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Formáli 

Frá því ég lauk B.Ed. námi mínu 2006 hef ég kennt íslensku í grunnskóla, lengst af í 

unglingadeild. Ég hef oft velt því fyrir mér hvers vegna yndislestri sé ekki gert hærra undir 

höfði. Hvað þarf til að nemendur hafi yndi af lestri? Verkefni þetta varð því til út frá þessum 

vangaveltum og telst það til meistaraprófsverkefnis til fullnaðar M.Ed. gráðu í náms- og 

kennslufræðum, íslensku og íslenskukennslu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi 

verkefnisins eru 30 ETCS-einingar. 

Í skólanum þar sem ég kenni höfum við lagt áherslu á yndislestur í ein 8 – 10 ár bæði í 

skólanum og heima. Í skólanum á yndislesturinn að fara fram í byrjun dags í um það bil 15 –

20 mínútur. Nemendur eiga auk þess að lesa í 20 mínútur heima á hverjum degi. Stærsti hluti 

nemenda nýtir sér yndislestrarstundina í skólanum vel, sumir eiga þó mjög erfitt með það. 

Þeir finna sér sjaldnast lesefni sem hentar þeim og gefast fljótt upp á bókunum. Letrið er of 

smátt, of stórt og svo framvegis. Þegar þeir eiga að lesa heima þá hrýs þeim hugur. Þeir ná 

ekki að einbeita sér í 20 mínútur. Gefa sér ekki tíma til þess eða vilja ekki gera það. 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að benda á leiðir til að kveikja áhuga unglinga til 

bóklesturs, aðstoða þá við að finna sér bækur við hæfi, auka úthald í lestri og ná að njóta 

þess að sökkva sér ofan í áhugavert lesefni. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Jóni Yngva Jóhannssyni, lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands fyrir hvatningu og góða leiðsögn við vinnslu þessa verkefnis. Vinnufélagar og 

vinir studdu vel við bakið á mér og fjölskylda mín á stærsta hrósið skilið fyrir þolinmæði, 

skilning og hvatningu í minn garð einkum á lokametrunum. 

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__ 

 

Ásdís Steinunn Tómasdóttir 
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Ágrip 

Verkefni þetta fjallar um rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfi nemenda, þá 

sérstaklega unglinga, til lesturs. Verkefnið bendir ennfremur á leiðir til að hvetja nemendur á 

unglingastigi til lesturs bóka. Markmið verkefnisins er að fjalla um leiðir til að breyta viðhorfi 

nemenda til bókarinnar til dæmis með því að kynna bækur og bókatitla fyrir nemendum, tala 

meira um bækur og innihald þeirra og hjálpa nemendum að deila upplifun sinni af efni 

bókanna. Með breyttu viðhorfi til bóka og meiri umfjöllun um bækur og innihald þeirra verða 

nemendur virkari í að velja sér bækur, tjá sig um bækur og deila upplifun sinni af efni þeirra. 

Með því að ná að breyta viðhorfi nemenda til bókarinnar má ætla að nemendur lesi meira, 

verði betri lesendur og nái þar af leiðandi betri undirstöðu til alls náms. Bóklestur og lestur 

almennt eykur sjálfsþekkingu nemandans. Nemandinn getur mátað sig við ýmis hlutverk og 

lært meira um lífið og tilveruna. 

Í byrjun verður fjallað um hugtakið yndislestur. Þá verður fjallað um kröfur skólakerfisins 

til lestrarfærni unglinga við lok 10. bekkjar og þær kröfur sem skólakerfið gerir til menntunar 

þeirra og þær aðgerðir sem Menntamálaráðuneytið hefur komið fram með. Því næst verður 

fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfi nemenda á unglingastigi til 

yndislestrar og bókmennta.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður lagður grunnur að verkefnakistu sem tekur mið af því 

að vekja áhuga á bókum, bókmenntum og lestri auk þess að hvetja nemandann til þess að 

lesa meira. 

Að lokum veða umræður og lokaorð þar sem fram kemur að með fjölbreyttum leiðum til 

að vekja áhuga á lestri og með því að hvetja nemandann áfram til lestrar breytist viðhorf 

nemandans til hins betra. Hann sér og finnur að hann græðir á því að lesa, lestrarkvöð verður 

að lestrargleði. 
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Abstract 

Reading for Pleasure. Methods for increasing students´ reading abilities at the lower 

secondary level. The purpose of this dissertation was to investigate research on students’ 

attitudes toward reading, teenagers in particular. Furthermore, this paper aims to identify 

ways to motivate students at the lower secondary level to read books. In this study, the goal 

is to discuss methods of how to improve students’ attitude toward books, for instance, by 

introducing books and book titles to them, by engaging them to talk about books and their 

content, and by assisting students to share their book experience. Students are more likely 

to choose books, talk about books and share their book experience, once their attitude 

toward books has been gauged. One can assume that a changed attitude toward books will 

result in not only increased reading but also in the students becoming better readers, and, 

consequently, better students as reading benefits their learning. The reading of books, and 

reading in general, furthers the student’s self-knowledge. The student gains the ability to 

explore different roles and learns more about life. 

The first section of this paper will examine the term Reading for Pleasure. It will then 

explore the school system’s reading skills requirements for students at the end of 10th 

grade, as well as other requirements regarding their education. Next, the paper inspects 

research on lower secondary level students’ attitudes toward leisure reading and literature. 

A later chapter will provide a tool box with strategies that can be applied to spark interest in 

books, literature and reading, and, moreover, to encourage students to read more.  

At last, this paper offers a debate of said topic, and, in conclusion, the firm conviction 

that one can kindle an interest in reading in a multitude of ways. Encouraged students will 

change their attitude toward reading for the better, seeing that reading benefits their entire 

studies, the duty of reading will turn into a pleasure of reading. 
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1 Inngangur 

„Lestur er undirstaða alls náms“ er staðhæfing sem við heyrum oft og iðulega sem kennarar, 

við hömrum á henni sjálf þegar við tölum við samstarfsfólk okkar, nemendur og foreldra 

þeirra. Kennarar vilja að nemendur þeirra njóti þess að lesa og þeir leggja sig fram við að 

lokka nemendur til yndislestrar. Hvernig má það þá vera að úr grunnskólum landsins 

útskrifast nemendur sem eru svo til ólæsir og jafnvel með óbeit á lestri almennt? 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hæfniviðmiðum í lestri og bókmenntum 

tvinnað saman. Þar segir að mikilvægt markmið lestrarkennslu sé að nemandinn verði smám 

saman sjálfstæður lesandi, að hann nái að velja sér lesefni eftir þörfum og áhuga og geri sér 

grein fyrir gæðum þess. Þá er sagt að mikilvægt sé að nemandinn hafi færni til að beita 

viðeigandi aðferðum í samræmi við tilgang lestrar og að góð lestrarfærni og það að geta 

aflað sér upplýsinga geri nemandanum kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðar. 

Góð lestrarfærni er undirstaða ævináms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99). 

Þar segir ennfremur að hlutverk kennara sé að kveikja áhuga nemenda á námi og 

viðhalda honum. 

Þetta eru ekki litlar kröfur. Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Kennarinn þarf að 

kynnast nemendum sínum vel til að geta komið til móts við mismunandi þarfir þeirra, 

áhugasvið og hæfileika og benda þeim á lesefni sem tengist þeirra áhugasviði. Lestur og að 

geta lesið sér til yndisauka og gagns er afar mikilvægur þáttur í framtíðarmöguleikum 

nemenda. 

Lestur og lestrarfærni er kennurum mjög hugleikin. Kennarar vita að lestur eykur lífsgæði 

nemenda í framtíðinni því hafa margir grunnskólar brugðið á það ráð að leggja áherslu á 

yndislestur. Hugtakið yndislestur þýðir þá að nemendur fái að lesa það sem þeir vilja í 

ákveðnum yndislestrarstundum í skólanum. Kennarar vita líka að nemendur verða að finna 

tilgang með lestrinum og hafa gaman af honum. Ekki er yndislesturinn þó iðkaður á sama 

hátt í öllum skólum og mismikill tími er nýttur í yndislesturinn. 

Rannsóknir Clark og Rumbold (2006) sýna að yndislestur (e. reading for pleasure) hafi 

meðal annars jákvæð áhrif á málvitund, lesskilning og viðhorf nemenda til lestrar. 

Þeir sem stunda yndislestur að staðaldri (e. life readers) vita að lesturinn sjálfur er 

umbunin. Það mikilvægasta er að lesturinn er samfélagsleg athöfn sem tengir lesandann við 

aðra lesendur sem hafa ferðast á sömu staði og hann og fundið fyrir sömu áhrifum og hann 

(Miller, 2009, bls. 151; Birgitta Hassell, 2011). Kennarar ættu því að leggja sig fram við að 

kynnast áhugasviði nemenda, fylgjast með því sem þeir lesa, sýna því áhuga og ræða það við 

þá. 



 

9 

Markmið þessarar ritgerðar er að benda á leiðir sem hægt er að fara til að auka 

yndislestur, lestraránægju og úthald í lestri hjá nemendum á unglingastigi. Nemendur á 

unglingastigi teljast þeir nemendur sem stunda nám í 8., 9. og 10. bekk í grunnskóla. 

Ritgerðinni er skipt upp í níu kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, er gerð grein fyrir helsta 

markmiði ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er hugtakinu yndislestri gerð skil. Í þriðja kafla er 

stiklað á stóru um lestrarfærni unglinga við lok grunnskóla samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla sem gefin er út af Mennta- og menningamálaráðuneyti Íslands og Hvítbók um 

umbætur í menntun sem gefin er út af Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands um 

lestrarfærni unglinga við lok 10. bekkja. Þar er einnig fjallað um Pisa kannanir sem eru 

alþjóðlegar langtímarannsóknir á hæfni og getu nemenda í 10. bekk meðal annars í lestri og 

Þjóðarsáttmála um læsi sem Mennta- og menningamálaráðuneytið setti af stað árið 2015 í 

kjölfar slakrar útkomu íslenskra nemenda í Pisa könnun árið áður. Í fjórða hluta er umfjöllun 

um nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfum unglinga til yndislestrar á Íslandi. Í 

fimmta kafla er umfjöllun um árangursríka yndislestrarkennslu Donalyn Miller (2009), viðhorf 

nemenda hennar og hennar sjálfrar til yndislestrar. Þar er fjallað um hlutverk kennara við að 

ná fram jákvæðu viðhorfi gagnvart lestri og hvað þeir geta gert til að hvetja nemendur sína til 

lestrar. Sjötti kafli inniheldur verkfærakistu en hún hefur að geyma hugmyndir að 

áhugaverðum verkefnum sem hafa þann tilgang að kveikja og viðhalda áhuga nemenda á 

lestri. Umfjöllun um hvert hlutverk foreldra er gagnvart lestri nemandans er í sjöunda kafla. Í 

áttunda kafla eru niðurstöður verkefnisins teknar saman og að lokum endar verkefnið á 

lokaorðum í níunda kafla. 
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2 Yndislestur 

„Fallegasta þögnin á jörðinni er þegar nemendur sökkva sér í lestur“ (Henry, 1995). 

2.1 Hugtakið yndislestur 

Hugtakið yndislestur kemur oft fram í íslenskum greinum og rannsóknum um lestur. Á 

Íslensku orðaneti á vefsíðunni malid.is er orðið yndislestur (Málið.is, e.d.-a) skilgreint sem 

karlkynsnafnorð en ekki er gefin nein nánari útskýring á orðinu. Orðið yndi (Málið.is, e.d.-b) 

aftur á móti er hvorugkynsnafnorð sem merkir unaður, sæla, ljúf fegurð. Þar er orðatiltækið 

að hafa yndi af nefnt sem þýðir unaður eða að hafa unað af en þar er orðatiltækið að festa 

ekki yndi einnig nefnt sem þýðir að una sér ekki. Orðið lestur (Málið.is, e.d.-c) er skilgreint 

sem karlkynsnafnorð sem þýðir það að lesa. Því má segja að yndislestur sé karlkynsnafnorð 

sem þýði það að hafa unun af því að lesa. Í íslensku orðabókinni á snara.is er heldur ekki að 

finna orðið yndislestur. Ef orðinu yndi er flett upp þar eru orð eins og áhugamál, ánægja og 

dálæti nefnd sem tengd orð (snara.is, 2019). Ef orðinu yndislestri er flett upp á leitarvef 

google koma upp yfir 9000 niðurstöður, því er nokkuð furðulegt að orðinu hafi ekki enn verið 

fundinn staður í íslenskri orðabók. Kannski það sé vegna þess að erfitt er að finna eina 

skilgreiningu á hugtakinu. 

Í íslenskum greinum og rannsóknum koma því oft önnur hugtök fyrir þegar verið er að 

ræða athöfnina að hafa gaman af, yndi af eða ánægju af því að lesa. Frjáls lestur, það er að fá 

að lesa það sem maður vill, er oft notað meðal annars í lestrarstefnum bæjarfélaga, til dæmis 

í lestrarstefnu sem Skólaskrifstofa Hafnafjarðarbæjar og Hafnafjörður (2015) gefa út, þar 

stendur frjáls lestur/yndislestur. Hugtakið frjáls lestur kemur einnig fram í læsisstefnum og 

lestraráætlunum skóla svo sem í lestraráætlun í Víðistaðarskóla (2019). Í bókinni Læsi: 

Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum (2012) þar sem er vitnað í vefútgáfu Hafsteins 

Karlssonar Að lesa og skrifa (2005) segir að kennarar fái stundum samviskubit þegar þeir leyfi 

nemendum frjálsan lestur það er þegar nemendur fá að lesa sér til skemmtunar í skólanum 

án þess að þeir þurfi að vinna verkefni að lestri loknum (Stefán Jökulsson, 2012). 

Tómstundalestur er skilgreindur þannig að nemendur lesi það sem þeir vilja, þegar þeir vilja, 

hugtakið kemur meðal annars fyrir í gamalli grein Símonar Jóhanns Ágústssonar (2000). 

Hugtakið tómstundalestur kemur einnig fram í rannsókninni Staða lestrarkennslu í íslenskum 

grunnskólum (2009) sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir 

Menntamálaráðuneytið, þar er talað um að erfitt sé að glæða áhuga nemenda í 10. bekk á 

tómstundalestri og er þar verið að vísa í að nemendur nýti bókasafn skólans illa. Í sömu 

rannsókn kemur fram að lesstundir til tómstundalestrar séu til að glæða og viðhalda áhuga 

nemenda á yndislestri (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda 
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Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009). Má þá túlka það sem svo 

að einhver merkingamunur sé á hugtökunum tómstundalestur og yndislestur til dæmis að 

tómstundalestur sé að lesa í tómstundum en yndislestur felist í því þess að hafa yndi af 

lestrinum. Hugtökin frítímalestur, afþreyingarlestur og sjálfstæður lestur vísa eins og 

tómstundalestur í að nemandi lesi það sem honum hugnast þegar hann hefur tök á því. 

Yndislestur er þá ekki eingöngu að lesa það sem einstaklingi hugnast heldur einnig að lesa 

þegar hann vill og þá að njóta þess að lesa það sem hann vill. 

Íslenska hugtakið yndislestur á upptök sín í Menntaskólanum við Hamrahlíð þar sem 

Sigurður Svavarsson (1990) bókaútgefandi og fyrrum framhaldsskólakennari útbjó 

valáfangann yndislestur þar sem markmiðið var að auka lestur nemenda og skemmtanagildi 

lestrar. Sigurður taldi meðal annars að þegar kennarar hengi ávallt einhver verkefni á 

skáldverkin sem nemendur eiga að lesa þvingi þeir lesturinn og hægi á honum. Kennarar 

muni ekki ná að lokka nemendur til lestrar af sjálfsdáðum þegar þeir ætlist til þess að 

nemendur séu á stöðugu varðbergi við að rýna djúpt í það sem þeir eru að lesa til dæmis að 

finna tilvitnanir eða dæmi um stílbrögð. Sigurður vildi leggja meiri áherslu á frjálsan og 

hraðan lestur og þar kviknaði hugmynd hans að valáfanganum yndislestri. Í valáfanganum 

var áhersla á að nemendur stunduðu hraðan frjálsan lestur án skriflegra verkefnaskila til 

kennara, þá var slakað á greiningum og ritgerðarsmíðum og upplifuninni hleypt að (Sigurður 

Svavarsson, 1990). 

Þá má sjá áfangaheitið yndislestur í nokkrum framhaldsskólum í dag til dæmis í 

Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum (2019), Fjölbrautarskólanum í Garðabæ (2019) og í 

Borgarholtsskóla (2019). Yndislestur er einnig að finna sem valáfanga í unglingadeildum 

nokkurra grunnskóla svo sem í Grunnskóla Húnaþings vestra (2019), Grunnskóla 

Vestmannaeyja (2019) og í Seljaskóla (2019) svo eitthvað sé nefnt. Margir grunnskólar nefna 

að stundaður sé yndislestur í skólanum og heima og misjafnt er eftir skólum hvenær og 

hvernig hann er stundaður. Skóladagurinn byrjar á 15 – 20 mínútu yndislestri hjá sumum en 

aðrir nýta yndislestur inn á milli þegar nemendur hafa til dæmis klárað verkefnin sem sett 

voru fyrir þann tímann. 

Í enskum greinum og rannsóknum eru orðasambönd eins og; reading for pleasure (Clark 

og Rumbold, 2006), independent reading, lifereaders, lifelong readers (Miller, 2009), 

pleasure reading og the love of reading notuð þegar fjallað er um það að hafa ánægju af 

lestri. Ég rakst einnig á orðasambandið extensive reading (Day, 1999; Day og Rumbold 2006) 

sem ég þýði sem víðtækan lestur. Rætt er um víðtækan lestur (e. extensive reading) í 

sambandi við að kenna lestur í tungumálum (öðru en móðurmáli) en hugtakið virðist eiga vel 

við yndislestur, það er að hafa ánægju af því að lesa. Í tungumálakennslunni er nemandinn 
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hvattur til að velja sér fjölbreytt lesefni sem hann kemst hratt yfir og veitir honum ánægju. Í 

víðtækum lestri er lögð áhersla á að nemandinn velji lesefnið sjálfur. 

2.2. Hvað er yndislestur? 

Með hugtakinu yndislestur (e. reading for pleasure) er átt við að einhver lesi vegna þess að 

hann vill lesa. Lesturinn getur byrjað fyrir tilstuðlan annarra en ef viðkomandi nær að tengja 

sig við lesturinn það er ef að það sem lesið er nær að vekja áhuga þá telst það einnig 

yndislestur. Það að hafa yndi af lestri eykur víðsýni og gefur lesanda aðgang að ókunnum 

slóðum (Clark og Rumbold, 2006). 

Yndislestur má ekki vera kvöð, nemendur eiga að fá að velja sér það sem þeir lesa 

daglega í skóla og heima í 15 – 30 mínútur. Lestrartíminn fer eftir aðstæðum nemenda. 

Yndislestur er ekki tímafrekur og er nokkuð frjáls en sumir þurfa aðstoð kennara við val á 

lestrarefni (Guðmundur Engilbertsson, 2013). Undirbúningur yndislestrar er mikilvægur. 

Nemendur þurfa að huga að því hvert áhugasvið þeirra er, hvað þeir vilja lesa. Nemendur 

gætu þurft aðstoð kennara eða starfsfólks bókasafns til að finna lesefni. Nemendur þurfa að 

fá tíma til að lesa og tækifæri til að ræða það sem þeir lesa (Marzano, 2004; Miller, 2009). 

Gott aðgengi  að lesefni, nægur tími til að lesa og ígrunda og tækifæri til þess að ræða það 

sem þú lest við aðra eru forsendur þess að yndislesturinn gangi vel (Gallagher, 2009). 

Kennarar þurfa því að leggja sig fram við að finna hvar áhugasvið nemenda þeirra liggur, 

aðstoða nemendur sína við að finna lesefni sem hentar þeim bæði hvað varðar áhuga og 

lestrargetu og umfram allt þurfa þeir að gefa tíma til yndislestrar í skólanum. 

„Þau börn sem hafa svalað þorsta hugar síns í hinni tæru uppsprettu góðra bóka munu 

búa að því alla ævi.“ Grein Símonar Jóhanns Ágústssonar (2000) endar á þessum orðum. 

