gamall (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2018).
Í báðum skólum fannst sumum nemendum vanta fleiri bækur sem henta unglingastiginu
því úrvalið sem væri til staðar höfðaði meira til yngri barna. Nokkrir nemendur vildu fjölga
erlendum bókum, glæpasögum, nýrri bókum og unglingabókum. Í skóla B vildu sumir
nemendur fá fleiri eintök af hverri bók og aðrir fá aukið úrval bóka í ýmsum bókaflokkum.
Einn nemandi vildi fá fleiri fagurbókmenntir inn á safnið eins og verk eftir Halldór Laxness.
Einhverjum nemendum fannst úrvalið of fræðilegt. Niðurstöðurnar undirstrika orð Þórdísar
Gísladóttur (2012) um að stjórnvöld þurfi að leggja meiri metnað í að hvetja börn og unglinga
til lesturs til að mynda með því að styðja skóla og bókasöfn til bókakaupa og þannig stuðla að
því að þau lesi sér til gagns og ánægju.
Það kom á óvart að langstærsti meirihluti nemenda beggja skóla eða 65% (N= 54) í skóla
A og 75% (N= 222) í skóla B töldu bókaúrvalið ekki hafa nein áhrif á viðhorf sitt til
yndislesturs. Sumir nemendur fundu fyrir neikvæðum áhrifum eða 19% (N= 16) í skóla A og
13% (N= 37) í skóla B. Einn nemandi sagði það hafa neikvæð áhrif því hann fengi enga aðstoð
í bókavali en 79% (N= 66) í skóla A og 78% (N= 231) fá ekki aðstoð. Rétt um 15% allra
nemenda fá aðstoð frá bókasafnsfræðingi. Ekki var spurt hvort nemendur vildu fá aðstoð en
niðurstöðurnar eru sláandi sér í lagi vegna þess að bókasafnsfræðingar sjá um allt
utanumhald og eiga að hvetja nemendur til að lesa fjölbreytt lesefni (Kavi, Tackie og Bugyei,
2015). Í ÍNOK rannsókninni kom í ljós að stöður bókasafnsfræðinga hafa verið skornar niður
um helming eða meira í kjölfar hrunsins og hefur það viðgengist undanfarin ár (Brynhildur
Þórarinsdóttir o.fl., 2018).
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5.5. Lestur unglinga
Undanfarin ár hefur lestur unglinga mikið verið í umræðunni vegna lélegs árangurs þeirra í
PISA könnunum og þess að lestrarkunnáttu þeirra fari hnignandi (Niðurstöður PISA „aldrei
verið verri“, 2016; Ný PISA-könnun: Ísland lélegast á Norðurlöndum og undir OECDmeðaltali, 2016; Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2015; Almar H. Halldórsson o.fl.,
2013; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). Í þessum hluta verður farið yfir þau atriði sem
nemendur telja liggja á bakvið takmarkaðan lestur unglinga.
Helmingur nemenda vildi meina að tækjanotkun á borð við snjalltæki og samfélagsmiðla
séu helstu ástæður fyrir litlum lestri. Þorbjörn Broddason o.fl. (2009) bentu á í rannsókn sinni
að hraðinn í tækninni er orðinn svo mikill að ungmenni í dag þurfa ekki að gera annað í dag
en að teygja sig eftir símtækinu í leit að upplýsingum. Nemendur sögðu einnig að unglingar
vildu frekar horfa á kvikmyndir en að lesa bækur því það tæki styttri tíma, væri auðveldara og
krefðist ekki mikillar einbeitingar. Heimir Pálsson (2000) fjallaði einmitt um þennan þátt í
rannsókn sinni og sagði að það væri mun fljótlegra að horfa á myndina og oft á tíðum væri
hún betri en sagan.
Aðrar helstu ástæður sem voru nefndar var áhugaleysi unglinga, þeir töldu lestur vera
leiðinlegan og tímaleysi vegna heimavinnu, félagslífs og æfinga. Rétt tæplega fimmtungur
nemenda taldi bókaúrval og annað lestrartengt vera rót vandans. Þeir telja bókaúrvalið ekki
