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Formáli 

Bóklestur barna hefur verið mér hugleikinn síðan ég byrjaði í kennaranáminu. Sjálf las ég 

mikið sem barn og veit að sú iðja kom mér síðar að góðum notum bæði í leik og starfi. Það er 

að mínu mati mjög mikilvægt fyrir mig sem verðandi kennara að skoða hvað ég get gert til 

þess að skapa umhverfi fyrir nemendur mína sem hvetur þá til lesturs. Ég setti mig í samband 

við Kristján Jóhann Jónsson eftir að hafa lesið mér til um rannsókn sem hann er í forsvari fyrir 

og ber nafnið Íslenska sem námsgrein og kennslutunga. Eftir að hafa lesið valda kafla úr 

bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) sá ég að rík ástæða væri til þess 

að íhuga hvernig kennarar geta hvatt til lestrar og að hvaða leyti slík hvatning sést í umhverfi 

íslenskra grunnskólabarna. Það er mín trú að efni þessarar meistararitgerðar muni nýtast 

mér við kennslu í framtíðinni og gæti orðið lóð á vogarskálarnar í því gífurlega mikilvæga 

viðfangsefni að efla læsi íslenskra grunnskólabarna.  

 Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Kristjáni Jóhanni fyrir góða og jákvæða leiðsögn 

með gagnlegum ábendingum. Þórður Helgason var sérfræðingur ritgerðarinnar og þakka ég 

honum fyrir gagnlegar athugasemdir og yfirlestur. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni, 

samstarfsfólki og vinkonum fyrir alla hvatninguna meðan á vinnunni stóð. Sérstaklega vil ég 

þakka maka mínum, Jakobi Rolfssyni, fyrir að styðja við bakið á mér og hvetja mig áfram. 

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, 20. maí 2019 

 

Margrét Ólöf Halldórsdóttir 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að lestrarhvetjandi námsumhverfi íslenskra 

grunnskólabarna. Gengið er út frá því að mestu máli skipti: viðhorf kennara, 

bókmenntakennsla, bókakostur í skólastofum og skólabókasöfn. Tilgangur ritgerðarinnar er 

jafnframt sá að skoða hvernig þessir þættir birtast í íslenskum grunnskólum, vega og meta 

það sem vel er gert og ekki síður það sem betur mætti fara. 

Byggt er á rannsókninni „Íslenska sem námsgrein og kennslutunga“ sem er eigindleg 

rannsókn. Gagnaöflun fór fram með viðtölum, greiningu kennsluáætlana og 

vettvangsathugunum. Í þessu verki var stuðst við viðtöl við kennara og stjórnendur 

grunnskóla og jafnframt vettvangslýsingar á umhverfi og aðbúnaði í skólastofum. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýnir að rík ástæða er til þess að stuðla í auknu mæli að lestraránægju í 

lestrar- og bókmenntakennslu á öllum aldursstigum grunnskólans. Íslensk ungmenni lesa ekki 

nóg og það bitnar á lesskilningi þeirra. Æfingin skapar meistarann. Því meira sem nemandi les 

þeim mun minna þarf hann að hafa fyrir lestrinum, sem opnar leið að betri skilningi. 

Niðurstöður benda ennfremur til þess að auka þurfi vægi barna- og unglingabókmennta. 

Þær eru lykill að lestraránægju barna og ungmenna sem er einn helsti forspárþátturinn fyrir 

árangur í lesskilningi. Við bóklestur fá nemendur einnig tækifæri til þess að læra um og á 

samfélagið sem þeir lifa í, ásamt því að átta sig á því hvernig þeir vilja og vilja ekki vera. 

Kennarar eru sammála um að gildi lestrar sé mikið og leita ýmissa leiða til þess að hvetja 

nemendur til lesturs. Hins vegar sníður slæm staða skólabókasafna kennurum þröngan stakk. 

Til þess að stuðla að lestraránægju innan skólanna þurfa bókmenntir að vera sýnilegar í 

skólastofum á öllum aldursstigum og huga þarf að því hvort þær bækur sem nemendur lesa í 

skólanum höfði til þeirra. Mikilvægt er einnig að fjölga tækifærum nemenda til þess að ræða 

í skólastofunni um þær bækur sem þeir lesa. 
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Abstract 

Creating a learning environment that encourages reading: We want students to 

stumble over books in school.  

This dissertation focuses on how to create a learning environment that encourages reading. 

It is argued that the factors that are most important when facilitating this environment are: 

teachers view, how reading and literature is taught and the inventory and appearance of 

books both in classrooms and in the school library. The aim of the research is to examine 

how these factors appear in Icelandic elementary schools, recognize what is well done and 

what can be improved. 

The thesis is built on the study “Icelandic as a subject and a teaching language” which is a 

qualitative study based on interviews, field studies and analyzing curriculums. The research 

in this thesis is based on interviews with elementary teachers and directives within those 

elementary schools gathered in the study. Descriptions of the environment and conditions in 

classrooms from the field studies were also examined.      

In this thesis it is argued that focusing on reading for pleasure should be highly valued 

when teaching literacy in elementary school. Icelandic students do not read enough, which 

affects their reading comprehension. Practice makes perfect. The amount of reading done by 

a student develops reading fluency which makes way for better reading comprehension. It is 

argued that the availability of books for children and young adults should be increased in 

their learning environment. Books that are written specifically for children or young adults 

are vital in getting them to read for pleasure and it has also been shown that enjoying 

reading has a high correlation with reading comprehension. While reading, children learn 

about themselves and the society that they live in. While reading they can discover more 

about themselves and what kind of person they want to be. 

The teachers interviewed agree that reading is of a high value and they are persistent in 

finding ways to encourage their students to read. However, the school libraries are badly 

situated which prevents teachers from creating a learning environment that encourages 

reading. To create a learning environment that encourages reading, books that interest 

students need to be visible in each classroom. Student interest and reading ability must also 

be considered when choosing books for teaching reading and literature to students. It is also 

important to increase the opportunities that students get in the classroom to discuss the 

books that they are reading. 
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1 Inngangur  

Þjóðfélagsumræðan undanfarinn áratug hefur einkennst af áhyggjum af minnkandi bóklestri 

barna og ungmenna þar sem því er ítrekað slegið fram að unglingarnir okkar geti ekki lesið 

sér til gagns. Rannsóknir sýna ennfremur fram á að rík ástæða er til þess að hafa áhyggjur af 

læsi þjóðarinnar þar sem rannsóknir á lestrarvenjum íslenskra ungmenna sýna að þeir lesa 

ekki nóg (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017) sem 

hefur slæm áhrif á lesskilning þeirra (Freyja Birgisdóttir, 2016). Ljóst er að kennarar eru 

meðal þeirra sem þurfa að gæta að því hvernig þeir geti lagt sitt að mörkum til þess að fá 

nemendur sína til þess að lesa meira. 

Það að stuðla að lestraránægju nemenda minna er einn af þeim þáttum sem ég hef viljað 

tileinka mér sem verðandi kennari. Rannsóknir sýna að nemendur með jákvætt viðhorf til 

lestrar og sem lesa oft sér til ánægju eru líklegri til þess búa yfir betri lestrarfærni. Í því 

samhengi hefur verið bent á að tengsl lesskilnings og lestraránægju sé í raun tvíþætt. Sá sem 

skilur það sem hann les hljóti að öðlast meiri ánægju af lestrinum. Þegar lestrartækni, 

þekking og skilningur fari saman upplifi lesandi þannig ákveðna gleði yfir því að læra eitthvað 

nýtt á lestrinum, bæði um sjálfan sig og um heiminn (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján 

Jóhann Jónsson, 2018, bls.76). 

Þjóðfélagsumræðan hefur verið hávær undanfarið, allir vilja sækja fram og grípa til 

viðeigandi ráðstafana til þess að stuðla að því að íslensk grunnskólabörn lesi meira. Í 

umræðunni allri um lestrarvanda íslenskra ungmenna hefur þó lítið verið rætt um hvernig 

skólastofan sjálf, kennsluaðferðir og annað umhverfi í skólanum hvetur nemendur til þess að 

lesa bækur. Það er mín von að efni þessarar meistararitgerðar verði eitt lóð á vogarskálarnar, 

varpi ljósi á ákveðnar aðstæður og komi með gagnlegar ábendingar inn í umræðuna um 

lestur barna og ungmenna.  

1.1 Markmið og tilgangur 

Í þessari ritgerð er lestrarhvetjandi námsumhverfi umfjöllunarefnið. Markmið hennar er 

tvíþætt. Í fyrsta lagi að draga fram hvernig kennarar geti stuðlað að því að námsumhverfi 

nemenda þeirra hvetji þá til bóklesturs. Bæði er fróðlegt og gagnlegt að kanna hvernig það 

gerist á þeim starfsvettvangi sem ég held brátt út á. Í öðru lagi er markmið verkefnisins að 

skoða hvernig þeir þættir, sem gengið er út frá að skipti máli til þess að skapa 

lestrarhvetjandi námsumhverfi, birtast í íslenskum grunnskólum. Unnið er upp úr gagnasafni 

rannsóknarinnar „Íslenska sem námsgrein og kennslutunga“. Sú rannsókn er fyrsta 

umfangsmikla rannsóknin sem gerð hefur verið á íslenskukennslu hér á landi þar sem 

námsgreinin og íslenskukennslan í heild hafa verið í sviðsljósinu. Gagnasafnið er stórt og úr 
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nægu efni að moða. Við greiningu gagna í þessari ritgerð voru höfð til hliðsjónar viðtöl við 

grunnskólakennara og stjórnendur þátttökuskóla ÍNOK rannsóknarinnar ásamt því að 

vettvangslýsingar voru kannaðar. Horft var sérstaklega til viðhorfa kennara til bóklestrar, 

aðferða við bókmenntakennslu og bókakost skólanna eins og hann birtist í skólastofum og 

skólabókasöfnum. Það er tilgáta mín að þessir þættir skipti miklu máli þegar reynt er að vega 

og meta það hvort námsumhverfi geti talist lestrarhvetjandi.  

Það námsumhverfi sem stendur íslenskum grunnskólanemum til boða hefur verið lítið 

rannsakað og að auki hefur lítið verið fjallað um það hvernig hægt sé að skipuleggja 

námsumhverfið þannig að það hvetji nemendur til lesturs. Í ritgerðinni verður því leitast við 

að svara rannsóknarspurningunni: Hvers vegna er lestrarhvetjandi námsumhverfi mikilvægt? 

1.2 Bygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í níu kafla auk formála, ágrips og lokaorða. Fyrstu fimm kaflar ritgerðarinnar 

eru fræðilegir þar sem fjallað er almennt um námsumhverfi, bóklestur, bókmenntir og 

bókmenntakennslu ásamt því að skoða hvað fyrri rannsóknir segja um stöðu íslenskra 

skólabókasafna. Þar er rökstutt hvers vegna það skiptir miklu máli að skapa lestrarhvetjandi 

námsumhverfi með lestraránægju að leiðarljósi. Þar á eftir tekur við kafli um ÍNOK 

rannsóknina þar sem sagt er frá þeirri aðferðafræði sem rannsóknin byggir á, framkvæmd, 

þátttakendum og gagnaöflun. Þar að auki er gert grein fyrir aðkomu minni að gagnasafninu 

og gagnaúrvinnslu. Á eftir þeim kafla taka við þrír kaflar um niðurstöður rannsóknarinnar þar 

sem meginþemu eru sett fram, flokkuð eftir viðmælendum og vettvangslýsingum. Að lokum, 

í kafla tíu, fer fram umræða þar sem niðurstöðurnar eru greindar og ræddar. 
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2 Námsumhverfi 

Ekki er til einhlít íslensk skilgreining á hugtakinu námsumhverfi heldur eru nokkrar útfærslur 

nýttar í fræðilegri umfjöllun hérlendis. Í fyrsta lagi er námsumhverfi íslensk þýðing á enska 

hugtakinu learning environment. Merking þess er víðtæk og á bæði við um skipulag 

kennslustofunnar, heildarsvip umhverfisins og kennsluhætti kennara. Stundum er 

námsumhverfi látið merkja hlutbundið umhverfi í skólastofu. Þá er spurt hvort verkefni 

nemenda séu sýnileg á veggjum, hugað að uppröðun borða, tæknikosti og svo framvegis 

(Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). Sú skilgreining sem virðist 

vera hvað algengust er víðtæk og nær til skólabyggingar, skólalóðar, innra rýmis og þess 

aðbúnaðar sem þar er; bæði innanstokksmuna og kennslugagna (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2014). 

Námsumhverfi íslenskra grunnskólabarna hefur lítið verið rannsakað. Rannsóknin 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar sem gerð var á árunum 2008 - 2013 er meðal 

þeirra fyrstu hér á landi þar sem námsumhverfi er rannsakað á umfangsmikinn hátt. Í 

rannsókninni var leitast við að fá yfirsýn yfir námsumhverfi í grunnskólum með hliðsjón af 

viðmiðum um þróun til einstaklingsmiðaðs náms. Einnig var horft til þess hvernig 

námsumhverfi hefur þróast eftir breyttum þörfum samfélagsins ásamt því að rýnt var í 

viðhorf kennara og stjórnenda til námsumhverfis í þátttökuskólunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að kennslustofur á yngsta stigi grunnskólans séu mun líflegri 

en þær sem tilheyra eldri nemendum skólans. Umhverfið er persónulegra, verkefni nemenda 

hanga uppi ásamt því sem kennslugögn og myndrænar leiðbeiningar voru víða á veggjum. 

Viðhorf skólafólks til námsumhverfis var yfirleitt jákvætt en kallað var eftir auknum 

sveigjanleika, til dæmis fyrir fjölbreyttara vinnulag. Það vekur athygli að þegar spurt var 

hvernig draumanámsumhverfi þeirra liti út kemur meðal annars fram að skólabókasafn 

mætti vera stærra og miðlægara, líkt og hjarta skólans. Það viðhorf kom einnig fram að 

skólabókasafnið ætti að vera upplýsingaver sem nemendur geta sótt í þegar þeir þurfa (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2014). 

Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir (2012) rannsökuðu nánar hvernig 

námsumhverfi í yngstu bekkjum grunnskólans er frábrugðið námsumhverfi eldri bekkja. 

Niðurstöður þeirra sýndu að skólastofur á yngsta stigi voru persónulegar, líflegar og 

nemendur sátu í hópum. Á hinn bóginn sátu eldri nemendur í hefðbundnari skólastofum þar 

sem yfirleitt var lítið lagt upp úr því að fegra skólastofuna. Þar var sjaldséð að á veggjum 

héngju verkefni eftir nemendur eða að umhverfið liti út fyrir að reynt hefði verið að gera það 

vistlegt og fjölbreytt fyrir þá (Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). 
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Viðhorf nemenda til námsumhverfis hlýtur að skipta miklu máli. Kennslustofur og 

skólaumhverfið allt í heild sinni er vinnustaður íslenskra grunnskólabarna þar sem þau eyða 

meirihluta dagsins í skólanum. Sigurbjörg Viðarsdóttir (2016) rannsakaði viðhorf 

grunnskólanemenda til námsumhverfis. Hún bendir á í rannsókn sinni að þar sem bein tengsl 

séu á milli umhverfis og viðhorfa nemenda, skipti miklu máli að námsumhverfi sé hvetjandi 

og jákvætt. Kennari þurfi sömuleiðis að vera meðvitaður um þarfir nemenda sinna og taka 

tillit til þess hvernig námsumhverfi þarf að vera til þess að þeim líði vel (Sigurbjörg 

Viðarsdóttir, 2016). Til þess að námsumhverfið sé hvetjandi bendir Ingvar Sigurgeirsson 

(2011) meðal annars á að mikilvægt sé að í skólastofunni séu reglulegar kynningar á ýmsu 

tengdu skólastarfinu. Hann leggur til að nýjum barna- og unglingabókum sem skólinn hefur 

eignast sé stillt upp í skólastofunni og jafnframt sé tilvalið að nemendur hafi umsjón með 

slíku (bls. 85). 

Viðhorf hins opinbera til námsumhverfis er á þá leiðina að skapa eigi öryggi og þannig 

aðstæður í skólastofunni að nemendum líði vel. Í Aðalnámskrá og lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 má greina það viðhorf að námsumhverfi skipti miklu máli og að kennurum beri að 

skipuleggja það með tilliti til þess að þar sé stuðlað að alhliða þroska nemendanna. Fram 

kemur í 13. gr grunnskólalaga nr.91/2008 að kennsla eigi að vera við hæfi og í hvetjandi 

námsumhverfi. Í Aðalnámskrá er jafnframt fjallað um það að hvetjandi námsumsumhverfi sé 

meginforsenda þess að nemendur geti náð þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að hverju 

sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 91).  

Það námsumhverfi sem kennarar skapa er eins og fyrr segir meðal þeirra þátta sem talið 

er að skipti gríðarlega miklu máli í námi nemenda (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 29). 

Skipulagning á innra rými skólastofunnar er þar mikilvægur þáttur en í skólastofunni fer 

námið fram að miklu leyti. Til þess að nemendum líði vel þarf að gefa frágangi gaum og 

skipuleggja kennslurýmið með hagsmuni þeirra í huga. Það gildir bæði um borðauppröðun og 

vistlegt umhverfi. Plöntur í skólastofunni, litadýrð og veggspjöld geta til dæmis skapað 

vistlegt umhverfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 85). 
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3 Bóklestur 

Bók í hönd 

og þér halda engin bönd. 

 

Bók í hönd 

og þú berst niður á strönd. 

 

Bók í hönd 

og þú breytist í önd. 

 

Bók í hönd 

og beint út í lönd. 
(Þórarinn Eldjárn, 2010, bls. 41) 

3.1 Læsi 

Læsi er einn af sex grunnþáttum menntunar samkvæmt þeirri Aðalnámskrá sem nú gildir og 

var gefin út árið 2011, greinasvið árið 2013. Hlutverk læsis í skólastarfi er gífurlega 

veigamikið. Sú menntastefna sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla byggist meðal annars á 

því að læsi á að vera sýnilegt í öllu skólastarfi og koma fram í inntaki námsgreina og 

námssviða (bls. 16-17). Því má segja sem svo að læsi á að vera allsráðandi og allt um kring, í 

raun rauður þráður í öllu skólastarfi samhliða öðrum grunnþáttum menntunar. 

Skilgreining á hugtakinu læsi er flókin sökum þess að gífurlega fjölþætt færni hefur verið 

felld undir hugtakið læsi og því engin ein einhlít skilgreining til. Hugtakið læsi eins og það 

birtist hjá hinu opinbera í Aðalnámskrá grunnskóla er mjög víðtækt. Þar er læsi skilgreint sem 

allt frá því að vera grunnfærni í því að lesa og skrifa yfir í það að fela í sér merkingarsköpun í 

félagslegu samhengi; skapa merkingu og um leið að skilja heiminn (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Þessi víðtæka skilgreining hefur verið gagnrýnd fyrir það að vera ekki nægilega skýr. 

Erfitt er að festa hendur á því hvað felst í notkun hugtaksins hverju sinni og ekki er hægt að 

ganga út frá því að allir leggi sama skilning í það. Bent hefur verið á að til þess að gera 

umfjöllun um efnið skilvirkari væri kannski við hæfi að taka upp orðið “litterasí” sem tökuorð 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 45). 

Hvernig sem á hugtakið er litið er þó ljóst að um er að ræða samspil fjölmargra þátta þar 

sem eitt leiðir af öðru. Læsi er því í raun ferli eða stig sem byrjar á því sértækara sem er 

nauðsynlegt fyrir áframhaldandi vegferð til hins víðtækara. Ef litið er á læsi sem vegferð er 

upphafinu til dæmis lýst í einfalda lestrarlíkaninu (e. The simple view of reading) sem er líkan 
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þar sem meginþáttum lestrar er lýst. Í megindráttum er grunnlestrarfærni tvíþætt; færni í 

umskráningu: þá þeirri færni að lesa úr bókstafstáknum og færni í málskilningi, það er færni í 

því að skilja það sem lesið er (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Þegar lesandi þekkir stafina og er 

fær um að umskrá þá í orð fer af stað ferli lesskilnings. Einstaklingur lærir að skilja orðin í því 

samhengi sem þau eru sett fram og lærir seinna að tengja saman tillfinningar og rökhugsun 

við það sem hann les. Lesskilningur er því kennslufræðilegt hugtak og markar lokastig í 

lestrarnámi. Þegar lesandinn er kominn á þennan stað í lestrarnáminu er hann kominn með 

mikilvægt verkfæri í hendurnar sem hann getur síðan í framhaldinu nýtt sér til þess að skilja, 

ígrunda og álykta (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, bls.45-46).  

3.2 Gildi bókmennta  

Orðaforði í rituðu máli er ólíkur þeim sem fyrirfinnst í töluðu máli og því gegna barnabækur 

mikilvægu hlutverki fyrir málrækt og þróun læsis (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Gildi 

barnabókmennta er þó margvíslegt og langt frá því að einskorðast við það að vera 

uppspretta nýs orðaforða fyrir börn.  