Grein þessi er byggð á rannsóknarniðurstöðum Símonar, frá því 1965, á lestri reykvískra 

skólabarna. Þar segir meðal annars að börn og unglingar lesi margvíslegar bækur, jafnt um 

það sem er fjarrænt og framandi og það sem gerist í nánasta umhverfi þeirra og þau lesi oft 

um söguhetjur sem eru nálægt þeim í aldri. Með lestrinum ná þau að örva ímyndunarafl og 

víkka reynslusvið sem og þekkingu. Það skiptir ekki öllu máli hvort sagan sé sönn eða 

óraunveruleg, það sem skiptir máli er að sé hún vel sögð, þá hefur hún gildi fyrir lesandann. 

Ef sagan er skemmtileg og góð þá hefur lesandinn yndi af henni, hann heillast af sögunni og 

nær að lifa sig inn í söguheiminn. Ef sagan nær ekki að skemmta lesandanum þá hættir hann 

að lesa af sjálfsdáðum. Lesefnið getur verið af hvaða tegund sem er, ef það nær að skemmta 

lesandanum þá nær það að halda lestrarlönguninni vakandi, svala ævintýraþrá, 

ástardraumum, hetjudýrkun og halda spennu. Í greininni segir einnig að þroskagildi sumra 

skemmtibóka sé kannski ekki mikið og því er líkt við að róla sér á barnaleikvelli, sá sem rólar 

sér er alsæll líkt og sá sem les skemmtilega sögu. Lesandinn verður að hafa gaman af þeim 
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bókum sem hann les eigi hann að leita í lestur af sjálfsdáðum (Símon Jóhann Ágústsson, 

2000, bls. 171 – 181). Því verða nemendur að fá að skipta um bækur ef þeim finnast 

bækurnar leiðinlegar, leiðindi við lestur getur gert nemandann fráhverfan lestri. 

Day og Bamford (2002) settu saman lista um víðtækan lestur (e. extensive reading) sem 

þeir nota í kennslu og þeir hvetja aðra til að hafa í huga meðal annars þegar lestur á erlendu 

tungumáli er kenndur. Listi þessi er settur saman til að auka hæfni í lestri á erlendu 

tungumáli en hann á einnig vel við yndislestur; 

Tíu meginreglur um víðtæka lestraraðferð: 

1. Nemendur velja auðvelt lesefni, gott að miða við að það séu ekki fleiri en fimm 

erfið orð á hverri síðu. 

2. Í skólastofunni og skólanum þarf að vera gott aðgengi að góðu og fjölbreyttu 

lesefni til að tæla nemendur til að lesa. 

3. Nemendur fá val um lesefni, þeir lesa fyrir sjálfa sig og fá að hætta að lesa og 

skipta um efni ef þeim finnst lesefnið ekki áhugavert. 

4. Nemendur eiga að lesa mikið, eins mikið og þeir geta, það er nauðsynlegt til að ná 

flæði í lestrinum. 

5. Það þarf að vera tilgangur með lestrinum til dæmis að hann veiti ánægju, að hann 

veiti upplýsingar eða auki almenna vitund. 

6. Lesturinn sjálfur er umbunin, þegar nemandi nær að lifa sig inn í texta. 

7. Með því að velja áhugavert og auðvelt efni þá á nemandinn að æfa sig í að lesa 

hraðar en venjulega til að mynda gott flæði, þannig fæst meiri ánægja af 

lestrinum og betri skilningur myndast. 

8. Hver og einn les fyrir sig í hljóði og myndar persónulegt samband við textann. 

9. Kennari leiðbeinir og fylgist með, fær viðbrögð nemanda við lestrinum en truflar 

lesturinn ekki. 

10. Kennarinn er fyrirmynd og les sjálfur, lokkar nemendur til lesturs, les það sem 

nemendur lesa og verður þar með hluti af lestrarmenningu bekkjarins. 

 

Day (1999) segir í viðtali um víðtækan lestur að það að setja sér markmið í lestri virki vel 

hvort sem nemandinn setur sér markmið eftir tíma eða blaðsíðum á dag, viku eða 

hálfsmánaðarlega. Til að byrja með er gott að setja tímamarkmið til dæmis 20 mínútur á dag, 

fimm daga vikunnar sem eru samtals 100 mínútur á viku. Það getur verið erfitt að fylgjast 

með því hvort nemendur fylgi þessu en það góða við þessa aðferð, víðtæku lestraraðferðina, 

er að nemendur lesa mikið af auðveldu, áhugaverðu efni, þeir njóta lestrarins, ná tökum á 
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honum og verða betri lesendur. Nemendur læra ekki aðeins námsefnið sem kennarar kenna, 

viðhorf kennara skiptir miklu máli, viðhorfið er það sem nemendur munu muna. Ef kennarinn 

les sjálfur og sýnir lestrarefni nemenda sinna áhuga, leggur til lesefni með óskir og þarfir 

nemenda sinna í huga og ef kennari les og fjallar um bækur sem nemendur hans hafa mælt 

með verður kennarinn hluti af bekknum og kennslustofan verður að lestrarsamfélagi (Day, 

1999; Miller, 2009). Kennarar verða að leyfa nemendum sínum að nýta tíma til yndislestrar í 

skólanum, það er ekki nóg að þeir lesi bara heima. Stundum er eini heimalesturinn sem 

nemendur sinna skyldulestur í því sem á að lesa í bóklegum fögum. Skólinn þarf því að veita 

nemendum svigrúm til að nýta tíma innan stundatöflu í að sökkva sér í áhugavert lesefni að 

eigin vali. 

Í viðtölum við kennara í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) 

kemur fram að eitt af meginmarkmiðum kennslunnar sé að fá nemendur til að lesa af eigin 

hvötum og vekja áhuga þeirra á lestri. Lestrarhvatning er kennurum á öllum stigum 

grunnskólans ofarlega í huga og þeir vilja að nemendur þeirra beri jákvæðar tilfinningar til 

lestrar. Þar segir einnig að lestraráhugi efli lesskilning og öfugt, leiðin að auknum 

lestraráhuga sé því í gegnum lesskilning. Lesskilningur tengist almennum skilning á lífinu og 

því betri færni sem nemendur ná til að tengja merkingu texta við eigin veröld því meiri líkur 

séu á því að lestrarupplifun þeirra verði jákvæð (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018, bls. 58). Einhverjir halda því fram að áhugi til lestrar sé mikilvægari en 

lestrarkunnátta því nemandi sem hefur mikinn áhuga á lestri getur bætt lestrarkunnáttu sína 

til muna (Seitz, 2010). Þegar nemandi fær að velja lesefni, texta og verkefni eftir sínum áhuga 

hvetur það hann til að setja sér markmið og bæta lestrarkunnáttu sína (Powell, McIntyre og 

Rightmyer, 2006). 

Þeir sem stunda yndislestur vita að lesturinn sjálfur er umbunin (Miller, 2009; Day og 

Bamford 2009). Lestur er lífsleikni, hann eflir orðaforða okkar og bakgrunnsþekkingu okkar á 

óteljandi viðfangsefnum. Lesturinn gefur okkur tækifæri til að ferðast til staða sem eru bara 

til í bókum. Lesturinn gefur okkur tækifæri til að finna vini sem eiga við sama vandamál að 

stríða og við sjálf og hjálpar okkur við að vinna úr okkar vandamálum (Miller, 2009; Birgitta 

Hassell, 2011). Í gegnum lesturinn verðum við vitni að einhverju fallegu, göfugu eða hryllilegu 

sem kemur fyrir aðrar manneskjur. Persónur bókmenntanna kenna okkur hvernig við eigum 

að stjórna okkur. Það mikilvægasta er að lesturinn er samfélagsleg athöfn sem tengir 

lesandann við aðra lesendur sem hafa ferðast á sömu staði og hann og fundið fyrir sömu 

áhrifum og hann fann fyrir (Miller, 2009, bls. 151). 

Guðmundur Engilbertsson (2013) hefur kynnt kennslufræði sín Orð af orði, sem hefur 

þann tilgang að efla læsi og námsárangur nemenda, í mörgum grunnskólum landsins. Hann 

leggur mikla áherslu á að stundaður sé yndislestur í skólum og að nemendur velji sér bækur 
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eða lesefni, þar sem 15 – 30 mínútum er varið í lestur í skóla og 10 – 30 mínútum heima. Það 

að veita tíma til lestrar og orðavinnu í skólanum er mikilvæg yfirlýsing um að lestur skiptir 

máli (Guðmundur Engilbertsson, 2013). 
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3 Lestrarfærni unglinga við lok grunnskóla 

Í þessum hluta verður fjallað um hvað Aðalnámskrá grunnskóla segir um lestrarfærni 

unglinga við lok grunnskóla, örlítil umfjöllun er um framkvæmd Pisa könnunarinnar. Þá er 

aðeins fjallað um Hvítbókina um umbætur í menntun og að lokum um Þjóðarsáttmálann um 

læsi og Lesferil sem er mælitæki til að meta lestrarkunnáttu nemenda í grunnskóla og 

Menntamálastofnun gaf út í kjölfar útgáfu Þjóðarsáttmálans um læsi. 

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Hæfniviðmiðum í lestri og bókmenntum er tvinnað saman í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

Þar segir að mikilvægt markmið lestrarkennslu sé að nemandinn verði smám saman 

sjálfstæður lesandi, að hann nái að velja sér lesefni eftir þörfum og áhuga og geri sér grein 

fyrir gæðum þess. Þá er sagt að mikilvægt sé að nemandinn hafi færni til að beita viðeigandi 

aðferðum í samræmi við tilgang lestrar og að góð lestrarfærni og það að geta aflað sér 

upplýsinga geri nemanda kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðar. Góð lestrarfærni 

er undirstaða ævináms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að menningararfur Íslendinga sé að miklu 

leyti bundinn í bókum. Nemendur geta með lestri bóka fundið fyrirmyndir, sett sig í spor 

persóna, lært umburðarlyndi í garð ólíkra minnihlutahópa og menningarsamfélaga og þar 

með styrkt sína eigin sjálfsmynd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99). Menningararfur 

okkar Íslendinga er vissulega bundinn í bókum og þá fyrst og fremst Íslendingasögum okkar 

og það er mikilvægt að nemendur þekki tilurð þeirra og hversu fágætt það er að rit sem þessi 

hafi varðveist. Það gæti hins vegar reynst erfitt fyrir nemendur að setja sig í spor 

aðalpersónanna í Íslendingasögunum til að máta sína eigin sjálfsmynd í nútíma samfélagi. 

Nútímabókmenntir, unglinga-, ungmenna- og fullorðinsbækur sem nemendur finna tengingu 

við, segja frá persónum sem stríða við sömu vandamál og þeir sjálfir eru hentugri til að 

styrkja sjálfsmynd unglinga. Unglingar, líkt og aðrir, stríða við mismikil og ólík vandamál og 

verða því að hafa eitthvert val um hvað þeir lesa í skólanum. Þeir verða að fá tækifæri til að 

lifa sig inn í bókina og máta sig við ungmenni á svipuðum aldri og þeir og í svipuðum 

aðstæðum og þeir eru. Það næst með því að hafa yndi af því sem þeir lesa. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru hæfniviðmið sett upp í töflu þar sem fram kemur sú 

hæfni sem hver einstaklingur á að búa við við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í hæfniviðmiðum fyrir 

íslensku í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) í lestri og bókmenntum segir að nemandi við lok 

10. bekkjar geti: 

*lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi lagt mat á þá og túlkað,  

*skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi,  
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*og m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur,  

*greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða,  

*gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum grein 

fyrir því,  

*lesið og túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert 

sér grein fyrir gildi bókmennta,  

*beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og 

sögusviði og kannist við myndmál, algengustu tákn og stílbrögð,  

*notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað 

ljóð af ýmsum toga og frá ýmsum tímum,  

*leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og 

trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna 

afstöðu til þess,  

*unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem sett 

er fram á ólíkan hátt og nýtt sér,  

*valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103). 

 

Matsviðmið eru einnig gefin upp í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Matsviðmiðin eiga að 

gefa sýn á hvaða hæfni nemandi hefur á valdi sínu í ákveðinni námsgrein við lok 10. bekkjar. 

Kvarðinn A, B, C og D er notaður þar sem A lýsir framúrskarandi hæfni, B lýsir góðri hæfni, C 

lýsir sæmilegri hæfni og D lýsir hæfni sem nær ekki viðmiðum C. Grunnskólum er skylt að 

notast við þennan matskvarða við brautskráningu nemenda í 10. bekk og er hann hafður til 

hliðsjónar við innritun nemenda í framhaldsskóla. Nemendur hefja nám í framhaldsskóla 

ýmist á 1. eða 2. þrepi. Þeir nemendur sem útskrifast með A eða B í ákveðinni grein byrja á 

öðru þrepi. Framsetning B viðmiða eru byggð á hæfniviðmiðum fyrir 10. bekk og gera má ráð 

fyrir að meirihluti nemenda standist þær kröfur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 118;56). 

Kennarar eiga að meta hæfni nemenda samkvæmt hæfniviðmiðunum og sjá til þess að matið 

sé byggt á traustum gögnum. 

Matsviðmið B sem tengjast lestri og bókmenntum við lok 10. bekkjar grunnskóla eru 

eftirfarandi, að nemandi geti: 

Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á efni þeirra, fjallað um íslenskar 

og erlendar bókmenntir og gert sér góða grein fyrir gildi bókmennta í menningu 

þjóðarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 119). 
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Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) segir í lokaorðum í kaflanum 

„Lestur og læsi“ að gengið hafi verði út frá markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla að 

grunnskólinn skili áhugasömum og sjálfstæðum nemendum í framhaldsskólana 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) og að í niðurstöðum komi fram að 

framhaldsskólakennurum finnist nýnemar þeirra ekki koma nægilega vel lesnir þegar þeir 

mæta í framhaldsskólana að loknu grunnskólanáminu (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján 

Jóhann Jónsson, 2018, bls. 79). 

Ef kennarar vilja vera vissir um að nemandinn lesi, velji sér lesefni til gagns og ánægju og 

geri sér grein fyrir gildi þess að lesa þá verða þeir að gefa nemandanum færi á að lesa í 

skólanum (Miller, 2009; Guðmundur Engilbertsson, 2013). Í meistararitgerð Sigríðar 

Geirsdóttur (2015) Bók er best vina. Lestrarfræði og árangursrík lestrarkennsla kemur fram 

að kennarar hafi fært lestur meira inn í kennslustundir til að bregðast við því að nemendur 

lesa mun minna heimavið og er þá verið að ræða um bókmenntavinnu, skyldulestur þar sem 

allir nemendur lesa sömu bókina í einu. Þar kemur einnig fram að kennurum finnst þörf á að 

markviss lestrarkennsla fari fram á öllum stigum grunnskólans en eiginleg lestrakennsla hætti 

of snemma. Á unglingastigi virðist þó vera misbrestur á lestrarkennslu, markviss 

lestrarkennsla er engin, þeim nemendum sem eiga í erfiðleikum með lestur er boðið uppá 

hljóðbækur og munnleg próf í stað skriflegra og kennarar reyna að koma þeim nemendum í 

greiningu. Í einum af skólunum sem Sigríður fjallaði um gerðu kennarar unglingastigsins 

aðgerðaráætlun í kjölfar slakarar útkomu í Pisa. Þar var bókmenntakennsla aukin og komið 

var á lestrarátaki tvisvar á ári í eina viku í senn þar sem nemendur lásu í 20 mínútur á dag í 

skólanum (Sigríður Geirsdóttir, 2015). Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum 

(2018) kemur fram að kennarar taki opinbera umræðu um lestur alvarlega. Þeir hafi leitað 

ýmissa leiða til að lokka nemendur til lestrar; nemendur hafa fengið aukið svigrúm til lestrar, 

frjálslestrar eða yndislestrar, kennarar lesa og jafnvel leika ýmsar sögur. Lestrarhvatning er 

öllum kennurum grunnskóla og framhaldsskóla ofarlega í huga og ýmsar leiðir hafa verið 

farnar til að reyna að kveikja lestrarneistann (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018). 

Það getur verið erfitt að vekja áhuga heils árgangs í grunnskóla á einni og sömu bókinni. 

Nemendur verða að finna tengingu við efnið á einhvern hátt, ef lesturinn er kvöð eru litlar 

líkur á að nemandinn hafi yndi af honum. Kennarar unglinga gætu vel nýtt sér það sem hefur 

reynst vel á yngsta stigi eins og segir frá í sömu rannsókn Sigríðar. Þar segir kennari frá því að 

það hafi skilað auknum árangri í lestri að leyfa nemendum að velja sér bækur, þeir fengu 

aukinn tíma í yndislestur og fóru þá að ræða bækurnar meira sín á milli. Auk þess hafi það 

verið afar lestrarhvetjandi að hafa bækur sýnilegar út um allt í skólaumhverfinu (Sigríður 

Geirsdóttir, 2015; Miller, 2009; Margrét Magnúsdóttir, 2014; Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi 
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Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). Það virðist ekki 

vera lögð nægileg áhersla á lestrarumhverfið í unglingadeildum. Kennarar leggja sig fram við 

að vera hvetjandi og bjóða uppá yndislestur en það virðist vanta að gera umhverfið 

áhugahvetjandi, hafa lesefni sýnilegt og fjölbreytt. 

Skólasamfélagið þarf að sýna nemandanum að tíminn sem nýttur er í yndislestur er 

dýrmætur. Það eru meiri líkur á því að nemandinn virði yndislestrarstundir heimavið ef 

skólasamfélagið virðir yndislestrarstundir nemandans í skólanum. Viðhorf kennara og 

foreldra til yndislestrar skiptir gríðarlega miklu máli. Orðanotkunin ein getur gefið skýr 

skilaboð um hvert viðhorf viðkomandi er; það er munur á að nýta tíma í yndislestur, njóta 

yndislestrar eða að eyða tíma í yndislestur. Í rannsóknum Andreu Rósar Óskarsdóttur (2018) 

og Margrétar Magnúsdóttur (2014) kemur meðal annars fram að nemendum finnist 

kennarar ekki taka yndislestrarstundirnar nógu alvarlega og trufli þær jafnvel eða sleppi þeim 

alveg (Andrea Rós Óskarsdóttir, 2018; Margrét Magnúsdóttir, 2014). 

Ekki er minnst á yndislestur eða lestraránægju í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem 

skýtur skökku við því að ef nemandinn upplifir ánægju af lestri í skólanum er hann mun 

líklegri til að lesa heima. Má ætla að með því að hvetja til þess að í skólum verði iðkaður 

yndislestur, það er að nemendur fái tíma í skólanum til að lesa það sem þeir vilja, verði meiri 

líkur á því að nemendur geti lesið almennan texta með góðum skilningi, túlkað efni þeirra, 

lesið og fjallað um íslenskar og erlendar bækur. Það eru einnig góðar líkur á því að nemendur 

geri sér betri grein fyrir gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar. Það ætti því að leggja 

áherslu á ánægju í lestri fremur en túlkun og skilning á því sem lesið er. Því ef ánægjan er til 

staðar þá eru meiri líkur á að hitt fylgi. 

3.2 Pisa 

Pisa er skammstöfun fyrir enska heiti rannsóknarinnar Programme for International Student 

Assessment sem er unnin á vegum OECD. Pisa könnunin er alþjóðleg langtímarannsókn á 

hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði og stærðfræði. Þar er skilgreind sú færni 

sem einstaklingurinn þarf til að takast á við framtíðina, leysa verkefni sem daglegt líf krefst af 

honum og nýta þekkingu við raunverulegar aðstæður (Pisa – könnunin, 2018). 

Könnunin er lögð fyrir á þriggja ára fresti með mismunandi áherslum í hvert sinn. Með 

könnuninni fæst samanburður milli landa og tímabila. Könnunin er tveggja klukkustunda löng 

skrifleg könnun, sambland af krossa- og opnum spurningum (Pisa – könnunin, 2018). 