höfða nægilega vel til unglinga og skortur sé á unglingabókum. Svipaða niðurstöðu má sjá í
rannsókn Vilborgar Ásu Bjarnadóttur (2006) en þar töldu nemendur ástæðuna fyrir
áhugaleysi á lestri sé óáhugavert lesefni og tölvur og símar.
Einhverjir nemendur bentu á að það væri ekki nógu gott aðgengi að bókum og að þær
væru dýrar. Einn nemandi benti á að bókaútgefendur séu staðsettir í vítahring sem þeir
komast ekki út úr nema með aðstoð stjórnvalda. Hann segir að það sé of dýrt fyrir
útgefendur að gefa út unglingabækur því það seldust svo fáar og þeir fá heldur engan styrk
frá stjórnvöldum (sjá kafla 4.4.). Þórdís Gísladóttir (2012) lagði til að stjórnvöld ættu að
styðja við bókaútgefendur, höfunda og fleiri til að stuðla að auknum lestri ungmenna. Fimm
árum síðar var skipaður starfshópur af þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra til
þess að móta bókmenningarstefnu hér á landi og komst hann að þeirri niðurstöðu að útbúa
ætti stuðningskerfi fyrir til dæmis höfunda, útgefendur barnabóka og bókakost
skólabókasafna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). Ljóst er að staða bóka hér á
landi, og þá sérstaklega þeirra sem höfðar til ungmenna, hefur vakið athygli og nú er kominn
sá tími sem hún verður lagfærð.
Sumir nemendur í rannsókninni sögðu að kennarar hefðu neikvæð áhrif á lestraráhuga
þeirra með því að neyða þá til að lesa og einblína meira á bækur sem námsgagn en
skemmtun. Þetta var einn lykilþáttur sem varð til þess að Sigurður Svavarsson (1990) fékk þá
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hugmynd að útbúa valáfanga sem lagði áherslu á hraðan og frjálsan lestur. Hann taldi
kennara tengja lestur of mikið við námið og hafa gleymt því atriði að leyfa nemendum að
upplifa skemmtunina sem er fólgin í lestri. Út frá þessu varð yndislestur til sem gerði
nemendum kleift að lesa án þess að leysa verkefni tengt honum.
Það sem virtist einnig hafa áhrif á lestur unglinga var viðhorf samfélagsins til lesturs.
Nokkrir nemendur bentu á að möguleiki væri fyrir hendi að unglingar í dag töldu það ekki
nógu „svalt“ að lesa. Það samsvarar niðurstöðum rannsóknar Auðar Magndísar Leiknisdóttur
o.fl. (2009) en þar var rætt við kennara sem sagði að nemendur hefðu ekki áhuga á lestri
vegna þess að þeim fyndist það hallærislegt og væru einnig löt til þess að lesa. Hildur
Óladóttir (2010) taldi hins vegar áhuga unglinga á bóklestri vera enn til staðar vegna
jákvæðrar umræðu í þjóðfélaginu til bóka og bóklesturs. Þá vaknar sú spurning hvort sú
umræða sé að skila sér nægilega vel til ungmenna fyrst það vefst enn fyrir þeim hvað öðrum í
kringum þá finnst um að lesa.
Nemendur voru að lokum spurðir að því hvaða lausnir þeir hefðu í farteskinu sem gæti
stuðlað að auknum lestri unglinga. Þriðjungur nemenda sat hjá í svörum eða vissu ekki hverju
þeir ættu að svara. Höfundur fór þá að athuga hvort þessi hópur ætti eitthvað sameiginlegt
hvort sem það tengdist kyni eða svörum í spurningakönnuninni. Það reyndist hvorki mikill
munur á hlutfalli kynja né þátttakenda eftir skólum en hins vegar var algengara að þeir
nemendur sem sátu hjá svöruðu því að þeir nýttu sjaldan eða aldrei frítíma sinn til lesturs
eða 74% (N= 87) en viðhorf þeirra til lesturs var mjög breytilegt. Tæplega helmingur
þátttakenda í rannsókninni taldi lausnina að auknum lestri felast í bókum og því tengdu. Til
dæmis með því að:
•