Bókmenntir hafa menntunar- og uppeldisgildi auk þess sem ekki má gleyma 

skemmtanagildi þeirra (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Margrét Tryggvadóttir (2017) segir 

að það sé manninum eðlislægt að hlusta á sögur, það sé í raun okkar leið til þess að læra á 

heiminn. Hún segir að börn þurfi að lesa bækur sem snerta þau og líf þeirra á einhvern hátt. 

Þau þurfi að hitta sig fyrir, því þannig læri þau á samfélagið sem þau búa í (Margrét 

Tryggvadóttir, 2017, bls. 24). Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) er á sama máli og segir að nýta 

eigi barnabækur til þess að undirbúa nemendur undir það að taka virkan þátt í samfélaginu. 

Nýjar barnabókmenntir taki á málefnum líðandi stundar sem koma fram í sögum sem höfða 

til barna (bls. 41). Í barnabókmenntum koma fyrir alls konar persónur og vandamál þeirra eru 

margbreytileg. Þær eru þannig miklu meira en bara tæki til lestrarþjálfunar. Barnabækur eru 

einnig lykillinn að lestraránægju sem rannsóknir sýna að er einn helsti forspárþáttur fyrir 

árangri í lesskilningi við lok grunnskóla (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 40-41). Gildi 

barna- og unglingabókmennta fyrir nemendur er því gífurlega mikið. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um gildi bókmennta en þar má greina 

sambærilegt viðhorf til bókmennta. Þar kemur fram að í bókmenntum finni ungir lesendur 

fyrirmyndir og geti sett sig í spor persóna. Þannig geti bókmenntakennsla stuðlað að sterkari 

sjálfmynd nemenda og kennt þeim mikilvæga færni á borð við umburðarlyndi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 99). 
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3.3 Bóklestur barna og unglinga 

Bóklestur barna og unglinga hefur verið í deiglunni í töluvert langan tíma. Rannsóknir á 

lestrarvenjum íslenskra drengja og stúlkna undanfarin ár hafa leitt í ljós að íslensk ungmenni 

lesi sífellt minna og niðurstöður PISA prófa hafa sömuleiðis sýnt að lesskilningi íslenskra 

ungmenna fari sífellt hrakandi (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2017). Orðræðan í þjóðfélaginu hefur því í kjölfarið fjallað að stærstum hluta um 

frammistöðu íslenskra ungmenna í alþjóðlega lesskilningsprófinu PISA. Ástæða þessarar 

slöku frammistöðu hefur þó lítið verið rannsökuð. 

Freyja Birgisdóttir (2016) rannsakaði hvaða hug- og málrænu þættir liggja til grundvallar 

góðum lesskilningi samkvæmt viðmiðum PISA. Fáar rannsóknir höfðu verið gerðar þar sem 

kannað var sérstaklega hvað það sé sem veldur þessu slaka gengi íslenskra 

grunnskólanemenda í lesskilningsprófi PISA. Athyglisvert er að rannsóknin staðfestir að 

mörgu leyti þær tilgátur sem hafa verið uppi um það að minnkandi lestraráhugi og 

yndislestur hafi þar áhrif. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að orðaforði og 

sjálfvirkni í lestri veita sterkustu forspána um það hvort nemendur lentu yfir eða undir 

tveimur lægstu hæfniþrepunum í lesskilningsviðmiðum PISA (Freyja Birgisdóttir, 2016).  

Í þessari rannsókn á orðaforða og lestrarfærni nemenda í lesskilningshluta PISA kemur 

fram að það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að einstaklingur hafi slakan orðaforða en 

algengasta orsökin er lítill lestur bóka. Áhyggjur af skorti á yndislestri og minnkandi 

lestraráhuga barna eru þannig líklega á rökum reistar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að nemendur lásu mjög sjaldan sér til ánægju. Til dæmis lásu 57% þeirra með slökustu 

færni í PISA aldrei sér til gamans en tæp 80% ungmenna í hæfniþrepi tvö og þrjú lásu ýmist 

aldrei sér til ánægju eða minna en 30 mínútur á dag. Fram kom að reglulegur lestur hefur 

áhrif á þá færniþætti sem skipta sköpum fyrir góða lestrarkunnáttu og því talin rík ástæða til 

þess að hvetja börn til lesturs á öllum aldursstigum. Sömuleiðis þurfi að fylgja lestrinum eftir 

með markvissri orðaforðakennslu og þjálfun í lesfimi. Því meira sem nemandi les, þeim mun 

meiri æfingu fær hann. Af æfingunni verður lesturinn sjálfvirkur og nemandi þarf að hafa 

minna fyrir honum sem gerir það að verkum að hann getur einbeitt sér frekar að innihaldi 

textans sem hann les (Freyja Birgisdóttir, 2016). Æfingin skapar því meistarann og finna þarf 

leið til þess að fá nemendur til þess að lesa, og lesa mikið. 

Draga má þá ályktun af niðurstöðu rannsóknar Brynhildar Þórarinsdóttur, Andreu 

Hjálmsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2017) að ef til vill sé nú von á bjartari tímum. Fram 

kemur í rannsókn þeirra að líkur séu á því að botninum í bókaleysi hafi verið náð. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna lestraráhuga 15 - 16 ára nemenda á Íslandi og bera saman 

lestrarvenjur þeirra við unglinga annars staðar í Evrópu. Stuðst var við gögn úr ESPAD 2015 

rannsókninni sem er evrópsk rannsókn framkvæmd á fjögurra ára fresti. Niðurstöður 



 

15 

rannsóknarinnar benda til þess að 10. bekkingum sem hafna bókum fari hlutfallslega 

fækkandi. Hlutfall stúlkna sem aldrei lesa bækur, aðrar en skólabækur, hafði lítið breyst á 

milli ára, 13% árið 2003 en 14% árið 2015. Hlutfall bókalausra drengja hafði hins vegar 

hríðfallið úr 33% árið 2003 niður í 23% árið 2015. Þar af leiðandi hafi hlutfall bókalausra 10. 

bekkinga lækkað. Jafnvel þó að þeim unglingum sem hafna bókum í 10. bekk fari fækkandi er 

hlutfall bókhneigðra ungmenna ekki hátt eða 18% stúlkna og 7% drengja árið 2015 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). Sé litið til 

þeirra margþættu jákvæðu áhrifa sem aukinn bóklestur hefur á börn og unglinga má vel 

álykta sem svo að rík ástæða sé til þess að stefnt verði að því að hækka hlutfall þeirra 

nemenda sem lesa mikið. 

Þær bókmenntir, sem börn og unglingar lesa eða lesa ekki, hefur einnig borið á góma í 

umræðunni um lestrarvenjur íslenskra grunnskólabarna. Hér áður var deilt um tilverurétt 

barnabóka þar sem sumir héldu því fram að góð fullorðinsbók væri jafnframt góð barnabók. 

Þess vegna væri óþarft að ræða um barnabækur sérstaklega. Aðrir eru þó þeirrar skoðunar 

að hægt sé að greina á milli barna- og fullorðinsbóka á skýran og afgerandi hátt (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005, bls. 17-18).  

Dagný Kristjánsdóttir bendir á að ekki sé til eitt svar við þeirri spurningu hvernig best sé 

að gera þennan greinarmun (bls. 19). Hægt sé að fara þá leið að meta barnabækur eftir 

ákveðnum mælikvörðum sem einnig eru notaðar á fullorðinsbækur. Þá er sögubygging, 

minni, persónur og sjónarhorn barnabókmennta sérstaklega skoðuð og ákveðin einkenni 

greind. Dæmigerðasta bygging barnabóka er til dæmis sú að sagan hefst heima hjá 

sögupersónu. Heima er öruggt en leiðinlegt þannig að farið er að heiman þar sem eitthvert 

ákveðið ævintýri á sér stað. Að heiman er þannig spennandi en hættulegt. Sögunni lýkur 

síðan með því að sögupersónan kemur aftur heim. Barnabækur enda einnig yfirleitt vel, 

sérstaklega þegar skrifað er fyrir unga lesendur þó vissulega sé slíkt háð huglægu mati 

lesandans. Aðalpersóna barnabókarinnar á sér alltaf mótleikara sem eru oft foreldrar 

hennar. Foreldrar leika einnig yfirleitt stærra hlutverk í barnabókum en í fullorðinsbókum og 

þá gildir einu hvort þeir séu til staðar eða fjarverandi (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 20-

26). 

Það sem þó helst greinir texta barnabókmennta frá fullorðinsbókum er nokkuð sem er 

kallað tvöfalt tiltal. Þá er átt við að textinn sé margþættur sem gerir það að verkum að barn 

og fullorðinn lesandi geta notið bókarinnar saman. Sá fullorðni getur lesið í mun dýpri 

merkingu sem býr að baki textanum en barnið. Bókin vex þannig með barninu sem getur 

lesið söguna aftur þegar það eldist og skilið hana á mun djúpstæðari hátt (Dagný 

Kristjánsdóttir, bls. 28). 
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4 Bókmenntir og bókmenntakennsla  

4.1 Markmið bókmenntakennslu eins og það birtist í aðalnámskrám 

Árið 1907 var námsgreinin íslenska fest í sessi sem ein af meginstoðum nýs menntakerfis á 

Íslandi en lestrar- og bókmenntakennsla féll þar undir. Aðrar Evrópuþjóðir höfðu áður tekið 

upp svipað fyrirkomulag og kenndu um tungu sína og menningu í skólakerfinu. Farið var af 

stað með útgáfu á námsbókum á árunum sem fylgdu en ein bók er fremur öðrum talin hafa 

markað sérstaklega djúp spor í bókmenntakennslu þjóðarinnar. Það var bókin Íslenzk 

lestrarbók 1400-1900 og sá Sigurður Nordal um að velja efni hennar. Megináherslur voru 

þjóðernis- og bókmenntasögulegar og einkenndi bókin í raun bókmenntakennslu landsins í 

nokkra áratugi (Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 85). Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum 

(2018) er farið yfir sögu bókmenntakennslu á Íslandi en þar kemur fram að mikilvægasta 

breyting á bókmenntakennslu í grunnskólum hafi líklegast komið með Aðalnámskrá 

grunnskóla sem tók gildi árið 1976. Þá breyttust áherslur bókmenntakennslunnar frá því að 

vera þjóðerni- og bókmenntasögulegar, líkt og í Íslenzkri lestrarbók 1400-1900, og yfir í það 

að beinast að jákvæðum viðhorfum barna til bóka og bóklesturs. Þessi stefnubreyting hefur 

haldið sér í öllum námskrám síðan þá en þó með þeirri nýbreytni í nýjustu Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011, greinasvið 2013, að víkja frá þekkingarmarkmiðum yfir í hæfniviðmið 

(Dagný Kristjánsdóttir o.fl, 2018, bls. 86). 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla, undir greinasviðinu íslenska, er íslenskukennslu 

skipt í fjóra þætti en lestur og bókmenntir er einn þeirra. Þar kemur fram að mikilvægt 

markmið lestrarkennslu sé að mennta nemendur til þess að verða sjálfstæðir lesendur sem 

geti valið sér lesefni með gæði, tengsl við nám, þörf og áhuga í huga. Í textanum er tekið 

fram að gildi lestrar og bókmennta sé mikið enda sé lestrarfærni undirstaða ævináms og 

forsenda þess að geta tekið virkan þátt í lífi og menningu íslensku þjóðarinnar. Þess vegna 

eigi, í grunnskólum landsins, að stuðla að traustu læsi en í því er samkvæmt námskránni falin 

fjölþætt hæfni, allt frá því að ráða í letur, skilja það sem lesið er og túlka það sem texti hefur 

að geyma. Þar að auki er hluti af traustu læsi að geta dregið einhvern lærdóm af því sem er 

lesið og geta miðlað þekkingunni áfram í töluðu eða rituðu máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 97-99). 

Einnig er lögð áhersla á menntunargildi bókmennta. Fram kemur að við lestur bókmennta 

læri nemendur að setja sig í spor annarra, eignist fyrirmyndir og kynnist íslenskum 

menningararfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99). Hins vegar skortir þá sýn að í 

gegnum bókmenntakennslu læri nemendur bæði jákvæð og neikvæð gildi. Við getum lært af 

fyrirmyndum hvernig við viljum vera, en af bókmenntum getum við einnig lært hvernig 
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manneskjur við viljum ekki vera. Það hlýtur að skipta miklu máli að nemendur læri að þekkja 

bæði jákvæð og neikvæð gildi. Viðhorf hins opinbera til bókmenntakennslu er þrátt fyrir 

þetta á þá leið að hún sé mjög þýðingarmikil og mikilvæg. 

Hæfniviðmið fyrir lestur- og bókmenntir eru sett fram við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. 

bekkjar líkt og hjá öðrum námsgreinum grunnskólans. Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að 

vera orðnir læsir, geta umskráð hljóð og stafi lipurt og skýrt. Nemendur eiga að búa yfir 

góðum orðaforða sem gerir þeim kleift að skilja texta ásamt því að geta tengt fyrri þekkingu 

og reynslu við lesefni í þeim tilgangi að skilja það sem lesið er. Nemendur eiga sömuleiðis að 

geta valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og geta lesið sér til ánægju og skilnings. Nemendur 

eiga að geta lesið fjölbreyttan bókmenntatexta, sögur, ljóð og fræðsluefni, og beitt 

grunnhugtökum í bókmenntafræði, þar á meðal greint persónu, söguþræði, umhverfi og 

boðskap. Við lok 7. bekkjar eiga nemendur að búa yfir ríkulegum orðaforða og eiga að geta 

notað hann ásamt fyrri þekkingu og reynslu við lestur og skilning texta. Þeir eiga sömuleiðis 

að geta greint aðalatriði í texta frá aukaatriðum og notað mismunandi aðferðir við lesturinn. 

Nemendur eiga að geta lesið gamlar og nýjar bókmenntir svo sem þjóðsögur, ljóð og barna- 

og unglingabókmenntir. Þeir eiga einnig að geta beitt ýmsum bókmenntahugtökum til þess 

að efla skilning á lesnum texta. Nemendur eiga einnig að geta lesið sér til ánægju og fróðleiks 

og gengið skrefinu lengra og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á þá. Við lok 

grunnskólans á nemandi síðan að skilja mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi. 

Nemandi á að geta lesið almennan texta af öryggi og góðum skilningi, valið um og beitt 

mismunandi aðferðum við lestur ásamt því að geta beitt nokkrum grunnhugtökum í 

bókmenntafræði svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði, ásamt því að kannast við 

myndmál og stílbrögð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102-103). Hvað varðar 

ljóðakennslu eiga nemendur við lok 4. bekkjar að geta beitt fáeinum hugtökum í bragfræði, 

líkt og rími, kvæði og ljóðlínu. Þegar komið er í 7. bekk eiga nemendur að hafa vald á því að 

beita nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, til dæmis rím, ljóðstafi, 

myndmál og líkingar. Við lok grunnskólans eiga nemendur síðan að búa yfir þeirri hæfni að 

geta beitt nokkrum algengum hugtökum í bragfræði til þess að fjalla um bundið og óbundið 

mál ásamt því að geta lesið og túlkað ljóð frá mismunandi tímum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 102-103). 

Markmið bókmenntakennslu er því í raun og veru þríþætt. Í fyrsta lagi að útskrifa 

nemendur úr grunnskóla sem eru sjálfstæðir lesarar sem lesa sér til gagns og ánægju, 

meðvitaðir um gildi þess að lesa. Í öðru lagi að kenna nemendum tilgreind hugtök í 

bókmenntafræði en hugtökin eru talin upp í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Um er að ræða 

tæmandi lista af hugtökum sem hið opinbera telur mikilvægt að öll grunnskólabörn hafi á 

valdi sínu. Við lok 4. bekkjar á nemandi að geta beitt eftirfarandi hugtökum; persóna, 
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söguþráður, umhverfi og boðskapur. Að 7. bekk loknum á nemandi að geta beitt 

hugtökunum; tími, sögusvið og boðskapur. Þegar nemandi síðan lýkur grunnskóla á hann að 

geta beitt hugtökunum; persóna, söguþráður, umhverfi og boðskapur, ásamt því að kannast 

við myndmál, tákn og stílbrögð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102). Að öðru leyti eru 

hæfniviðmið tengd þessum hluta bókmenntakennslunnar mjög óljós og erfitt að átta sig á því 

hvað felst í því að geta beitt þessum hugtökum. Í þriðja lagi eiga nemendur að geta beitt 

fáeinum hugtökum í bragfræði og túlkað ljóð frá ýmsum tímum og af ýmsum toga við lok 

grunnskólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102-103).  

Mikilvægt er að viðmiðin séu skýr en í bókinni Íslenska í grunnskólum og 

framhaldsskólum er bent á að nauðsynlegt sé að Aðalnámskrá fjalli um hugtakanotkun í 

bókmenntakennslu. Það sé vegna þess að greining bókmennta beinist að því að búa til góða 

lesendur og byggja upp bókmenntahæfni (e.literary competence). Bent er á að flóknari 

bókmenntahugtök eigi ekki erindi inn í grunnskóla en önnur einfaldari, svo sem munur á 

höfundi og sögumanni, sjónarhorn, tími og sögubygging, eigi strax að koma inn á mið- og 

unglingastigi. Sömuleiðis þurfi að kenna mismunandi bókmenntatexta og ræða einkenni 

þeirra, til dæmis ævintýri, glæpasögur og ævisögur (Dagný Kristjánsdóttir, o.fl, 2018, bls. 99). 

Bókmenntakennsla er margþætt eins og flestir vita. Nemendur geta, með hjálp 

bókmenntafræðihugtaka, nýtt sér texta betur en ella vegna þess að hugtökin veita 

nemendum innsýn í list bókmenntatexta og stuðla þannig að því að auka virðingu fyrir 

bókmenntum og hjálpa nemendum að átta sig á gildi bókmennta (Dagný Kristjánsdóttir, o.fl., 

2018, bls.99). 

Markmið lestrar- og bókmenntakennslu eru mjög metnaðarfull og kalla á fjölþætta 

kennslu. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvernig megi ná því bjartsýna lokamarkmiði að 

útskrifa nemendur úr grunnskóla sem sjálfstæða lesendur sem lesi vegna þess að þeim þyki 

það skemmtilegt, velji sér lesefni vegna gæða, þarfa, tengsla og áhuga, og geti beitt 

bókmenntafræðilegum hugtökum til þess að túlka texta og miðla honum áfram á 

fjölbreyttan hátt. Börn og ungmenni hafa aldrei lesið jafn lítið og þau gera nú á tímum. Ljóst 

er að finna þarf leið til þess að fá nemendur til þess að taka upp bók og lesa hana eða hvetja 

þá til þess að lesa meira en þeir gera. 

4.2 Bókmenntakennsla og lestraránægja 

Margt á þátt í að móta lestraráhuga og lesskilning barna. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

nemendur sem lesa í frístundum ná betri árangri í öllum fögum en þeir sem gera það ekki. 

Ásamt því benda rannsóknir á lestraránægju til þess að börn sem hafa gaman af því að lesa 

séu þrisvar sinnum líklegri til þess að lesa umfram aldursviðmið í lestri. Þau börn sem lesa í 

frítíma sínum sér til ánægju eru fimm sinnum líklegri til þess að ná þessum árangri 
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(Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). Því er 

mikilvægt að stefnt sé að lestraránægju í bókmenntakennslu.  

Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2017) eru þeirrar 

skoðunar að mikilvægt sé að skoða vel viðhorf barna til lestrar þegar auka eigi áhuga þeirra á 

lestri. Það sé meðal annars vegna þess að erlendar rannsóknir sýni fram á að tíðni lestrar, 

það er hversu oft nemandi les sér til ánægju, geti orsakast frekar af jákvæðu viðhorfi en af 

lestrarhæfni. Þar að auki sýni rannsóknir að viðhorf til lestrar skipti börn meira máli heldur 

en lestrarfærnin gerir í raun og veru. Ef viðhorfið er jákvætt eru börn líklegri til þess að leggja 

sig fram við lesturinn, til dæmis þegar hann verður erfiður, ásamt því að þá sjái þau 

tilganginn í því að æfa sig. Jafnframt geta neikvæð viðhorf til lesturs komið í veg fyrir það að 

þau velji að lesa þegar þau geta gert eitthvað annað. Sömuleiðis sé jákvætt viðhorf til 

bóklesturs það sem einkennir þá nemendur sem hafa ánægju af lestri (Brynhildur 

Þórarinsdóttir,o.fl., 2017). Fræðimenn hafa bent á að þetta jákvæða viðhorf stafi meðal 

annars af því að nemandi skilur það sem hann les og tekst þannig betur til en öðrum að máta 

textann við sjálfan sig, eigið umhverfi og tilfinningar (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján 

Jóhann Jónsson, 2018, bls. 49). Bandaríski kennarinn Nancie Atwell hefur skrifað mikið um 

hvernig hægt sé að stuðla að lestraráhuga nemenda í bókmenntakennslu. Nancie Atwell er 

farsæll bandarískur kennari og verðlaunahafi “The global teachers prize” en hún vann til 

verðlaunanna árið 2015 fyrir árangursríka kennslu í þágu aukins læsis (Norwood, 2015). 

Atwell er íslenskum fræðimönnum á sviði menntamála ekki ókunnug. Brynhildur 

Þórarinsdóttir (2015b) vísar í Atwell um lestraránægju þar sem hún segir Atwell vera reyndan 

kennara sem leggi mikið upp úr lestraránægju. Hún hafi náð mögnuðum árangri í lestri með 

nemendum sínum undanfarna áratugi (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015b, bls. 22). 