Í könnuninni 2015 er lesskilningur skilgreindur þannig: 

*Geta til að skilja, nota, íhuga og fást við ritaðan texta til að ná markmiðum sínum, 

þroska þekkingu sína og hæfileika til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu.  
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Nemendur lesa annars vegar samfelldan texta sem settur er fram í setningum og 

efnisgreinum (t.d. frásögn, greinargerð, rökfærslu, lýsingu eða leiðbeiningu) og hins vegar 

ósamfelldan texta þar sem upplýsingar eru settar fram á annan hátt, sem listi, eyðublöð, 

línurit eða skýringarmyndir. Nemendur eiga að finna og afla upplýsinga í texta, sýna 

almennan skilning á texta, túlka texta og velta fyrir sér innihaldi, formi og einkennum texta. 

Pisa metur ekki eingöngu hvort nemendur geti rifjað upp það sem þeir hafa lært í skóla. 

Könnunin leggur áherslu á að nemendur geti nýtt þekkingu sýna við mismunandi aðstæður 

og kannar hversu vel nemendur við lok grunnskóla hafa tileinkað sér þá hæfni sem þeir þurfa 

í nútíma samfélagi (Helstu niðurstöður Pisa 2015, 2015). 

Árið 2000 var Pisa rannsóknin lögð fyrir á Íslandi í fyrsta sinn, þá stóðu íslenskir unglingar 

sig sambærilega við OECD meðaltalið. Síðan þá hefur útkomunni hrakað eða sem samsvarar 

rúmlega hálfu skólaári. Í kjölfar slakrar útkomu úr Pisa könnunum hafa margir skólar og 

sveitafélög mótað læsisstefnu og sett sér markmið til að bæta stöðu læsis og stuðla að 

framförum í lestri og lesfimi. Þá hefur einnig orðið vakning meðal kennara, annarra en 

íslenskukennara, námsgreina eins og náttúrfræði, samfélagsfræði og stærðfræði að 

mikilvægt sé að auka orða- og hugtakaskilning í þeirra greinum til að auka lestur og 

lesskilning nemenda. Forsenda framfara í lestri er lestrariðkun (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur 

Sigurðsson, 2017).  

Munur á milli kynja var mikill árið 2006 og 2015 en bilið minnkaði á milli áranna 2012 og 

2015 og má segja að það sé vegna þess að fleiri stúlkur stóðu sig verr en í fyrri könnunum. 

Nemendur af höfuðborgarsvæðinu hafa staðið sig best á Íslandi. Árið 2000 voru þeir yfir 

meðaltali OECD en síðan þá hafa þeir lækkað stöðugt til ársins 2015. Nemendur í 

þéttbýliskjörnum utan höfuðborgarsvæðisins voru undir meðaltali OECD árið 2000, lækkuðu 

aðeins til ársins 2009 en töluvert árið 2015. Nemendur í dreifbýli voru yfir meðaltali OECD 

árið 2000, lækkuðu nokkuð til ársins 2009 en hröpuðu niður árið 2015 og komu verst út úr 

Pisa árið 2015 á Íslandi (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017). Niðurstöður 

rannsókna á bóklestri íslenskra unglinga sýna tengls menntunar og efnahags foreldra við 

lestraráhuga. Lestraráhugi barna af betur efnuðum heimilum virðist minni hér á landi ólíkt 

því sem virðist vera í öðrum Evrópulöndum þar sem betri efnahagur heimila virðist tengjast 

auknum áhuga unglinga á bóklestri. Líkt og í Evrópu eru íslensk börn háskólamenntaðra 

foreldra líklegri til að lesa daglega (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea 

Hjálmsdóttir, 2012). Viðvarandi erfiðleikar með grunnlestrarfærni nemenda í grunnskólum 

hafa neikvæð áhrif á lesskilning þeirra sem og slakur orðaforði íslenskra ungmenna. Íslenskar 

rannsóknir benda á þá staðreynd að bóklestur barna og unglinga hefur farið minnkandi 

síðustu áratugi (Freyja Birgisdóttir, 2016; Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig 
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Margrét Karlsdóttir, 2009). Slök frammistaða íslenskra nemenda í Pisa könnunum virðist vera 

afleiðing af minnkandi bóklestri, lesfimi og orðaforða. 

3.2 Hvítbók um umbætur í menntun 

Í Hvítbók um umbætur í menntun (2014) sem gefin var út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu, sem svar við slökum árangri íslenskra barna í Pisa könnuninni 

2012, segir meðal annars að mikilvægt sé að skapa jákvætt viðhorf til lesturs til að allir nái 

árangri í lestri. Þar er nefnt að í því felist að bæði heimili og skóli hvetji ungt fólk til að lesa 

fjölbreytilegt efni. Þar segir ennfremur að þeir sem að lestrarkennslunni koma, hvort heldur 

sem það eru kennarar, foreldrar, annað starfsfólk, stofnanir eða stjórnvöld beri ábyrgð á því 

að allir nemendur hafi við lok grunnskólans öðlast ákveðna grundvallarfærni í lestri og 

lesskilningi. Mikilvægt sé að nota fjölbreytt námsefni við kennslu. Því fjölbreyttara efni sem 

nemendur lesi því betri verði skilningur þeirra og löngun þeirra til að lesa eykst. Ekkert eykur 

færni í lestri eins og það að lesa. 

Í Hvítbókinni er einnig minnst á mikilvægi hvatningar að heiman, það sé ekki síður 

mikilvægt að foreldrar séu góðar fyrirmyndir (Hvítbók um umbætur og menntun, 2014, bls. 

29). Lítið sem ekkert er fjallað um bókmenntir eða bækur almennt í Hvítbókinni og þar er 

ekki minnst á yndislestur heldur er fjallað um nám í víðari skilningi. Þar er talað um mikilvægi 

þess að skapa jákvætt viðhorf til lestrar hvort heldur í skóla eða heima sem er gott og vel en 

jákvætt viðhorf til lestrar eða náms til gagns þýðir ekki endilega að nemendur hafi yndi af 

náminu eða lestrinum. Það þyrfti að leggja meiri áherslu á að virkja nemendur til lestrar til 

ánægju. Ef nemandi hefur ánægju af því sem hann les er hann líklegri til að vilja lesa meira og 

mynda jákvætt viðhorf til lestrar. Í kjölfar útgáfu Hvítbókarinnar var þjóðarátaki um læsi 

hleypt af stokkunum með útgáfu á Þjóðarsáttmála um læsi árið 2015. 

3.3 Þjóðarsáttmáli um læsi 

Mennta- og menningamálaráðuneyti og sveitarfélög landsins gerðu með sér þjóðarsáttmála 

um læsi haustið 2015. Sáttmálinn kveður á um að öll börn grunnskóla geti lesið sér til gagns 

við lok skólagöngu sinnar. Sáttmálinn er til fimm ára og er átakinu ætlað efla lesskilning 

barna, snúa vörn í sókn og stuðla að því að fækka þeim nemendum sem ekki ná að lesa sér til 

gagns við lok grunnskólagöngu sinnar. Markmiðið er að Þjóðasáttmáli um læsi verði hluti af 

almennu skólastarfi til framtíðar. 

Læsi barna er samvinnuverkefni heimilis og skóla, sveitafélaga og ráðuneytis. Í 

sáttmálanum segir að það sé mikilvægt að öll börn fái tækifæri til daglegra lestrarstunda til 

loka grunnskóla. Það vekur þó athygli að þar er ekki fjallað um lestraránægju eða yndislestur 

af neinum toga. Í sáttmálanum er talað um árangur, ráðgjöf, skimanir og samvinnu heimilis 
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og skóla. Aldrei er minnst á það að hafa ánægju af lestri en á nokkrum stöðum er minnst á að 

nemandi nái að lesa sér til gagns.  

Margir skólar höfðu þegar myndað sér lestrarstefnu áður en Þjóðarsáttmálinn um læsi 

var undirritaður og enn fleiri skólar og sveitafélög hafa bæst við síðan. Skólar og sveitafélög 

hafa beitt ýmsum aðferðum til að bæta lestrarumhverfi sitt. Í nóvember 2018 birtist til 

dæmis frétt á Víkurfréttum þar sem sagt var frá aðferð sem kennarar í Njarðvíkurskóla gripu 

til í því skyni að fá nemendur í lið með sér og fá hugmyndir frá þeim að breyttu 

lestrarumhverfi með von um aukinn áhuga á lestri. Í skólanum var haldinn lýðræðisfundur 

með nemendum í 5. – 10. bekk. Nemendum var skipt upp í sex til tíu manna hópa og fengu 

allir hóparnir sex spurningar sem snerust um álit nemenda og hugmyndir nemenda á því 

hvort, hvernig eða hvaða breytingar þeir vildu sjá innan skólans sem myndu auka áhuga 

þeirra á lestri. Spurningarnar voru til dæmis: 

„Hvað myndi auka áhuga þinn á lestri?“ 

„Hvernig getum við nýtt tæknina til að efla læsi?“ 

Einnig var spurt um hver áhugamál nemenda óháð lestri væru og hvernig heimilin gætu 

stutt við nemendur í lestri og hvaða lestrarspretti nemendur vildu sjá innan skólans. 

Samkvæmt fréttinni gengu fundirnir vel og nemendurnir komu með margar áhugaverðar 

hugmyndir. Nemendur nefndu meðal annars að lestrarfyrirmyndir væru mikilvægar og að 

það væri mikilvægt að foreldrarnir gerðu eitthvað skemmtilegt með börnunum sínum þegar 

þau væru búin að lesa. Þeir bentu á að það væri mikilvægt að foreldrar væru til staðar og 

hlustuðu á börnin sín þegar þau væru að lesa. Þeir nefndu einnig að það væri hvetjandi að 

foreldrar læsu fyrir börn sín og unglinga. Það kom einnig fram að nemendur töldu að 

heimabókasafn eða bókakassi í skólastofunni væri áhugahvetjandi. Lestrarumhverfi skólans 

mætti vera meira aðlaðandi og það mætti gera ritmálið sýnilegra í skólanum á fleiri stöðum, 

hafa fjölbreytt lesefni í skólanum. Nemendur nefndu einnig að þeir vildu nýta rafræn 

bókasöfn betur til dæmis efni á hljóðbókum og nýta spjaldtölvur meira til lestrar. Skoðanir 

nemenda voru auðvitað ólíkar, sem dæmi má nefna að sumir nemendur vildu sleppa öllum 

lestrarsprettum á meðan aðrir vildu hafa fleiri lestrarspretti (Skoðanir skipta nemendur máli, 

2018). 

3.4 Lesferill 

Í kjölfar útgáfu Þjóðarsáttmálans innleiddi Menntamálastofnun matstæki til að meta 

grunnþætti læsis og lestrarkunnáttu nemenda í grunnskóla, Lesferil. Lesferill er ýmist 

stöðupróf eða skimun. Lesfimipróf eru lögð fyrir grunnskólanemendur þrisvar yfir skólaárið. 

Prófin byggja meðal annars á lestrarnákvæmni, leshraða, áherslu og hrynjandi tungumálsins 

og eru þessir þættir meðal undirstöðuþátta fyrir lesskilning. Lesfimiviðmiðin skiptast í þrjú 
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stig. Viðmið 1 tilgreinir það lágmark sem eðlilegt þykir að 90% nemenda ættu að ná, viðmið 2 

er það sem gera má ráð fyrir að 50% nemenda nái og viðmið 3 er sú lesfimi sem 25% 

nemenda ætti að ná. Viðmið 1 eru 130 orð á mínútu í 8. bekk, 140 orð á mínútu í 9. bekk og 

145 orð á mínútu í 10. bekk. Viðmið 2 eru 180 orð á mínútu í 8. – 10. bekk og viðmið 3 eru 

210 orð á mínútu í 8. – 10. bekk (Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, 2018). 

Í kjölfar niðurstaðna úr lesfimiprófum Lesferils 2018 hefur Menntamálastofnun í 

samstarfið við samtök foreldra, kennara, rithöfunda, fjölmiðla, skóla og sveitafélög unnið að 

almennri vitundarvakningu um mikilvægi lestrar auk annarra verkefna við að efla læsi. Í frétt 

Menntamálastofnunar frá 10. október 2018 segir um niðurstöður lesfimiprófa á vegum MMS 

í september 2018: „Góð niðurstaða úr lesfimiprófum er til marks um markvissa vinnu skóla, 

kennara, foreldra og ekki síst nemendanna sjálfra. Sú jákvæðni og samhugur sem einkennt 

hefur lestrarkennslu í skólum landsins er mikilvægt skref á þeirri löngu vegferð, að auka 

lestraráhuga og læsi til lengri tíma“ (Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, 2018). 

Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) segir að bilið milli þeirra 

nemenda sem lesa í frítíma sínum og þeirra sem gera það ekki breikki stöðugt. Nemendur 

sem sinna lestri utan skólans hafa forskot á aðra nemendur (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 78). Nemandi sem les í 20 mínútur á dag les í 3600 

mínútur á einu skólaári það má því segja að hann hafi forskot á nemendur sem lesa í 5 

mínútur á dag sem les í 900 mínútur á einu skólaári og nemanda sem les í eina mínútu á dag 

sem les þá í 180 mínútur á einu skólaári. Ef nemandi les í 20 mínútur í skólanum og í 20 

mínútur heima fimm daga vikunnar allt skólaárið, 180 daga, þá les hann í 7200 mínútur á 

einu skólaári. Ef þessi tiltekni nemandi er í 9. bekk og nær viðmiði 1 sem eru 140 orð á 

mínútu þá les hann eina milljón og átta þúsund orð á skólaárinu. 

Hlutverk foreldra er ekki síður en kennara mjög mikilvægt, þeir þurfa að hvetja börnin sín 

til lestrar á jákvæðan hátt. Spyrja þau út í hvað þau eru að lesa, sýna því áhuga og jafnvel 

benda þeim á lesefni sem þeir telja að henti þeim. Æfingin skapar meistarann, lesfimi þarf að 

þjálfa, lestur eykur orðaforða og orðaforði eykur lesskilning og lesskilningur er lykill að öllu 

námi. Því er nauðsynlegt að hjálpa börnum og nemendum að finna gleðina í lestri og þar af 

leiðandi gleðina í náminu og lífinu. 
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4 Rannsóknir á yndislestri 

Í þessum hluta verður fjallað um nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á yndislestri 

nemenda á unglingastigi í grunnskóla. Í áhugaverðri rannsókn Andreu Rósar Óskarsdóttur 

(2018) Viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs er sérstaklega áhugaverður hluti þar 

sem hún kannar hvort nemendur geti bent kennurum á útfærslu yndislestrar sem gætu 

gagnast þeim. Ásamt því að kanna viðhorf nemenda til yndislestrar kannaði Andrea Rós 

einnig hverjar lestrarvenjur nemenda eru, bakgrunnsreynslu þeirra í lestri og reynslu þeirra 

af skólabókasöfnum. Í M.Ed verkefni Margrétar Magnúsdóttur (2014) Yndislestur og 

áhugahvöt er viðhorf nemenda á mið- og unglingastigi gagnvart yndislestri kannað og 

hvernig kennarar á mið- og unglingastigi stuðla að yndislestri nemenda. Margrét kannaði 

einnig viðhorf kennara til yndislestrar. Rannsóknarspurning hennar var: „Með hvaða hætti 

má auka áhuga nemenda á yndislestri?“ 

Fjöldi ritrýndra greina um lestur og læsi unglinga hafa komið út að undanförnu, 

Brynhildur Þórarinsdóttir hefur bæði ein og með öðrum skrifað mikið um þennan málaflokk 

meðal annars greinarnar: (2009) Lestrarvenjur íslenskra bókaorma. (2010) Bóklestur 

íslenskra unglinga í alþjóðlegu ljósi. (2011) Er hjartað hætt að slá? (2012) Bóklausir og 

bókaormar. Tengsl menntunar og efnahags foreldra við yndislestur unglinga í alþjóðlegu ljósi. 

(2017) Yndislestur á uppleið? Breytingar á lestrarvenjum drengja og stúlkna. Ég mun fjalla 

um tvær síðastnefndu greinarnar. 

Ég fjalla einnig um hluta afraksturs rannsóknarverkefnisins Íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga (ÍNOK) sem er birt í nýútkominni bók sem heitir Íslenska í grunnskólum og 

framhaldsskólum (2018). Í rannsókninni var rætt við nemendur, kennara og stjórnendur í 

grunnskólum og framhaldsskólum. Það var áhugavert að lesa um viðhorf þessa þriggja hópa 

á yndislestri, lestri og bókmenntum. Ég mun þar einbeita mér að því sem tengist 

unglingastigi, lestri og bókmenntum. 

4.1 Rannsókn Andreu Rósar Óskarsdóttur 

Markmið rannsóknar Andreu Rósar Óskarsdóttur (2018) var að kanna viðhorf unglinga til 

yndislestrar, kanna hvort að breyta þurfi fyrirkomulaginu á honum og sjá hvort nemendur 

búi yfir hugmyndum sem kennarar geta nýtt sér til að auka enn frekar hvatningu til lestrar. 

Rannsóknin er byggð á megindlegum rannsóknaraðferðum og rannsóknarspurningin var: 

„Hvert er viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs?“ 

Þegar nemendur voru spurðir út í lestrarvenjur sínar og foreldra sinna kom hálfgerð 

speglun í ljós. Flestir nemendur sögðust lesa sjaldan eða aldrei en nemendur sögðu flesta 

foreldra lesa mjög oft eða reglulega. Áhugaleysi og tímaskortur voru aðalástæður þess að 
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nemendur læsu sjaldan eða aldrei. Nemendur nefndu einnig að heimavinna og skólinn sjálfur 

drægju úr orku sinni sem kæmi niður á lestri og að þeim þætti erfitt að finna bók sem 

hentaði þeim, of fáar bækur væru skrifaðar fyrir unglinga. Einn nemandi nefndi að áhuginn 

væri til staðar en hann ætti erfitt með að sannfæra sig um að byrja á nýrri bók (Andrea Rós 

Óskarsdóttir, 2018). 

Nemendur gera sér almennt grein fyrir því að lesturinn er mikilvægur, þeir átta sig á að 

með lestri eykst orðaforði, leshraði eykst sem og lesskilningur. Þeir gera sér einnig grein fyrir 

því að lestur er undirstaða í námi, hann er stór hluti af daglegu lífi, er róandi og góður fyrir 

heilastarfsemina svo eitthvað sé nefnt. Stúlkur eru almennt jákvæðari gagnvart lestrinum og 

minna en 10% nemenda fannst tilgangslaust að lesa, meirihluti þeirra voru drengir. 

Nemendur hafa helst áhuga á að lesa spennusögur, glæpasögur og ævintýrasögur (Andrea 

Rós Óskarsdóttir, 2018). 

Skólarnir tveir sem Andrea Rós rannsakaði framkvæmdu yndislesturinn á mismunandi 

hátt. Annar skólinn virðist nýta yndislesturinn eingöngu í íslenskutímum og þá þrisvar í viku 

en í hinum skólanum var yndislestur alla daga, ekki bundinn við íslenskutíma. Í þeim skóla 

sem yndislesturinn fór einungis fram í íslenskutímum virtist helmingur nemenda ekki hafa val 

um lesefnið. Í hinum skólanum réðu nemendur lestrarefninu í yndislestrinum, þar var mun 

meiri ánægja með yndislesturinn, 73% nemenda voru ánægðir á móti 49% í skólanum þar 

sem yndislesturinn var þrisvar í viku og bundinn við íslenskutíma. Margir nemendur vildu 

hafa yndislesturinn óbreyttan en flestir nemendur nefndu að þeir vildu fá lengri tíma til 

lestrar. Þeir vildu hafa frjálst val um bækur og fá bætta lestraraðstöðu. Einhver benti á að 

gott væri að hafa ýmsar bækur í kennslustofunni til að grípa í. Aðrir vildu fá að ræða það sem 

þeir væru að lesa. Sumir nefndu að það ætti að leyfa nemendum að klára niður blaðsíðuna, 

kennarinn ætti ekki bara að byrja að tala þegar yndislestrartíma lýkur. Nemendur vilja fá 

aðstoð við að velja bækur og þeir vilja að nemendur eða kennari kynni bækur. Nemendur 

vilja fá betra og meira úrval af bókum á skólabókasöfnin (Andrea Rós Óskarsdóttir, 2018). 