Bæta bókaúrvalið fyrir unglinga

•

Aðstoða þá við bókaval og mæla með bókum

•

Auglýsa bækur meira

•

Bókahöfundar komi oftar í skóla og kynni bækur sínar

•

Fjölga/lengja lestrarstundir í skólum

•

Hafa frjálst bókaval

•

Auka frelsið í bókavali og leyfa nemendum að lesa bækur á öðrum tungumálum

•

Hafa yndislestur í skólum

•

Betra bókaúrval á skólabókasöfnunum

•

Færa allt lesefni yfir á rafrænt form

•

Vekja meiri athygli á bókum en samfélagsmiðlum

•

Hafa auðveldari texta í bókum og betra aðgengi að bókum
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•

Vera með lestrarátak og halda keppnir því fólk er duglegra ef verðlaun eru í boði

Nemendum fannst einnig að það ætti að upplýsa unglinga um að lestur er ekki einungis
bundinn námi heldur getur hann líka verið afþreying og benda þeim á að hann skipti ekki
eingöngu máli á yngri stigum heldur líka á efri skólastigum. Einhverjum nemendum fannst að
það ætti að lesa fleiri skemmtilegri bækur upphátt á yngri stigum til að stuðla að meiri
lestraráhuga seinna meir. Niðurstöðurnar svipa mikið til rannsóknar Margrétar
Magnúsdóttur (2014).
Nokkrir nemendur töldu að það væru engar aðferðir sem myndu skila nokkrum árangri og
bentu sumir á að lestraráhuginn gæti einungis komið frá manni sjálfum en ekki fyrir tilstilli
annarra. Einhverjir vildu hafa annað hvort refsiaðgerðir eða hvatningaverðlaun í hinni ýmsu
mynd eins og með peningum, leyfa símanotkun að lestri loknum eða lesa í ákveðinn tíma og
þá má fara í tölvuna. Þessar skoðanir voru í anda Kohn (2010) en hann sagði að það væri ekki
möguleiki að hvetja aðra áfram en sjálfan sig en það væri hins vegar hægt að fá fólk til að
gera ýmislegt ef valdið er til staðar með verðlaunum eða refsingu eins og sumir nemendur
leggja til. McLean (2003) var með svipaða hugsjón en hann taldi kennara geta skapað
umhverfi sem stuðli að auknum áhuga nemenda.