Atwell, sem er mjög gagnrýnin á lestrarkennslu, er þeirrar skoðunar að lestraráhugi sé 

það sem fái börn og ungmenni til þess að lesa. Hún segir að fjölmargar rannsóknir sýni fram á 

það hvernig læsi (e. literacy) blómstri þar sem nemendur hafi greiðan aðgang að 

fjölbreyttum bókmenntum sem henta áhugasviði þeirra ásamt frjálsu bókavali og tíma til 

þess að sökkva sér í lesturinn. Þegar kemur að því að hvetja börn til þess að lesa eru áherslur 

Atwell þær að lestraránægja sé lykilinn að auknum lestri (Atwell, 2015).  

Lestrarpróf og ýmsar skimanir er önnur nálgun sem sumir telja að skipti máli að séu til 

staðar þegar hvetja á nemendur til lesturs. Atwell er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt þær 

áherslur harðlega. Að hennar mati vinnur slíkt gegn áhuga (Atwell, 2015). Hún er ekki ein 

þeirrar skoðunar. Krashen (2016) bendir á að það að fjárfesta í bókasafni og innleiða 

yndislestur kosti minna og hafi í raun mun víðtækari ávinning í för með sér heldur en að 

viðhalda kostnaðarsömum prófunum og skimunum (bls.6). 
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Atwell hefur gefið út bækur þar sem hún segir frá aðferðum sínum sem miða að því að 

skapa lestrarmenningu og hefðir tengdar lestri innan skólabekkja. Allt með það að markmiði 

að skapa lestraráhuga hjá nemendum. Ein þeirra The reading zone sem kom fyrst út árið 

2007 fjallar um það hvernig hún sinnir bókmenntakennslu í skólanum Center for Teaching 

and Learning sem Atwell stofnaði árið 1990 í Edgecombe, Maine. Skólinn er svokallaður K8 

skóli, skóli sem er bæði á leik- og grunnskólastigi og nemendur því á aldrinum 5-14 ára 

(Center for Teaching&Learning, e.d.). 

Viðhorf Nancie Atwell og samstarfsfólks hennar er á þá leið að lestur búi til lestrarhesta. Í 

CTL (e. Center for teaching and learning) skólanum er útgangspunktur lestrar og 

bókmenntakennslu sá að lestraránægja sé leiðin til þess að læra að lesa til lífstíðar. Til þess 

að ná því fram þurfa nemendur að mati Atwell að fá góða reynslu af bókmenntum. Að mati 

Atwell er því hlutverk skólans að búa til stað þar sem bækur eru í hávegum hafðar og að þar 

starfi kennarar sem búa yfir þeirri hæfni að geta boðið nemendum inn í lestrarveröldina og 

viðhaldið áhuga þeirra og ást á sögum. Atwell er þeirrar skoðunar að allir nemendur geti 

þannig lært að elska bækur, stétt og námsgeta ráði þar litlu um. Meginforsenda þess að geta 

haft ánægju af lestri er samkvæmt þessu þrennt; aðgangur að fjölbreyttum bókmenntum, 

frjálst bókaval og tími til þess sökkva sér í lesturinn. Þar að auki heldur hún því fram að 

lestrarinnlifun skipti höfuðmáli til þess að nemendur læri að elska bóklestur (Atwell, 2007, 

bls. 13-21). 

Barnabækur eru lykillinn að lestraránægju og eru ekki einungis tæki til lestrarþjálfunar 

heldur gera þær börn einnig læs á samfélag og menningu (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, 

bls. 38). Ekki er nóg að rétta barni bók og ætlast til sjálfvirkrar ánægju. Kenna þarf börnum að 

njóta bókmennta og hvernig við lifum okkur inn í lesturinn. Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) 

segir að kennarar þurfi í raun og veru að breytast í áróðursmeistara. Í því felist að kennarar 

þurfi að kunna að selja þá hugmynd að gaman sé að lesa. Það skipti máli að nemendur sjái 

kennara sína lesa og kennarar þurfa að finna leið til þess að virkja nemendur sem fyrirmyndir 

hvert fyrir annað (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 40). 

Viðhorf kennara til bókmennta skiptir miklu máli. Áhugi er smitandi og er meðal þess sem 

hvetur fólk til þess að leggja sig fram. Ef kennarar hafa ekki áhuga á bókmenntum og viðhorf 

þeirra til bókmennta er neikvætt geta þeir ekki hvatt nokkurn til að lesa. 

Lestrarinnlifun er íslenskt hugtak sem vísar til þess þegar lesari lifir sig inn í aðstæður í 

sögunni. Börn geta tengt sig við aðalpersónuna og í raun liðið „eins og henni“ á meðan lesið 

er. Glaðst þegar sögupersónan eignast nýja vini eða þjáðst þegar eitthvað hræðilegt verður á 

vegi aðalpersónunnar (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 39). Atwell (2006) segir að 

lestrarástand (e. reading zone), sem byggist á innlifun, sé lykillinn að því að nemendur 

kynnist þeim töfrum sem lesturinn er gæddur. Þá taki sjálfvirkur lestur við og lesandinn týni 
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sjálfum sér í lestrinum, lifi sig inn í aðstæður þannig að tími og rúm glatist. Öll kennsla hennar 

miðar því að því að nemendur komist í þetta ástand (Atwell, 2007, bls. 23-24). Krashen 

(2016) segir að rannsóknir á lestraránægju sýni að hún sé grundvöllur öflugrar lestrarfærni. 

Það sem einkenni þann lestur sé síðan flæði (e. flow). Í flæðinu felst að lesari er svo djúpt 

sokkinn í lesturinn að hann verður sjálfvirkur og ekkert annað en hann skiptir máli. Lesari 

tekur ekki eftir umhverfinu í kringum sig (Krashen, 2016, bls. 2). Þar sem rannsóknir sýna að 

lestraránægja tengist aukinni lestrarfærni sterkum böndum hlýtur að skipta máli að í skólum 

sé unnið að því að nemendur nái þessu flæði í lestrinum.  

Atwell (2007) telur eins og fyrr segir að þrír þættir skipti mestu máli til þess að kennsla 

stuðli að lestraránægju. Í fyrsta lagi skiptir frjálst bókaval miklu máli. Atwell gengur svo langt 

að segja að frjálst bókaval eigi að vera réttur hvers barns, frá leikskóla og fram í menntaskóla. 

Áhugasvið eigi að ráða förinni vegna þess að til þess að börn fáist til þess að lesa verði þau að 

langa til þess. Löngunin verði að koma innan frá en ekki vegna þess að einhver segi þeim að 

gera það (Atwell, 2007, bls. 27). 

Rannsóknir á innri og ytri áhugahvöt styðja þessar fullyrðingar. Talað er um að lestur stafi 

af innri áhugahvöt þegar hann stjórnast af vilja lesandans, það er þegar sá sem les finnur þörf 

fyrir það hjá sjálfum sér. Til dæmis vegna þess að honum þykir það skemmtilegt og lesturinn 

lætur honum líða vel. Hins vegar er talað um ytri áhugahvöt þegar ástæða þess að nemandi 

les kemur utan frá. Til dæmis að nemandi les til þess að geðjast foreldrum sínum, fá hrós frá 

kennara eða til þess að vinna keppni (Schaffner, Schiefele, og Ulferts, 2013, bls. 370). 

Rannsóknir sýna fram á að lestraránægja stjórnast að stórum hluta af innri áhugahvöt. Ef ytri 

áhugahvöt stjórnar lestrinum er hins vegar líklegra að lestur á kennslubókum aukist á 

kostnað yndislestrarins. Sömuleiðis er líklegra að nemendur sem lesa vegna þess að þeir vilji 

vinna tiltekna keppni séu ekki með hugann nægilega við lesturinn heldur við það að vinna 

keppnina sem hafi neikvæð áhrif á lesskilning þeirra (Schaffner, Schiefele, og Ulferts, 2013, 

bls. 381). Ytri áhugahvöt getur því að mörgu leyti grafið undan innri áhugahvöt og þykir ekki 

vænleg til árangurs til lengri tíma litið þar sem hvatinn er í raun tímabundinn. Þó ber að hafa 

í huga að ytri áhugahvöt getur komið að góðum notum í vissum tilfellum við 

lestrarhvatningu. Small (2009) bendir til dæmis á að notkun verðlauna geti komið að góðum 

notum fyrir þá nemendur sem hafa litla sem enga lestrargleði. Verðlaunin eru þá notuð til 

þess að koma nemendum á bragðið. Hún bendir á að slíkt sé vandmeðfarið og beri að nota 

þangað til viðhorf nemanda í garð bóklesturs færist í jákvæða átt (bls.29). Sama gæti 

hugsanlega átt sér stað þegar ytri pressa ýtir undir þann vilja sem að innan kemur. Til dæmis 

þegar nemendur eru hvattir til þess að lesa bækur sem þeir vissu ekkert um og uppgötva 

síðar í lestrinum að þær eru merkilegri en þeir héldu í upphafi. 
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Í öðru lagi telur Atwell fjölbreytt úrval bóka vera mikilvæga forsendu bókmennta- og 

lestrarkennslu þar sem frjálst bókaval dugi ekki eitt og sér til. Úrval bóka þurfi að vera 

fjölbreytt þannig að allir finni bók við sitt hæfi (Atwell, 2007, bls. 14). Viðhorf til lesturs er 

samkvæmt þessu þannig að lestur er persónubundinn, öll erum við ólík og misjafnt hvar 

áhugasviðið liggur og hvað höfðar til einstaklingsins.  

Í þriðja lagi fjallar Atwell um mikilvægi notalegs námsumhverfis. Markmið þess er að 

stuðla að því að nemendur komist í lestrarástandið (e.reading zone). Hlutverk kennarans er 

að skapa notalegt námsumhverfi en Atwell bendir á að miklu skipti að nemendum líði vel á 

meðan þeir lesa. Umhverfið þurfi að vera rólegt og bjóði upp á ýmis þægindi. Til dæmis eru 

baunastólar í öllum kennslustofum Atwell þar sem nemendur geta setið við lestur. Hún telur 

einnig gagnlegt að hafa púða og mottur á gólfi fyrir þá nemendu sem kjósa að sitja eða liggja 

á gólfinu á meðan þeir lesa. Viðhorf kennarans til lesturs þarf því að vera þannig að allt sé 

leyfilegt á meðan nemandanum líður vel og hann nær að sökkva sér í lesturinn (Atwell, 

2007,bls. 24).  

Aðgengi að bókum er einnig mikilvægur þáttur í námsumhverfi lestrarkennslunnar. Þetta 

þýðir að bækur eiga að vera sjáanlegar í öllum kennslustofum. Í skólastofum CTL skóla Atwell 

sjá kennarar um það að fjölbreyttar skáldsögur séu til staðar í kennslustofunni. Nemendur sjá 

síðan um að stilla upp sínum uppáhaldsbókum, í tiltekinni hillu í kennslustofunni, sem þeir 

mæla með fyrir bekkjarfélaga sína (Atwell, 2007, bls. 33). 

Úttekt á íslenskukennslu í framhaldsskólum frá árinu 2011 leiddi í ljós að mikilvægt væri 

að huga að því að námsumhverfi nemenda væri lestrarvænt (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

Ragnheiður Margrét Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2011, bls.54). Til þess að 

skapa slíkt námsumhverfi þurfa bækur sem höfða til nemenda, þá einkum barna- og 

ungmennabækur, að vera sýnilegar í kennslustofum. 

4.3 Bókaval 

Bókmennta- og lestrarkennsla hlýtur að grundvallast á því að texti sé notaður við kennsluna. 

Ef kennslan á að stuðla að lestraránægju eru barna og unglingabækur nauðsynlegt 

kennslugagn (Atwell, 2007, bls. 14). Fleiri benda á að barna- og unglingabækur eða aðrar 

nútímabókmenntir henti vel til kennslu en þá skiptir máli að þær séu vel valdar (Dagný 

Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 127). 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) bendir á að margt þurfi að hafa í huga þegar valdar eru 

barna- og unglingabókmenntir fyrir börn. Varhugavert sé að halda það að börnum þyki 

sjálfkrafa þær bækur skemmtilegar sem foreldrar þeirra eða kennarar lásu sem börn. Hún 

bendir á að til séu klassísk skáldverk sem eigi alltaf jafn vel við en önnur geri það ekki. 

Viðhorf og gildismat sé ólíkt milli kynslóða þar sem það breytist í takt við tímann. Börn þurfa 
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að lesa um sinn raunveruleika og því þarf að gefa því gaum þegar bók er valin. Hún segir 

jafnframt að barnabækur séu í eðli sínu nostalgískar en gefa þurfi nemendum tækifæri til 

þess að skapa sína eigin nostalgíu. Þó að skáldverk höfði til kennarans þá þýðir það alls ekki 

að það höfði til nemandans sem er af allt annarri kynslóð. Því er mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um þetta þegar þeir velja bækur fyrir nemendur sína (bls. 39-40).  

Kennarar þurfa einnig að vera óhræddir við að tileinka sér nýjungar. Hafa þarf í huga 

hvort bókin sé ný og falli að áhugasviði nemenda. Þetta krefst þess að kennarar fylgist vel 

með þróun í útgáfu barna- og unglingabókmennta (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 39-

40). Það er því ljóst að kennarar þurfa að hafa puttann á púlsinum til þess að vera nær því 

markmiði að velja bók sem hentar vel hvort sem þeir eru að velja fyrir heilan nemendahóp 

eða aðstoða einstaka nemendur við val á skáldsögu. Þó svo að áherslan krefjist frekar mikils 

af kennaranum hlýtur það að vera þess virði þegar haft er í huga að líklegt er að lestrargleði 

komi fram hjá nemanda þegar hann getur tengt lesturinn við eigið líf, mátað sig við það sem 

lesið er og lært af því (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls.78). 

4.4 Umræður um bækur sem hluti af bókmenntakennslu 

Rík ástæða er til þess að gefa umræðum gaum við bókmennta- og lestrarkennslu. Auka þarf 

lestur bókmennta og umfjöllum um þær í skólum þar sem það hefur sýnt sig að þar sem 

áherslum hefur verið breytt í kennslu á þá leið að skyldulestrarbókum var fjölgað, jókst áhugi 

og frjáls bóklestur hjá nemendum (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, bls. 24). Rannsóknir sýna 

einnig að umræður í litlum hópum, til dæmis í formi bókaklúbba og umræður í heilum bekk 

um bókmenntir, hafa jákvæð áhrif á lesskilning (Nystrand, 2006). Didau (2014) segir að ein 

árangursríkasta leiðin að því að fá alla nemendur til þess að lesa snúist um það að gefa 

nemendum tækifæri til þess að tala um það sem þeir lesa. Samtal þurfi að eiga sér stað, til 

dæmis milli kennara og nemenda þar sem nemandi fær tækifæri til þess að segja frá því sem 

hann er að lesa. Þetta sé leið til þess að vekja áhuga á lestri. Nota eigi umræður til þess að 

nemendur fái tækifæri til að kynna það sem þeim þykir skemmtilegt og áhugavert (bls.128).  

Umræður örva vitsmuna- og félagslegan þroska. Það að tala um hlutina getur hjálpað 

okkur að hugsa og skilja. Að taka þátt í þýðingarmiklum samræðum getur þar að auki breytt 

því hvernig við hugsum. Við getum lært eitthvað nýtt af því að tala við einhvern, getum skilið 

ákveðið málefni betur eða jafnvel skipt um skoðun um tiltekið málefni eftir að hafa rætt við 

einhvern. Auk þess ýta umræður undir það að nemendur taki virkan þátt í kennslustundum 

(Dideu, 2014, bls. 73). Með því að færa umræður inn í kennslustofuna og gefa þar með 

nemendum tækifæri til þess að ræða við bæði kennarann og samnemendur sína geta þeir því 

miðlað áfram þekkingu og skoðunum, viðrað hugmyndir og þannig lært eitthvað nýtt. 
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Brynhildur Þórarinsdóttir (2015a) bendir á að rannsóknir á lestrarvenjum íslenskra barna 

sýni að þau standi ekki vel að vígi þegar rætt er um bækur. Ef árangur íslenskra barna er 

borinn saman við dönsk grunnskólabörn, kemur fram að dönsk börn eru betri en íslensk í því 

að tjá sig um það sem þau lesa. Brynhildur viðrar þá skoðun að auka þurfi vægi umræðna í 

skólum. Hún nefnir að bókaklúbbar eða leshringir gætu verið leið til þess bæði að þjálfa 

nemendur í því að ræða um bækur og til þess að kveikja áhuga nemenda á lestri, því að 

lestraráhugi sé smitandi (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015a, bls. 23). 

Bókaspjall (e. booktalk) er ákveðið fyrirkomulag í kennslu, í raun verkefni, sem byggist á 

því að þjálfa nemendur í því að tala um bækur. Bókaspjall svipar til bókaklúbba og leshringa 

en megináhersla spjallsins er þó að nemendur kynni bækur fyrir hvort öðru og þjálfast þannig 

í því að tala um bækur. Bókaspjall gengur út á það að nemendur segja frá þeirri bók sem að 

þeir eru að lesa í yndislestri hverju sinni. Verkefnið er kynning sem miðar að því að skapa 

vettvang fyrir nemendur í skólastarfinu þar sem þeir fá tækifæri til þess að tjá sig um 

bókmenntir sem þeim þykja skemmtilegar og vilja mæla með fyrir samnemendur sína. 

Spjallið einskorðast ekki við nemendurna en kennari getur einnig tekið þátt í þessum 

umræðum og sagt nemendum sínum frá bók sem hann er að lesa og vill mæla með (Atwell, 

2007 bls. 67-68). 

Bókaspjallið fer þannig fram að sá sem talar kemur sér vel fyrir. Hann segir til dæmis frá 

aðalpersónu sögunnar, hver hún er og hvað hún gerir. Hann fjallar um það hvers konar bók 

er til umræðu, hvort bókin sé til dæmis spennusaga eða ástarsaga, segir frá sögusviði og 

öðrum atriðum sem hann telur skipta máli fyrir þá sem á heyra. Sá sem segir frá bók greinir 

einnig frá því hvað það var við bókina sem hreif hann og gefur bókinni einkunn sem er 

rökstudd með frásögn af því sem hreif hann og hélt honum við lesturinn (Atwell, 2007 bls. 

67-68 ). Bókaspjall er því dæmi um verkefni sem hægt er að nýta sem einn lið í kennslu þar 

sem unnið er markvisst að því að vekja athygli á bókmenntum, virkja nemendur sem 

lestarfyrirmyndir fyrir hvert annað, hvetja nemendur til lestrar og stuðla að lestraránægju. 
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5 Staða íslenskra skólabókasafna  

Tilvist skólabókasafna í íslenskum grunnskólum var tryggð með lagabreytingum árið 2011 á 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og má nú finna í 20. gr. grunnskólalaga. Í lagagreininni 

kemur fram að gert er ráð fyrir því að allir íslenskir grunnskólar hafi skólabókasafn eða skuli 

að minnsta kosti sjá til þess að nemendur og kennarar hafi aðgang að slíku safni. 

Skólabókasöfnin eiga að vera upplýsingamiðstöðvar fyrir nemendur jafnt sem kennara, búin 

bókum, mynd- og hljóðritum ásamt öllum öðrum safnkosti sem tengist námsgreinum og 

námsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Í hluta greinasviða í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er vísað til skólabókasafna 

undir greinasviðinu upplýsinga- og tæknimennt. Lítillega er minnst á skólasöfnin í hluta 

samfélagsfræðigreina en í undirkaflanum Kennsluhættir og námsmat í samfélagsgreinum 

kemur fram að mikilvægt sé að nemendur læri að nota skólasafnið við heimildaleit 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013,bls. 204). Í hluta upplýsinga- og tæknimenntar kemur fram 

að skólasafnsfræði falli undir greinasviðið. Fjallað er um skólasafnið sem upplýsingamiðstöð 

skólanna þar sem unnið skuli að bættri menntun nemenda. Skólabókasöfn eiga ekki einungis 

að vera staðir þar sem nemendur og kennarar geta nálgast bækur. Safnið á líka að vera 

vinnustaður þar sem nemendur geta unnið verkefni og námsgreinar og námssvið eru 

samþætt. Þar eiga að vera gögn og tæki sem nemendur geta notað með ýmsu móti í náminu. 

Skólabókasafnið á að vera vettvangur til þess að efla læsi nemenda í víðum skilningi og þjálfa 

þá í að beita upplýsingatækni til þess (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls.225). Á 

skólabókasafninu eiga nemendur að þjálfast í því að vinna sjálfstætt, afla þekkingar, meta 

hana með gagnrýnum augum og skapa þannig eigin merkingu sem þeir miðla síðan áfram á 

fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 228). 

Áhugavert er að ekki er fjallað um bókasafnið sem stað þar sem stuðlað er að lestrargleði 

nemenda. Áherslan virðist einskorðast við það að bókasafnið eigi að vera upplýsingamiðstöð. 

Lestrargleði skiptir máli þar sem lestraráhugi eflir lesskilning og öfugt, skilningur eykur einnig 

áhuga. Því er mikilvægt að námsumhverfið sé nýtt til lestrarhvatningar og þar er bókasafnið 

ekki undanskilið (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 75).  