Allar þessar ábendingar komu einnig fram í spjalli Donalyn Miller við sína nemendur (Miller, 

2009). Tveir nemendur, báðir drengir, telja að yndislestur sé neikvæður því hann er tengdur 

við námið en ekki skemmtun. Það sé ekki skemmtilegt að vera neyddur til þess að lesa 

(Andrea Rós Óskarsdóttir, 2018). Svipuð viðhorf komu fram í bókinni Íslenska í grunnskólum 

og framhaldsskólum (2018) þegar rætt var við nemendur í framhaldsskóla, þar gera 

nemendur skýran greinarmun á skyldulestri og yndislestri og nefna það að skyldulestur drepi 

niður áhuga á lestri (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

Andrea Rós spurði nemendur með opinni spurningu hvernig hægt væri að hvetja unglinga 

til lestrar. Um helmingur nemenda taldi að bækur þyrftu að höfða betur til unglinga, annars 

beindust flestar aðrar hugmyndir að skólanum: 
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• Aðstoða þá við bókaval og mæla með tilteknum bókum  

• Hengja upp auglýsingaplaggöt um áhugaverðar bækur sem hanga á skólagöngum  

• Sýna nemendum að lestur er líka afþreying  

• Láta bókahöfunda koma mun oftar og kynna bækur sínar  

• Hafa yndislestur í skóla  

• Fjölga/lengja lesstundir í skóla  

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

• Leyfa nemendum að velja bækur sjálfir og kynna þær  

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

• Bæta bókaúrvalið í bókasafninu  

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

• Gera texta í bókum auðveldari og betra aðgengi að bókum  

• Láta þá vita hvað lestur skiptir miklu máli á efri skólastigum  

• Lesa fleiri skemmtilegri bækur upphátt í yngri deildum  

• Sýna nemendum hvað það er mikil fjölbreytni í bókum  

• Leyfa þeim að velja bækur sjálfir 

(Andrea Rós Óskarsdóttir, 2018) 

Niðurstöður rannsóknar Andreu Rósar benda til þess að viðhorf unglinga til yndislestrar sé 

almennt jákvætt, að unglingum þyki lestur vera mikilvægur og að það skiptir þá máli að fá að 

velja hvað þeir lesa í yndislestrarstundum sínum. Nemendur gera greinamun á skyldulestri og 

yndislestri, þeir vilja meiri tíma til yndislestrar og fá aðstoð við val á bókum. Það kemur 

einnig fram að umhverfið skiptir nemendur máli sem og aðgengi að bókum. 

4.2. Rannsókn Margrétar Magnúsdóttur 

Rannsóknarspurning Margrétar Magnúsdóttur (2014) er: „Með hvaða hætti má auka áhuga 

nemenda á yndislestri?“ Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og áhugahvöt 

nemenda á mið- og unglingastigi á yndislestri og hvernig kennarar á mið- og unglingastigi 

viðhaldi yndislestri og viðhorf kennara til hans. Margrét tók viðtöl við kennara í fjórum 

grunnskólum og hún tók rýnihópaviðtöl við nemendur. 

Stúlkur á unglingastigi spyrja félaga sína ráða þegar þær velja sér bækur til að lesa og 

nemendur á unglingastigi segjast oftast lesa bókaflokka eða seríur. Stundum velja þeir sér 

ákveðna höfunda eins og Þorgrím Þráinsson. Margir nemendur lesa aftan á bókakápur til að 

velja bækur og þeim finnst bókakápan skipta talsverðu máli (Margrét Magnúsdóttir, 2014). 
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Almennt er mikið um bókaumræður í bekkjum viðmælenda Margrétar, nemendur vilja fá 

betri aðstöðu til lestrar, eitthvað annað en borð og stól og þeir vilja betra næði til lestrar. 

Langflestir nemendur hafa jákvætt viðhorf til yndislestrar. Þeir eru sáttir við tímann sem þeir 

fá til lestrarins og njóta þess að lesa. Bókasafnsvörður skiptir miklu máli, viðhorf hans og vilji 

til að aðstoða getur skipt sköpum (Margrét Magnúsdóttir, 2014). 

Áhugi eða áhugaleysi kom vel fram í svörum nemenda sem dæmi þá nefndi ein stúlka að 

hún fengi bara svona hálftíma í lestur á meðan að önnur sagði að hún þyrfti alltaf að lesa í 

klukkutíma á dag (Margrét Magnúsdóttir, 2014). 

Nemendur voru beðnir um að koma með ábendingar um hvernig mætti auka áhuga 

nemenda á lestri. Flestir nefndu að mikilvægt væri að fá rithöfunda til að kynna verk sín, það 

væri hvetjandi. Annars voru eftirfarandi aðferðir nefndar: 

 Með því að hafa meira úrval (drengur á miðstigi)  

 Með því að hafa skemmtilegar bækur (drengur á miðstigi)  

 Kannski ef það væri einhver á bókasafninu sem myndi koma strax og segja manni um 

bækurnar og mæla með bókum. Sumir sitja bara og horfa á (stúlka á miðstigi)  

 Leyfa krökkum að lesa það sem þeir vilja (drengur á miðstigi)  

 Að skrifa bækur um áhugamál krakka (drengur á miðstigi)  

 Hafa eins og hjá okkur, þegar bekkurinn er búinn að lesa 80 bækur fáum við valtíma 

(drengur á miðstigi)  

 Mér finnst að það mætti setja meiri myndir í bækurnar (stúlka á unglingastigi)  

 Stundum held ég að bókakápur skipti miklu máli (stúlka á unglingastigi)  

 Bókakápurnar skipta gríðarlegu máli (drengur á unglingastigi)  

 Auglýsa bækur meira, hafa þær meira spennandi og um eitthvað sem gerist í 

nútímanum (stúlka á unglingastigi)  

 Veita bókum hjá krökkum athygli (drengur á unglingastigi)“ 

(Margrét Magnúsdóttir, 2014). 

Í rannsókn Margrétar nefndu nemendur hvað það væri sem einkenndi góðar barna- og 

unglingabækur. Þrjú lýsingarorð voru algengust, spennandi, skemmtilegar og fyndnar. 

Nemendur nefndu meðal annars að bækurnar þurfi að vera á þægilegu máli, vel skrifaðar og 

þær megi ekki innihalda mikið slangur. Þær þurfi að halda söguþræði, ekki flakka fram og til 

baka. Þær eiga að vera skrifaðar á unglingamáli. Einfalt stutt mál, bókin á að ná manni og 

halda spennunni. Hasar, íþróttir og kaldhæðnishúmor er skemmtilegt. Nemendur töldu að 

sumar bækur höfði frekar til stúlkna og aðrar til drengja og að úrval bóka sem höfði til 

drengja sé fátækara en þær sem höfði til stúlkna (Margrét Magnúsdóttir, 2014). 
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Í niðurstöðunum kemur fram að viðhorf nemenda er almennt jákvætt. Val nemenda á því 

hvað þeir lesa og næði til að nýta yndislestrarstundirnar er nemendum mikilvægt. Þeir vilja fá 

aðstoð við val á bókum og það skiptir nemendur máli að bókin höfði til þeirra hvað varðar 

skemmtun, málfar og umfjöllunarefni. 

4.3 Ritrýndar greinar Brynhildar Þórarinsdóttur 

Hér verður fjallað um tvær ritrýndar greinar Brynhildar Þórarinsdóttur. Greinin Yndislestur á 

uppleið? Breytingar á lestrarvenjum drengja og stúlkna fjallar um rannsókn þar sem 

lestraráhugi 15 – 16 ára nemenda á Íslandi var kannaður og borinn saman við unglinga 

annars staðar í Evrópu. Lestrarvenjur kynjanna voru bornar saman og skoðaðar í evrópsku 

samhengi. Gögnin voru fengin úr evrópsku ESPAD rannsókninni sem lögð er fyrir rúmlega 

hundrað þúsund 15 – 16 ára unglinga í Evrópu á fjögurra ára fresti. Rannsóknin byggist á 

spurningakönnun þar sem spurt er um líf ungs fólks til dæmis áfengis- og vímuefnaneyslu, 

líðan í skóla og tómstundaiðkun á við bóklestur. Á Íslandi er rannsóknin þýðisrannsókn og 

nær til allra nemenda sem skráðir eru í 10. bekk og er hún lögð fyrir á tímabilinu febrúar til 

apríl. Í Evrópu er lágmarksúrtak í hverju landi sem tekur þátt í könnuninni 1200 nemendur af 

hvoru kyni en á Íslandi tóku um 3200 nemendur þátt á árunum 2003 – 2015 (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017).  

Hin greinin, Bóklausir og bókaormar. Tengsl menntunar og efnahags foreldra við 

yndislestur unglinga í alþjóðlegu ljósi fjallar um rannsókn þar sem kannað var hvernig 

efnahagur heimila og háskólamenntun foreldra tengist lestraráhuga unglinga. Rannsóknin 

byggist, líkt og fyrri greinin, á niðurstöðum ESPAD rannsóknarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sem lögð var fyrir vorið 2011 voru bornar saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar sem lögð var fyrir vorið 2007 (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur 

Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, 2012). 

Í greininni Yndislestur á uppleið? Setja greinarhöfundar rannsókn sína á lestraráhuga í 

samhengi við eldri rannsóknir. Í langtímarannsókn Þorbjörns Broddasonar o.fl. sem hófst árið 

1968 kom fram að þá hafi 10% barna lesið mjög mikið, 10 eða fleiri bækur á mánuði en árið 

2009 hafi aðeins 4% barna lesið 10 eða fleiri bækur á mánuði. Í rannsókninni kom einnig 

fram að árið 1968 hafi 11% nemenda enga bók lesið á mánuði, árið 2003 lásu 33% nemenda 

enga bók á mánuði og árið 2009 voru það 28% nemenda sem höfðu enga bók lesið 

síðastliðinn mánuð. Bókarlausum nemendum fækkaði því frá árunum 2003-2009 (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). 

Neikvæð þróun í lesskilningi kom fram í Pisa könnunum frá árinu 2000 til ársins 2015 þó 

að árið 2009 hafi sýnt ögn skárri útkomu. Íslenskum unglingum virðist engu að síður hafa 

farið aftur um eitt ár í lesskilningi (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og 
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Þóroddur Bjarnason, 2017). Íslenskar stúlkur lesa oftar bækur en íslenskir drengir og þær ná 

betri árangri á Pisa prófunum, í öllum þátttökulöndunum ESPAD – rannsóknarinnar kemur 

fram að stúlkur lesi daglega sér til skemmtunar, mun oftar en drengir. Fleiri drengir en 

stúlkur lesa sér aldrei til skemmtunar. Könnun OECD (2010) sýnir fram á að kynjamunurinn á 

árangri í Pisa sé tengdur ánægju í lestri. Stúlkur segjast almennt hafa meiri ánægju af lestri 

bóka en drengir, þær lesa fjölbreyttara efni en drengir lesa meira rafrænt. Rannsóknir benda 

einnig á að viðhorf nemenda til lestrar hafi meiri áhrif á lestur en færni í lestri. Súlkurnar eru 

yfirleitt jákvæðari en drengirnir. Clark (2016) bendir á að börn sem hafa gaman af lestri í 

frítíma séu þrisvar sinnum líklegri til að lesa umfram aldursviðmið og börn sem lesa utan 

skólans sér til ánægju séu fimm sinnum líklegri til að lesa umfram aldursviðmið (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). 

OECD (2010) hefur sýnt fram á að munur á árangri drengja og stúlkna í lesskilningi í Pisa 

sé tengdur ánægju af lestri þar sem segja megi að stúlkur lesi mun oftar í frítíma sínum en 

drengir (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, 2012). 

Í rannsókninni Bóklausir og bókaormar kemur fram að efnahagur og menntun foreldra 

tengist bóklestri og lestrarvenjum barna á Íslandi. Bókaáhugi kviknar oftast á heimilum barna 

þar sem foreldrar hafa mótandi áhrif á lestrarvenjur þeirra með því að lesið sé í kringum 

börnin eða fyrir þau. Nemendur sem eiga háskólamenntaða foreldra eru líklegri til að lesa 

meira og þeir nemendur sem eiga háskólamenntaðar mæður eru líklegri til að lesa aðrar 

bækur en skólabækur. Aftur á móti virðast íslenskir drengir sem eiga háskólamenntaða feður 

ekki fá hvatningu til að lesa aðrar bækur en skólabækur. Íslenskt lestrarsamfélag virðist vera 

frábrugðið því evrópska að því leiti að strákar frá efnahagsminni heimilum hér á landi eru 

ólíklegir til að vera bókalausir og bókaormar og marktækt færri stúlkur frá efnuðum 

heimilum eru bókaormar. Víða í Evrópu tengist betri efnahagur heimila auknum áhuga 

nemenda á bóklestri (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, 

2012). 

Í kjölfar Pisa 2009 var fullyrt að fjórðungur drengja á Íslandi gæti ekki lesið sér til gagns. 

Umræðan um Pisa niðurstöður hafa snúist um stöðu drengja í grunnskólum. 

Alþjóðaorðræðan um að beita þurfi öðrum aðferðum til að fá drengi til að lesa er ríkjandi 

hérlendis sem utan landsteinanna. Aðgerða er þörf til að bæta lestrarvanda drengja, þeir 

hafa upp til hópa lítinn áhuga á lestri meðal annars vegna þess að hann er talinn stelpulegur. 

Ef auka á áhuga barna á lestri þarf að skoða vel viðhorf til lestrar eða ímynd þess sem les 

mikið. Orðræðan um kynjamun í lestrarvenjum gefur í skyn að lestrariðja sé kynbundin. Ekki 

eru allar stúlkur lestrarhestar og ekki eru allir drengir latir að lesa. Bæði kynin eru fjölbreytt 

hvað varðar áhuga og hæfni. Það þarf að breyta orðræðunni um lestur og breyta 
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staðalímyndum og rétta þá kynjamynd sem dregin hefur verið upp í þeim efnum (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). 

Jákvætt viðhorf til lestrar gæti haft meiri áhrif á tíðni lestrar fremur en að aukin tíðni 

lestrar sé afleiðing af lestrarhæfni. Viðhorf, hæfni og hugmyndir ungmenna þarf að skoða 

með tilliti til kynja fremur en talningar á bókum eða atkvæða á mínútu (Logan og Johnston 

2009). Kear og Ellsworth (1995) segja að viðhorf til lestrar skipti jafnvel meira máli fyrir börn 

en færnin sjálf. Jákvætt viðhorf geti haft áhrif á frammistöðu, þau sjái tilgang í að æfa sig og 

leggja sig fram. Neikvætt viðhorf geti aftur á móti haft áhrif á góða lesendur og komið í veg 

fyrir að þeir velji þá iðju að lesa (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2017). 

Viðhorf til lestrar skiptir mjög miklu máli. Skólasamfélagið þarf því gera betur í þeim 

efnum. Bæta aðstöðu nemenda til lestrar, tala lesturinn upp, leyfa nemendum að velja sér 

lesefni sem hentar þeim, hvetja þá áfram og gefa þeim meiri tíma til yndislestrar í skólanum. 

4.4 Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson skrifuðu saman kafla um lestur og læsi í 

bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018). Í rannsókninni kemur fram að 

eitt af helstu markmiðum kennara sé að vekja áhuga nemenda á að lesa af eigin hvötum og 

að það sé líklegra að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til lestrar ef þeir ná að tengja merkingu 

textans við sitt líf, sína veröld (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, 

bls. 49). 

Flestir íslenskukennarar segjast aðstoða nemendur við að velja sér lesefni við hæfi og eru 

mjög uppteknir af því að ná að vekja áhuga nemenda til lestrar og einn kennarinn veltir því 

fyrir sér hvort að hann ætti bara að fara meira út í það að leyfa nemendum að lesa það sem 

þeir vilja og gera stuttlega grein fyrir því. Kennararnir eru sammála um að það þurfi að halda 

betur utan um lesturinn á unglingastiginu og það virðist vera vitundarvakning hvað það 

varðar í skólunum. Í sumum þeirra hafa verið teknar upp lestrarstundir allt frá einni 

kennslustund í viku til 15 mínútur á dag. Í sumum skólum halda nemendur skrá um það sem 

þeir lesa og það er stundum eina heimavinna þeirra en nemendur virðast ekki taka það nógu 

alvarlega, heimalesturinn hefur ekki sama vægi og önnur skrifleg heimavinna. Það hafa ekki 

allir nemendur áhuga á að lesa en flestir segja að lesefnið þurfi að vera skemmtilegt og höfða 

til þeirra svo það sé gaman að lesa. Nemendur segja jafnframt að þó að lesefnið sé 

skemmtilegt sé ekki endilega skemmtilegt að lesa, þeir nenni því ekki alltaf (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, 55-58). 

Á unglingastigum flestra rannsóknarskólanna virðist vera stundaður einhvers konar lestur 

sem flokkast sem yndislestur, kjörbókarlestur, frjáls lestur og lestur í valbók. Áhyggjur 
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kennara af því að margir nemendur lesi lítið virðast ekki vera að ástæðulausu því í viðtölum 

við nemendur kemur fram að margir nemendur lesa lítið sem ekkert og að tal þeirra um 

lestur er almennt neikvætt (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 

70;75) sem er ólíkt því sem fram kemur í rannsóknum Margrétar Magnúsdóttur (2014) og 

Andreu Rósar Óskarsdóttur (2018) þar sem viðhorf nemenda virðist almennt jákvætt 

gagnvart yndislestri.  

„Kennarar reyna ýmsar leiðir en margir þeirra virðast vera úrræðalausir eða jafnvel 

örvæntingafullir. Þeir reyna að finna bókina sem vekur áhugann en það auðveldar ekki málið 

að í hugum nemenda tengjast bókmenntir skyldulestri og leiðinlegum skólaverkefnum“ 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018:78). Bilið milli þeirra nemenda 

sem lesa í frítíma sínum og þeirra sem lesa ekki í frítíma sínum breikkar stöðugt. Þeir sem 

sinna lestri utan skólans hafa forskot á þá sem lesa ekki utan skólans en margt bendir til að 

bókaormarnir verði utanvelta í skólastofunni (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018, bls. 78). Í rannsókninni kemur fram að kennarar í grunnskólum á mismunandi 

stigum og kennarar í framhaldsskólum vilja og reyna að finna leiðir sem fá nemendur til að 

lesa sér til ánægju, ekki bara til gagns. Kennarar allra skólastiga vilja að nemendum finnist 

lestur gefandi. Þeir hafa jafnframt áhyggjur af því að eini lesturinn sem nemendur þeirra 

sinni sé skólalestur, það er lestur til að standast kröfur skólans. Sá lestur veiti ekki sömu 

umbun, þá sé umbunin í formi einkunna eða annarra viðurkenninga kennara en ekki 

ánægjunnar sem hlýst af lestrinum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 

2018, bls. 74).  

Í einu viðtalinu við skólastjórnanda í framhaldsskóla kemur fram að nemendur hvorki læri 

né lesi heima og að það sé mikið áhyggjuefni sem flestir sem eiga unglinga þekki. Í viðtölum 

við faggreinakennara í framhaldsskólum segja kennarar að lestri, lesskilningi, lestraráhuga og 

orðaforða nemenda hafi hrakað en þá eru þeir að miða við sína eigin skólagöngu (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 63-64). Í niðurstöðum í kaflanum um 

Lestur og læsi kemur fram að það komi framhaldsskólakennurum á óvart hversu illa 

nemendur eru lesnir er þeir koma úr grunnskólunum ef miðað er við markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla um að grunnskólinn skili áhugasömum og sjálfstæðum lesendum frá sér við lok 

10. bekkjar (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 77, Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103). 

Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson skrifuðu saman kaflann um Bókmenntir og bókmenntakennslu í bókinni Íslenska í 

grunnskólum og framhaldsskólum (2018). Þar segir meðal annars að skólastjórnendur séu 

ánægðir með þá hvatningu sem kennarar veita nemendum sínum til bóklestrar. Þeir eru 

almennt ánægðir með verkefni sem hvetja til áhuga á bókmenntum, þemaverkefni og átök í 



32 

lestri virðast unnin af meiri gleði en þeir viðburðir sem stýrt er að ofan (Dagný Kristjánsdóttir, 

Jón Yngvi Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 93). 

Kennarar ættu að velja námsefni í bókmenntum og þær aðferðir sem þeir beita við 

kennsluna með þarfir nemenda í huga en oft er það persónulegur smekkur samkennara sem 

ræður valinu á því hvaða bókmenntaverk eru valin til kennslu (Dagný Kristjánsdóttir, Jón 

Yngvi Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 94). 