5.6. Samantekt
Langflestir nemendur töldu lestur mikilvægan og áttuðu sig bersýnilega á þeim ávinningi sem
af honum hlýst. Viðhorf nemenda til yndislesturs var almennt jákvætt þótt margir nefndu að
nokkurra úrbóta væri þörf. Margar hugmyndir komu upp úr krafsinu og mætti einna helst
segja að mikilvægasti þátturinn sem kennarar þurfa að huga að í yndislestri sé að hafa frjálst
bókaval. Annar veigamikill þáttur er sá að skólar þurfa að hafa mikið og fjölbreytt bókaúrval í
sem flestum bókaflokkum til að koma til móts við þarfir nemenda og vera duglegir að auglýsa
bækur og fá bókahöfunda í heimsóknir til að stuðla að auknum lestraráhuga.
Annað sem mætti taka fram er að það sé bæði áhugavert og mikilvægt að kanna viðhorf
barna og unglinga sem upplifa sig ekki sem stúlku eða dreng til yndislesturs, rétt eins og
stúlkna og drengja, en það er efni í stærri og viðameiri rannsókn.
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6 Lokaorð
Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvert viðhorf nemenda á unglingastigi væri
til yndislesturs og hvort nemendur hefðu einhverjar hugmyndir í farteskinu sem gætu nýst
kennurum við skipulag á yndislestri. Niðurstöður benda til þess að nemendur séu almennt
jákvæðir fyrir yndislestri og telja langflestir þeirra lestur vera mikilvægan. Þetta gefur góða
vísbendingu um að skólar ættu að halda áfram með yndislestur og jafnvel efla hann enn
frekar.
Ein helsta skilgreiningin á yndislestri er að hann kveiki áhuga nemenda á bókum og fái þá
til þess að lesa sér til yndisauka. Til þess að efla þá áhugahvöt er nauðsynlegt að veita
nemendum gott aðgengi að bókum og fjölbreytt bókaúrval ásamt því að leyfa þeim að fá
frjálsar hendur í bókavali eins og niðurstöður sýna bersýnilega.
Ekki er hægt að alhæfa um það hvernig skólar hér á landi haga yndislestri en það getur
talist kostur að hafa fengið tvo þátttökuskóla í rannsóknina sem hafa ekki sama fyrirkomulag.
Helsti munur þeirra er fjöldi lesstunda, skóli B er með sérstaka lesstund en í skóla A er
yndislestur hluti af íslenskutímum og svör nemenda benda til þess að munurinn liggi einnig í
bókavali en helmingur nemenda í skóla A segja að þeir fái ekki að velja bækur en í skóla B fá
nemendur frjálsar hendur. Niðurstöðurnar benda til þess að það er mun hærra hlutfall
nemenda í skóla B sem eru jákvæðir fyrir yndislestri en í skóla A og það má leiða að því líkum
að fyrirkomulagið hafi eitthvað að segja.
Það virðist ekki vera nein ákveðin tímalengd sem höfðar til flestra nemenda til að lesa en
margir vilja þó lengja tímann úr tuttugu mínútum. Líklega er tilgangurinn sá að komast dýpra
inn bókina sem lesin er því nemendum finnst fyrrgreindur tími of knappur. Ástæðan sem
getur einnig legið að baki er þessi dýrmæti tími sem vill stundum glatast í nafnakall og
tilheyrandi umstang eins og að ná í bók eða fá hljóð í kennslustofu. Ein góð regla sem
kennarar geta tileinkað sér í yndislestri er að gefa nemendum færi á að klára þá blaðsíðu sem
þeir eru að lesa því undir venjulegum kringumstæðum hættir enginn venjulegur lesandi að
lesa á miðri blaðsíðu.
Leggja þarf aukna áherslu á bókakynningar höfunda í skólum og hengja upp veggspöld á
veggjum skólanna til þess að auglýsa nýjar eða væntanlegar bækur. Ekki er verra að fylgja
fordæmi Radcliffe (2007) og fá nemendur í lið með sér og láta þá útbúa veggspjöld með