Einnig hefur verið deilt um það erlendis hvort gagnlegt sé að blanda saman bókasafni og 

tölvuveri. Í því sambandi er bent á að ef slíkt sé gert þurfi að minnsta kosti að vanda vel til 

verka þar sem starfssemin sé ólík. Til þess þarf því góða aðstöðu og menntaða 

skólabókasafnsfræðinga (Dagný Kristjánsdóttir, o.fl., 2018, bls. 91). 

Skólinn á að vera staður þar sem börn geta orðið sér úti um bækur. Rannsókn byggð á 

niðurstöðum alþjóðlega lestrarprófsins PIRLS sýndi að fátækt hefur sterkt forspárgildi fyrir 

lélega lestrarfærni. Sama rannsókn sýndi þó að þar sem skólabókasöfn voru til staðar, 
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skólasöfn með að minnsta kosti 500 bókum, mátti nánast segja að áhrif þess að vera fátækur 

jöfnuðust út. Bækur eru dýrar og því að ákveðnu leyti munaðarvara fyrir þá sem hafa lítið á 

milli handanna. Því skiptir miklu fyrir fátæk börn, sem hafa minna aðgengi að bókum en þeir 

sem efnaðir eru, að hafa aðgang að skólabókasafni. Þar hafa þau aðgang að bókum sem ekki 

eru til heima hjá þeim og lesa því meira en annars (Krashen, 2016, bls. 4-5) 

Rannsóknir á íslenskum skólabókasöfnum undanfarinn áratug leiða í ljós að verulegur 

fjárskortur háir skólabókasöfnunum. Þar ber helst að nefna rannsókn Brynhildar 

Þórarinsdóttur frá árinu 2011 en Brynhildur rannsakaði stöðu skólabókasafna á árunum eftir 

efnahagshrunið, árið 2008. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stöðu 

skólabókasafnanna eftir hrun. Notað var tilviljunarúrtak með tíu grunnskólum en einn skóli 

var tekinn út vegna sérstöðu hans. Þátttökuskólarnir áttu það sameiginlegt að hafa fengið 

fyrstu úthlutun, 30.000 kr. úr skólasafnasjóði Félags íslenskra bókaútgefenda. Úrtakið var 

fjölbreytt og náði til skóla úr öllum landshlutum og í ólíkum sveitarfélögum. Í sumum 

skólanna var sérstakt skólasafn en í öðrum var bókasafnið samþætt almenningsbókasafni 

staðarins (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011). 

Niðurstöður voru sláandi og leiddi rannsóknin í ljós að niðurskurður til skólabókasafna á 

árunum eftir hrun var gífurlegur, að minnsta kosti 50% eða meira. Ástandið var það slæmt 

árið 2009, ári eftir hrun, að í einum skólanna fékk skólabókasafnið ekkert fjármagn. Fram 

kom að árið 2007 hefði meðalskóli með um það bil 400-450 nemendur fengið um 700-750 

þúsund krónur árlega til bókakaupa en árið 2011 var sú fjárhæð komin niður í 350.000 

krónur. Til viðmiðunar má benda á að verð barnabóka hækkaði á sama tíma um 28% 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011). Hrunið tók toll af skólabókasöfnum. Fjármagn til þeirra var 

skorið niður, opnunartími safnanna var styttur og starfsfólki á söfnunum fækkaði. Ekkert 

bókasafnanna hafði, samkvæmt rannsókn Brynhildar, endurheimt fyrri fjárhæðir til 

bókakaupa á rannsóknartímabilinu 2009-2011. Í rannsókninni kom fram að hagræðing 

bitnaði mest á innkaupum á barnabókmenntum til yndislestrar en viðmælendur 

rannsóknarinnar voru sammála um að gulrótina vantaði þegar engar nýjar bækur væru til. 

Venjulegt safn gat eftir hrun keypt um það bil 125-130 færri bækur á ári en áður. Þannig 

bitnaði hagræðingin á nemendum og lestrarvenjum þeirra. Viðhorf til mikilvægis nýrra 

bókmennta fyrir börn endurspeglast í því að mikill meirihluti skólabókasafnanna nýtti 30.000 

króna styrkinn frá Félagi íslenskra bókaútgefenda til kaupa á nýjum barnabókum (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2011). 

Athyglisvert er að svo virðist vera að brottnám ákvæðis í lögum um skyldu skóla til þess 

að starfrækja skólabókasafn hafi gert mikinn skaða sem ekki hafi enn tekist að bæta. 

Brottnám ákvæðisins sem hafði verið inni í lögum um grunnskóla frá árinu 1974 til ársins 

2008, virðist hafa gefið sveitarfélögunum svigrúm til þess að skera niður fjárveitingar til 
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skólabókasafnanna. Fram kemur þó í máli viðmælenda Brynhildar að öll hagræðing tengd 

skólabókasöfnunum var gegn vilja stjórnenda skólanna en var hins vegar talin ill nauðsyn 

sökum fjárskorts. Lagaákvæðið kom síðan aftur inn í lög árið 2011 eftir mikla gagnrýni 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011). 

Efnahagskreppan fór illa með skólabókasöfnin og árið 2015 benti margt til þess að þau 

ættu enn erfitt uppdráttar. Brynhildur Þórarinsdóttir (2015b) fylgdi eftir fyrri rannsókn sinni 

og skoðaði hvort staða skólabókasafna væri betri á tímum góðæris, árið 2015. Þá hafði hún 

samband við sömu þátttökuskóla og í fyrri rannsókn hennar frá árinu 2011. Niðurstaðan var 

sú að að ekki hefði mikið breyst á þessum fjórum árum. Staða skólabókasafnanna væri enn 

slæm og starfsmenn skólabókasafna teldu sig ekki fá nægilegt fé til þess að starfrækja 

bókasöfn eins og best yrði á kosið. Enn væri langt í land og þar bæri enn að nefna að fé til 

innkaupa á nýjum bókum dygði ekki til (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015b). 

Niðurstaða Brynhildar var sú að söfnin fengju örlítið meira fjármagn en árið 2011 en þó 

ekki nægilegt til þess að fylgja verðþróun á barnabókum, en bækur hækkuðu í verði um 13% 

á árunum 2011-2015. Staðan væri enn sú að skólabókasöfn væru fjársvelt. Dæmi eru um að 

safn hafi fengið hækkun sem nemur um 25 þúsund krónum síðan árið 2011 og hefði árið 

2015, þegar síðari rannsóknin var gerð, 355.000 kr. til umráða. Brynhildur tekur fram í 

greininni að með tilliti til vísitölubreytinga ætti framlagið að vera um milljón til þess að 

samsvara framlaginu fyrir hrun (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015b). 

Margrét Tryggvadóttir (2017) sem fjallaði um umhverfi íslenskra barnabóka á Íslandi í 

meistararitgerð sinni komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að íslensk skólabókasöfn eigi 

enn undir höggi að sækja. Nauðsynlegt væri að efla þau þar sem árangursríkasta leiðin til 

þess að koma barnabókmenntum til barna sé að efla skólabókasöfn. Nauðsynlegt sé að þau 

fái nægt fé til innkaupa og reksturs þar sem skólabókasöfn eigi að vera staður þar sem 

fagfólk starfi með venjulegan opnunartíma og nóg af bókum (Margrét Tryggvadóttir, 2017).  

Opinber umræða um stöðu skólabókasafnanna hefur aukist undanfarin tvö ár. Meðal 

annars gagnrýndi félag fagfólks á skólabókasöfnum lestrarátakið Þjóðarsáttmáli um læsi fyrir 

það að halda skólabókasöfnunum algjörlega utan við herferðina. Töldu þau slíkt vera 

varhugavert sökum þess að skólabókasöfnin sárvantaði fjármagn til bókakaupa. Gagnrýnin 

snerist að auki um það að regluverk vanti um fjárveitingar til skólabókasafnanna. Staðan væri 

sú að hvert sveitarfélag ræður hversu mikið fjármagn fer til skólanna og það væri síðan sett í 

hendur skólastjórnenda hvers skóla hversu miklu fjármangi verði veitt til skólabókasafnanna. 

Staða safnanna sé þess vegna gjörólík eftir sveitarfélögum og því sitji ekki allir íslenskir 

grunnskólanemendur við sama borð (Sveinn Arnarson, 2017). 

Umhverfi fyrir útgáfu barnabóka hérlendis hefur einnig verið víða gagnrýnt fyrir það að 

opinberir aðilar standi ekki fyrir öflugum aðgerðum til stuðnings útgáfu barnabókmennta. 
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Flestir eru sammála um að slíkt sé varhugavert þar sem hluti af vanda skólabókasafnanna sé 

sá að ekki nægilega margar barnabækur eru gefnar út árlega til þess að anna eftirspurn 

nemenda eftir nýjum bókum. Þessi skortur á stuðningi leiði til þess að barnabókaútgáfa á 

Íslandi eigi erfitt uppdráttar sem setur skólabókasöfnunum ákveðnar skorður við innkaup á 

barnabókum (Margrét Tryggvadóttir, 2017). Fleiri hafa tekið undir þetta sjónarmið en þó ber 

að geta að efling íslenskra barnabókmennta hefur verið í stefnuskrá Miðstöðvar íslenskra 

bókmennta í þó nokkurn tíma (Miðstöð íslenskra bókmennta, e.d.-c). 

Staða skólabókasafna hefur því verið mikið gagnrýnd og margir lýst yfir áhyggjum sínum 

varðandi stöðu mála. Þó virðist vera að rofa til. Nú nýverið lagði Lilja M. Alfreðsdóttir, 

mennta- og menningarmálaráðherra, fram þingsályktunartillögu þar sem sagt er frá 

aðgerðaráætlun sem miðar að því að styrkja stoðir íslenskrar tungu. Þar er kallað eftir 

vitundarvakningu. Aðstæður eru taldar aðkallandi þar sem merki eru um að enska sé að 

hasla sér völl hér á landi á kostnað íslenskrar tungu. Þar að auki hrakar lestrarfærni og 

lesskilningi íslenskra nemenda sem er talið mikið áhyggjuefni. Fram kemur að lestrarfærni sé 

gífurlega mikilvæg þar sem hún sé bæði forsenda virkrar þátttöku í samfélaginu ásamt því að 

hafa bein áhrif á námsframvindu. Sagt er frá því að slakur lesskilningur hafi neikvæð áhrif á 

námsframvindu sem síðan hefur áhrif á atvinnutækifæri nemenda síðar meir (Þingskjal 

nr.631/2018-2019). 

Í þingsályktunartillögunni eru lagðar til aðgerðir í 22 liðum sem snerta flestar hliðar 

samfélagsins. Mikilvægi læsis og skólabókasöfn eru tveir liðir í aðgerðaráætlun hins 

opinbera. Fyrir það fyrsta er stefnt að því að halda áfram vinnu að verkefnum í anda 

sáttmálans; Þjóðarsáttmáli um læsi. Sá sáttmáli var samþykktur árið 2015 og hefur það að 

markmiði að við lok grunnskólans eigi allir nemendur að geta lesið sér til gagns. Hvað varðar 

skólabókasöfnin er kallað eftir samstöðu ríkis og sveitarfélaga um það að stórefla 

skólabókasöfnin á faglegum grunni. Þar eigi að starfa menntað starfsfólk, afgreiðslutími skuli 

vera rúmur, tæknibúnaður við hæfi og bókakostur mikill og góður. Kallað er eftir sérstöku 

samstarfsverkefni stjórnvalda með ýmsum hagsmunaaðilum með það að markmiði að auka 

aðgengi nemenda að nýju og fjölbreyttu lesefni á íslensku (Þingskjal nr.631/2018-2019). Árið 

2018 voru í fyrsta skipti veittir styrkir til útgáfu vandaðra, myndskreyttra bóka fyrir börn og 

ungmenni úr útgáfustyrktarsjóði Miðstöðvar íslenskra bókmennta, en átján bókatitlar hlutu 

styrk úr sjóðnum (Miðstöð íslenskra bókmennta, e.d.-b). Haustið 2019 var síðan einnig settur 

á stofn nýr sjóður barna-og ungmennabóka en sjóðurinn er einnig í umsjón Miðstöðvar 

íslenskra bókmennta. Markmið sjóðsins er að auka og styðja við útgáfu vandaðra barna og 

unglingabóka sem skrifaðar eru á íslensku (Miðstöð íslenskra bókmennta, e.d.-a).  

Af ofangreindu er ljóst að rannsóknir á ástandi og aðbúnaði skólabókasafnanna sýna 

fremur svarta mynd af stöðu mála. Vandinn liggur í skorti á fjármagni sem hefur áhrif á 
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stöðugildi og bókakost safnanna. Hins vegar er orðræða í þjóðfélaginu á þann veg að 

samhugur er um það að efla þurfi skólabókasöfnin og ber þingsályktunartillaga mennta- og 

meningarmálaráðherra þess merki að bjartari tímar séu framundan. 
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6 Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 

Annað meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig þeir þættir, sem gengið er út 

frá að skipti máli til þess að skapa lestrarhvetjandi námsumhverfi, birtast í íslensku 

skólastarfi. Til að leita svara við þeirri spurningu er stuðst við gagnasafn rannsóknarinnar 

Íslenska sem námsgrein og kennslustunga sem gengur gjarnan undir nafninu ÍNOK 

rannsóknin. Gagnasafnið er stórt en rannsóknin er viðamikil rannsókn á íslenskukennslu og 

stöðu hennar innan íslenskra grunn- og framhaldsskóla. Rannsóknin var vistuð hjá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands en fól í sér samstarf háskóla og fræðasviða en kennarar á 

sviði íslensku og bókmennta við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og 

Hugvísindasvið Háskóla Íslands komu að rannsókninni.  

Rannsókninni lauk formlega með útgáfu bókarinnar Íslenska í grunnskólum og 

framhaldsskólum haustið 2018 en niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í því riti. 

Ritstjórar þess eru Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson en höfundar efnis 

Kristján Jóhann Jónsson, Ásgrímur Angantýsson, Brynhildur Þórarinsdóttir, Dagný 

Kristjánsdóttir, Finnur Friðriksson, Jón Yngvi Jóhannsson og Sigurður Konráðsson. Rannsóknin 

varð síðan útgangspunktur ráðstefnunnar Áfram íslenska í Hörpu þann 1. apríl síðastliðinn. 

Ráðstefnan var jafnframt upphaf aðgerða til að efla íslenskukennslu á öllum skólastigum en 

það markmið er liður í áætlun stefnumótunar stjórnvalda sem miðar að því að styrkja stöðu 

íslensks máls. Hún var skipulögð af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samstarfi við 

Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Kennarasamband Íslands og Samband íslenskra 

sveitarfélaga (Stjórnarráðið, 2019). 

6.1 Markmið 

Markmið ÍNOK rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að varpa ljósi á stöðu íslenskunnar í 

grunn- og framhaldsskólum, bæði sem kennslugreinar og kennslutungu, með því að rýna í 

stefnumörkun, námsefni, starfshætti og viðhorf stjórnenda, kennara og nemenda þeirra. Í 

öðru lagi var markmiðið að nýta niðurstöðurnar sem undirstöðu fyrir þróunarstarf í skólum 

og kennaramenntun. Helstu rannsóknarspurningar ÍNOK rannsóknarinnar voru þrjár: 

• Hvaða þekkingu og færni er mest lagt upp úr í íslensku í skólakerfi okkar? 

• Að hvaða marki samræmist veruleiki kennslustofunnar hugmyndum skólayfirvalda um 

nám og kennslu íslensku sem móðurmáls? 

• Að hvaða marki mætir íslenska kröfum kennara og nemenda sem öflug kennslutunga í 

grunn- og framhaldsskólum? (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018,bls.13) 
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Rannsóknarefnið er víðtækt og því var verkefninu skipt í fimm meginsvið. Þessi skipting á 

viðfangsefninu íslenska er sótt í Aðalnámskrá grunnskóla þar sem íslenskukennslu er skipt 

upp í eftirfarandi meginsvið: 

• Talað mál og hlustun 

• Lestur 

• Bókmenntir 

• Ritun og stafsetning 

• Málfræði 

Hvert svið var með sitt markmið og rannsóknarspurningar en einnig var lagt upp með 

stefnutengd markmið sem gengu þvert á öll sviðin. Þegar kom að því að afla gagna fyrir 

rannsóknina var leitast við að ná þeim markmiðum sem sett voru fram á hverju sviði og fá 

þannig heildstæða lýsingu á stöðu mála. Þar að auki var mikið lagt upp úr því að skoða 

námsefni og kennsluaðferðir í þeirri von að kortleggja mætti þá þekkingu og færni sem mest 

væri lagt upp úr á hverju sviði fyrir sig (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 28). 

Hér á eftir verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og þá aðferðafræði sem hún 

byggir á og tengist þessu verki. 

6.2 Gagnaöflun 

Rannsóknarsnið ÍNOK rannsóknarinnar er eigindlegt og gagnaöflun fór fram í formi viðtala og 

vettvangsathugana en kennsluáætlunum í íslensku var einnig safnað. Gagnasöfnun hófst 

haustið 2013 og lauk 2015, á meðan gagnaúrvinnslu lauk haustið 2016. Mest var lagt upp úr 

gagnasöfnun á grunnskólastiginu en rannsóknin tók bæði til grunn- og framhaldsskóla. Í ljósi 

umfangs og mikilvægis rannsóknarinnar var lögð áhersla á að vel væri staðið að gagnaöflun. 

Allar gerðir viðtala og vettvangslýsinga voru forprófaðar í tveimur skólum áður en eiginleg 

gagnasöfnun hófst. Eyðublöð fyrir vettvangslýsingar og formleg uppbygging viðtalsramma 

rannsóknarinnar voru fengin að láni frá annarri umfangsmikilli rannsókn á starfsháttum í 

grunnskólum með leyfi verkefnastjórnar hennar (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018). 

Rannsóknartækin mótuðust vissulega síðan innan rannsóknarhópsins en það er trú hópsins 

að með þessu móti sé auðveldara að bera saman rannsóknarniðurstöður ásamt því að stuðla 

að markvissri umræðu fræðimanna á sviði menntamála á Íslandi (Ásgrímur Angantýsson, 

2018, bls. 27-28). 

Í þessari ritgerð er stuðst við tvenns konar gögn úr gagnasafni ÍNOK rannsóknarinnar. 

Annars vegar eru það viðtöl við kennara og stjórnendur í grunnskólum. Þar var leitast við að 

greina viðhorf kennara til bóklesturs og áherslur þeirra í lestrar- og bókmenntakennslu. 

Viðtöl við skólastjórnendur voru einnig greind í þeim tilgangi að fá innsýn í hver staða 

skólabókasafnanna væri. Hins vegar var sá þáttur vettvangsathugana skoðaður sem sneri að 
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aðbúnaði í skólastofum. Vísað er til ritsins Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum þar 

sem hægt er að finna bæði viðtalsramma fyrir viðtöl við kennara og stjórnendur ásamt formi 

vettvangslýsinga. 

Í þessu verki voru þemu greind út frá viðtölum og vettvangslýsingum og unnið út frá þeim 

og þannig leitast við að sjá hvernig þeir þættir sem taldir eru skipta máli fyrir lestrarhvetjandi 

námsumhverfi birtast í íslenskum grunnskólum. 

6.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir í rannsóknina með lagskiptu slembiúrtaki en níu grunnskólar og 

fimm framhaldsskólar tóku þátt. Grunnskólarnir voru í raun ellefu talsins þar sem tveir af 

skólunum voru skólar innan hverfis sem skipta með sér kennslu yngri og eldri barna. Þessir 

skólar voru taldir sem einn skóli í gagnaúrvinnslunnni. Ákveðið var að átta skólar skyldu vera 

á höfuðborgarsvæðinu en sex á landsbyggðinni. Ástæða þess var einkum hagkvæmni en 

rannsakendur vildu einnig fá fjölbreytilegar gerðir af skólum. Þeir bekkir sem urðu fyrir valinu 

voru 3., 6. og 9. bekkur í grunnskólum en 1. og 3. ár í framhaldsskóla (Ásgrímur Angantýsson 

o.fl., 2018, bls.29-30).  

Ásgrímur Angantýsson o.fl. (2018) gera grein fyrir þeim annmörkum að úrtakið sé fremur 

lítið þegar litið er til þess að fjöldi grunn- og framhaldsskóla á landinu öllu eru 175 talsins og 

því sé alhæfingargildi rannsóknarinnar fremur takmarkað. Hins vegar er bent á það að ekki sé 

verið að gera tilraun til þess að alhæfa neitt út frá rannsókninni. Þó gefi niðurstöður hennar 

mikilvægar upplýsingar um stöðu íslenskunnar í skólakerfinu ásamt því að vekja upp margar 

áhugaverðar spurningar (bls.30). 