Donalyn Miller er á sama máli, allt of oft er það persónulegur smekkur kennara sem stjórnar 

því hvaða bókmenntaverk eru nýtt í kennslu (Miller, 2009). 

Val kennara á því hvaða verk þeir nota í bókmenntakennslu stýrist því oft af vana eða 

persónulegum smekk kennarans. Í rannsókninni kemur fram að kennarar reyna virkilega að 

virkja nemendur til lestrar og að kennarar hvetji nemendur til að nýta sér hljóðbækur ef þeir 

eigi erfitt með að lesa. Nánast allir kennarar segja í viðtölunum að lesið sé upphátt fyrir 

nemendur, stundum heilu bækurnar, bæði náms- og yndislestrarbækur (Dagný 

Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 

2018, bls. 96 – 97) það sama kemur fram í rannsókn Sigríðar Geirsdóttur (2015). 

Rannsakendur tóku glósur á vettvangi meðal annars um umhverfi skólastofunnar. Bækur 

til yndislestrar sáust vart á unglingastiginu. Þær bækur sem voru sjáanlegar voru helst 

kennslubækur og þær Íslendingasögur sem kenndar eru í árganginum, orða- og 

uppflettibækur (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 70). 

Þemavinna er oft nefnd í viðtölunum. Kennarar eru ánægðir með þá sköpun sem þróast í 

lestrinum og ýmislegt hefur verið reynt í þeim efnum. Einn kennari hefur útbúið 

hugmyndalista með bókmenntaverkefnum sem hafa sprottið út frá frumkvæði nemendanna 

sjálfra svo sem leikþættir, stuttmyndir, spil, ljósmyndaseríur, söngleikir, leirkarlamyndir og 

hvað eina og nemendum er boðið að bæta við listann (Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi 

Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 100). Einn 

kennaranna talar um að hann hafi góða reynslu af því að láta nemendur segja hver öðrum frá 

því sem þeir eru að lesa. Nemendur segjast samt ekki mæla með bókum við vini sína nema 

kannski ef bókin er mjög skemmtileg. 

Í rannsókninni kemur fram að kennarar og skólastjórnendur vilja gera bókmenntum hátt 

undir höfði, kennarar leggja ástríðu og alúð í kennsluna en engu að síður sé staða 

bókmenntakennslunnar ekki nógu góð. Ef nemendur upplifa að þeir séu látnir lesa eitthvað 

sem hefur enga merkingu fyrir þá sjálfa eða tengist þeirra lífi ekki á einn eða annan hátt 

getur verið erfitt að kenna þeim þyngri texta. 
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5 Árangursríkt yndislestrar-skólastarf 

Hlutverk kennara við að halda bóklestri að nemendum er ærið mikið og oft og tíðum erfitt. 

Kennarinn stendur stundum í „lestrarstríðinu“ einn án stuðnings foreldra og nemandinn 

gengur á lagið. Því er nauðsynlegt að nemandinn fái tækifæri til að lesa í skólanum og fái að 

ræða það sem hann les við samnemendur og kennara (Marzano, 2004; Miller, 2009). 

Andrúmsloftið og umhverfið í skólastofunni skiptir miklu máli (Sigríður Geirsdóttir, 2015; 

Miller, 2009; Margrét Magnúsdóttir, 2014; Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, 

Brynhildur Þórarinsdóttir, Kristján Jóhann Jónsson, 2018). Eins og fram hefur komið í 

rannsóknum og umfjöllunum má ætla að með því að hafa fjölbreytilegt lesefni í skólastofunni 

sé líklegra að kennarinn nái að grípa áhuga nemenda sinna og benda þeim á áhugaverða bók 

eða áhugavert lesefni. Kennarar ættu að leita leiða við að gera umhverfið í skólastofunni 

lestrarhvetjandi því það virðst vera skortur á því þegar á unglingastigið kemur. 

Skólastofurnar virðast þá vera „hráar“ og óaðlaðandi. Í glósum rannsakenda í bókinni 

Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) kemur fram að bækur til yndislestrar sjást 

vart á unglingastiginu (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 70) og 

í rannsóknum Andreu Rósar Óskarsdóttur (2018) og Margrétar Magnúsdóttur (2014) benda 

nemendur á að lestrarumhverfið í skólastofunni mætti bæta. Í þessum hluta mun ég fjalla 

um þá leið sem Donalyn Miller fer til að lokka nemendur sína til yndislestrar. Aðferðunum 

lýsir hún í bókinni The Book Whisperer Awekening the Inner Reader in Every Child (2009). 

Bókinni er ætlað að veita kennurum innblástur og hvatningu til að hjálpa nemendum sínum 

að njóta yndislestrar og verða ástríðulesendur (e. lifelong readers). Miller hefur einnig gefið 

út bækurnar Reading in the Wind (2013) ásamt Susan Kelly og Game Changer!: Book Access 

for All Kids (2018) ásamt Colby Sharp. Hún hefur skrifað formál í bækurnar Finding Mrs. 

Warnecke: The Difference Teachers Make (2010) eftir Cindi Rigsbee og Falling in Love with 

Close Reading: Lessons for Analyzing Text - - And Life (2013) eftir Kate Roberts og 

Christopher Lehman. Í bókinni Awekening the Inner Reader in Every Child lýsir Miller því 

hvernig hún nær með ástríðu sinni á lestri og leikni sinni að lokka nemendur sína til 

yndislestrar. Nemendur hennar eru 12 ára en aðferðirnar má vel heimfæra á unglingastig. 

5.1 Aðferð Donalyn Miller 

Donalyn Miller er kennari sem hvetur nemendur sína til að njóta þess að lesa, lesa mikið og 

halda áfram að lesa. Nemendur hennar sýna góðan námsárangur á stöðluðum prófum (e. 

standardized tests) og vill Miller meina að það sé vegna þess að nemendur hennar læra að 

njóta þess að lesa, hafa yndi af lestri bóka, deila upplifun sinni á bókum og þyrstir í að 

kynnast fjölbreyttum textum. Hún nær að smita nemendur sína af ástríðu sinni á bókum. 
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Nemendur hennar verða ekki bara góðir lesendur heldur ná þeir að mynda ástríðu fyrir 

lestrinum. Donalyn Miller nýtir mikinn tíma kennslu sinnar í lestur og umræður um það sem 

lesið er, minni tími fer í verkefnavinnu tengda lestrinum. 

Í bók Miller (2009) fær lesandinn að fylgjast með óvenjulegri en árangursríkri nálgun að 

lestrarkennslu. Miller, segist aldrei hafa hitt þann nemanda sem sneri sér ekki að lestri eftir 

að hún vann með honum. Hún nær meðal annars til nemenda með því að hafna 

hefðbundnum vinnublöðum, lesskilningsverkefnum og þessháttar verkefnum og einbeitir sér 

að því að gefa nemendum val um hvað þeir vilji lesa. Hún aðstoðar nemendur við að móta 

sér viðeigandi og ósvikna lestrarhegðun með því meðal annars að útbúa þægilega og 

bókavæna kennslustofu og mæta hverjum og einum nemenda þar sem hann er staddur á 

lestrarferlinum. Hún segir helstu áhersluþætti í lestrarvinnu vera: 

 Tími; það er gefa nemendum tíma til að handfjatla bækur 

 Val; þar sem nemendur verða að fá að velja efnið sjálfir 

 Viðbrögð; nemendur ættu að fá að bregðast við lestrinum gegnum umfjöllun, ritun, 

umræður og verkefni 

 Samfélag; nemendur eru hluti af kennslunni og þeirra framlag er jafn mikilvægt og 

annarra 

Áætlunin byggir á rútínu og aðferðum sem styðja bæði nemendur og kennara (Miller, 2009, 

bls. 16). Miller, segir það að leyfa nemendum að velja lesefni styrki þá og hvetji. Sjálfstraust 

þeirra styrkist og það stuðli að jákvæðara viðmóti (Miller, 2009, bls. 23). 

 

Miller flokkar lesendur í fjóra hópa: 

Lesandi í þróun (e. Developing Readers), það eru þeir sem eiga erfitt með lestur. 

Nemendur sem tilheyra þessum hópi hafa misst trú á hæfni sinni til að verða góðir lesendur. 

Ástæða þess að þessi hópur heldur áfram að eiga í erfiðleikum með lestur er að þeir lesa of 

lítið. Úrbæturnar eða æfingarnar sem þeim er boðið uppá gefa þeim lítið svigrúm til að þróa 

lestarhæfni sína, þeir þurfa að lesa meira. Þeir sem lesa ekki reglulega verða lakari lesendur. 

Þess vegna kýs Miller að kalla þennan hóp lesendur í þróun því þó þeir séu jafnvel á eftir 

jafnöldrum sínum í lestri þá geta þeir bætt sig. Það þarf að mæta þeim þar sem þeir eru 

staddir og gefa þeim tækifæri til að þróa sig áfram og finna að þeir geti náð árangri. Þeir 

þurfa að lesa og lesa. 

Lesendur í dvala (e. Dormant Readers), eru þeir nemendur sem ná lágmarki og gleymast. 

Nemendur sem lesa til þess að ná því lágmarki sem á að ná, líta á lesturinn sem vinnu, ná 

ekki að njóta lestrarins án hvatningar. Þessa nemendur vantar fyrirmyndir og að einhver sýni 

lestri þeirra áhuga. Þá vantar meðal annars að fá að velja lesefnið sjálfir. Þar sem þessir 
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nemendur trana sér ekki fram eru þeir í hættu á að gleymast og dragast aftur úr jafnöldrum 

sínum. Kennarinn þarf að halda áfram að hvetja nemandann og ögra honum með 

áhugaverðu lesefni. 

Neðanjarðar lesendur (e. Underground Readers), eru þeir nemendur sem eru góðir í 

lestri. Þeir tengja skólalesturinn ekki við það sem þeir lesa utan skólans. Þessir nemendur 

vilja fá að vera út af fyrir sig og lesa í friði. Þegar kennarar gleyma sér í að styðja lesendur í 

þróun og reyna að hvetja lesendur í dvala þá vildu neðanjarðarlesendur helst fá að lesa allan 

skóladaginn. Fáir kennarar hanna kennsluáætlun utan um þarfir þeirra, flestar áætlanirnar 

miða að þeim nemendum sem eru fyrir neðan markmið bekkjarins. Þessum nemendum er 

afar mikilvægt að fá að lesa það sem þeir vilja í yndislestri í skólanum, þannig ná þeir 

tengingunni. 

Lesendur sem lesa fyrir kennarann (e. Testing the Teacher), það er hópur lesenda sem 

naut þess einu sinni að lesa, áður en lesskilningsverkefni, bókaumsagnir og sameiginleg 

bókmenntaverkefni eyðilögðu áhuga þeirra. Í þeirra augum snýst skólinn um að vinna þau 

verkefni sem kennarinn setur fyrir. Þessum nemendahópi er ekki síður mikilvægt að fá að 

velja það sem þeir vilja lesa í skólanum og fá að ræða það við aðra nemendur og kennara 

(Miller, 2009, bls. 24 – 34). 

Ef kennarinn nær ekki að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur sína þá mun 

hann ekki ná til þeirra sama hversu öflug og vel skipulögð kennsluáætlunin er. Miller eyðir 

meiri tíma í að skapa gott og hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur sína í stað þess að nýta 

undirbúninginn sinn í að búa til verkefni í kringum bókatitla og skáldsögur. Hún lítur til 

ákveðinna þátta í rannsókn Brian Cambourne (1995).  

Að fanga nemandann (e. Immersion): Nemendur eiga að vera umkringdir allskyns bókum 

og fá tækifæri til að sökkva sér í lestur daglega. Nemendur verða einnig að fá tækifæri til að 

ræða það sem þeir lesa, segja frá upplifun sinni á bókinni. 

Sýnikennsla (e. Demonstrations): Nemendur þurfa að vinna með margskonar texta sem 

eru mismunandi að uppbyggingu og eiginleika, þeir þurfa að finna leiðir til að nota 

mismunandi texta til að ná mismunandi markmiðum og geta sýnt fram á það. 

Væntingar (e. Expectations): Kennarinn þarf að setja markið hátt. Láta nemendur vita 

hvers hann ætlast til af þeim, að hann hafi trú á að þeir nái markmiðinu, hvetja nemendur og 

leiðbeina þeim að því.  

Ábyrgð (e. Responsibility): Kennarinn leitast við að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi. 

Nemendur verða að fá að fá að taka þátt í að setja sér markmið meðal annars í lestri.  
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Vinna (e. Employment): Nemendur þurfa að fá tíma til að æfa það sem þeir eru að læra í 

samhengi við raunhæfar aðstæður. Kennarinn þarf að ögra nemendum, ýta þeim aðeins 

lengra. 

Nálgun (e. Approximations): Nemendur þurfa að fá hvatningu og viðurkenningu fyrir 

hæfni sína og þekkingu. Þeir verða að fá svigrúm til að gera mistök á leið sinni að 

markmiðinu. 

Viðbrögð (e. Response): Nemendur þurfa að fá reglulega uppbyggjandi endurgjöf um 

framfarir. Kennarinn þarf að ræða reglulega við nemandann, fá skriflega umsögn um bækur 

sem nemandinn les og ræða daglega við nemandann um það sem hann er að lesa og 

leiðbeina honum áfram. 

Þátttaka (e. Engagement): Þátttaka er mikilvægasti hlutinn, hún er skilyrði fyrir því að 

nám eigi sér stað. Lestur verður að: 

-hafa gildi fyrir nemandann: Les nemandinn bara fyrir skólann eða hefur hann ánægju af 

lestrinum og les utan skólans? 

-vera viðráðanlegur: Hefur nemandinn trú á eigin getu í lestri? 

-vera kvíðalaus: Eru kröfur um árangur í lestrinum það miklar að það hindrar nemandann 

og veldur honum kvíða? 

-hafa góða fyrirmynd, einhver sem nemandanum líkar við, treystir og vill líkjast: Er 

kennarinn góð lestrarfyrirmynd? Virða nemendur kennarann og hans vitneskju? Er kennarinn 

hvetjandi, lætur hann nemendur finna og heyra að þeir séu hæfir í að setja sér markmið í 

námi? (Miller, 2009, bls. 34 – 37) 

Miller er með yfir hundrað bókatitla í kennslustofunni sinni. Alls konar tegundir af bókum 

og af mörgum þyngdarstigum og hún hvetur nemendur sína sífellt áfram í að lesa bækur. 

Hún notar alls kyns texta, bækur, greinar og kennslubækur í kennslu sinni til að þjálfa 

nemendur sína í lestrarfærni. Miller segir og sýnir nemendum sínum sífellt að hún hafi fulla 

trú á að þeir geti klárað hvaða verkefni sem er. Miller setur nemendum sínum þau skilyrði að 

þeir þurfa að lesa ákveðinn fjölda bóka úr hverjum bókaflokki en nemendurnir velja sjálfir 

hvaða bókatitla þeir lesa úr hverjum flokki. Nemendur hennar halda bókaskráningu um það 

sem þeir lesa þar sem þeir skrá heiti bókar, höfund og blaðsíðufjölda í byrjun. Þegar 

nemandinn hefur lokið við að lesa bókina þá skráir hann nokkra punkta hjá sér um innihaldið 

og sitt álit á bókinni. Aftast í bókina skráir nemandinn þær bækur sem honum líst vel á eða 

langar að lesa næst. Miller ætlast einnig til þess að nemendur lesi í að minnsta kosti 20 

mínútur á hverju kvöldi heima en nemendur hennar þurfa ekki að skrá það niður og foreldrar 

þurfa ekki að kvitta fyrir lestrinum. Ef hún verður vör við að nemandi sýnir engar eða litlar 

framfarir í lestri og er lengi með sömu bókina þá ræðir hún einslega við nemandann um hve 
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miklum tíma hann eyði í lestur heima. Hún segir að eina leiðin til að vera virkilega viss um að 

nemandinn lesi sé að gefa honum tíma til að lesa í skólanum (Miller, 2009). 

Nemendur fá tækifæri til að máta það sem þeir læra hverju sinni við það sem þeir eru að 

lesa. Hún aðstoðar nemendur sína að finna bækur við hæfi og hvetur nemendur stöðugt 

áfram og fagnar hverjum áfanga með þeim, sama hvar þeir eru staddir á lestrarferlinum. 

Miller eyðir ekki lengur löngum stundum í að hanna kennsluáætlun utan um skáldsögur, þess 

í stað leggur hún áherslu á að hanna skólastofuna með hvatningu til nemenda sinna í huga. 

Hún hjálpar nemendum að hafa trú á því að þeir geti lesið og það að verða góður í að lesa sé 

mikils virði. Miller vinnur í því að byggja upp lestrarsamfélag í skólastofunni sinni þar sem 

allir eru viðurkenndir og hvattir áfram sama hvar á lestrarferlinum þeir eru staddir (Miller, 

2009). 

Ástríða Donalyn Miller á lestri er það smitandi að nemendur hennar geta ekki annað en 

stokkið um borð í lestrarvagninn. Hún útbýr þægilega bókvæna skólastofu, nemendur fá að 

velja hvað þeir lesa. Hún fylgist með því hvað þeir velja og bendir þeim á lesefni sem hún 

telur að henti þeim. Hún hvetur nemendur sína til dáða og fagnar hverjum áfanga með þeim, 

sama hvar þeir eru staddir í lestri. 

Nemendur Miller nefndu að einn helsti þátturinn í auknum áhuga þeirra á lestri væri að 

það er „bókasafn“ í kennslustofunni og það að kennarinn lesi sjálfur hafi hjálpað þeim til að 

þróast og þroskast sem lesendur. Miller er með sitt eigið bókasafn í skólastofunni. Þar er hún 

með fjölbreytt úrval bóka og er sífellt að bæta í safnið. Hún er dugleg að benda nemendum á 

bækur sem hún telur að þeir hafi gaman af og hún les það sem nemendur hennar benda 

henni á að sé áhugavert. Hún ræðir það sem hún les við nemendur sína og segir þeim 

hiklaust frá því ef bækurnar henta henni ekki og hvetur sína nemendur til að leggja frá sér 

bækur ef þeim líkar ekki við þær líkt og Nuttall (1996) mælir með. En eitt af því sem er mest 

hvetjandi fyrir nemendur hennar er að þeim finnst hún vera hluti af þeirra lestrarsamfélagi, 

hún les þegar þeir lesa. Hún les stundum það sem þeir lesa og hún ræðir við þá um það sem 

hún og þeir lesa. Miller segir að mikilvægasta bókin sem nemendur lesi sé bókin sem þeir 

lesa eftir að skólaárinu lýkur. Þá sé það öruggt að nemandinn sé að lesa að eigin hvatningu. 

5.2 Það sem yndislestrar-kennarar ættu að hafa í huga 

Ef kennarar vilja fá nemendur til að lesa meira er nauðsynlegt að gefa tíma til lestrar í 

skólanum og ef kennarar vilja vera vissir um að nemendur lesi daglega verða kennarar að 

gefa tíma til lestrar í skólanum á hverjum degi. Með því að gefa nemendanum tækifæri á að 

lesa daglega eru meiri líkur á að lesturinn verði að vana. Nemandinn er líklegri til að lesa bók 

heima ef hann hefur verið að lesa bók í skólanum. Hann les þá heima af því að hann vill það 

en ekki bara af því að hann á að gera það (Miller, 2009, bls. 144-145). Með því að nýta meiri 
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tíma í lestur í skólanum er kennarinn að undirstrika mikilvægi lestrar. Ef nemandinn fær að 

ráða hvað hann les, kennarinn sýnir því áhuga og hvetur hann áfram með forvitni um hvað 

gerist næst og bendir nemandanum jafnvel á áhugaverða bók sem hann geti lesið í 

framhaldinu er búið að tengja saman lestur og ánægju, yndislestur. 