uppáhaldsbókinni sinni. Með þessum hætti getur skapast jákvætt og hvetjandi
lestrarumhverfi og nemendur fá einnig hugmyndir að lesefni.
Í tengslum við jákvætt lestrarumhverfi þá er gott fyrir kennara að hafa í huga að þeir eru
fyrirmyndir og ef þeir vilja stuðla að auknum lestraráhuga nemenda þurfa þeir að sýna gott
fordæmi. Kennarar geta sýnt það í verki með því að virða lesstundina og vera ekki með
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óþarfa truflanir eða stytta hana eftir eigin hentisemi eins og dæmi eru um í niðurstöðum.
Þetta getur haft neikvæð áhrif á viðhorf nemenda því þeim gæti fundist að lestur sé ekki
mikilvægur fyrst lesstundin er virt að vettugi. Það geta líka allir verið sammála um að það
getur ekki leitt annað en eitthvað jákvætt af sér ef að kennarar myndu taka upp bók og lesa
samhliða nemendum í lesstund og sýna þannig gott fordæmi.
Við gerð þessarar rannsóknar vakna hugmyndir sem hægt er að skoða í tengslum við
yndislestur. Það væri áhugavert að skoða þennan þátt á öðrum skólastigum eins og á
miðstigi og í framhaldsskólum og þá jafnvel með eigindlegri rannsóknaraðferð til að fá betri
innsýn í viðhorf nemenda. Skólabókasöfnin geta einnig verið verðugt rannsóknarefni og þá
að því leyti að skoða hvernig þau stuðla að auknum lestraráhuga nemenda. Möguleikarnir
eru margir og margt hægt að skoða út frá ýmsum sjónarhornum hvort sem það er frá
kennurum, nemendum, foreldrum eða öðru. Eitt er víst að lestur fylgir manni alla ævi í
margvíslegri mynd og mikilvægt að ungmenni landsins komist sem fyrst í tæri við heim bóka
og upplifi þá vídd sem hann hefur upp á að bjóða því ekkert gefur eins mikið af sér og að
lesa.
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Viðauki A: Leyfisbréf til skólastjóra
Ágæti skólastjóri
Ég, undirrituð, er meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er að hefja
rannsókn sem ber heitið Viðhorf nemenda á unglingstigi til yndislesturs. Leiðbeinandi
minn er Jón Yngvi Jóhannsson lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Í ljósi
mikillar umræðu um slaka frammistöðu íslenskra ungmenna í PISA og aukinnar
áherslu á lestur í íslensku skólastarfi vaknaði sú spurning hvert viðhorf nemenda á
unglingastigi væri gagnvart yndislestri. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa
ljósi á þau viðhorf ásamt því að kanna hvort nemendur búi yfir hugmyndum um
fyrirkomulag yndislesturs sem geta gagnast kennurum í lestrarkennslu til að stuðla að
aukinni hvatningu í lestri.
Rannsóknin verður þversniðsrannsókn þar sem spurningalisti verður lagður fyrir
nemendur í 8. og 10.bekk í þremur til fjórum grunnskólum. Spurningarnar eru 38
talsins ýmist fjölvals- eða opnar spurningar. Framkvæmdin ætti ekki að taka lengri
tíma en 30-40 mínútur. Nemendum er frjálst að taka þátt og hætta þátttöku eftir að
hafa fengið spurningalistann í hendurnar.
Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar og fyllsta trúnaðar verður gætt við
úrvinnslu gagna. Persónuupplýsingar verða aðeins greindar eftir kyni og árgangi og
því er útilokið að hægt sé að rekja niðurstöður til einstaklinga eða skóla. Prófið
verður lagt fyrir nemendur á tímabilinu febrúar-mars 2018, allt eftir samkomulagi.
Ég óska eftir leyfi þínu til að prófa nemendur í 8. og 10.bekk í skólanum þínum.
Með kærri kveðju og von um góðar undirtektir