Í ÍNOK rannsókninni var notast við skammstafanirnar G fyrir grunnskóla og F fyrir 

framhaldsskóla við gagnaúrvinnslu. Bókstöfunum A,B,C o.s.frv. var síðan skeytt fyrir aftan 

samkvæmt þeirri röð sem skólarnir voru heimsóttir. Þar sem einungis er stuðst við þann 

hluta gagnasafnsins sem snýr að grunnskólum er einungis gerð grein fyrir þeim 

skammstöfunum hér í þessu verki. Þeir eru eftirfarandi: 

• GA 

• GB,GC 

• GD 

• GE 

• GF 

• GG 

• GH 

• GI 

• GK,GL (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 30) 
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6.2.2 Viðtöl 

Tekin voru viðtöl við nemendur, skólastjóra og kennara sem voru ýmist umsjónarkennarar 

eða íslenskukennarar en það fór eftir því hvaða aldursstigi þeir kenndu, í öllum 

grunnskólunum. Viðtöl við skólastjórnendur voru um það bil 30 mínútna löng en viðtöl við 

íslenskukennara/ umsjónarkennara voru um það bil 50-60 mínútur. Þeir kennarar sem fóru í 

viðtal voru þeir sömu og rannsakendur höfðu fylgst með yfir daginn. Valdir voru fjórir 

sjálfboðaliðar úr 6. og 9. bekk en hópviðtöl voru tekin við nemendur og stóðu þau yfir í 20-30 

mínútur í senn. Umhverfi og aðstæður viðtala voru allar svipaðar, oftast á skrifstofu eða litlu 

fundarherbergi í einstaklingsviðtölum. Kennslustofur voru nýttar fyrir hópviðtöl. Viðtölin 

voru síðan afrituð eftir hljóðupptökum. Viðtölin voru alls 34 talsins (Ásgrímur Angantýsson 

o.fl., bls. 34). Í þessu verkefni er einungis stuðst við þau gögn sem söfnuðust úr viðtölum við 

skólastjórnendur og kennara í grunnskólum. Þau viðtöl sem koma úr ÍNOK rannsókninni sem 

þetta verkefnið byggir á eru því 23 talsins. 

6.2.3 Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir voru framkvæmdar þannig að rannsakendur fylgdu íslenskukennara eða 

umsjónarkennara heilan skóladag ásamt tveimur bekkjardeildum, ýmist 3., 6. eða 9. bekk. 

Vettvangsathuganir í grunnskólanum fóru þannig fram að rannsakendur fengu sér sæti aftast 

í kennslustofunni með tölvu þar sem þeir skráðu vettvangslýsingarnar beint. 

Skráningarformið hófst á almennri lýsingu á skólastofunni, skipulagi, borðauppröðun, 

tæknibúnaði, myndum, veggtextum, o.s. frv. Síðan tók við atvikslýsing, nákvæmlega 

sundurliðuð og tímasett; hvað nemendur og kennari sögðu og gerðu í kennslustundinni. 

Skráningar á vettvangslýsingum voru ekki áreiðanleikaprófaðar með kerfisbundinni skráningu 

tveggja eða fleiri rannsakenda í sömu kennslustund. Þessum hluta gagnaúrvinnslunnar 

verður því að taka með vissum fyrirvara. Þrátt fyrir það veita þær mikilvægar upplýsingar um 

frágang í kennslustofum (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls.31). 

Í gagnasafni ÍNOK rannsóknarinnar lágu fyrir alls 165 vettvangslýsingar en þar voru 111 

frá grunnskólum. Lágu þær fyrir meðal annars úr íslenskutímum, almennri kennslu yngri 

barna, íþróttum ásamt verk- og listgreinum þar sem þær voru ekki undanskildar í ÍNOK 

rannsókninni, enda þar einnig verið að rannsaka íslensku sem kennslutungu (Ásgrímur 

Angantýsson o.fl., 2018, bls. 33). Í þessu verkefni var hins vegar sjónum einungis beint að 

vettvangslýsingum úr íslenskutímum og almennri kennslu yngri barna þar sem viðfangsefni 

þessa verkefnis er afmarkaðra. Þar sem í þessu verkefni er gengið út frá því að bókakostur í 

skólastofu sé einn þáttur lestrarhvetjandi námsumhverfis var sá liður skráningarblaðanna, 

sem sneri að aðbúnaði í stofunni þá bæði efni í hillum og á veggjum, greindur með það til 

hliðsjónar. 
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7 Viðtöl við kennara 

Hér á eftir verður fjallað um það sem kom fram í einstaklingsviðtölum við ýmist 

íslenskukennara á unglingastigi eða kennara á yngsta stigi grunnskólans. Við gagnaúrvinnslu 

voru eftirfarandi þemu greind: framkvæmd lestrar- og bókmenntakennslu, bókaval, leiðir til 

þess að vekja áhuga á lestri og viðhorf kennara til bóklesturs. Þessir þættir eru meðal þeirra 

sem gengið er út frá í þessu verki að skipti máli fyrir lestrarhvetjandi námsumhverfi. 

Við gagnaúrvinnsluna voru viðtöl við kennara á yngra stigi flokkuð saman, 3. og 6. bekkur 

annars vegar og unglingastigið hins vegar. Þetta var gert til þess að skýra á markvissari hátt 

frá þeim þáttum sem gengið er út frá að skipti máli og snúa að lestrar- og bókmenntakennslu 

og bókakosti í skólastofum. Sömuleiðis gerir þessi aðgreining samanburð á þessum stigum 

mögulegan. 

7.1 Bókmenntakennsla í grunnskólum yngra stig 

7.1.1 Lestrar- og bókmenntakennsla 

Íslenskukennsla á yngsta- og miðstigi var yfirleitt daglega. Erfitt er fyrir kennara á þessum 

stigum að slíta tímann í sundur og tilgreina hversu margar kennslustundir fara í kennslu í 

lestri og bókmenntum þar sem umsjónarkennari sér yfirleitt um að kenna allar námsgreinar á 

þessu aldursstigi. Því kom fram í máli flestra kennara á yngsta- eða miðstigi að þættir 

íslenskukennslunnar verða oft af þessum sökum samofnir hver öðrum. 

Þegar spurt var hvernig lestrarkennsla fari fram hjá kennurum í 3. bekk kemur fram að 

Byrjendalæsi var algengasta lestrarkennsluaðferðin í þátttökuskólunum á yngsta stigi. 

Kennsluaðferðinni er lýst sem heildstæðri kennsluaðferð þar sem barnabækur eru í 

brennidepli. Markmið kennslunnar er að auka lesskilning nemenda og kenna þeim ákveðna 

lestrartækni. Einn kennari segir frá því að bókunum sé fléttað inn í kennslu annarra 

námsgreina eins og til dæmis stærðfræði og náttúrufræði. Þá er ýmist unnið með heila 

barnabók eða textabrot, oft kallaðir gæðatextar. Gæðatextar eru innihaldsríkir textar sem 

unnið er með á fjölbreyttan hátt. Þegar komið er í 3. bekk segja kennarar frá því að 

nemendur læri ákveðna tækni sem til dæmis þeir geti nýtt ef þeir skilja ekki það sem lesið er. 

Einnig er unnið með orð á fjölbreyttan hátt, meðal annars er orð dagsins valið daglega, búnar 

til orðaskjóður og margt annað, í þeim tilgangi að auka orðaforða, kenna lestur og efla 

lesskilning. Í viðtölunum kemur fram að þar sem Byrjendalæsi er notað er ekki stuðst við 

hefðbundnar námsbækur í kennslunni en nálgunin er frekar sú að kennarar geta gripið í þær 

ef þeir telja þörf á. 
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Þegar nemendur eru komnir vel á veg í lestrinum í 6. bekk má greina aukna áherslu frá 

því almenna yfir í það sértækara. Þá er eiginlegri lestrarkennslu að mestu lokið og 

bókmenntakennsla tekin við. Farið er af stað með að vinna með túlkun og hæfni nemenda að 

lesa á milli línanna. Þar að auki er lögð mikil áhersla á að efla lesskilning nemenda. Misjafnt 

er eftir skólum hvernig fyrirkomulag bókmenntakennslunnar er. Kennslunni er ýmist skipt 

niður í tvo fasta tíma vikulega í bókmenntum, kennt í lotum eða að nemendahópnum er 

getuskipt í lestri og bókmenntum. Í viðtölum við kennara í 6. bekk má greina að áherslan 

færist frekar yfir á námsbækur. Hefðbundin vinnubókavinna, endursagnir, 

bókmenntaritgerðir eða bókagagnrýni og að svara lesskilningsspurningum úr texta eru meðal 

þeirra þátta sem koma hvað oftast upp þegar kennarar segja frá því hvernig 

bókmenntakennslan fer fram. Þó eru einnig dæmi um það að kennarar vinni með 

lestrarkennsluaðferðina Orð af orði, sem er ekki jafn bundin námsbókum 

Almennt segjast kennarar ræða við nemendur um bókmenntir að einhverju leyti. Hins 

vegar virðist ekki stefnt markvisst að því í yndislestrarstundum að nemendur fái tækifæri til 

þess að ræða bókmenntirnar sem þeir eru að lesa sér til ánægju. Þær umræður sem vísað er 

til eru yfirleitt kennarastýrðar og snúast um bók sem allur hópurinn les saman. Viðhorf 

kennara virðist vera í þá áttina að búa þurfi til ákveðnar aðstæður þannig að umræður geti 

átt sér stað. Til dæmis nefnir einn umsjónarkennari í 3. bekk að með innleiðingu 

Byrjendalæsis sé slíkt auðveldara því að þá séu nemendur að vinna með sama 

bókmenntatextann. 

V: já, uuu ég held að lesskilningur, hann er, verður kannski svolítið útundan, en 

en hérna, ég held að með svona meiri umræðu, nú kem ég enn að 

Byrjendalæsinu, miðað við það af því að ég hef hérna unnið hinsegin 

R: já 

V: semsagt ekki verið með Byrjendalæsi 

R: já 

V: þá bind ég miklu meiri vonir við að það verði, þau eflist lesskilningurinn 

R: já 

V: af því að þarna er meiri umræða um, við erum öll á sama stað með sama texta 

til að byrja með 

R: já 

V: og þá verður meiri umræða og þá er hægt að kryfja texta miklu betur heldur 

en þegar menn voru á mismunandi stöðum og maður náði ekkert almennilega 

utan um það að að finna hvort að barnið skildi textann 
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Það viðhorf er ríkjandi hjá kennurum að mikilvægt sé að nemendur fái tækifæri til þess að 

túlka og segja frá þeim bókum sem þeir eru að lesa. Hins vegar telja þeir sig líka gera alltof 

lítið af því. Einn kennari sagði frá sögustól sem var nýtilkominn í kennslustofunni: 

V: já það er, allaveganna sko, þú veist eða ég held, ég held sko að ég sé ekki að 

gera nógu mikið af því sko 

R1: nei einmitt já 

V: að láta þau tala 

R1: mm, en þessi stóll hérna út í horni 

V: já hann er alveg nýtilkominn reyndar 

R1: já 

V: en þarna, þetta á að vera sögustóll 

R1: einmitt 

V: já 

R1: það er spennandi 

V: og þá þarna þú veist þegar þú ert búinn að lesa einhverja bók þá mátt þú 

semsagt bjóða einhverjum í, til þín í sögustólinn og segja þeim frá bókinni sem þú 

last 

R1: einmitt, það er skemmtilegt 

V: og það er svona þarna, vonandi líka hefur svona hvetjandi áhrif til þess að láta 

þau lesa, að þau lesi meira 

Í viðtölum við kennara bæði í 3. bekk og 6. bekk kemur fram að heimalestur er helsta 

lestrarþjálfunarleiðin. Í 3. bekk er það fyrirkomulag áberandi að nemendur lesi heima fimm 

sinnum í viku og foreldrar kvitti fyrir lesturinn. Samhliða því eiga nemendur að skrifa niður 

orð úr textanum sem lesinn var. Þeir nemendur sem eru lengra komnir í lestrinum fá að fara 

á bókasafn og velja sér bækur til þess að lesa í hljóði. Yndislestur og heimalestur renna 

þannig saman. Í 6. bekk er heimalestur enn á dagskrá en misjafnt er eftir skólum hvort 

foreldrar kvitta fyrir lesturinn. Í einum skólanna kvitta foreldrar fyrir hjá þeim börnum sem 

þurfa á þjálfuninni að halda en annars er almennt áherslan sú að nemendur haldi sjálfir utan 

um þær bækur sem þeir lesa heima og kennararnir fylgist með því. Þá helst með því að 

nemendur segja kennurunum sínum frá bókunum sem þeir eru að lesa. Allir kennarar segja 

frá því að foreldrar hafi fengið fyrirmæli frá kennurum um það hvernig best sé að haga 

heimalestrinum. Slíkt fer ýmist fram í námskynningum að hausti eða með skriflegum 

leiðbeiningum sem foreldrar fá frá kennara. 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvernig lestur nemenda væri metinn kom í ljós að 

stöðluð próf og skimanir eru helsta matstækið. Tíðni prófa er misjöfn eftir skólum og fer eftir 
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getu nemendanna. Í fyrstu snúast lestrarpróf um atkvæðafjölda á mínútu og lestrarhraða. Í 

einum skólanna fara nemendur í 3. bekk í atkvæðapróf á 6 - 8 vikna fresti. Hraðlestrarpróf 

eru enn til staðar í 6. bekk og almennt eru nemendur lestrarprófaðir á þann hátt þangað til 

þeir ná ákveðinni einkunn sem samkvæmt stöðlum þýðir að nemandi sé fulllæs. Miðað er við 

200 atkvæði á mínútu en í einum skólanna er viðmiðið 220. Þá taka við framsagnarpróf en 

misjafnt er eftir skólum hvort umsjónarkennari sér um þessi próf eða sérkennari. 

Lesskilningspróf eru einnig notuð jafnt og þétt frá 3. bekk og er þá um að ræða stöðluð próf 

sem umsjónarkennarar sjá um að leggja fyrir. Orðarún og Leið til læsis eru meðal þeirra 

lesskilningsprófa sem kennarar segjast nota. 

7.1.2 Bókaval 

Umsjónarkennarar nefndu í viðtölum að eftirfarandi bókatitlar væru nýttir við 

bókmenntakennslu. Þó ber að hafa í huga að í flestum þátttökuskólum var kennt eftir 

aðferðum Byrjendalæsis á yngsta stigi. Kennarar á yngsta stigi voru ekki beðnir um að telja 

upp þær bækur sem að þeir notuðu í kennslunni. Þess vegna spannar eftirfarandi listi 

einungis þær bækur sem kennarar í 6. bekk sögðust nota við bókmenntakennsluna. 

Skinna (1995), Skræða (1995), Grannar (1985), Á ögurstundu (2013), 

Blákápa, Rauðkápa, Grænkápa (1994,1995,1997),  

Strandanornir eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttir (2004), Bróðir minn ljónshjarta 

eftir Astrid Lindgren (1973) og Benjamín dúfa eftir Friðrik Erlingsson (1992). 

Meirihluti bókatitlanna sem kennararnir sögðust nota við bókmenntakennslu eru 

námsbækur sem Menntamálastofnun gefur út. Áhugavert er að einungis þrjár barnabækur 

eru á listanum. Einn kennari sagði frá því að allir nemendur í árganginum læsu bókina 

Strandanornir á meðan annar kennari sagðist hafa lesið bækurnar Bróðir minn ljónshjarta og 

Benjamín dúfu fyrir nemendahópinn sinn í næðisstund. 

7.1.3 Leiðir til þess að vekja áhuga á lestri 

Þegar kemur að þeim aðferðum sem kennarar beita til þess að vekja áhuga nemenda á lestri 

gildir margt það sama um 3. og 6. bekk. Yndislestur er á dagskrá í einhverju formi hjá báðum 

árgöngum í öllum þátttökuskólum. Að jafnaði er haldið dampi í yndislestri í 3. bekk þar sem 

yndislestur er yfirleitt daglega en þegar komið er í 6. bekk virðist aðeins draga úr 

yndislestrinum. Hann er ýmist á dagskrá daglega eða tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Greina 

má í máli þeirra kennara þar sem lesturinn er daglega að þeir reyni að fylgja dagskránni en 

misjafnt sé hvort eitthvað sé lesið. Kennarar nefna í því sambandi að nemendur séu stundum 

lengi að koma sér af stað í lestur eða eru í sífellu að fara á bókasafnið að skipta um bók. Í 

þeim hópi eru yfirleitt nemendur sem eru í vandræðum með lesturinn vegna þess að þeir 
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lesa lítið eða glíma við lestrarörðugleika. Almennt gildir sú regla að nemendur skrifa hjá sér 

hvaða bækur þeir hafa lesið í yndislestri. Kennari fylgist sömuleiðis með hvernig lestrinum 

miðar áfram. Algengt er að nemendur segi kennurum sínum frá bókinni sem þeir hafa 

nýlokið við áður en þeir fara á bókasafnið að velja sér nýja bók. 

Að velja bók eftir áhugasviði er annað ráð sem kennarar segjast nota til þess að vekja 

áhuga nemenda á lestri. Þær bækur eru þá lesnar sem yndislestur en einnig eru dæmi um að 

nemendur fái að velja sér heimalestrarbók sem er notuð við almenna lestrarkennslu á yngsta 

stigi. Einn kennari í 3. bekk segir frá því að valinu sé þá stýrt að því leytinu til að bókum sé 

skipt í þyngdarstig. Þær eru þá flokkaðar í kassa þar sem tíu til fimmtán bækur eru í hverjum 

kassa. Nemendur hafa síðan alveg frjálst val á milli þessara bóka. Misjafnt er hversu oft 

kennararnir fara yfir bækurnar, vikulega eða á tvegga til þriggja vikna fresti. Bækurnar eru 

einnig valdar eftir þemum sem eru hluti af námskrá árgangsins. Að sögn kennarans hefur 

þetta fyrirkomulag virkað hvetjandi fyrir nemendur. 

Þegar nemendur eru komnir í 6. bekk er yndislestrarbókin yfirleitt lesin heima og er valið 

frjálst. Kennarar fylgjast þó með því hvaða nemendur eru að lesa og leiðbeina þeim með 

valið. Fram kemur í viðtölum við kennara að flestir þeirra eru sammála um að nemendur 

þurfi aðstoð við val á bókum en ýmist hjálpa kennaranir sjálfir nemendum að velja bók við 

hæfi eða starfsmaður á bókasafni. Einn kennari í 3. bekk nefnir að nemendur á þessum aldri 

þurfi að læra hvernig eigi að velja bók til þess að koma í veg fyrir það að nemendur velji bók 

vegna þess að kápan sé flott. Þeir þurfi sem sagt að læra að velja bækur sem þeim þykja 

áhugaverðar. Greina má í máli kennara að nemendur í 3. og 6. bekk eru helst í vandræðum 

með það að velja bók sem þeim bæði finnst áhugaverð og hæfir lestrargetu þeirra. Algengt 

vandamál sé að nemendur velji of erfiða bók sem þeir ráða síðan ekki við. Nemendur þurfa 

almennt að gera grein fyrir þeim bókum sem þeir ljúka við að lesa. Misjafnt er að hvernig 

slíkt er gert og hversu ítarlega. Einn kennari segir frá því að nemendur þurfi að segja kennara 

frá því um hvað bókin er áður en þeir sækja sér nýja. Markmiðið með því sé að kanna hvort 

nemandi hafi lesið bókina og hvernig hann hafi skilið það sem hann las. Sömuleiðis segir 

annar kennari frá því að nemendur skrái hjá sér hvaða bækur þeir hafa lokið við með því að 

skrifa bókatitlana niður í þar til gerða stílabók. 

Kennarar nefna sérstakar aðgerðir innan skólanna til að efla lestur og vekja áhuga 

nemenda á lestri. Af viðtölum við kennara á þessu skólastigi að dæma voru ýmis verkefni í 

gangi innan skólanna þegar viðtölin voru tekin. Í einum skóla var í gangi verkefni sem bar 

nafnið „lestrarvinir“ þar sem eldri árgangar lásu fyrir þá yngri. Einn kennari nefndi 

hraðlestrarátak á meðan annar sagði frá lestrarhvetjandi verkefni sem er á dagskrá 

mánaðarlega. Það verkefni gekk út á það að einu sinni í mánuði er settur fastur tími þar sem 

öll kennsla er sett í bið og nemendur, kennarar, stjórnendur og aðrir starfsmenn skólans 
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setjast niður og lesa. Í jólamánuði las síðan allur skólinn saman á sal. Einnig er nokkuð um 

það að þekktir rithöfundar komi í skólann til þess að lesa fyrir nemendur. 

V: og það er náttúrulega frábært þegar það koma einhverjir höfundar og lesa upp 

úr bókum, þeim finnst það rosalega skemmtilegt 

R: finnur þú mun eftir það 

V: já 

R: já 

V: þau vilja lesa þær yfirleitt 

R: já 

V: ef svoleiðis tekst vel sko 

Aðrir kennarar sögðu frá því að bókum væri haldið sérstaklega að nemendum, til dæmis 

væru nemendur hvattir til þess að lesa þegar þeir eiga lausa stund eftir að hafa klárað 

verkefni. 