Í rannsókn Margrétar Magnúsdóttur (2014) Yndislestur og áhugahvöt þar sem hún 

kannar meðal annars þekkingu kennara á barna- og unglingabókmenntum kom meðal annars 

fram að kennarar þekktu ekki vel til þeirra og voru almennt ekki að fylgjast með því sem er 

gefið út af þeim bókmenntum. Flestir kennaranna á unglingastigi sem Margrét ræddi við 

virtust þó meðvitaðir um hlutverk sitt við að aðstoða nemendur við bókaval. Kennararnir 

nefndu að umræðan við nemendur um það sem þeir eru að lesa yrði að vera miklu meiri. Það 

væri ekki nóg að koma þeim af stað í lestri, það yrði að halda áfram að ræða við þá um það 

sem þeir eru að lesa og hvetja þá áfram (Margrét Magnúsdóttir, 2014; Marzano, 2004; 

Miller, 2009). Miðstigskennararnir sögðust vísa nemendum sínum á bókasafn skólans til að 

velja bækur og töldu að bókasafnskennarinn væri betur til þess fallinn að aðstoða þá við 

bókaval (Margrét Magnúsdóttir, 2014). 

Lestrarfyrirmyndir eru mikilvægar. Kennarar sem taka virkan þátt í yndislestrastundum í 

skólanum eru stundum einu fullorðnu einstaklingarnir sem nemendur sjá lesa. Kennarar 

þurfa að styrkja lestrarmenninguna í skólanum, draga aðra inn í lesturinn með því að sýna 

lestri áhuga, deila upplifun sinni af því sem þeir lesa, spyrja nemendur um hvað þeir eru að 

lesa og mæla með lesefni sem þeir telja að nemendur ættu að prófa, lokka og tæla 

nemendur að bókum (Day og Bamford, 2002). Það er því mikilvægt fyrir kennara að komast 

að áhugamálum og draumum nemenda sinna til að átta sig á hvaða lesefni gæti hentað 

hverjum nemanda. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) þar sem fjallað er um nám við hæfi 

hvers og eins er meðal annars sagt að ætlast sé til að kennari meti stöðu nemenda sinna í 

námi og leggi sig fram við að kynnast öllum nemendum sínum. 

Í rannsókn Margrétar Magnúsdóttur (2014) voru bæði nemendur og kennarar spurðir að 

því hvað kennararnir gerðu í yndislestrarstundum og gætti nokkurs misræmis í svörum 

þeirra. Flestir kennararnir sögðust lesa. Nemendur eins skólans sögðu kennara sína lesa í 

yndislestrarstundum en sumir væru einnig í tölvunni. Sumir kennarar virðast nýta 

yndislestrarstundirnar til undirbúnings, einn kennari virðist nýta stundirnar í bókaspjall og að 

láta lesa upphátt fyrir sig. Í einum skólanum sögðu nemendur að kennarar þeirra læsu ekki í 

yndislestrarstundum heldur væru þeir í tölvunni eða á facebook. En í hinum þremur 

skólunum sögðu nemendur að auk þess að lesa væri kennarinn að skrifa tölvupóst og svara 

tölvupósti, fara yfir eitthvað eða sitja bara (Margrét Magnúsdóttir, 2014). Í rannsókn Andreu 

Rósar Óskarsdóttur (2018) og Margrétar Magnúsdóttur (2014) nefndu sumir nemendur að 

kennararnir trufluðu yndislesturinn. 
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Þegar kennarar tengja lestur við allt nám verður lesturinn að verkefni, skólaverkefni en 

ekki afþreying utan skóla, þá ná nemendur síður að mynda ánægjulegt samband við lesturinn 

utan skólastofunnar. Þegar Miller vinnur að markmiði reynir hún alltaf að finna hvetjandi 

leiðir fyrir nemendur sína. Leiðir sem eru í takt við lestrarvenjur þeirra sem njóta lesturs (e. 

life readers) en ekki skólalestur (e. school readers) (Miller, 2009, bls. 122). 

Kennarar þurfa að skoða hvort það mat og þær aðgerðir sem þeir nota til að ná þeim 

markmiðum sem þeir setja sér séu að virka eða hvort að þeir kenni ákveðinn bókatitil vegna 

þess að þeir hafa alltaf gert það. Kennarar búa til mjög vandaðar kennsluáætlanir út frá 

bókmenntum, bókmenntatitlum sem allur bekkurinn tekur þátt í. Áætlanirnar eru ítarlegar 

og hver sem er getur farið eftir þeim. Sumir skólar eru með lista yfir bækur sem er æskilegt 

að árgangurinn lesi. Miller (2009) segir það að allir í bekknum lesi sömu bókina á sama tíma 

og vinni samskonar verkefni úr bókinni myndi ekki endilega lestrarsamfélag. Hún veltir því 

fyrir sér hver tilgangurinn sé með að allur bekkurinn lesi sömu bókina á sama tíma, það sé 

ekki hvetjandi fyrir alla nemendur, þeir sem ná ekki að tengjast bókinni taki ekki meiri þátt í 

kennslustundinni og líkurnar á að þeim líki betur við lestur og að þeir lesi í framtíðinni eru 

ekki meiri. Ef að kennarinn stýrir alltaf því sem nemandinn les fyrir skólann þá er sumarið eini 

tíminn sem nemandinn hefur til að lesa það sem hann vill, þess vegna verða nemendur að 

hafa eitthvað um það að segja hvað þeir lesa í yndislestri í skólanum. 

Það er munur á að búta bók niður til að ná innihaldinu og að upplifa það sem bókin býður 

uppá. Það eru til fleiri leiðir til að rýna í og skilgreina bókmenntir en að allir lesi sömu bókina 

á sama tíma. Við megum ekki gleyma okkur og missa sjónar á markmiðinu sem er að hvetja 

nemendur til að lesa og njóta þess (Miller, 2009, bls. 124 – 125). Það eru einnig kostir við að 

allur bekkurinn lesi sömu söguna en það er ekki gott að það sé eingöngu þannig. Textinn 

getur hentað vel til að undirstrika það sem er verið að kenna, með því að allir lesi það sama 

myndast oft góður umræðugrundvöllur. Hugsunin er að fanga kostina en fjarlægja gallana 

(Miller, 2009, bls. 126 – 127). 

Miller hvetur kennara til að endurskoða bókmenntakennslu sína. Kennarar ættu að kanna 

hvort að það sé virkilega þörf á því að allur bekkurinn vinni með sömu bókina. Stundum er 

erfitt að brjótast út úr vananum ef að það er búið að gera ráð fyrir að ákveðinn bókatitill 

verði notaður eða ef það er til heilt árgangasett sem er tilvalið að nota. Miller talar um að ef 

kennari notar sömu bókina fyrir alla nemendur þá ætti hann að reyna að styðja við þá 

nemendur sem hann veit að eiga eftir að lenda í vandræðum með lesturinn. Hann gæti reynt 

að stytta tímann sem fer í lesturinn til dæmis með því að lesa upphátt fyrir þá nemendur sem 

eiga erfitt með lestur svo að þeir eigi meiri möguleika á að ná innihaldi sögunnar. Þeir nái að 

njóta bókarinnar betur ef hún er lesin fyrir þá. Miller mælir einnig með því að kennarar 

takmarki lesskilnings og bókmenntahugtakaverkefnin, og hún nefnir að það sé ekki gott að 
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kenna öll bókmenntahugtökin út frá einni bók. Hún segir enn fremur að það að kenna heilum 

bekk bókmenntir þar sem allir lesa sömu bókina í einu sé ekki alltaf árangursríkt þar sem sá 

hluti nemenda sem ræður ekki við bókina og sá hluti nemenda sem nær ekki sambandi við 

bókina gæti orðið vanhæfur (Miller, 2009). 
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6 Leiðir til að kveikja og viðhalda áhuga nemenda á 
unglingastigi á lestri 

Í þessum hluta verður fjallað um leiðir til að kveikja áhuga og viðhalda áhuga unglinga á 

lestri. Samkvæmt Miller (2009) þá eigum við að spyrja nemendur hvers vegna áhugi þeirra á 

lestri minnkar þegar þeir verða eldri. Það er erfitt fyrir okkur fullorðna fólkið að geta í 

eyðurnar, nemendurnir hafa svarið. Það sem hún hefur lært á ferli sínum sem kennari er að 

oft hefur bókmenntakennsla öfug áhrif á nemendur við það sem kennarinn ætlar. 

Hefðbundin bókmenntakennsla veldur því stundum að nemendur þoli ekki og jafnvel hati 

lestur. Verkefnin sem unnin eru eftir að lestri bókar lýkur eru stundum pínlega löng og 

leiðinleg, stundum taka þau lengri tíma en að lesa bókina sjálfa (Miller, 2009, bls. 121). Í 

bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) í viðtölum við nemendur um 

bókmenntir og kennslu kemur fram að nemendur virðast tengja bókmenntir í skóla við 

lærdóm, verkefni og próf en ekki innlifun (Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 100). Flestir nemendur á 

unglingastigi hafa náð ágætu valdi á lestri, það er að umskrá tákn í stafi og orð. Kröfur 

skólans til bókalestrar unglinga er oft á þá leið að ætlast er til að nemendur túlki og greini 

það sem þeir lesa í stað þess að þeir njóti þess að lesa sér til ánægju og yndisauka. 

Nemendur nálgast því bókalestur í skóla oft á annan hátt en þegar þeir lesa utan skólans 

(Birgitta Hassell, 2011). 

Í langtímarannsókn sem gerð var á læsi í fjórum menntaskólum í Norður-Karólínu í 

Bandaríkunum kom fram að lestrarathafnir nemenda í skólanum og heima stönguðust á. Það 

sem ætlast var til af þeim í skólanum var þvingað, þeim stillt upp varðandi lestur og skrif en 

það sem þeir lásu eða skrifuðu utan skólans veitti þeim ánægju (Luttrell og Parker, 2001). 

Þetta á við neðanjarðarlesendur eins og Miller kallar þá. Það eru þeir nemendur sem eru 

góðir í lestri og tengja ekki það sem þeir lesa utan skólans við það sem þeir eiga að lesa í 

skólanum. Það er því mikilvægt að minnka bilið milli þeirra lestrarathafna sem nemendur 

stunda í og utan skóla með því að gefa nemendum val um hvað þeir lesa í skólanum. Viðhorf 

nemenda verður jákvæðara ef þeir fá að velja það sem þeir lesa og ef þeir finna að það sem 

þeir lesa hefur merkingu fyrir þá sjálfa (Birgitta Hassell, 2011; Miller, 2009). 

Miller (2009) fjallar um að kenna eftir markmiðum en ekki bókatitlum. Ef markmiðið er 

að nemendur verði gagnrýnir lesendur og færir um að skrifa góðan texta þá sé það 

kennarans að ákveða hvernig hann ætlar að ná þeim markmiðum. Hún bendir kennurum á 

að nota smásögur, útdrætti eða ljóð til að kenna bókmenntahugtök eða auka lestrarhæfni og 

fá nemendur til að nýta það á þær bækur sem þeir völdu að lesa. Gott sé að nefna dæmi úr 
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bíómyndum þar sem sama viðfangsefni kemur fyrir og úr þekktum bókum og sögum og 

hvetja nemendur til að finna hvert viðfangsefnið er í bókinni sem þeir eru að lesa. 

Þegar nemendur deila bókum af áhuga og finna bækur sem höfða til þeirra, þegar þeir 

biðja kennarann að lesa upphátt úr bókum og þegar nemendur rökræða innihald bókanna þá 

gefur það til kynna að nemendur séu að lesa. Þeir lesa af því að þeir vilja lesa og njóta þess 

(Miller, 2009, bls. 130 – 131). Bókalestur eykur víðsýni lesandans, hann getur ferðast á 

ókunna staði, sett sig í spor annarra og borið saman sín eigin lífskjör við lífskjör annarra. Það 

að lesa um erfiðleika annarra gæti opnað augu lesandans fyrir eigin erfiðleikum og jafnvel 

orðið til þess að lesandinn fyndi lausn á sínum eigin vandamálum (Birgitta Hassell, 2011; 

Miller, 2009). 

Í byrjun skólaársins segir Donalyn Miller (2009) nemendum sínum að hún ætlist til þess 

að þeir lesi 40 bækur þetta árið. Nemendur hvá þegar þeir heyra þetta. Margir þeirra hafa 

jafnvel aldrei klárað heila bók. Þó að fæstir nemendur hennar nái að lesa 40 bækur á 

skólaárinu þá ná flestir að lesa fleiri bækur en þá grunaði í skólabyrjun og flestir ná að lesa 

fleiri bækur en þeir lásu árið áður. Þeir sem aldrei höfðu klárað bók áður, ná að klára bók 

sem þeir völdu sjálfir því nemendur hennar fá að velja sér bækur sem þeir ráða við, tengjast 

þeirra áhugamálum og eru þar af leiðandi við þeirra hæfi. Það er í valdi kennarans að mæta 

nemandanum og hvetja hann hvar sem hann er staddur í námi og lestri, allir nemendur þurfa 

hvatningu og viðurkenningu fyrir árangur sinn. 

6.1. Verkefnakista 

Hér eru nokkrar leiðir kynntar sem ætlaðar eru til að kveikja áhuga og viðhalda áhuga 

nemenda á lestri. Við samsetninguna ákvað ég að nefna helst leiðir sem kynna bækur og 

bókatitla fremur en hvernig á að vinna með fyrirfram ákveðnar bækur eða bókatitla. 

Aðferðirnar sem ég nefni má auðvitað útfæra á fleiri máta en nefnt er hér og eflaust eru 

til aðferðir sem svipa til þeirra er ég nefni. Ég tiltek heiti þeirra kennsluaðferða, samkvæmt 

bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999) Litróf kennsluaðferðanna, sem tengja má við hverja 

aðferð en eins og fyrr segir er hægt að framkvæma aðferðirnar á margan hátt, þetta er 

einungis hugmyndabanki, sem má breyta og bæta. Hugsun mín er að hér sé komin 

verkefnakista sem kennarar geta leitað í og jafnvel bætt við sínum eigin útfærslum og 

kveikjum. Aðferðirnar má tengja við hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla (2013) og þá 

helst að nemandi geti valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður 

lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 

103) eins og eitt af hæfniviðmiðum aðalnámskrár segir til um að nemandi við lok 10. bekkjar 

eigi að ná. En eins og kom fram í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhalsskólum (2018) 

þá finnst framhaldsskólakennurum nýnemar þeirra almennt ekki hafa náð þessari hæfni. 
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Markmið flestra aðferðanna sem hér eru taldar vinna að því að þjálfa og aðstoða nemendur 

við að velja sér bækur til yndislestrar. Aðferðirnar miðast við að kynna bækur, bókmenntir, 

texta, þemu eða bókmenntatímabil fyrir nemendum í þeirri von að nemandinn finni lesefni 

sem honum líkar við eða getur hugsað sér að lesa og verði færari í að velja sér lesefni sem 

honum líkar. Viðhorf kennarans sem leggur verkefnið fyrir skiptir miklu máli, hann þarf að ná 

að smita nemendur af áhuga sínum og vera hvetjandi. 

6.1.1. Veldu þemu eða hugtak sem þú ætlar að vinna með 

Þetta er aðferð eftir Donalyn Miller (2009) og kemur fram í bókinni The Book Whisperer, 

Awakening the Inner Reader in Every Child. Aðferðina má tengja við bæði íslensku og 

samfélagsgreinar. Kennarinn safnar saman og tínir til bækur og texta sem tengjast þemanu 

eða hugtakinu sem á að vinna með. Kennarinn þarf að undirbúa fyrstu kennslustundina vel. 

Finna til spurningar og hugtök sem tengjast efninu. Hann þarf einnig að huga að 

hópaskiptingu nemenda að lokinni fyrstu kennslustundinni. Þegar hópavinnan er komin af 

stað þarf kennarinn að veita hópunum aðhald og kannski koma þeim af stað í umræðunni að 

lestrartímanum liðnum. 

Kennarinn raðar bókunum og textunum í nokkra bunka í kennslustofunni. Nemandi velur 

sér bók (eða texta), skráir hjá sér heiti bókarinnar og höfund. Nemandinn skoðar kápuna og 

les aftan á hana, les fyrstu blaðsíðuna og flettir í gegnum bókina og skoðar myndefni. Þegar 

könnuninni er lokið skráir hann hjá sér nokkur orð um bókina og gefur henni stjörnur sem 

gefa til kynna hvort hann vilji lesa hana eða ekki. 

Kennarinn gefur merki þegar nemendur eiga að skipta um bók. Þegar flestar bækurnar 

hafa verið skoðaðar eiga nemendur að skrá hjá sér þær þrjár bækur sem þeim líst best á og 

skila til kennarans. Kennarinn myndar leshópa út frá stjörnugjöf, áhuga, getu og virkni 

nemenda, þyngdarstigi bókanna og fjölda eintaka af hverri bók. Kennarinn skráir niður 

nokkrar spurningar sem æskilegt er að nemendur geti svarað svo það sjáist hvort þeir hafi 

náð innihaldinu lesefnisins. Hann gefur hópunum upp þær spurningar og það umræðuefni 

sem nemendur þurfa að hafa í huga á meðan að lestrinum stendur. 

Hópurinn setur sér átta daga lestraráætlun, það gæti verið mismunandi hvort að 

nemendur ættu að lesa alla bókina eða valda kafla úr bókinni, fer allt eftir þemanu sem 

kennarinn valdi og eftir því hvert þyngdarstigið er. Hópurinn fær bæði tækifæri til að lesa í 

skólanum og umræðutíma. Ef nemandi nær ekki að halda í við hópinn sinn í lestri tekur hann 

bókina með sér heim. Unnið er með umræðuspurningarnar í hópnum og í öllum bekknum. 

Nemendur fá þá tækifæri til segja frá sinni upplifun auk þess að heyra annarra álit á sama 

efni og frá öðru sjónarhorni. Nemendur kynnast þá mismunandi og oft og tíðum andstæðum 

sjónarmiðum. 
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Miller (2009) notar þessa aðferð til dæmis þegar bekkurinn er að læra um síðari 

heimsstyrjöldina. Spurningarnar sem nemendur þurftu að hafa í huga við lesturinn voru: 

Hvernig tengdust persónurnar stríðinu? Hvaða afleiðingar hafði stríðið á þær, á meðan á því 

stóð og eftir að stríðinu lauk? Umræðurnar um stríðið urðu mun fjölbreyttari þar sem 

hóparnir voru að lesa sína hverja bókina en ef að allir í bekknum væru að lesa einu og sömu 

bókina (Miller, 2009, bls. 128-129). 

Að sama skapi er hægt að nýta þessa aðferð í kennslustund í samfélagsfræðigreinum á 

Íslandi. Kennarinn gæti hafa valið bækur eins og Dagbók Önnu Frank, Býr Íslendingur hér?, 

Síðustu dagar Hitlers, Strákurinn í röndóttu náttfötunum, Húðflúrarinn í Auschwtiz, 

Heimsstyrjöldin síðari, Vargöld á vígaslóð og Ég lifi svo eitthvað sé nefnt. Kennarinn gæti 

einnig hafa valið blaðagreinar sem fjalla um atburði og persónur tengdar síðari 

heimsstyrjöldinni. 

Þegar nemendur hafa skilað til kennara hvaða bók þeim leist best á þá skiptir kennarinn 

nemendum í leshópa eftir bókavali nemendanna. Hópurinn setur sér átta daga 

lestraráætlun, það gæti verið mismunandi hvort nemendur ættu að lesa alla bókina eða 

valda kafla úr bókinni, fer allt eftir þemanu sem kennarinn valdi og eftir því hvert 

þyngdarstigið er. Hópurinn fær bæði tækifæri til að lesa í skólanum og umræðutíma. Þeir 

sem ekki ná að halda áætlun lesa einnig heima. Unnið er með umræðuspurningarnar í 

hópnum og í öllum bekknum. Nemendur fá þá tækifæri til segja frá sinni upplifun auk þess að 

heyra annarra álit á sama efni og frá öðru sjónarhorni. Nemendur kynnast þá mismunandi og 

oft og tíðum andstæðum sjónarmiðum. 