Andrea Rós Óskarsdóttir, meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Sími 845-9978/Netfang: aro28@hi.is

Undirskrift skólastjóra um samþykki ásamt dagsetningu.
____________________________________________________
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Viðauki Á: Leyfisbréf til foreldra
Ágætu foreldrar
Ég heiti Andrea Rós Óskarsdóttir, meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla
Íslands, og er að hefja rannsóknina Viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs.
Leiðbeinandi minn er Jón Yngvi Jóhannsson lektor á Menntavísindasviði Háskóla
Íslands.
Í ljósi mikillar umræðu um slaka frammistöðu íslenskra ungmenna í PISA og aukinnar
áherslu á lestur í íslensku skólastarfi vaknaði sú spurning hvert viðhorf nemenda á
unglingastigi væri gagnvart yndislestri. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa
ljósi á þau viðhorf ásamt því að kanna hvort nemendur búi yfir hugmyndum um
fyrirkomulag yndislesturs sem geta gagnast kennurum í lestrarkennslu til að stuðla að
aukinni hvatningu í lestri.
Með þessu bréfi bið ég ykkur um leyfi til að barnið ykkar taki þátt í rannsókninni. Hún
er framkvæmd á skólatíma og ætti ekki að standa lengur yfir en 30 mínútur.
Rannsóknin hefur nú þegar verið tilkynnt til Persónuverndar og fyllsta trúnaðar verður
gætt við úrvinnslu gagna. Persónuupplýsingar verða aðeins greindar eftir kyni og
árgangi og því er útilokið að hægt sé að rekja niðurstöður til einstaklinga eða skóla.
Prófið verður lagt fyrir í mars – apríl 2018 allt eftir samkomulagi við starfsfólk skólans.
Skilyrði fyrir þátttöku barns er að forrráðamaður veiti upplýst samþykki, en því fleiri
börn sem taka þátt fær rannsóknin aukið gildi. Því er samþykki þitt/ykkar afar
mikilvægt. Ég óska þess að meðfylgjandi eyðublaði verði skilað til kennara barnsins
innan 2 daga ef þú/þið veitið ekki samþykki fyrir þátttöku barnsins. Til að draga úr
umstangi verður litið svo á að ef neitun berst ekki sé um samþykki að ræða.
Ef einhverjar spurningar vakna er frjálst að hafa samband við mig í síma 845-9978
eða í gegnum tölvupóst: aro28@hi.is
Með bestu kveðjum og fyrirfram þökk
Andrea Rós Óskarsdóttir

81

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Vinsamlegast merkið við ef samþykki liggur ekki fyrir og skilið til kennara:
Ég undirrituð/aður veiti ekki samþykki mitt fyrir því að barnið mitt:
______________________________________________ (nafn barns) sem er í
_______________ (bekkur) í ________________________ (skóli) taki þátt í
rannsókn Andreu Rósar Óskarsdóttur
Undirskrift foreldra/forrráðamanns
______________________________________
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Viðauki B: Leyfisbréf til nemenda
Kæri nemandi

Þessi spurningakönnun er hluti af M.ED ritgerð minni í
grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Henni er ætlað að kanna viðhorf
nemenda á unglingastigi til yndislesturs. Þátttaka þín skiptir miklu máli og
mikilvægt að þú svarir öllum spurningum eftir bestu getu. Meginmarkmið
rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda á unglingastigi og jafnframt
kanna hvort þeir búi yfir hugmyndum um fyrirkomulag yndislesturs sem getur
gagnast kennurum í lestrarkennslu í framtíðinni.
Spurningakönnunin er nafnlaus og verður einungis greind með kyni og aldri.
Jafnframt mun heiti skólans ekki koma fram í rannsókninni. Með þessu er
fyllsta varkárni gætt til þess að ekki sé hægt að rekja svör til einstaklinga.
Fyllsta trúnaðar verður einnig gætt við úrvinnslu gagna.
Ég lít þannig á að ef þú svarar spurningalistanum hafir þú þar með gefið
samþykki þitt til að vera með í rannsókninni. Ef þú treystir þér hins vegar ekki
að svara spurningakönnuninni á einhverjum tímapunkti er þér frjálst að hætta
þátttöku.
Með fyrirfram þökk
Andrea Rós Óskarsdóttir

83

Viðauki D: Spurningakönnunin
Kyn
Drengur

Stúlka

Annað/Gef ekki upp

Bekkur
8.bekkur

10.bekkur

Eftirfarandi spurningar snúa að lestri í æsku, lestrarvenjum foreldra og bókaeign
heimilisins
1. Voru bækur lesnar fyrir þig þegar þú varst barn?
Já