Kennarar á yngra og miðstigi nefna einnig ýmsar lestrarkeppnir milli árganga sem hluta af 

því að efla lestraráhuga nemenda. Þar sem slíkar keppnir voru í gangi gengu þær út á það að 

nemendur kepptu í því hver las mest. Talið er í bókatitlum, blaðsíðum eða lengd lesturs 

mæld í mínútum. Árangurinn er yfirleitt sýndur sjónrænt á veggjum skólastofunnar, til 

dæmis sem tilbúin bókahilla með miðum sem nemendur hafa límt á hilluna. Miðarnir eru 

renningar sem búið er að klippa út þannig að miðinn lítur út eins og bókakjölur. Þegar 

nemendur ljúka við lestur á bók, skrifa þeir bókatitilinn á renninginn og líma í tilbúnu 

bókahilluna sem prýðir vegg í skólastofunni. Þannig er sá fjöldi bókatitla sem nemendur hafa 

lesið gerður sýnilegur. Í öðrum skólastofum hanga svokallaðir bókaormar þar sem sama 

hugsun býr að baki. Nemendur skrifa bókatitla sem þeir hafa lokið við að lesa, einn titil á 

hvert blað. Blöðunum er síðan raðað saman þannig að úr því verður til ormur.  

Einn skóli stendur framar öðrum í því að gera barnabókum hátt undir höfði í 

skólastofunni. Kennari í skólanum segir frá því í viðtali að það sé gert þannig að barnabækur 

séu valdar eftir þemum og þeim stillt upp í kennslustofunni í nokkra stund. Þemað er valið 

upp úr námskránni og sjá kennararnir um að velja bækur sem tengjast því og stilla þeim upp í 

stofunni. 

Upplestur kennara er síðan enn annar áberandi þáttur sem flestir kennarar nefndu í 

viðtölunum þegar þeir voru spurðir hvernig þeir vekja áhuga nemenda á bóklestri. Kennarar 

lesa bæði fyrir nemendur í kennslustundum eða segja frá því að daglega sé lesin 

framhaldssaga í næðisstundum. Misjafnt er hvaða bækur verða fyrir valinu en einn kennari 

segist velja bækur sem hann hefur lesið fyrir börnin sín. 
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R: já, en hvernig veljið þið bækurnar sem þið lesið upphátt? 

V: já það er nú alltaf svolítill höfuðverkur, ég vel dálítið mikið bækur sem ég hef 

verið að lesa með mínum krökkum, eða þekki sko 

R: já 

V: ég hef hérna haft það fyrir sið að lesa, ég er nú hérna allt sem að krakkarnir 

eru að lesa, þannig að ég er mjög fljót að lesa þannig að 

R: já 

V: mér finnst þessar unglingabækur oft alveg svakalega skemmtilegar, eins og 

núna hérna nýju þarna Grimms systur og svona sem eru svona miðstigsbækur 

7.2 Bókmenntakennsla í grunnskólum á unglingastigi 

7.2.1 Lestrar- og bókmenntakennsla 

Í flestum þátttökuskólum er bókmenntakennsla stærsti þáttur íslenskunkennslunnar á 

unglingastigi. Unnið er með Íslendingasögurnar, nútímabókmenntir og ljóð. Í tveimur 

þátttökuskólum er fyrirkomulag kennslunnar í lotum eða „rúllum“ en þá virðist hlutur 

bókmennta frekar vera til jafns við aðra þætti íslenskukennslunnar. 

Lítið fer fyrir eiginlegum lestrarkennsluaðferðum á unglingastigi. Flestir kennaranna voru 

sammála um að á unglingastigi eigi eiginlegri lestrarkennslu að vera lokið. Í tveimur 

þátttökuskólum er unnið með hugtakaskilningsaðferðir þar sem kenndur var gagnvirkur 

lestur með hjálp kennsluefnisins Orð af orði. Ef formleg lestrarþjálfun var enn til staðar þá 

var slíkt tengt þeim nemendum sem glíma við lestrarörðugleika. Í einum þátttökuskólanna sá 

sérstakur stuðningskennari um lestrarþjálfun fyrir þá nemendur sem lásu hægt en þar var 

meginmarkmið lestrarþjálfunarinnar að auka lestrarhraða hjá nemendunum. 

Fyrirkomulag bókmenntakennslu er mjög svipað hjá þátttökuskólum rannsóknarinnar. Ef 

nemendur lesa kjörbækur fer lesturinn yfirleitt fram heima, stundum í skólanum, og að 

honum loknum skila nemendur einhvers konar lokaafurð, ritgerð eða kynningu á bókinni. Þá 

er ætlast til þess að nemendur beiti þar nokkrum hugtökum úr bókmenntafræði, ræði til 

dæmis um aðalpersónu, tíma, umhverfi og svo framvegis. Valið á kjörbók er háð samþykki 

kennara og er ýmist frjálst eða af lista þar sem nemendur velja eina bók af til dæmis fjórum 

eða fimm. Kennararnir velja síðan bækur sem allur bekkurinn les saman. Almennt eru lesnar 

ein til tvær nútímabækur á ári en misjafnt er hvort sá lestur fer fram heima eða í skólanum. 

Kennari ræðir um bókina við nemendur og í lokin vinna þeir stórt verkefni sem er yfirleitt 

skapandi. Samhliða nútímabókmenntunum er unnið með stutta bókmenntatexta eða 

smásögur. Kennslubækurnar Smásagnasmáræði og Tungufoss eru dæmi um efni sem 

kennarar tóku fram í viðtölum. Í slíkri vinnu svara nemendur spurningum úr sögunni og í 

einum skóla lýkur slíkri bókmenntalotu á lesskilningsprófi.  
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Mismikið er rætt um bókmenntir í skólum og það virðist byggjast á misjöfnum áherslum 

kennara. Nokkrir kennarar sögðust ræða mikið um bókmenntirnar við nemendur á meðan 

aðrir sögðu að umræður skipuðu ekki virðingarsess í kennslunni. Kennarar tengja umræður í 

tíma um bókmenntir helst við kennslu á Íslendingasögunum eða þeim bókmenntum sem 

allur hópurinn les saman. Engin dæmi eru á unglingastigi um að nemendur fái tækifæri til 

þess að ræða saman um yndislestrarbækur. Einn kennari segir frá öðrum kennara sem notar 

þá aðferð að setjast annað slagið niður með nemendum og leyfa þeim að segja hvort öðru 

frá bókinni sem þau eru að lesa. Slíkt hafi virkað mjög vel en kennarinn sjálfur sagðist ekki 

hafa prófað þetta. Þar sem kennarar sögðust ræða mikið um bókmenntirnar var slíkt gert í 

tengslum við kennslu á þeim bókmenntum sem allur hópurinn las saman. Einn kennari sagði 

að hann talaði mikið um bækurnar og leyfði nemendum að tjá sig um það efni í sögunni sem 

brynni á þeim hverju sinni. Þeir kennarar sem sögðust nota umræður lítið í kennslu nefndu 

einkum að slíkt væri erfitt þar sem nemendahópurinn væri stór og í umræðum yrði hluti 

nemenda vanvirkur á meðan að aðrir tækju virkan þátt í umræðunum. 

Í viðtölunum voru kennarar spurðir að hvaða leyti bókmenntagreining kæmi inn í 

kennsluna og hvort unnið væri með óhlutstæð tengsl líkt og ást, hatur, frelsi og jafnrétti í 

kennslunni. Misjafnt er hvernig bókmenntagreiningu er háttað og ljóst að vægi hennar er 

ekki mikið. Allir kennarar svöruðu á þá leið að nemendur lærðu um bókmenntafræðileg 

hugtök eins og aðalpersónur, sögumann, minni, innri og ytri tíma.  

Kennslan í hugtökum úr bókmenntafræði er helst nefnd í sambandi við stórar 

bókmenntaritgerðir í 9. eða 10. bekk þar sem bókmenntagreiningu er beitt. Að öðru leyti 

kemur fram að tekið er á þessum þáttum bókmenntagreiningar ýmist í gegnum bragfræði, 

bókmenntaritgerðir eða kvikmyndahandritsskrif. Allir kennarar, nema einn, sögðust fjalla um 

óhlutstæð hugtök í tengslum við nútímabókmenntirnar. Meginreglan er sú að kennarar grípa 

gæsina þegar hún gefst. Farið er í þessa þætti jöfnum höndum þegar það liggur vel við. Einn 

kennari sagði frá því að hann væri duglegur að tengja efni úr bókmenntum sem fjallað er um 

við málefni líðandi stundar: 

R: einmitt, uuu, er rætt eða unnið með óhlutstæð hugtök við bókmenntir, í 

tengslum við bókmenntir, hugtök eins og ást, hatur, jafnrétti, svona hluti 

V: já bara alltaf, við hvert tækifæri í rauninni 

R: já 

V: að grípa 

R: já grípa þau eða taka þau upp 

V: já og eins og núna til dæmis reynir maður, og það er svo það sem maður gerir 

bara alltaf í kennslu og náttúrulega bókmenntirnar og núna til dæmis allt bara 

varðandi innflytjendur og, þú veist 
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R: já 

V: Sýrlendingana og svona, og þetta maður reynir að grípa þetta og koma þessu 

inn hvar sem er 

Það er áhugavert að í langflestum þátttökuskólunum fór kennsla á Íslendingasögunum 

þannig fram að kennari las upphátt fyrir nemendur og útskýrði þess á milli. Staldrað var við 

mikilvæg atriði, þau útskýrð og jafnvel gripið til leikþátta. Nemendur unnu síðan úr 

spurningum og gerðu að lokum stórt verkefni, til dæmis myndband eða plakat. Þar að auki 

kom ítrekað fram í viðtölunum við kennara á unglingastigi að nemendur vilji að kennararnir 

lesi fyrir sig sögur. Upplesturinn spannar því á mörgum stöðum víðara svið en bara yfir 

Íslendingasögur. Einn kennari sagði frá því að hann hafi lesið Korku sögu, 200 blaðsíðna bók, 

fyrir nemendur. 

R: en þau kunna semsagt að meta það að þið séuð að lesa 

V: já þau kunna yfirleitt alltaf að meta það, það er yfirleitt sko hávær mótmæli ef 

maður ætlar að fara að hætta 

R: okey 

V: þannig að þau kunna yfirleitt að meta það, meira að segja í 9. bekk þá vorum 

við að lesa Korkusögu sem var löng saga 

R: já já 

V: yfir 200 síður og og það er alltaf sko nei ekki hætta, ekki hætta að lesa. 

Upplestur fyrir nemendahópinn er eitt af því sem margir kennarar á unglingastigi sögðu 

geta vakið áhuga nemenda á bóklestri. 

7.2.2 Bókaval 

Misjafnt var hvaða bókmenntir ná inn í bókmenntakennslu. Þar sem yndislestur var hluti af 

kennslunni á unglingastigi var val á þeim bókum frjálst. Eftirtaldar skáldsögur voru nýttar við 

bókmenntakennslu hjá þeim kennurum sem rætt var við. Titlarnir gegndu ýmist hlutverki 

kjörbóka sem nemendur völdu sér af lista eða voru skáldsaga valin af kennara sem allur 

bekkurinn las.  

Vetrarborgin (2005), Mýrin (2000) og Dauðarósir (1998) eftir Arnald Indriðason, 

Djöflaeyjan (1983) eftir Einar Kárason, Englar alheimsins (1993) eftir Einar Má 

Guðmundsson, Gauragangur (1988) eftir Ólaf Hauk Símonarson, Korku saga 

(1993/1994) eftir Vilborgu Davíðsdóttur, Mávahlátur (1995) eftir Kristínu Marju 

Baldursdóttur, Peð á plánetunni jörð (1995) eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur, 

Strandanornir (2003) eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, Grimmsystur 
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(2012/2013) eftir Michael Buckley, Gunnlaðar saga (1991) eftir Svövu 

Jakobsdóttur, Benjamín dúfa ( 1992) eftir Friðrik Erlingsson, Bróðir minn 

ljónshjarta (1973) eftir Astrid Lindgren. 

Þegar kennarar voru spurðir hvernig vali á bókum væri háttað kom það fram að viðhorf 

kennara, áhugi, reynsla og bókakostur skólans skipta þar mestu. Kennarar nefndu gjarnan að 

jafnvel þó að skáldsögurnar væru komnar nokkuð til ára sinna væri um að ræða klassísk 

skáldverk sem hefðu reynst vel. Einn kennari sagði hins vegar að valið stafaði af hefð sem 

væri í raun eflaust jafnframt stöðnun. Jafnvel væri betra að nemendur fengju að ráða 

ferðinni meira sjálfir og með því móti næðu þeir kannski betri tengingu við lesturinn. 

R: einmitt og hvaða bókmenntir eru lesnar og hvers vegna eru þær valdar? 

V: eigum við að segja hefð 

R: (hlær) 

V: eða stöðnun, ég veit það ekki, sko í 8. bekk er lesin Laxdæla uuu samantekt 

Gunnars Kárasonar   

R: já já 

V: og síðan hefur Vetrarborgin verið lesin í framhaldinu 

R: mm 

V: semsagt gamalt, nýtt 

R: já 

- 

R: já, uuu hvernig gengur að fá nemendur til að lesa þessar bækur? 

V: það gengur nú misvel, gengur nú misvel sko en þó ef, ef maður nær því að 

þeim finnst eitthvað áhugavert 

R: mhm 

V: þau ná einhverjum svona áhuga, í einhvern áhuga áhugaverðan 

R: ná í þráð, ná í þráð 

V: þráð 

R: já já 

V: þá, þá er það bara ekkert mál sko 

R: nei 

V: en takist ekki að kveikja, þá er þetta bara ströggl 

R: já það er rétt 

V: og kannski á maður að fara miklu meira út í það að þau bara lesi það sem þau 

langi að lesa og geri einhverja stuttlega grein fyrir því 
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Aðrir kennarar sögðu aðra sögu og töldu að umfjöllunarefni bókanna gripi flesta. Tveir 

skólar notuðu styttri bókmenntatexta eða smásögur í kennslu og nefndu að slíkt væri einkum 

gert í 8. bekk. Ástæða fyrir valinu væri sú að efnið höfðaði frekar til nemenda. Einn kennari 

sagði frá því að hann nýtti námsefnið Smásagnasmáræði við kennslu og sagði að ástæðan 

fyrir valinu væri sú að um væri að ræða stuttar sögur eftir þekkta íslenska höfunda. Textinn 

væri um unglinga og skrifaður fyrir unglinga og hentaði því afar vel til bókmenntakennslu á 

unglingastigi. 

7.2.3 Leiðir til þess að vekja áhuga á lestri 

Kennarar á unglingastigi voru einnig spurðir hvað þeir gerðu til þess að vekja áhuga nemenda 

á lestri. Flestir kennaranna töldu yndislestur mikilvægan en nokkrir nefndu einnig upplestur. 

Misjafnt var eftir skólum hvernig yndislestri var háttað en hann virðist alls staðar á 

dagskrá. Val á yndislestrarbók var í öllum skólum frjálst á meðan tíðni og vægi lestrarins var 

mismikið. Yndislestur var fimmtán mínútur daglega í þeim skóla þar sem mest bar á honum 

en yfir í það að vera val, með mjög lítilli aðsókn að sögn kennara, þar sem minnst bar á 

yndislestri. Inn á milli var yndislestur vikulega, þá í þrjátíu mínútur í senn eða tvisvar til 

þrisvar sinnum í viku. Í þeim skóla þar sem yndislestur var daglega sagði kennari: 

V: byrja núna, byrja hvern morgun á því að þau lesi 

R: já 

V: í um það bil korter 

R: já 

V: og hérna, þannig að það er í raun og veru 

R: þau tóku því mjög vel, í tímunum sem ég sat hjá þér 

V: já, þetta gekk ótrúlega vel bara í upphafi, ég átti von á því að þetta væri vesen, 

það er í rauninni bara einn nemandi hjá mér sem að hef, heldur ekki alveg 

einbeitingu í þessu sko 

R: já 

V: þannig að 

R: þau virtust hafa gaman af þessu, að gera þetta 

V: já þau, eru ánægð með þetta 

R: já gott að gera þetta 

V: það kom mér nefnilega á óvart, af því að ég átti von á því að maður þyrfti 

aðeins að reyna að temja þau svolítið í þessu, en þetta gekk ótrúlega vel 

R: ég hugsaði það þegar ég sat þarna hjá þér að það væri kannski eins og þeim 

finndist dálítið gott að eiga að lesa 

V: mhmm 
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R: og þá hugsar maður um áreitin sem að sko alltaf verið að, alltaf pressa sko 

V: já 

R: kannski stemmir það kannski að þeim finnst það svolítið gott að einhver segi 

sko nú 

V: já nú eigið þið að lesa 

Í máli kennara birtist einnig það viðhorf að nemendur taki lestrinum ekki nógu alvarlega. 

Tilhneigingin sé sú að þar sem heimanám sé einungis lestur taki nemendur verkefninu ekki 

eins alvarlega og ef um ritgerð eða annað áþreifanlegt efni væri að ræða. Þetta viðhorf 

endurspeglast einnig í því að flestir kennarar á unglingastigi nefndu að nemendur lentu 

gjarnan í vandræðum með það að velja sér bækur við hæfi. Einn kennari sagði frá því að 

hann færi með nemendur í litlum hópum á bókasafnið til þess að hjálpa þeim að velja sér 

bók. Tilhneigingin væri sú að nemendur veldu stystu og auðveldustu bókina en áttuðu sig 

ekki á því að það sem skipti máli væri að finna bók sem höfðaði til þeirra. Útskýra þyrfti fyrir 

nemendum að þeir gætu verið heila eilífð að lesa bók sem þeim þætti hundleiðinleg en á 

sama tíma spænt upp bækur sem höfðuðu til þeirra. Blaðsíðufjöldi skipti engu máli.  

Aðrir kennarar tóku undir það viðhorf að það skipti miklu máli að nemendur hafi einhvern 

sem þeir geti leitað til við val á yndislestrarbókum, þá ýmist til þeirra eða starfsmanns á 

bókasafni þar sem tilhneigingin væri sú að nemendur sem eru ekki vanir að lesa velji stuttar 

og of auðveldar bækur. Í máli kennaranna má greina úrræðaleysi. Erfitt sé að breyta 

neikvæðum viðhorfum margra nemenda til lesturs. Einn kennari segir frá því að bilið sé 

breitt, sumir nemendur hafi jákvætt viðhorf til bóklesturs og lesi þar af leiðandi meira en þeir 

sem lesa lítið. 

V: sum, sumir krakkar eins og, og bara það að nefna það við þau að þau eigi að 

lesa fjórar bækur í vetur, þetta var bara eins og ég væri að taka af þeim handlegg 

sko 

R: bara árás 

V: alveg, þetta var bara skelfilegt, að ég skyldi nefna þetta, heilar fjórar bækur 

7.3 Viðhorf kennara til lesturs og bókmennta 

Allir kennarar óháð því hvaða aldri þeir kenna voru sammála um það að gildi lestrar sé mikið. 

Þeir nefndu gjarnan að lestur og lesskilingur væri undirstaða alls náms og því skipti miklu 

máli að mikið sé lagt upp úr lestri. Þegar kennarar voru spurðir að því hvað það sé að vera vel 

að sér í íslensku voru flest svörin á þá leið að í þeirri færni felist að geta lesið fjölbreyttan 

texta og skilið það sem lesið er. Margir voru einnig sammála því að ef kunnátta í 

bókmenntum minnki veikist staða íslenskunnar þó að aðrir kennarar tækju ekki svo djúpt í 
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árinni. Einn kennari sagðist ekki telja mikilvægt að vera vel að sér í íslenskum bókmenntum. Í 

viðtalinu við sama kennara má samt sem áður greina þá skoðun hans að lestur hafi mikið 

gildi fyrir einstaklinginn, bæði tilfinningarlega og sem verkfæri sem nýtist í öllu námi. 

V: og reyna að nota íslenskukennsluna, eða íslenskuna bara sem verkfæri bara 

R: mhmm 

V: þú ert bara að nota þetta í öðrum fögum og þetta er bara vopn sem að þú 

hefur 

V: nei bara það sem að uuu maður hefur séð er bara sem maður hefur reynt að 

kynna sér, lestur er margs konar og af öllu tagi 

- 

R: okey, [...], já, hvað þá með bókmenntirnar, hversu mikilvægt finnst þér að vera 

vel að sér í íslenskum bókmenntum og hvað er það að vera, vera vel að sér? 

V: uuu það finnst mér ekki mikilvægt að vera vel að sér í íslenskum bókmenntum 

en ég tel að það geti hins vegar auðgað líf þeirra einstaklinga sem áhuga hafa á 

því. 

Viðhorf kennaranna til lesturs birtist þó í trú á mikilvægi hans. Einn kennari nefndi að 

krakkar sem útskrifast úr grunnskóla eigi að geta lesið og skilið fjölbreyttan texta og getað 

síðan tjáð sig um hann í framhaldinu. Sama viðhorf birtist hjá fleiri kennurum sem einnig 

nefna að það að vera vel lesinn, geta túlkað bókmenntir og þekkt helstu rithöfunda væri það 

sem skipti mestu máli í íslenskukennslunni. Einnig kom fram það viðhorf að lestur og 

bókmenntir skipti miklu máli þar sem Íslendingar séu bókaþjóð, bókmenntir séu hluti af sögu 

landsins. Það að vera vel að sér um bókmenntir, þar með talið Íslendingasögurnar, þýddi það 

að vera vel að sér í menningu landsins. Kennararnir voru í grunninn sammála um það að 

lestur skipti höfuðmáli en sé á sama tíma nátengdur öðrum þáttum tungumálsins, þá 

sérstaklega ritun og töluðu máli. Það birtist til dæmis í því að kennarar sögðust geta greint 

nemendur í sundur eftir því hvort þeir væru vanir því að lesið væri fyrir þá heima og haldið 

að þeim bókum á heimilinu. Slíkt sést að sögn kennaranna í orðaforða og ritun þeirra 

nemenda. 