Aðferðin tengist mörgum kennsluaðferðum svo sem hópavinnu þar sem nemendur þurfa 

að ræða sín á milli, koma sér saman um verkaskiptingu og leita saman lausna við þeim 

spurningum sem kennarinn gaf þeim í upphafi. Aðferðin flokkast einnig undir umræðu- og 

spurnaraðferðir þar sem nemendur taka þátt í umræðum og hlusta á aðra (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Aðferðina má nýta sem hluta af vinnu við að ná eftirfarandi 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti greint og 

skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum efnisatriða, 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) og valið sér lesefni til gagns og ánægju og 

komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) auk þess; nýtt þær aðferðir sem hann hefur lært til að taka 

virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, 

rökstutt þær og valið þeim miðil sem hentar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 101), átt 

góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 101). 
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6.1.2 Bókaauglýsingar 

Þetta er aðferð eftir Donalyn Miller (2009) og kemur fram í bókinni The Book Whisperer, 

Awakening the Inner Reader in Every Child. Bókaauglýsingar eða söluræður henta vel í stað 

þess að láta nemendur vinna bókmenntaskýrslur þar sem nemendur vinna allir samskonar 

verkefni og kennarinn er að kanna hvort að nemandi þekki ákveðin bókmenntahugtök svo 

sem innri og ytri tíma eða hvort nemandi geti sagt frá beinni og óbeinni lýsingu aðalpersónu 

bókarinnar eða skýrslu sem inniheldur endursögn af því markverðasta úr bókinni. Aðferðin 

kallar ekki á mikinn undirbúning fyrir kennarann og yfirferðin er lítil sem engin. 

Nemendur auglýsa eða kynna bók sem þeir hafa lesið og notið, hvort sem þeir hafa lesið 

hana í skólanum eða heima. Þeir þurfa að hafa í huga hvernig þeir myndu segja vinum sínum 

frá bókinni. Þetta er tilvalin leið til að kynna áhugaverðar bækur fyrir nemendum. Auglýsingin 

eða söluræðan þarfnast ekki mikils undirbúnings, nemendur geta setið í sætinu sínu og sagt 

frá bókinni eða staðið upp við töflu. Ef aðrir nemendur hafa einnig lesið bókina þá geta þeir 

sagt sitt álit á henni. Bekkurinn nýtir 20 mínútur einu sinni í viku, tilvalið að gera það á 

föstudögum í lok vikunnar, til að auglýsa bækur. Kennarinn spyr hvort að einhver vilji mæla 

með bók sem þeir hafa lesið. Nemandinn auglýsir bókina og hann eða kennarinn leiða 

umræður sem skapast í kjölfarið. Kennarinn getur einnig bætt við auglýsingum til dæmis á 

bókum sem hann telur að einhver nemendanna vilji lesa. Kennarinn skráir hjá sér hvaða 

nemendur hafa auglýst bók og sér til þess að allir nemendur auglýsi að minnsta kosti eina 

bók á tímabilinu (Miller, 2009, bls.137). 

Söluræðan telst til verklegrar æfinga þar sem hlutverk nemandans er að leggja sig fram 

við að æfa sig í framsögn. Hlutverk kennarans er meðal annars að skapa þægilegt 

andrúmsloft og útskýra vinnubrögðin fyrir nemandanum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Með 

þessari aðferð getur kennarinn fylgst með því hvaða bækur vekja áhuga nemenda. 

Nemendur fá tækifæri til að deila skemmtilegum bókum með bekkjarfélögum sínum og taka 

þátt í umræðum um þær. Bókaauglýsingar má nýta til að vinna að eftirfarandi 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti valið sér 

lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir 

gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) auk þess; flutt mál sitt skýrt 

og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 101). 

6.1.3 60 sekúndu leikurinn (e. The Sixty Second Game) 

Þetta er aðferð eftir Vanessu L. Ryan (2016), úr bókinni The Pocket Instructor Literature, 101 

exercises for the college classroom. Aðferðirnar í þessari bók eru miðaðar við nemendur í 

upphafi háskólanáms en margar þeirra má auðveldlega aðlaga að nemendum á unglingastigi. 
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Í þessari æfingu fá nemendur fyrirmæli frá kennara um að lesa fyrirfram ákveðinn texta 

heima sem verður unnið með í kennslustund. Kennarinn þarf að hafa tímamæli með 

hringingu til taks í kennslustundinni. Hver nemandi fær 60 sekúndur til að koma með 

athugasemdir um það sem var verið að lesa. Þó að nemandi sé í miðri málsgrein þá þarf hann 

að hætta þegar klukkan hringir og næsti nemandi tekur við. Þeir sem klára að segja frá áður 

en tíminn er liðinn eiga að fara með stafrófið þar til 60 sekúndur eru liðnar. Einnig er hægt að 

fá nemendur til að ræða uppáhalds hluta textans eða það sem var mest krefjandi í stað þess 

að fara með stafrófið. Það má einnig tengja frásögnina við það sem aðrir nemendur hafa 

sagt. Gott er að fara röðina, láta nemendur segja frá eins og þeir sitja, svo að allir viti hvenær 

er komið að þeim að tala. 

Á meðan nemendur segja frá skráir kennari á töfluna lykilorð eða lykilsetningar sem 

koma fram frá hverjum og einum og strikar undir þær sem koma oftar ein einu sinni fram. 

Kennarinn kemur ekki með neitt innlegg fyrr en allir hafa lokið við sínar 60 sekúndur. Þegar 

allir hafa lokið við sínar 60 sekúndur getur kennarinn nýtt upplýsingarnar á töflunni til að 

leiða umræðurnar áfram og benda á það sem skiptir mestu máli. 

Þessi æfing virkar eins og leikur, færir orkuna frá kennaranum á nemendurna. Það að 

hafa hringinguna á gerir æfinguna skemmtilega og oft koma skemmtilegar athugasemdir 

þegar nemendur eru að „tala upp í“ tímann sinn þar til hringingin bjargar þeim. Lykilatriðið er 

að kennarinn forðist að tala á meðan leikurinn fer hringinn og það er nauðsynlegt að skrá 

eitthvert lykilatriði niður frá öllum nemendum. Það er gott fyrir kennarann að flokka 

umræðupunktana þegar hann skráir þá á töfluna. Hann getur svo bætt við í lokin ef honum 

finnst eitthvað vanta inn í. Það kemur nemendum yfirleitt á óvart að útkrössuð taflan 

inniheldur í raun aðalatriðin og þeir átta sig á að umræður leiða til betri yfirsýnar. Með 60 

sekúndu leiknum nær kennarinn að gera alla nemendur virka, langorðir nemendur læra að 

takmarka sig og stuttorðir nemendur ná oft að bæta í ummæli sín (Ryan, 2016,  bls. 3 – 5). 

Leikurinn telst til kennsluaðferðarinnar umræðu- og spurnaraðferðir þar sem nemendur 

þjálfast í að tjá sig, taka þátt og hlusta á aðra og kennarinn stýrir umræðunum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). 60 sekúndu leikinn má nýta til að vinna að eftirfarandi hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti greint og skilið aðalatriði og 

aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum efnisatriða, (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) auk þess; átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 

hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 101). 

6.1.4 Nýr titill (e. The New Title) 

Þetta er aðferð eftir Johanna Winant (2016), úr The Pocket Instructor Literature, 101 

exercises for the college classroom. Aðferðirnar í þessari bók eru miðaðar við nemendur í 
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upphafi háskólanáms en margar þeirra má auðveldlega aðlaga að nemendum á unglingastigi. 

Æfingin krefst ekki undirbúnings kennara og yfirferðin er engin. Þetta er einföld æfing sem 

kennir nemendum að bera kennsl á mikilvæg þemu og endurnefna texta í samræmi við þau. 

Kennari biður nemendur að hafa í huga nýjan titil á verkinu sem þeir eru að lesa, hvort sem 

það er smásaga, bók eða leikrit. Það er hægt að gera þessa æfingu þegar allir eru að lesa 

sama textann eða að nemendur noti yndislestrarbækurnar sínar við æfinguna. 

Nýi titillinn getur verið eitt orð, málsgrein eða bein tilvitnun úr verkinu, kennarinn getur 

gefið ákveðin fyrirmæli til dæmis að orðið eigi að vera nafnorð, sagnorð eða lýsingarorð. 

Þegar allir hafa skráð hjá sér nýjan titil spyr kennarinn hvern og einn nemanda hver nýi 

titillinn er og skráir hann á töfluna og spyr hvers vegna nemandinn valdi þennan titil. 

Umræðurnar um nýju titlana verða oft áhugaverðar og nemendur fá oft nýja sýn á textann 

sem þeir voru að lesa. 

Helsta markmið þessarar æfingar er að nemendur sjái að titlar verka svo sem bóka, ljóða 

eða smásagna eru vandlega hugsaðir. Nemendur átta sig oft á því að titill verksins var vel 

úthugsaður í upphafi. Nemendur fá æfingu í að skilgreina þemað í verkinu og átta sig á eigin 

getu í að greina texta. Þeir átta sig einnig á að upplifun þeirra á textanum er ekki endilega sú 

sama og hjá öllum hinum, það skapast oft miklar umræður um nýju titlana (Winant, 2016, 

bls. 36 – 38). Aðferðina má tengja við kennsluaðferðina þrautalausnir þar sem kennarinn 

vekur nemendur til umhugsunar um verkið sem þeir eru að lesa og fær þá til að brjóta 

heilann um nýjan titil á því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Nýjan titil má nýta til að vinna að 

eftirfarandi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti 

og m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

102 – 103). 

6.1.5 Sex orða sagan (e. The Six-Word Story) 

Þetta er aðferð eftir Jacquelyn Ardam (2016), úr The Pocket Instructor Literature, 101 

exercises for the college classroom. Aðferðirnar í þessari bók eru miðaðar við nemendur í 

upphafi háskólanáms en margar þeirra má auðveldlega aðlaga að nemendum á unglingastigi. 

Æfing í að skrifa frásögn eða örsögu. Sagt er að Hemingway hafi haldið mikið upp á sína eigin 

sex orða örsögu sem hann skrifaði til að vinna veðmál. „For sale: baby shoes, never worn“ 

(Ardam, 2016, bls. 47), sem mætti þýða svo á íslensku „Skór af barni til sölu, ónotaðir“. Þessi 

sex orða örsaga er góð kveikja fyrir frásagnarskáldskap. Kennarinn skrifar örsögu 

Hemingways á töfluna, eða aðra sex orða sögu, og biður nemendur að segja hvað þeim 

finnist um söguna. Hann leyfir nemendum að hugstorma í nokkrar mínútur, hvetur þá til að 

segja það sem þeim dettur í hug. Skrifar hugmyndir þeirra á töfluna. Spyr nemendur 

spurninga eins og hvort að þetta geti verið saga? Hversu stutt getur saga verið? Getur 
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frásögn verið aðeins sex orð? Hvaða persónur eru í sögunni? Hver er sögumaðurinn? Hvað 

kemur fram í sögunni og hvað kemur ekki fram í sögunni? Hvað gerir þessi sex orð að sögu? 

Og svo framvegis. 

Kennarinn lætur nemendur vinna tvo saman og breyta lesefni dagsins í sex orða örsögu. 

Þeir fá 10 mínútur til að semja söguna og skrifa hana á töfluna. Þegar allir hafa lokið við að 

skrifa örsöguna á töfluna eiga pörin að kynna sína sögu fyrir bekknum. Kennarinn þarf að 

vera tilbúinn að spyrja hvert par nokkurra spurninga eins og: Hvaða þáttur úr upprunalegu 

sögunni er ómissandi og hvers vegna? Hverju urðuð þið að sleppa úr upprunalegu sögunni? 

Hver er tónninn? Er sagan ykkar endursögn á því sem þið lásuð? Er flækja í sögunni ykkar? 

Hver eru tengslin milli textanna tveggja? Eru textarnir tveir sömu tegundar? 

Út frá þessu verkefni skapast ótal tækifæri til að ræða mismunandi gerðir af sögum. 

Hvers vegna við skilgreinum frásagnir út frá mismunandi tegundum. Hægt er að láta 

nemendur gera þetta með yndislestrarbókinni sinni eða í tvenndarvinnu og þá með ákveðinn 

texta sem þeir eiga að vera búnir að lesa. 

Sex orða sagan er tilvalin til að hjálpa nemendum að átta sig á skilgreiningum 

mismunandi frásagna. Það er einnig gott að nota sögu Hemingways til að útskýra hvað er 

sagt og hvað er ekki sagt í sögum, æfing í að lesa á milli línanna. Þessi æfing fær nemendur til 

að lesa og sjá skáldskap í nýju ljósi. Æfingin þjálfar nemendur bæði í yfirlitslestri þar sem þeir 

leita af sex orða sögunni í verkinu sem þeir lesa og hún opnar augu nemenda í nákvæmnis 

lestri þar sem þeir sjá stuttan texta í nýju ljósi, rýna í hann til að átta sig á hver sagan á bak 

við hann sé það er að lesa á milli línanna (Ardam, 2016, bls. 47 – 48). Aðferðin telst til 

umræðu- og spurnaraðferða þar sem nemendur þurfa að rökræða og taka tillit til hvers 

annars og kennarinn stýrir umræðunni (Ingvar Sigurgreisson, 1999). Sex orða söguna má nýta 

til að vinna að eftirfarandi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. 

bekkjar geti beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 

sjónarhorni og sögusviði og kannist við myndmál, algengustu tákn og stílbrögð, (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) og m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103). 

6.1.6 Hver er maðurinn (e. Putting a Face to a Name) 

Þetta er aðferð eftir Elizabeth Leane (2016) úr The Pocket Instructor Literature, 101 exercises 

for the college classroom. Aðferðirnar í þessari bók eru miðaðar við nemendur í upphafi 

háskólanáms en margar þeirra má auðveldlega aðlaga að nemendum á unglingastigi. 

Aðferðin krefst undirbúnings kennara. Kennarinn finnur ljósmyndir af þekktum rithöfundum. 

Þetta mega vera rithöfundar verka sem eiga eftir að koma fyrir í kennslu, gætu einnig tengst 

tímabili sem á að fjalla um, þjóð sem á að taka fyrir eða hverju sem er. Myndirnar eiga að 
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vera jafn margar og helmingur bekkjarins. Kennari prentar myndirnar út, frekar stórar og í lit 

en án allra auðkenna. Hann prentar einnig út nöfn rithöfundanna á stóra miða. Það er 

sniðugt að einhverjar af myndunum af rithöfundum séu af persónum sem hafa þannig útlit 

að það er líklegt að það myndist umræður um þá. Gæti verið vegna þess að myndin er þekkt 

eða vegna þess að það er ekki auðvelt að sjá hvort þetta er karl eða kona, eða hvorugt, eða 

vegna þess að myndin þekkist í ákveðnu samhengi og svo framvegis. 

Kennarinn dreifir útprentuðu myndunum og nöfnunum af handahófi í bekkinn og biður 

þá nemendur sem fengu mynd um að kynna sig fyrir þeim sem halda á réttu nafni, sem sagt 

para saman mynd og nafn. Þeir þurfa að ræða sín á milli hvers vegna þeir telja að þeir passi 

saman. 

Hvert par kemur upp á töflu, kynnir sig fyrir bekknum og segir hvers vegna þeir passa 

saman. Þegar allir hafa lokið við að kynna sig greiðir kennarinn úr mistökunum og spyr hvort 

bekkurinn hafi lært eitthvað af þessu, hvers vegna það var auðveldara að para suma saman 

og hvað nemendur notuðu til að para sig saman. 

Þessi æfing hentar vel þar sem er verið að kenna verk og texta eftir ákveðna höfunda og 

hún virkar vel sem ísbrjótur því að nemendur þurfa oft að ræða við nokkra aðila áður en þeir 

finna rétt nafn eða rétta mynd. Kennarinn þarf að passa sig á að fagna mistökum, passa að 

láta nemendum ekki líða illa ef þeir gera mistök. Kennarinn getur beint bekknum í ákveðna 

átt með vali myndanna, til dæmis að ákveðnu bókmenntatímabili (Leane, 2016, bls. 226-

228). 

Það er einnig sniðugt að bæta textabút við í þennan leik. Þá væru til dæmis myndir á 

spjöldunum af Halldóri Laxness, Þorgrími Þráinssyni og Guðrúnu Helgadóttur svo eitthvað sé 

nefnt, nöfn þeirra á öðru spjaldi og svo ættu þeir sem eru búnir að para sig saman að finna 

textabút úr verki þeirra sem væri á þriðja spjaldinu. Þar væri góð æfing í að kynna 

mismunandi einkenni rithöfunda og texta. Aðferðin fellur undir kennsluaðferðina 

þrautarlausnir þar sem nemendur þjálfa ályktunarhæfni sína og innsæi, þeir þurfa að ræða 

saman og leita lausna, kennarinn er verkstjóri í æfingunni (Ingvar Sigurgreisson, 1999). Hver 

er maðurinn mætti þá nýta til að vinna að eftirfarandi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti gert sér grein fyrir eðli og einkennum 

margvíslegra textategunda og gert öðrum grein fyrir því, (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

102 – 103) auk þess; átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu 

og kurteisi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 101). 

6.1.7 Stefnumót við bók 

Á veraldarvefnum má finna margar aðferðir við að eiga stefnumót við bók eða bækur. Þessi 

aðferð er stolin og endurunnin af Ásdísi Steinunni Tómasdóttur. Aðferðin er þjálfun í að 
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kynnast bókum. Kennarinn velur bækur til dæmis eftir mismunandi höfunda, af ólíkum 

textategundum eða bókmenntageirum, eftir höfunda af ólíku þjóðerni, frá ólíkum tímum eða 

texta sem fjallar um ólík þemu. Eða bara bækur að handahófi sem honum finnst henta 

nemendum sínum. Kennarinn útbýr eyðublað sem er listi með heiti bókanna og höfunda 

þeirra. Fyrir neðan heiti hverrar bókar eru þrjár auðar línur. Undirbúningur kennara fer eftir 

eðli aðferðarinnar. Í kennslustundinni sjálfri sjá nemendur um aðalvinnuna. 

Borðum í stofunni er raðað í hring og stólar settir beggja megin svo það myndist innri og 

ytri hringur. Kennari setur eina bók á hvert borð. Nemendur fá eitt eyðublað hver og þeir 

raða sér við borðin. Þeir fá fjórar mínútur við hvert borð, kennarinn er með niðurteljara. 

Nemendurnir eiga að skoða kápu bókarinnar, lesa jafnvel aftan á hana. Lesa eina blaðsíðu 

í bókinni, annað hvort frjálst eða að kennarinn hefur valið og merkt hvaða blaðsíðu á að lesa. 

Þegar tíminn er hálfnaður lætur kennarinn vita og nemendur eiga að ræða sín á milli hvernig 

þeim líst á bókina og færa rök fyrir máli sínu. Í auðu línurnar fyrir neðan bókarheitið sem 

nemandinn var að skoða skráir hann athugasemdir um bókina og gefur henni eina til fimm 

stjörnur. Þegar kennarinn gefur merki eiga allir að færa sig um eitt sæti til hægri og 

endurtaka leikinn með nýrri bók og nýjum félaga. Í lokin eiga nemendur að skrifa niður þær 

þrjár bækur sem þeim leist best á. 

Þessi aðferð hentar vel þegar verið er að kenna mismunandi textagerðir. Mismunandi 

bókmenntastefnur eða sem kveikja í ákveðnu þema eða ákveðnu tímabili. Nemendur eru 

virkir í æfingunni þar sem tíminn er knappur. Það virkar vel að hafa niðurtalninguna 

sjáanlega til dæmis á skjávarpa, nemendur keppast við að klára áður en þeir eiga að skipta 

um sæti. Ef að nemendafjöldinn stendur á oddatölu þá getur kennarinn tekið eitt sætið eða 

hann getur látið einhverja tvo nemendur sitja saman, enginn er útundan. 

Markmiðið með þessari aðferð er að kynna bækur, texta eða þemu fyrir nemendum. 

Kennarinn getur nýtt sér stjörnugjöf bókanna til að velja bækur eða þema í kennsluna eða 

sem upplýsingar um hvers konar bækur höfði til nemenda hans. Margir nemendur eiga í 

erfiðleikum með að finna sér bók til yndislestrar. Þeir vita ekki alveg hvernig þeir eiga að velja 

sér bók eða finna út hvort að hún henti þeim. Þessi aðferð þjálfar nemendur í að kanna 

bækur, finna hvort að bókin veki hjá þeim áhuga eða ekki og auðveldar þeim að finna sér bók 

til að lesa. Aðferðin fellur undir kennsluaðferðina leitaraðferðir þar sem markmiðið er að 

þjálfa nemendur í að afla sér örupplýsinga um bækur, vinna úr þeim og draga af þeim 

ályktanir. Nemandinn þarf að halda sér að verki og sýna öguð vinnubrögð. Kennarinn er 

verkstjóri (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Stefnumót við bók mætti nýta til að vinna að 

eftirfarandi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti 

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) auk þess; nýtt 
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þær aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og 

rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem 

hentar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 101), átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 

hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 101). 