Nei

Veit það ekki

2. Ef já, hversu oft á viku?
Daglega

Nánast daglega

Kannski þrisvar sinnum

Einu sinni

3. Fannst þér gaman að skoða bækur þegar þú varst barn?
Já

Nei

Man það ekki

4. Hvað varstu gömul/gamall þegar foreldrar þínir hættu að lesa fyrir þig?

________________________________________________________

5. Hvers vegna?

____________________________________________________

6. Eru til bækur heima hjá þér?
Margar

Nokkrar

Engar

7. Eru þær sýnilegar?
Já

Nei
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8. Lesa foreldrar þínir í frítíma sínum?
Mjög oft

Reglulega

Sjaldan

Aldrei

Sjaldan

Aldrei

9. Nýtir þú frítíma þinn til lesturs?
Mjög oft

Reglulega

10. Ef hakað var við sjaldan eða aldrei í spurningu 9, hvers vegna?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Hvers konar lesefni ert þú að lesa heima?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Talið þið fjölskyldan um bækurnar/lesefnið sem þið eruð að lesa?
Já

Nei

Við lesum ekki bækur

Eftirfarandi spurningar tengjast viðhorfi þínu til lesturs og lestrarvenja
13. Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í huga þegar þú hugsar um lestur?

___________________________________________________________________
14. Finnst þér lestur mikilvægur?
Já

Nei

15. Hvers vegna?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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16. Hvert er viðhorf þitt til lesturs?
Mér finnst skemmtilegt að lesa

Mér finnst allt í lagi að lesa

Mér finnst leiðinlegt að lesa

Mér finnst tilgangslaust að lesa

17. Átt þú auðvelt með að lesa?
Já

Nei

18. Hvað ertu búin/n að lesa margar bækur síðustu 30 daga (ekki skyldu-/námsbækur)?
Engar bækur

1-3 bók/bækur

4-7 bækur

8+ bækur

19. Hvað ert þú búin/n að lesa margar bækur á síðustu tólf mánuðum (ekki skyldu/námsbækur)?
Enga bók

1 - 3 bók/bækur

4 -7 bækur

8-10 bækur

11+ bækur

20. Hvort upplifir þú þig lesa meira eða minna en vinir/skólafélagar þínir?
Meira

Minna

21. Finnst þér þú vera lesa lítið eða mikið?
Mikið

Lítið

22. Ef þú upplifir þig lesa lítið, hver heldur þú að ástæðan sé?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Hvort myndir þú frekar lesa?
Útprentað efni (bækur, tímarit, dagblöð...)
Netefni (stöðuuppfærslur á Facebook, fréttagreinar, slúður....)
21. Hvað hefur þú áhuga á að lesa? (Mátt haka við fleiri en einn reit)
Spennusögur

Ævintýrasögur

Fréttagreinar

Stöðuuppfærslur

Glæpasögur
Slúður

Hryllingssögur

Tímarit

Teiknimyndasögur

Annað: _______________________________________________________________
86

22. Áttu þér uppáhaldsbók?
Já

Nei

23. Ef já, hver er hún?
___________________________________________________________________________

Eftirfarandi spurningar snúa að yndislestri í skóla
24. Hakaðu við þann reit sem á við um yndislestur í þínum skóla.
Yndislestur fer einungis fram í íslenskutíma

Yndislestur fer fram í upphafi

kennslustundar
Yndislestur fer fram við lok kennslustundar

Yndislestur fer fram á morgnana

Annað fyrirkomulag:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
25. Fáið þið frjálsar hendur við val á bókum?
Já

Nei

26. Hvað fáið þið langan tíma til lesa í yndislestri?
___________________________________________________________________________
27. Finnst þér það nógu langur tími?
Já

Nei

28. Myndir þú vilja hafa yndislestrarstundina öðruvísi?
Já

Nei

29. Ef þú mættir breyta fyrirkomulaginu á yndislestrarstundinni, hvað myndir þú gera?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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30. Hefur áhugi þinn breyst gagnvart lestri með því að fá tækifæri til að lesa í
kennslustundum?
Já