Af viðtölunum að dæma þá voru flestir kennaranna þeirrar skoðunar að lestur skipti máli 

en halda þurfi honum að börnunum. Einn kennari taldi mikilvægt að nemendur litu ekki á 

lesturinn sem kvöð. Til þess að koma í veg fyrir það þurfi þeir að fá  tækifæri til þess að lesa 

því það sé lykill að því að átta sig á töfrunum. Hvað lesturinn geti gefið einstaklingnum mikið. 

Í viðtölum við kennara birtist því það ríkjandi viðhorf að nemendur verði að fá tækifæri til 

þess að lesa í skólanum jafnt sem og heima. Yndislestur skipti þar miklu máli, og 

heimalesturinn væri þar engu síðri. Það birtist einnig á einn eða annan hátt í máli 
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kennaranna að mikilvægt sé að vekja áhuga nemenda á lestri. Nemendur þurfi að fá að velja 

sér lesefni sem vekur áhuga þeirra. Einn kennari sagði frá því að í skólanum sem hann kennir 

við ríki samstaða um það að það þurfi að koma nemendum á bragðið og fá þau til þess að 

lesa af eigin hvötum. Í sama viðtali sagði hann frá dæmisögu úr skólanum sem hann sagðist 

alltaf vitna til þegar rætt væri um hvaða þættir kennslunnar hvetji nemendur til þess að lesa 

meira. 

V: að reyna að fá þau til að lesa eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt þannig að 

þau fari að lesa bara svona að eigin hvötum og ég segi alltaf, ég ætti kannski að 

segja þér söguna frá því, fyrir nokkru árum, hérna, x var hérna umsjónarkennari 

með krakka þegar þau voru, bara hann var með umsjón, hann var með þau í sex 

eða sjö ár, byrjaði með þau á miðstigi, 5. bekk 

R: mmm 

V: og hann er mjög mikið sko inn á þessari línu og er ofsalega duglegur að lesa 

fyrir þau og ég kom þarna inn í, ég var að gera eitthvert verkefni, kom þarna inn, 

kom inn í tíma til hans og þau voru, það var verið að lesa fyrir þau bók og það 

voru umræður og það var bara rosalega flottar. Síðan fylgir hann þessum bekk 

alltaf upp og alltaf eru þessar umræður 

R: mmm 

V: síðan fara þessir krakkar í PISA og hérna og við náttúrulega ekkert vel, ekkert 

voðalega vel til PISA frekar en fyrri daginn 

R nei 

V: en það sem kemur þarna fram í þessari PISA könnun er það að þessir krakkkar 

hefðu marktækt meiri áhuga á bókum og lestri heldur en aðrir 

R: já já 

V: og mér þótti þetta, ég vitna alltaf í þetta, ég held nefnilega að þetta sé, þetta 

skipti máli, það bara skipti máli hvernig þau eru alin upp í þessu. 

Yfirgnæfandi meirihluti kennara sagðist hafa alist upp í kringum bækur, ýmist flokkuðu 

þeir sig sem mikla lestrarhesta sem lásu allt sem þeir komust í eða ólust upp við mikinn lestur 

á heimilinu, þá til dæmis hjá foreldrum. Margir kennarar nefndu að það hafi verið haldið 

mikið að þeim bókum í æsku og til dæmis höfðu bækur verið algengustu jólagjafirnar. Einn 

kennari sagðist hafa lesið lítið sem barn en ástæðuna mátti rekja til lestarörðugleika sem 

hann glímdi við. Þrátt fyrir það ólst hann upp á heimili þar sem var lesið mikið. 

Í viðtölum við kennara kemur einnig fram að þeim finnst skipta máli að nemendur fái 

tækifæri til þess að kafa dýpra í bókmenntirnar þar sem í því sé mikill auður fólginn fyrir 

nemendur. Með því móti læri þeir mikið um sjálfa sig og aðra. Einn kennari er þeirrar 
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skoðunar að bókmenntakennsla og lífsleiknikennsla séu náskyld fög. Hann er þeirrar 

skoðunar að bókmenntakennsla sé í raun og veru lífsleiknikennsla því þar séu nemendur 

stanslaust að máta sig sjálfa við umfjöllunarefni bókanna hverju sinni. Hitt er svo annað hvort 

námsefni og kennslan sjálf bjóði nemendum upp á það. Einn kennari nefnir í því sambandi að 

hann sé hræddur um að það sé ekki verið að ræða mikið um efnið við nemendur. Þeir fái ekki 

tækifæri til þess að vera þátttakendur sem ræða um það sem þeir lesa því áherslan sé of 

mikið á það að svara spurningum úr textum og þá geti þeir ekki komið hugsunum sínum að. 

Annar kennari tekur undir þetta og segir að honum finnist vanta fleiri ályktunarspurningar í 

lesskilningsefni, of mikið sé af staðhæfingaspurningum. Sama viðhorf birtist í viðtölum við 

aðra kennara. Fram kemur að vænlegra sé að vinna skapandi verkefni í kringum bókmenntir í 

stað þess að leita að hinu einu rétta svari með 30 spurningum úr lista sem fylgir einum kafla. 
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8 Viðtöl við stjórnendur 

Hér verður leitað eftir því að gera grein fyrir stöðu skólabókasafna út frá viðtölum við 

stjórnendur í þátttökuskólum ÍNOK rannsóknarinnar. Bókasafn var eitt viðtalsþema í 

viðtölum við stjórnendur en alls voru tekin níu viðtöl (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 

34-35).  

8.1 Staða skólabókasafna 

Í viðtölum við stjórnendur þátttökuskólanna kemur fram að efnahagshrunið árið 2008 tók 

sinn toll af starfsemi skólabókasafnanna. Einn stjórnendanna segir frá því að tvö mögur ár 

hafi tekið við þar sem engin markviss vinna fór fram á skólabókasafninu. Skorið hefði verið 

niður af innkaupum og stöðugildum bókasafnskennara fækkað sem bitnaði á opnunartíma 

bókasafnsins. Flestir stjórnendur segja svipaða sögu. Kreppan hafði þau áhrif að framlög til 

skólasafnanna voru minnkuð verulega sem setti sitt mark á söfnin. Einn stjórnandi segir frá 

því að framlög til safnsins hafi verið skorin niður um 50% sem hafði þær afleiðingar að 

kennsla á safninu fékk að líða fyrir það en tekist hafði að halda opnunartíma safnsins 

óbreyttum. Sömuleiðis kemur fram í máli stjórnendanna að lítið hafi verið keypt inn af nýjum 

bókum. 

Af viðtölum við stjórnendur skólanna að dæma er staða skólabókasafnanna á þeim tíma 

sem ÍNOK rannsóknin stóð yfir ekki eins og best verður á kosið. Bókakosti safnanna var lýst 

sem gömlum og lélegum þar sem ekki væri mögulegt að kaupa eins mikið magn af nýjum 

bókmenntum og stjórnendur hefðu viljað sjá. Fram kemur að margir skólar styðjist við gjafir 

frá foreldurum og öðrum velunnurum skólanna til þess að geta fengið nýjar bækur inn á 

skólasafnið. Einn stjórnandi sagðist þurfa að vera skynsamur í bókakaupum. Bækur inn á 

safnið væru helst keyptar á afsláttarmörkuðum fyrir bækur. 

Í tveimur skólum var vísað til skólabókasafnsins sem upplýsingavers. Í öðrum skólanum 

var á þessum tíma að fara fram uppbygging á safninu og var það liður í því að rífa safnið aftur 

upp eftir kreppu. Stjórnandi skólans hafði gripið til þess ráðs að þróa safnið meira sem 

upplýsingamiðstöð og því ákveðið að kennarar skólans skiptu með sér tímum á bókasafninu. 

Hugsunin sem lá þar að baki var að með því móti væri alltaf einhver á safninu, kennarar gætu 

tekið hópa inn á safnið og unnið þar verkefni en með þessu móti yrði allt starf á safninu 

markvissara. Í öðru viðtali var stjórnandi skóla á öndverðum meiði. Hann taldi að bókakostur 

skólabókasafnsins væri úreltur en ástæðan væri sú að bókasafnið væri jafnframt 

upplýsingaver og allt fjármagn til skólasafnsins undanfarin ár hefði farið í kaup á tækjum og 

tólum í stað nýrra barna- og unglingabókmennta. Á þeim tíma sem viðtalið var tekið sagði 

stjórnandi þó frá því að samstaða væri innan skólans um að endurnýja bókakost skólans. 
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Kaupa þyrfti nýjar bækur fyrir unglinga og stefnt væri að því að gera bækur sýnilegri í 

skólanum en verið hefði. Þessi stjórnandi lagði mikla áherslu á að stefna skólans væri sú að 

beina sjónum að því að vanda valið og kaupa inn fleiri bækur. 

V: þannig að núna er kannski svona komin smá, við settum smá púður í það 

einmitt, að kaupa inn bækur og svo er þetta líka að finna góðar unglingabækur 

R: já 

V: hvað viljum við, hvaða bækur viljum við að þessir unglingar lesi, við höfum líka 

verið að velta því svolítið fyrir okkur í haust, viljum við að þau lesi mjög þungar 

bækur, eða viljum við bara að þau lesi yfirhöfuð 

R: já já, já já 

V: við myndum svolítið vilja að þau væru svona eitthvað að hnjóta um bækur 

hérna í skólanum1 

R: já já 

Í viðtölum við stjórnendur skólanna sögðu þeir frá ríkjandi ástandi sem einkenndist af því 

að stöðugildi á bókasafni ráði öllu um það hvernig opnunartími bókasafnsins er og hvernig 

starf fer þar fram. Stöðugildið stjórnaðist síðan af fjármagni sem væri af skornum skammti. 

Skólasöfnin voru því ýmist útlánasöfn þar sem faglærður bókasafnsvörður í hlutastarfi eða 

starfsmaður skólans (kennari eða ófaglærður starfsmaður) sá um að lána út bækur og 

ráðleggja nemendum um bókaval. Því var misjafnt eftir skólum hvort fastur stafsmaður 

starfaði á bókasafninu á þeim tíma sem ÍNOK rannsóknin fór fram. Í þeim skóla þar sem 

skólasafnið var hvað verst statt var enginn starfsmaður á safninu heldur gátu kennarar hleypt 

nemendum sínum inn á safnið ef þeir vildu. Viðhorf stjórnanda þess skóla var á þá leið að 

skólasafnið væri veiki punkturinn í skólanum þar sem engin markviss vinna færi fram og lítið 

keypt inn af nýjum bókum. 

Ekki voru allir stjórnendur á sama máli en tveir þeirra töldu að bókasafn skólans væri á 

uppleið. Í þessum sömu skólum fór fram kennsla á bókasafninu af faglærðum starfsmanni 

sem sá jafnframt um bókasafnið. Opunartími bókasafnsins var þó háður því að 

starfsmaðurinn væri laus en ekki í kennslu. Annar stjórnandinn sagði frá því að framlög til 

bókasafnsins stæðu í stað á meðan að hinn sagði að framlögin hefðu hækkað síðastliðin tvö 

ár. Af þessum tveimur viðtölum að dæma var staða skólabókasafnsins á uppleið í tveimur 

grunnskólum þegar gagnasöfnun ÍNOK rannsóknarinnar fór fram. Mikill meirihluti stjórnenda 

gat þó ekki sagt sömu söguna jafnvel þótt allir væru þeir sammála um mikilvægi þess að 

skólar byggju að ríkulegu skólabókasafni. 

                                                           
1 Eins og sjá má er undirfyrirsögn verkefnisins tilvísun í þessa umsögn viðmælanda. 
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9 Vettvangslýsingar 

Hér verður sagt frá aðbúnaði í skólastofum þátttökuskóla ÍNOK rannsóknarinnar eins og hann 

birtist í vettvangslýsingum rannsakenda. Við gagnaúrvinnslu var miðað við að skoða bókakost 

í skólastofu, sem er einn þeirra þátta sem gengið er út frá að skipti máli fyrir lestrarhvetjandi 

námsumhverfi. Í þeim tilgangi var tekið saman það efni sem rannsakendur lýstu að var til 

staðar í hillum og á veggjum í skólastofum grunnskólanna. 

9.1 Aðbúnaður í skólastofum 

Skólastofum þriðjubekkinga var yfirleitt lýst sem hlýlegum og líflegum. Í miklum meirihluta 

voru kennslustofur með leskrók eða bókakrók/heimakrók auk þess sem barnabækur voru 

áberandi í meirihluta kennslustofa. Í öllum þátttökuskólum voru verkefni í bland við önnur 

plaköt áberandi á veggjum. Verkefni eftir nemendur voru mismunandi, til dæmis 

bekkjarsáttmálar, verkefni úr landafræði og verkefni unnin í íslensku, til dæmis orðaskjóður. 

Plaköt með bókstöfunum var einnig hluti af lýsingum á mörgum skólastofanna. Í 

þriðjabekkjarstofum í þremur skólum mátti greina efni á veggjum sem sérstaklega tengdist 

lestri. Þessi plaköt voru um gildi lestrar annars vegar og lesskilningshjólið hins vegar. 

Hjá þessum árgangi voru kennslustofur mismunandi. Tvö kennslurými voru opin, ein 

kennslustofa var hálfopin en afgangurinn hefðbundnar kennslustofur. Af vettvangslýsingum 

að dæma var það einkennandi fyrir opnu kennslurýmin að þau voru mun fjölbreyttari en 

hefðbundnu kennslustofurnar. Í einu rýminu voru sófar ásamt hefðbundnum borðum og 

stólum fyrir kennara og nemendur og í hinu rýminu „lazy boy“ stóll. 

Þegar litið er til kennslustofanna hjá 6. bekk voru þær allar hefðbundnar skólastofur en 

einungis var einni kennslustofu fyrir 6. bekk lýst sem hlýlegri og líflegri stofu. Lýsingar á 

stofum voru mjög svipaðar. Á veggjum voru verkefni eftir nemendur í bland við plaköt tengd 

námsefninu. Verkefni eftir nemendur voru úr ýmsum fögum, til dæmis náttúrufræði og 

íslensku. Algengasta plakatið var blátt plakat um eineltishringinn. Í kennslustofum hjá 6. bekk 

höfðu barnabækur vikið fyrir námsbókum. Í vettvangslýsingum var sagt frá bókahillum fullum 

af námsbókum, algengustu bókatitlarnir voru: Ljóðspor eða orðabækur ásamt 

verkefnabókum. Í tveimur skólum voru aðrar bækur en námsbækur til staðar í skólastofunni 

ásamt því að plaköt á veggjum voru tengd lestri, yfirleitt mynd af lesskilningshjólinu. Í einum 

skóla mátti sjá lestrarhvetjandi verkefni á vegg en þá höfðu nemendur föndrað bókahillu á 

einn vegg í skólastofunni og límt á hana renninga sem litu út eins og bókakilir. Hver 

renningur táknaði þannig eina bók sem nemandi hafði lesið í yndislestri. 

Vettvangslýsingar á kennslustofum á unglingastigi segja flestar sömu söguna. Stofur voru 

hefðbundnar og vettvangsathugandi vísaði aldrei til þess að stofa væri hlýleg eða lífleg. 
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Veggir voru frekar strípaðir með einni undantekningu en þá hékk uppi á vegg 

landafræðiverkefni eftir nemendur. Plakat um lykilhæfni Aðalnámskrár grunnskóla var 

algeng sjón í stofum á unglingastigi ásamt eineltishringnum. Annað efni á veggjum ef slíkt var 

til staðar voru upplýsingar frá kennara prentaðar á A4 blöð, ýmsar praktískar upplýsingar um 

námstilhögun, svo sem kennsluáætlun, stundaskrá eða upplýsingar um lotukerfi. Þegar vikið 

er að bókaskápum og hillum í skólastofunum er það einkennandi fyrir unglingastigið að í 

slíkum hillum hafi verið komið fyrir námsbókum, verkefnamöppum nemenda og möppum 

kennara. Hér að neðan eru dæmi um námsbækur sem tekið var fram að voru til staðar í 

kennslustofum: 

• Mályrkja og Skerpa 

• Orðabækur 

• Finnur og Málfinnur 

• Íslendingasögur svo sem Laxdæla, Gíslasaga og Hrafnkelssaga. 

• Handbók í málfræði 

• Mér er í mun 

Engar unglinga eða ungmennabækur voru sjáanlegar í þeim skólastofum á unglingastigi 

sem rannsakendur lýstu í vettvangslýsingum sínum. 
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10 Umræður og niðurstöður 

Ljóst er að íslensk ungmenni lesa ekki nægilega mikið, jafnvel þó að rannsóknir á 

lestrarvenjum íslenskra ungmenna sýni að botninum sé ef til vill náð (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). Í þessu verki er gengið út 

frá því að lestrarhvetjandi umhverfi byggist helst á fjórum þáttum; viðhorfi kennara, 

bókmenntakennslu, bókakosti í skólastofum og á skólabókasafni. Því má þó ekki gleyma að 

nemendur koma úr mismunandi menningarumhverfi og sá grunnur sem þeir hafa þegar þeir 

ganga inn í kennslustofuna er misjafn. Umræðan um menningarlegt auðmagn nemenda og 

menningarlega aðgreiningu í íslensku samfélagi hefur verið áberandi undanfarið. Á málstofu 

um skólaþróun sem haldin var í janúar síðastliðnum flutti Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent 

við Menntavísindasvið Háskóla íslands, erindi um menntastefnu, stéttaskiptingu og 

menningarlega aðgreiningu í íslensku samfélagi (Menntavísindastofnun, e.d.).  

Það er hætta á því í öllu skólastarfi að slegið sé slöku við í kennslu og látið næga að blessa 

yfir þá þekkingu sem nemandi hefur að heiman en vísa óvelkominni þekkingu frá. Mikilvægt 

er að kennari sé meðvitaður um þau áhrif sem menningarmunur milli nemenda hefur á 

skólastarfið og hvernig beri að haga námsumhverfinu eftir því. Áhugavert væri að rannsaka 

þennan þátt nánar. 

Miklu máli skiptir fyrir lestrarvenjur íslenskra ungmenna að námsumhverfi þeirra hvetji 

þau til lesturs. Rannsóknir sýna meðal annars að bein tengsl eru á milli námsumhverfis og 

viðhorfa nemenda (Sigurbjörg Viðarsdóttir, 2016). Til þess að hægt sé að komast einhverju 

nær því markmiði Aðalnámskrár að útskrifa nemendur úr grunnskóla sem meðal annars eru 

sjálfstæðir lesendur sem gera sér grein fyrir gildi lestrar og lesa sér til ánægju, þarf að fara 

fram samræða um það hvað kennarar geta gert til þess að byggja brú milli bóka og barna. 

ÍNOK rannsóknin sem hér er lögð til grundvallar varpar ljósi á ákveðnar aðstæður jafnvel 

þó að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar meðal annars vegna þess að úrtakið 

var lítið og vettvangslýsingar ekki áreiðanleikaprófaðar. Sömuleiðis er nokkuð síðan 

gagnaöflun fór fram. Þetta verkefni lýtur sömu lögmálum þar sem byggt er á gögnum þeirrar 

rannsóknar. Markmiðið í þessu verkefni er ekki að alhæfa um stöðu grunnskólanna heldur 

frekar opna umræðuna með því að skoða þær mikilvægu vísbendingar sem niðurstöður ÍNOK 

rannsóknarinnar leiða í ljós. Hér er því um að ræða eitt lóð á vogarskálirnar um það 

mikilvæga málefni, hvernig megi efla lestur íslenskra grunnskólabarna. 

Ein leið að því markmiði að auka lestur ungmennanna okkar er að sjá til þess að stuðlað 

sé að lestraránægju þeirra. Áhugahvötin sem liggur að baki lestraránægju er kölluð innri 

áhugahvöt en sýnt hefur verið fram á að slík uppspretta áhuga endist einstaklingi lengur, 

jafnvel alla ævi (Schaffner, Schiefele og Ulferts, 2013). Bent hefur verið á að leiðin að 
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lestraránægju liggi í gegnum frjálst bókaval, fjölbreytt úrval bóka til þess að velja úr og tíma 

til þess að lesa (Atwell, 2015). Því liggur beinast við að gera þurfi barna- og 

unglingabókmenntum hátt undir höfði í námsumhverfinu. Í því felst að gera bækur sýnilegar í 

skólastofum og aðgengilegar á bókasöfnum. Viðhorf kennara til bókmennta þarf sömuleiðis 

að vera jákvætt og þeir þurfa að leita leiða til þess að tengja börn og bækur (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2006). Áhugi er smitandi og ef viðhorf kennara til bókmennta og nýtingar 

þeirra í kennslu er neikvætt, liggur það í augum uppi að vinnu í þágu aukins bóklestrar barna 

verður ekki vel sinnt.   

Þetta krefst þó mikils af kennaranum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). Það að ná góðum 

tökum á lestri er ekki einföld færni. Huga þarf vel að grunninum og byggja síðan þar ofan á. 