Nei

31. Hefur þú meiri áhuga?
Já

Nei

32. Finnst þér lestrarhvatningin(t.d. frá kennara) vera öðruvísi á miðstigi en á unglingastigi?
Hvernig þá?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
33. Hvað finnst þér um yndislestur í skóla?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
34. Hvert er þitt álit á bókaúrvali skólabókasafnsins?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
35. Hefur bókaúrval skólabókasafnsins einhver áhrif á skoðun þína á yndislestri?
Já

Nei
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36. Hvort hefur það jákvæð eða neikvæð áhrif?
Jákvæð

Neikvæð

Hefur engin áhrif

37. Færðu aðstoð við bókaval?
Já , frá kennara

Já, frá bókasafnsfræðingi

Nei

38. Hver heldur þú að ástæðan sé fyrir því að unglingar lesi ekki mikið?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
39. Hvað heldur þú að það sé hægt að gera til að hvetja unglinga til að lesa meira?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
40. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt bæta við sem var ekki spurt um?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Viðauki Ð: Staðfesting frá Persónuvernd
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Viðauki E: Skrifleg lýsing á fyrirkomulagi yndislesturs í skóla
A frá íslenskukennara
....

En varðandi yndislestur þá fer hann nú orðið bara fram í íslenskutímum og svo heima,
þ.e. í unglingadeild. Við reyndum að fá alla kennara unglingadeildar til að taka
þátt í yndislestri en það gekk ekki.
- Við höfum yndislestur a.m.k. þegar við erum með tvo samliggjandi tíma, sem er
einu sinni í viku í hverjum árgangi unglingadeildar.
- í 8. og 9. bekk eru krakkarnir með yndislestrarbækur og eiga að skila staðfestingu
frá foreldrum um heimalestur. Við gerum ekki sömu kröfur til allra heldur tökum mið
af útkomu lestrarprófa sem við leggjum fyrir þrisvar sinnum á vetri. Þau próf fáum
við frá MMS.
- í 10. bekk eykst lestur mikið. Þá eiga krakkarnir t.d. að lesa í nk. leshring og
flytja fyrirlestur um bækurnar, einnig fá þau yndislestrarhefti sem þau skrifa í
hugleiðingar sínar um bók/bækur sem þau lesa. Þessu hefti skila þau og reiknast
árangur inn í lokaeinkunn.
Ég sendi sýnishorn af slíku hefti með í viðhengi (við skiptum svo bara um nafn á bók
og höfundi eftir því sem við á).
þetta köllum við hugleiðingar/hugleiðingahefti, eða leiðarbók en höfum ekki notað
hugtakið yndislestur við þessa vinnu sem líklega skilar sér þá ekki í könnunina
þína.
.....

91

Viðauki É: Skrifleg lýsing á fyrirkomulagi yndislesturs í skóla
B frá skólastjóra
Sæl Andrea
Allir nemendur skólans, 8 - 10. bekkur lesa þrisvar í viku í 20 mínútur í senn.
Tímarnir eru á stundatöflu nemenda.
Þessi tímar tilheyra ekki neinum ákveðnum námsgreinum og skerða þá ekki þær
námsgreinar sem taldar eru upp í aðalnámskrá.
Þessi klukkustund í hverri viku er tekin af valtíma nemenda.
Sama fyrirkomulag er í öllum þremur árgöngum skólans.
Það má vel vera að nemendur upplifi tímana sem hluta af einhverri námsgrein því
tvisvar í viku fara þeir í lesstund í 20 mínútur og síðan er 60 mínútna kennslustund
í ólíkum námsgreinum og einu sinni í viku er lesstund í 20 mínútur og umsjónartími í
40 mínútur þar á eftir.
Lesstundin getur verið á undan bóknámsgrein, íþróttum eða list- og verkgrein og er
þá í þeirri stofu sem viðkomandi námsgrein er kennd í.

92