Koma þarf nemendum á sporið. Því meira sem nemandi les þeim mun betri tökum nær hann 

á lestrinum. Lesturinn verður sjálfvirkari og nemandi getur farið að einblína á það að skilja 

það sem lesið er (Freyja Birgisdóttir, 2006). Finna þarf bókmenntir við hæfi, auka markvisst 

sýnileika þeirra og vinna að jákvæðu viðhorfi. Eins og Brynhildur Þórarinsdóttir (2015a) 

bendir á þarf að gefa nemendum tækifæri til þess að ræða það sem þau lesa og virkja þau 

þannig sem lestrarfyrirmyndir hvert fyrir annað (bls. 23). 

Lestur og „litterasí” á að vera rauði þráðurinn í grunnskólagöngu eins og kemur fram í 

þeirri Aðalnámskrá grunnskóla sem nú gildir. Verkefnið er vissulega krefjandi en því ber að 

sinna. Viðtöl við kennara í ÍNOK rannsókninni sýna að kennararnir voru meðvitaðir um þetta 

mikilvæga hlutverk sem þeir telja að skipti máli að þeir sinni í kennslunni. Þeir taka vissulega 

misdjúpt í árinni en flestir bera hlýhug til bókmennta. Það birtist í því að meirihluti kennara 

skilgreindi sig sem lestrarhest í æsku.  

Fram kom í viðtölum við kennara að viðhorf þeirra til bóklesturs er jákvætt. Þeir telja gildi 

bókmennta vera mikið og færnin sem felst í því að geta lesið og skilið það sem lesið er sé 

forsenda alls náms. Bókmenntir skipti þá flesta máli og töldu þeir mikilvægt að þeim væri 

gert hátt undir höfði í kennslunni. Þeir hafa því allt til brunns að bera til þess að geta talist 

vera áróðursmeistarar (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). Í máli kennaranna má þó greina 

ákveðna örvæntingu. Kennsluaðferðir takmarkast við það að nemendur eiga bágt með lestur 

og jafnvel þó að viðleitni kennara til þess að vekja áhuga, til dæmis með yndislestri, þá segja 

kennarar að margir nemendur, sérstaklega á unglingastigi, taki lesturinn ekki nógu alvarlega. 

Kennurum er því sniðinn þröngur stakkur og birtist það einnig mjög skýrt í stöðu 

skólabókasafnanna. 

Úr viðtölum ÍNOK rannsóknarinnar má greina að kennarnir vildu leita leiða til þess að 

vekja áhuga nemenda á bóklestri. Margar leiðir voru farnar á báðum aldursstigum. Þar átti 

yndislestur stærstan þátt ásamt upplestri, lestrarhvatningu og lestrarkeppnum. Fyrirkomulag 

yndislestrar var mjög misjafnt eftir aldursstigum. Af viðtölunum að dæma fór aðeins að síga á 
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ógæfuhliðina þegar nemendur voru komnir á unglingastig. Í einum skólanna var yndislestur 

valgrein á meðan lesið var tvisvar eða þrisvar í viku til daglega í öðrum skólum. Kennarar 

voru þó sammála um að nemendur þurfa að fá tíma til þess að lesa bækurnar en tíminn 

nýtist oft illa. Nemendur sem eru ekki vanir að lesa en þurfa mest á því að halda eiga erfitt 

með að velja sér bók eða eru lengi að koma sér að lestrinum. Aðrir kennarar sögðu aðra 

sögu, að nemendur væru fegnir að fá þennan tíma til þess að lesa sem sýnir að bilið milli 

nemenda er breitt. 

Í viðtölum við kennara um bókmenntakennslu birtist áhugaverð mynd. Út frá henni 

virðist ljóst að hlutur barna-, unglinga- og ungmennabókmennta er ekki ýkja stór. Engu að 

síður eru kennarar yfirleitt meðvitaðir um gildi barna- og unglingabókmennta fyrir nemendur 

og viðra þá skoðun að lestur bóka sé í raun lífsleiknikennsla. Hjá yngsta hópnum, 3. bekk, 

voru barnabækur markvisst notaðar í lestrarkennslu ásamt kennslu í öðrum fögum í öllum 

þátttökuskólum. Þegar nemendur voru síðan komnir í 6. bekk sneru kennarar sér frekar að 

túlkun og skilningi á bókmenntum. Þar voru bókmenntatextar úr námsbókum mest notaðir 

en ekki unnið beint upp úr barnabókmenntum nema í einum þátttökuskólanna þar sem 

bókin Strandanornir, eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, var nýtt í kennslunni.  

Nútímabókmenntir áttu sinn stað í bókmenntakennslu á unglingastigi, yfirleitt var lesin 

ein bók á ári en stundum fleiri eins og fram kemur í máli kennara á unglingastigi. Nemendur 

lásu einnig Íslendingasögurnar og unnu með bókmenntatexta. Verkefni voru fjölbreytt. 

Nemendur svöruðu spurningum úr texta, kennarar lásu fyrir nemendur og útskýrðu á meðan 

lesið var. Nemendur skrifuðu ritgerðir og unnu skapandi verkefni út frá þeirri bók sem tekin 

var fyrir hverju sinni. Af viðtölunum að dæma lögðu kennarar á unglingastiginu mikið upp úr 

því að verkefni tengd bókmenntunum væru fjölbreytt og skapandi. Bókmenntagreining var 

hins vegar ekki stór þáttur af bókmenntakennslunni. Í viðtölunum virtust kennararnir veigra 

sér við að ræða greiningu og yfirleitt var greiningu vísað til bókmenntaritgerða. Óhlutstæð 

hugtök voru síðan tekin fyrir ef svo verkast vildi í umræðum um bækurnar sem allur 

bekkurinn las saman. 

Aðalnámskrá grunnskóla er óljós um það hvernig bókmenntakennslu skuli háttað, fyrir 

utan nokkur hugtök sem talin eru upp sem lokahæfni eftir 4., 7. og 10. bekk. Bent hefur verið 

á að ein leið að auknum skilningi á texta sé að kenna nemendum að greina bókmenntir 

(Dagný Kristjánsdóttir, o.fl. 2018). Því hlýtur að teljast ástæða til þess að bókmenntafræðin 

sé nýtt við kennslu í grunnskólum. Dagný Kristjánsdóttir o.fl. (2018) benda á að einföld atriði 

eins og munur á höfundi og sögumanni, sjónarhorn, tími og sögubygging eru atriði sem eiga 

strax erindi inn á mið- og unglingastig þó að önnur flóknari megi bíða þangað til í 

framhaldsskóla (bls.99). Þar liggur tækifæri til þess að búa til góða lesendur með því að gefa 

nemendum verkfæri til þess að skilja hið ritaða orð. 
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Ástæða er til þess að auka vægi barna-, unglinga- og ungmennabókmennta í 

bókmenntakennslu á öllum aldursstigum. Dagný Kristjánsdóttir o.fl. (2018) benda á að slíkar 

bókmenntir henti vel til kennslu ef þær eru vel valdar (bls.127). Á sama tíma eru þær lykill að 

lestraránægju og mikilvægasti þátturinn í því að hvetja nemendur til þess að lesa (Atwell, 

2007). Ef nemendur eru sjaldan með bók í hendi í bókmenntakennslunni sjálfri er farið á mis 

við dýrmætt tækifæri til þess að laða börn að lestri. Vissulega þurfa börn að læra um 

mismunandi gerðir texta og því ekki þar með sagt að notkun textabrota úr ólíkum 

bókmenntatextum við kennslu eigi að víkja fyrir barnabókinni. Börn þurfa að kynnast ólíkum 

textagerðum (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018). Því má samt ekki gleyma að ein leið að 

auknum lestri er að stuðla að lestrararánægju. Ef barnabækurnar eru lykilinn að ánægjunni 

verður notkun þeirra við kennslu vonandi til þess að einhver ljós kvikni innra með börnum 

sem stuðlar að frekari lestraránægju sem skilar sér síðan í bættum lesskilningi þegar fram 

líða stundir. 

Kennsluaðferðir skipta einnig máli og hægt er að velja leiðir sem stuðla beinlínis að 

lestraránægju. Rannsóknir sýna að umræður í litum hópum hafa jákvæð áhrif á lesskilning 

(Nystrand, 2006). Að ræða málin hjálpar okkur að skilja og gefur tækifæri til þess að segja frá 

því sem vakti áhuga við lestur og ýtir undir lestraránægju (Dideu, 2014). Kennarar á báðum 

aldursstigum voru sammála um að umræður skiptu miklu máli til þess að ná fram túlkun og 

skilningi. Flestir sögðust ræða mikið við nemendurna um textann sem kenndur er en það er 

sjaldséð að nemendur fái sjálfir að ræða þær bækur sem þeir höfðu sjálfir valið sér. Einungis 

er eitt dæmi um að kennari sagðist gefa nemendum tækifæri til þess að ræða þær bækur 

sem þeir lesa í yndislestri. Í því tilviki var slíkt nýtilkomið í kennslunni og lítil reynsla komin á 

það. Annar kennari sagði frá samstarfsmanni sínum sem leyfði nemendum mikið að ræða 

bókmenntir og hafi gert slíkt lengi með góðum árangri sem sögur fóru af. Erfitt er að fullyrða 

um hvers vegna slíkar umræður eru ekki algengari. Kennarar segja frá því að kennslan 

takmarkist verulega þegar stór hluti nemenda eigi í miklum erfiðleikum með að tjá sig um 

þær bækur sem þau lesa eða vegna þess að þeir eru svo óvanir lestrinum. 

Með þetta í huga er ljóst að vanda þarf til verks þegar ræða á um bækur við börn. Það er 

ekki eftirsóknarvert að fæla börn sem lítið lesa frá bókum með því að pína þau til þess að tala 

um þær ef þau eru ekki tilbúin til þess. Einhver rammi hlýtur að vera nauðsynlegur í kringum 

umræður. Kenna þarf nemendum á frásögnina og hvernig við tölum um bækur út frá 

gagnrýnu sjónarhorni. Hvernig við túlkum hið ósagða orð og lesum á milli línanna. 

Bókmenntafræðin og hugtök sem henni tengjast geta reynst mikilvæg verkfæri til þess. Ef 

þær bækur sem rætt er um höfða til nemenda má velta því fyrir sér hvort að þeir læri bæði 

að túlka og skilja en á sama tíma sé einnig stuðlað að jákvæðu viðhorfi til lesturs.  
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Þegar litið er til hlutbundins umhverfis í skólastofu yngri bekkja þá er sá þáttur sem 

gengið er út frá að skipti máli fyrir lestrarhvetjandi umhverfi sá að bækur séu til staðar í 

stofunni. Niðurstöður benda til þess að skólastofur hjá yngri nemendahópnum, 3. og 6. bekk, 

hafi verið vel búnar á þeim tíma sem vettvangsathuganir ÍNOK rannsóknarinnar fóru fram. 

Bækur voru á flestum stöðum sýnilegar í heimakrókum, kössum eða hillum. Atwell (2007) 

vísar til mikilvægis þess að bókum sé stillt markvisst upp í skólastofunni, til dæmis þeim sem 

nemendur mæla með fyrir aðra. Ingvar Sigurgeirsson (2011) vísar einnig til mikilvægis þess 

að barna og unglingabókmenntum sé stillt upp í hvetjandi námsumhverfi. Einn skóli skar sig 

þó úr fjöldanum. Þar var búið að stilla bókunum markvisst upp eftir þemum. Slíkt má vera 

öðrum til eftirbreytni. 

Rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur og Gunnhildar Óskarsdóttur (2012) sýndi fram á 

mun milli aðbúnaðar í kennslustofum á yngsta stigi og kennslustofum á unglingastigi. 

Niðurstöður þeirra voru þær að kennslustofur á yngsta stigi voru líflegar, til dæmis með 

fjölbreyttum verkefnum á veggjum, á meðan kennslustofur á unglingastigi voru það ekki. 

Veggir voru jafnan strípaðir og lítið gert til þess að gera námsumhverfið sem vistlegast (Anna 

Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012). Þegar aðbúnaður í skólastofum hjá 

þátttökuskólum ÍNOK rannsóknarinnar er skoðaður kemur sami munur fram. Á yngsta stigi 

var umhverfinu lýst sem líflegu og hlýlegu. Veggir þaktir verkefnum eftir nemendur, þar á 

meðal efni sem tengist lestri en plaköt um lesskilningshjólið, mátti finna í nokkrum 

kennslustofum. Á unglingastigi voru veggir hins vegar strípaðir og barnabókum í hillum og 

heimakrók skipt út fyrir tómar bókahillur, kennsluáætlanir og eineltishringi. Engar 

bókmenntir, hvorki nútímabókmenntir eða unglinga- og ungmennabókmenntir, var að finna í 

kennslustofum á unglingastigi. Með það í huga að umhverfi nemenda hefur mikil áhrif á 

viðhorf þeirra má velta því fyrir sér hvort tilvist unglinga- og ungmennabókmennta í 

skólastofum gæti stuðlað að því að breyta neikvæðu viðhorfi í jákvætt.  

Bent hefur verið á það að margt þarf að hafa í huga þegar bækur eru valdar fyrir börn. 

Eitt það mikilvægasta er þó að börn þurfa að lesa um sinn raunveruleika (Margrét 

Tryggvadóttir, 2017). Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson (2018) benda á að 

líklegra sé að lestrargleði komi fram hjá nemenda þegar hann getur tengt lesturinn við eigið 

líf og mátað sig þannig við það sem hann les (bls.49). Lestrarvenjur ungmenna eins og þær 

birtast okkur í dag fá mann til þess að velta því fyrir sér hvort vænlegra sé að miða að því að 

koma nemendum á bragðið með því að kenna bækur sem höfða til þeirra.  

Þegar bókaval kennara í ÍNOK rannsókninni er skoðað er erfitt að sjá að nemendur geti 

mátað sig við þann raunveruleika sem lesið er um. Meðalaldur þeirra nútímabókmennta sem 

nýttur var við kennslu er 39 ár. Það liggur í augum uppi að sá veruleiki sem var uppi þegar 

þær bókmenntir voru skrifaðar er allt annar í dag. Velja þarf nýjar bækur í kennslunni og þar 
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má hefðin ekki ráða ríkjum. Í viðtölum við kennara kemur fram að þeir voru meðvitaðir um 

að val á bókum væri háð hefð og fram kom í máli eins kennara að eflaust væri réttlætanlegt 

að tala um stöðnun. Aðrir sögðu að bækurnar höfðuðu til nemenda og einn benti á það að 

eflaust væri vænlegra ef nemendur fengju að velja sjálfir þær bækur sem nýttar eru við 

kennslu. Viðhorf kennara til bókavalsins var því mjög misjafnt. Mikilvægt er að hafa í huga að 

kennari þarf að vera meðvitaður um það að gefa börnum tækifæri til þess að skapa sína eigin 

nostalgíu (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). 

Staða skólabókasafnanna varpar þó ljósi á að staðan er ekki einföld og ástæðan fyrir 

valinu er ekki endilega sú að kennarar vilji bara kenna gamlar bækur. Viðtöl við stjórnendur 

skólanna sýndu að staða skólabókasafnanna hafði lítið skánað frá fyrri rannsóknum 

Brynhildar Þórarinsdóttur (2011) og (2015b) sem sýndu fram á skólabókasöfn sem höfðu 

farið illa út úr kreppunni ættu erfitt með að ná sér aftur á strik. Í viðtölum við stjórnendur 

þátttökuskólanna á þeim tíma sem gagnaöflun ÍNOK rannsóknarinnar fór fram var 

meginstefið enn það sama. Stjórnendur sögðu frá því að þeir hefðu ekki tök á því að kaupa 

inn eins mikið af nýjum bókum og þeir hefðu viljað. Bókakosturinn væri á mörgum stöðum 

gamall og lúinn, endurnýjunar væri þörf en þar stendur ef til vill hnífurinn í kúnni. Bækur eru 

dýrar og að kaupa bekkjarsett af nýjum unglingabókum kostar fjármagn sem virðist vera af 

skornum skammti. Til þess að geta aukið hlut barna- og unglingabókmennta í kennslu og í 

skólastofunum þurfa þó þessar bækur að vera til.   

Kennarar sögðu einnig frá því í viðtölum að nemendur þyrftu aðstoð við það að velja 

bækur. Einn kennari sagði frá því að hann færi á bókasafnið með nemendum í litlum hópum 

og aðstoðaði þá við valið. Það meginstef birtist í viðtölum við kennara að eldri nemendur 

veldu of auðvelda bók á meðan yngri nemendur veldu of erfiða. Staða skólabókasafnanna 

auðveldar kennurum því ekki verkefnið. Fram kemur í máli stjórnenda á þeim tíma sem ÍNOK 

rannsóknin fór fram að stöðugildi á bókasafni væri ekki eins og best yrði á kosið. Fjármagn 

skorti til þess að halda uppi fullri starfsemi á bókasafninu. Söfnin voru ýmist útlánasöfn með 

faglærðum bókasafnsverði í hlutastarfi eða öðrum starfsmanni í skólanum. Hér birtist í raun 

tvíþættur vandi. Kennarar sögðu frá mikilvægi þess að nemendur hefðu einhvern til þess að 

aðstoða sig með val á bókum en á skólabókasöfnin sjálf vantar starfsfólk til þess að aðstoða 

þá. Hér glatast dýrmætt tækifæri til lestrarhvatningar. 

Ef hvetja á nemendur til þess að lesa bækur þurfa þeir að hafa aðgang að bókum sem 

höfða til þeirra, tíma til þess að lesa þær og fjölbreytt úrval til þess að velja úr. Krashen 

(2016) bendir á að hlutverk skólans sé að verða börnum úti um bækur. Öll börn eigi rétt á 

jöfnum tækifærum til náms og aðgangur að bókum flokkist þar undir enda hafi ekki allar 

fjölskyldur efni á því að kaupa bækur (bls.6). Af máli stjórnenda og kennara ÍNOK 

rannsóknarinnar að dæma þá eru allir sammála um mikilvægi þess að skólabókasöfn séu í 
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blóma, þar sé úrval af fjölbreyttum bókum og að þar starfi starfsmenn sem sjá um að halda 

uppi markvissu starfi á skólabókasafninu sem hvetur nemendur til lesturs. 

Þó að útlitið sýnist vera svart virðist engu að síður vera að rofa til. Af nýrri 

þingsályktunartillögu mennta- og menningarmálaráðherra að dæma stendur til að stórefla 

skólabókasöfnin á faglegum grunni (Þingskjal nr.631/2018-2019). Aukið fjármagn til 

skólanna, eyrnamerkt markvissri uppbyggingu skólabókasafna, myndi gefa kennurum byr 

undir báða vængi. Skrefin til þess að efla vægi lestraránægju í námsumhverfi 

grunnskólanema þurfa ekki að vera stór en eitt er víst að auka þarf sýnileika barna- og 

unglingabókmennta á öllum sviðum. 
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11 Lokaorð 

Ljóst er að margir þættir skapa lestrarhvetjandi námsumhverfi. Stuðla þarf að jákvæðu 

viðhorfi nemenda til bóklesturs, vekja innri áhuga á lestri og að því er lestraránægja lykill. 

Kennarar segja frá því að kennsluaðferðir þeirra takmarkast við hvað nemendur eiga bágt 

með lestur. Því er ljóst að byggja þarf brú milli nemenda og bóka. Ef haft er í huga að ef 

nemandi les meira verður lesturinn sjálfvirkari og betri sem síðan skilar sér í auknum skilningi 

þarf að gera bókum hátt undir höfði á öllum sviðum námsumhverfis þeirra, bæði í kennslu og 

inni í skólastofunni. Lestrarhvetjandi námsumhverfi er því mikilvægt vegna þess að með því 

skapast innri hvöt eða löngun til þess að lesa. Hún er kraftmeiri og endist betur en ytri 

áhugahvöt. 

ÍNOK rannsóknin bendir til þess að margt sé vel gert. Viðhorf kennara til bókmennta er 

jákvætt og ljóst er að þeir leita ýmissa leiða til þess að hvetja nemendur sína til þess að lesa, 

bæði í orði og á borði. Þeim er þó sniðinn þröngur stakkur sem birtist einkum í því að nýjar 

bækur sem höfða til barna og unglinga eru af skornum skammti í skólanum. Tækifæri til 

betrumbóta leynast víða en skrefin sem hægt er að taka þurfa ekki að fela mikið í sér. Gera 

þarf barna- og unglingabókmenntir sýnilegri í námsumhverfi barnanna. Slíkt er þó ekki hægt 

ef fjármagn til bókakaupa er af skornum skammti.  

Nú virðist hins vegar vera að glaðna til og vor í lofti í heimi íslenskrar tungu eftir langan og 

harðan vetur. Hið opinbera hefur lýst yfir eindregnum vilja til þess að efla íslenskukennslu og 

styrkja skólabókasöfn. Íslenskir grunnskólanemendur þurfa bækur sem höfða til þeirra, tíma 

til þess að lesa og tækifæri til þess að ræða um þær. Það er von mín að með því að vinna 

markvisst að því að koma upp námsumhverfi sem er lestrarhvetjandi læri fleiri íslensk börn 

og ungmenni að njóta þess að lesa. 
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