6.1.8 Bókasmakk (e. Booktasting) 

Það eru til ótal skemmtilegar útgáfur af þessari aðferð á veraldarvefnum, hér á eftir nefni ég 

tvær að handahófi. Það sem er sameiginlegt með flestum þeim lýsingum á bókasmakki sem 

ég rakst á er að skemmtilegast er þegar kennarinn raðar borðum og stólum upp eins og á 

veitingahúsi og setur dúk og kertaljós á hvert borð eða dimmir ljósin. Kennarinn leggur á 

borð, einn matseðil, einn disk og eina bók fyrir hvern gest. Það er einnig skemmtilegt þegar 

kennarinn setur eitthvað til að maula á borðin. 

Undirbúningur kennarans er að finna til bækur og umfang undirbúningsins fer eftir því 

hvernig hann vill raða stofunni upp fyrir bókasmakkið. Hann þarf einnig að undirbúa 

matseðilinn sem inniheldur fyrirmælin sem nemendur eiga að fara eftir í bókasmakkinu. 

Matseðlarnir eru auðvitað mismunandi eftir kennurum líkt og matseðlar eru mismunandi 

eftir veitingahúsum. Hér eru dæmi um tvo matseðla: 

a) Í bókasmökkuninni í dag átt þú að finna átta minnisverð atriði. Aðferðin er á þennan 

hátt, þú lest í fimm mínútur. Þegar kennarinn gefur merki þá skráir þú tvær setningar sem 

vöktu athygli þína. Að því loknu færir þú bókina til hægri. Þú þarft að lesa í fjórum bókum í 

dag. Þegar bókasmökkunin er búin þá þarftu að segja frá einhverjum af málsgreinunum sem 

þú valdir og vera tilbúinn að ræða hvers vegna þessar setningar náðu athygli þinni eða hvaða 

aðferð höfundurinn notaði til að ná athygli þinni (Malone, 2016). 

b) Skoðaðu bókina sem er er á disknum þínum. Skráðu í matseðilinn heiti bókarinnar, 

heiti höfundar og fyrstu viðbrögð þín eða fyrstu tilfinningu þína fyrir bókinni. Þegar 

kennarinn gefur merki átt þú að lesa í bókinni í fimm mínútur. Þegar fimm mínútur eru liðnar 

átt þú að skrá í matseðilinn hvað þér fannst um fyrstu blaðsíðurnar, skráðu hvað það er sem 

gefur til kynna hvers konar bók þetta er, skráðu hvaða bókaflokki bókin tilheyrir. Þegar þú 

hefur lokið við að skrá í matseðilinn þá færir þú bókina til næsta aðila og færð þér smá að 

maula áður en þú byrjar á næstu bók. Þetta endurtekur þú fjórum sinnum í dag (Gatt, 2016). 

Sniðugt er að láta nemendur gefa stjörnur til að gefa til kynna hvort þeir vilji lesa þessa bók. 

Bókasmakk er tilvalin aðferð eða leikur til að fá nemendur til að kynnast nýjum bókum og 

breikka sjóndeildarhring nemenda í vali á bókum til að lesa til dæmis í yndislestri. Sumir 

nemendur hafa tilhneigingu til að lesa alltaf bækur eftir sama höfundinn eða bækur af sömu 

tegund eða jafnvel að lesa sömu bókina aftur og aftur. 
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Bókasmakk er einnig tilvalin leið til að kynna ákveðna tegund bóka, hjálpa nemendum að 

kynnast ákveðnum tegundum bóka eða bókmenntastefnum. Aðferðin flokkast til 

leitaraðferða þar sem nemandinn tekur þátt í verkefninu og hann þarf að halda sér að verki í 

vinnunni. Kennarinn stýrir verkefninu og leitast eftir því að vekja áhuga nemenda á 

bókasmakkinu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Bókasmakk mætti nýta til að vinna að 

eftirfarandi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti 

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) auk þess; átt góð 

samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 101). 

6.1.9 Hraðstefnumót með bókum (e. Speed Dating with Books) 

Það eru einnig til ótal skemmtilegar aðferðir við að setja upp alls konar stefnumót við bók. 

Markmið hraðstefnumótsins er að nemendur fái tækifæri til að handfjatla, fletta og lesa í 

mörgum bókum. Ef nemandinn finnur bók sem vekur áhuga hans þá á hann að taka hana 

með sér á næstu stöð, hann heldur bókinni nema hann finni aðra sem honum líst betur á þá 

annað hvort heldur hann báðum eða lætur aðra frá sér. Nemandinn má taka allar bækurnar 

sem honum líst vel á með sér. 

Kennarinn raðar borðunum í stofunni, fjögur borð saman og fjórir stólar til að mynda 

stöðvar áður en nemendur mæta í kennslustundina. Hann setur nokkrar bækur á hverja stöð, 

sumir kennarar hafa ákveðna bókategund á hverri stöð til dæmis spennubækur, 

ævintýrabækur, hryllingssögur, ástarsögur og svo framvegis eða hafa bækur eftir ákveðna 

höfunda á hverri stöð eða jafnvel skipta stöðvunum niður eftir bókmenntastefnum. En 

sumum kennurum finnst best að hafa bækurnar á stöðvunum blandaðar. 

Þegar nemendur koma inn eiga þeir að velja sér sæti. Kennarinn fer yfir reglur 

stefnumótsins, sniðugt er að nota orðatiltæki sem eru notuð í stefnumótalífinu líkt og nefnt 

er á vefsíðu er kallast Mrs. Readerpants (2013). Hvert hraðstefnumót er í fimm mínútur. Á 

fyrstu mínútunni eiga nemendur að velja sæti og kíkja í gegnum bókastaflann. Önnur 

mínútan, fyrstu kynni eru mikilvæg, þá eiga nemendur að skoða kápu bókarinnar, lesa 

ummæli á bakhlið, skoða leturstærð og meta fyrstu kynni sín af bókinni. Á þessu stigi má ekki 

byrja að lesa bókina. 

Þegar tvær mínútur eru liðnar eiga nemendur að lesa í þrjár mínútur í bókinni sem þeir 

völdu. Það á að ríkja algjör þögn í þessar þrjár mínútur og það má ekki skipta um bók á þeim 

tíma. Nemendur fá aðeins þessar þrjár mínútur til að kynnast bókinni nánar til að kanna 

hvort að þeir vilji annað stefnumót við hana. 
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Ef nemendum líkar við bókina eiga þeir að taka hana með sér í næstu lotu, þeir geta þá 

skipt henni út eða bætt annarri við ef nemandinn finnur aðra eða aðrar bækur sem hann vill 

einnig kynnast eða kynnast betur. Þegar þessar fimm mínútur eru liðnar lætur kennarinn vita 

að nemendur eiga að skipta um sæti. Í lok kennslustundarinnar hafa nemendurnir kynnst 

mismunandi bókatitlum og bókmenntategundum (Mrs. Readerpants, 2013). 

Líkt og í aðferðinni stefnumót með bók fellur þessi aðferð undir kennsluaðferðina 

leitaraðferðir þar sem markmiðið er að þjálfa nemendur í að afla sér örupplýsinga um bækur, 

vinna úr þeim og draga af þeim ályktanir. Nemandinn þarf að halda sér að verki og sýna öguð 

vinnubrögð. Kennarinn er verkstjóri og leitast því við að vekja áhuga nemenda á bókunum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Hraðstefnumót með bókum mætti nýta til að vinna að 

eftirfarandi hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti 

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103) auk þess; átt góð 

samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 101). 

6.1.10 Óvissuferð með bók eða blint stefnumót við bók 

Aðferðirnar eru líkar og margar útfærslur eru þó til á þeim og undirbúningur kennara er 

þónokkur þar sem hann þarf að velja bækur, pakka þeim inn og setja þær upplýsingar sem 

eiga við á bókapakkana. Í kennslustundinni sjálfri er vinnan í höndum nemendanna sjálfra, 

kennarinn fylgist með og hvetur nemendur til að finna sér eitthvað áhugavert að lesa. 

a)Kennari pakkar bókum inn í pappír. Hann skrifar nokkur stikkorð utan á pakkann og 

raðar þeim skemmtilega í stofunni. Hann kemur þeim til dæmis fyrir í gamalli kistu með 

allskonar hlutum í eða kemur þeim fyrir á ólíklegustu stöðum í skólastofunni. Nemendur 

velja sér pakka og lesa í bókinni í 15 mínútur. 

Ef nemandanum líkar vel við bókina þá getur hann haldið áfram að lesa hana. Ef honum 

líkar hún ekki þá velur hann sér nýjan pakka næst. Óvissuferð með bók má nýta til að vinna 

að eftirfarandi hæfniviðmiði Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti 

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103). 

b)Bókum er pakkað inn í brúnan pappír, stikkorð eru skrifuð framan á pakkann. Til dæmis 

má skrifa lýsingu á innihaldi sögunnar í stuttu máli utan á pakkann. Aðrar aðferðir eru þannig 

að utan á pakkann eru ritaðar setningar eins og „ekki dæma eftir útlitinu einu saman“, „ekki 

dæma bókina út frá kápunni“, „veldu mig“, „tékkaðu á mér“ og svo framvegis. Stundum er 

aðeins skrifað utan á bókina hverrar tegundar hún er til dæmis: spennusaga, ástarsaga, 

ævisaga eða hrollvekja svo eitthvað sé nefnt.  



54 

Aðferðina má flokka til verklegra æfinga þar sem kennarinn stýrir verkefninu, skapar 

þægilegt andrúmsloft, hlustar og fylgist með nemendum. Nemendurnir æfa sig í að velja sér 

lesefni eftir lykilorðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Óvissuferð með bók má nýta til að vinna 

að eftirfarandi hæfniviðmiði Aðalnámskrár grunnskóla: Að nemandi við lok 10. bekkjar geti 

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103). 

6.2 Örlítil samantekt á verkefnakistunni 

Aðferðirnar hér að ofan miðast flestar við að kynna bækur, bókatitla eða ákveðnar tegundir 

bóka eða texta fyrir nemendum. Þær eru allar hugsaðar sem kveikja að vinnu með bókum, 

textum eða ákveðnu þema. Með fjölbreyttum aðferðum sem þessum gætu nemendur rekist 

á áhugaverða bók eða áhugaverðan lestexta sem þeir hefðu á annað borð aldrei kynnst. 

Flestar aðferðanna eru ekki tímafrekar í framkvæmd og miðast að því að nemendur vinna í 

kennslustundum og kennarinn fylgist með eða stýrir umræðum. Undirbúningur við 

aðferðirnar er mismikill og fer dálítið eftir því hvaða áherslur viðkomandi kennari vill hafa og 

yfirferð kennara er lítil. Gott er fyrir kennarann að hafa nafnalista með nöfnum nemenda í 

dálki lóðrétt til vinstri og þeim markmiðum sem hann vill meta með aðferðinni í láréttum 

dálkum efst. Hann getur þá merkt inn á nafnalistann í lok kennslustundar hvernig gekk. 

Auðvelt er að framkvæma sumar aðferðanna á skólabókasöfnum í samstarfi við 

bókasafnsvörð og aðra kennara til dæmis óvissuferð með bók, blint stefnumót við bók, 

hraðstefnumót með bókum og bókasmakk. Uppsetning verkefnanna gæti þá nýst í fleiri en 

einum bekk eða árgangi. 
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7 Hlutverk foreldra 

Lestur veitir manninum aðgang að eigin sál. Þegar við lesum er eitthvað miklu stærra en við sjálf sem 
talar til okkar. Lestur á að vera okkur svo tamur að við tökum ekki eftir athöfninni sjálfri, lestrinum. 
Það að lesa með börnum er mesta örvunin og sú örvun verður að fara fram heima því ef 
aðstandendur hafa ekki nautn af bókum þá má ekki búast við því að afkvæmið verði lestrargæðingur 

(Pétur Gunnarsson, 2000, bls. 147-148). 

Mikilvægasta hlutverk foreldra er að sýna námi og lestri barna sinna áhuga. Hvetja barnið sitt 

til að lesa daglega. Þetta geta þeir gert með því að spyrja spurninga eins og hvaða bók ert þú 

að lesa? Hvað er að gerast í sögunni núna? Eða hvað var það merkilegasta sem þú last í dag? 

Þeir geta hjálpað barninu að velja sér bækur við hæfi, mynda lestrarvænt umhverfi heima. 

Það er einnig mikilvægt fyrir barnið að sjá foreldar sína lesa og fá tækifæri til að ræða við 

foreldrana um það sem þeir eru að lesa. Foreldrar gætu til dæmis farið með barninu í 

bókabúð eða á bókasafn, nemendur á grunnskólaaldri fá bókasafnsskírteini endurgjaldslaust 

á Íslandi. Gott aðgengi að lesefni og bókum er mikilvægt fyrir unglingana okkar bæði heima 

og í skólanum. Foreldrar hafa mótandi áhrif á bókaáhuga barna sinna og lestrarvenjur þeirra 

með því að lesa í kringum þau eða fyrir þau (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason 

og Andrea Hjálmsdóttir, 2012). 

Hér framar hefur verið minnst á rannsóknir sem kanna viðhorf nemenda til yndislestrar 

og þar hefur verið bent á hvað kennarar og skólarnir geti gert til að auka áhuga nemenda á 

yndislestri. Minna er um að rannsakendur kanni hvað heimilin eða foreldrar geti gert til að 

auka áhuga unglinga á yndislestri en í greininni Námserfiðleikar og velgengni í námi sem 

birtist í veftímaritinu Netlu þann 19. september 2016 segir frá viðtalsrannsókn sem tekin var 

við 10 ungmenni sem áttu við námserfiðleika að stríða. Áhugavert var að sjá svör nemenda 

við því hvað það var sem stuðlaði að jákvæðri námsframvindu þeirra, átta af tíu nemendum 

nefndu að hvatningin sem þeir fengu frá foreldrum og kennurum sínum hefði skipt sköpum. 

Að finna það að foreldrar þeirra og kennarar höfðu trú á þeirra getu varð til þess að þeir 

höfðu trú á sjálfum sér og náðu því með seiglu sinni að halda áfram í námi (Sigrún 

Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016). Nærumhverfi nemandans spilar því stórt 

hlutverk í velgengni hans. Nemandinn verður að finna fyrir hvatningu bæði heima og í 

skólanum og að finna fyrir því að aðrir hafi trú á hans getu. Foreldrar ættu því að ýta 

áhugaverðu lesefni að unglingnum sínum, aðstoða hann við að finna lesefni sem hentar 

honum, mæta honum þar sem hann er staddur og hvetja hann áfram ekki síður en kennarar. 

Margir grunnskólar gera ráð fyrir að nemendur lesi heima fimm sinnum í viku. Margir 

kennarar vilja að nemendur skrái heimalesturinn niður á skráningarblöð eða í lestrarhesta og 

vilja að foreldrar kvitti fyrir lestrinum. Nemendur Miller (2009) segja margir hverjir að 

foreldrar þeirra kvitti bara á lestrarskráningarblaðið fyrir skiladag án þess að vita hvort að 
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þeir hafi lesið eða ekki. Nemendur hennar segja lestrarskráningarblaðið oft draga úr áhuga 

þeirra á lestrinum. Eftir að nemandi hefur gleymt sér í lestri er hann minntur á að lesturinn er 

heimavinna ekki áhugamál þegar hann þarf að skrá niður það sem hann las. Ef kennarar á 

annað borð vilja notast við skráningarblöð í lestri verða foreldrar að sýna heimalestrinum 

áhuga, kvitta fyrir lestrinum með bros á vör, sýna unglingunum sínum að það að lesa heima 

er ekki gagnslaust.  

Í starfi mínu sem kennari veit ég mörg dæmi þess þar sem foreldrar hafi tekið vel á 

heimalestri unglinga sinna og náð að bæta viðhorf þeirra til lesturs. Til dæmis skapað 

einhvers konar lestraráskorun á heimilinu þar sem foreldrið skorar á unglinginn að lesa 

ákveðna bók og unglingurinn kemur með áskorun á foreldrið á móti. Þessi áskorun 

heppnaðist vel og báðir aðilar höfðu gaman að. Foreldrar hafa einnig sett upp umbunarkerfi í 

heimalestrinum, myndað yndislestrarstundir þar sem báðir aðilar lesa í 20 mínútur fyrir eða 

eftir matinn og svo framvegis. Rauði þráðurinn í því að lestraráskoranirnar heppnist vel er að 

gera áskorunina og vinnuna við hana á jákvæðan hátt, viðhorfið skiptir mjög miklu máli. Það 

er mikið unnið ef viðhorfið til lestrar verður jákvætt. 

Í desember 2018 kom frétt í fréttatíma á Stöð 2 um bókaklúbb fyrir drengi. Bókaklúbbinn 

stofnuðu mæður nokkurra níu ára drengja í þeim tilgangi að reyna að auka lestrarfærni 

þeirra. Drengirnir í klúbbnum voru 17 talsins og þegar fréttin birtist þá hefur klúbburinn verið 

starfræktur í níu mánuði. Foreldrarnir segja að fleira en það að hittast og lesa saman hafi 

breyst hjá drengjunum því þeir hafi átt góðar samræður og virðing og gleði meðal 

drengjanna hafi aukist (Stöð 2, 2018). 

Barnabókarithöfundurinn Bergrún Íris Sæmundsdóttir mætti í jólaklúbbinn þeirra og las 

úr bók sinni. Í viðtali í fréttinni segir hún að foreldrar séu mikilvægar fyrirmyndir barna sinna, 

þeir geti ekki bara setið í snjallsímunum og ætlast til þess að börnin séu að lesa. Foreldrar 

verði að vera lesandi fyrirmyndir, börnin verði að sjá foreldra með bækur. Foreldrar þurfi að 

lesa meira vilji þeir að börnin þeirra lesi meira (Bergrún Íris Sæmundsdóttir, Stöð 2, 2018). 

Framtak þessara mæðra er aðdáunarvert, kannski er erfitt að stofna bókaklúbb fyrir 

nemendur á unglingastigi en það er alveg vert að reyna. Foreldrar þurfa að grípa inn í og vera 

fyrirmyndir, hvetja til lestrar og ræða um það sem lesið er við unglingana sína. 

Í greininni Bóklausir og bókaormar tengsl menntunar og efnahags foreldra við yndislestur 

unglinga í alþjóðlegu ljósi sem birtist í veftímaritinu Netlu 31. desember 2012 kemur meðal 

annars fram að hér á landi virðist aukinn efnahagur heimila tengjast minni lestraráhuga 

barna, þótt árangurinn skýrist ekki eingöngu af búsetu, sem er öfugt við önnur lönd í Evrópu. 

Í greininni segir að foreldrar geti stuðlað að bættum námsárangri með því að hvetja börn sín 

til yndislestrar því að áhugi á lestri bóka tengist góðum lesskilningi (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, 2012). Stór hópur nemenda les aldrei aðrar 
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bækur en skólabækur og lítill hópur nemenda hefur unun af því að lesa annað en skólabækur 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). Þetta er áhyggjuefni, bæði 

kennarar og foreldrar verða að bæta sig í að hvetja nemendur til að iðka yndislestur, hjálpa 

þeim að velja bækur sem henta þeim og gefa þeim tíma og næði til að lesa og tækifæri til að 

ræða það sem þeir lesa. 
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8 Umræða 

Yndislestur er sú iðja að lesa efni sem vekur áhuga lesandans. Í þeim rannsóknum um 

lestrarvenjur unglinga sem hafðar eru hér til hliðsjónar kemur fram að til þess að lesturinn 

geti orðið áhugaverður verði nemendur að fá að velja það sem þeir lesa. Lesefnið þarf að ná 

til þeirra og hafa einhverja merkingu fyrir þann sem les og flestir nemendur hafa jákvætt 

viðhorf til lestrarins þó einhverra úrbóta sé þörf. Seitz (2010) og Brynhildur Þórarinsdóttir, 

Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2017) nefna að jákvætt viðhorf til lestrar sé 

jafnvel mikilvægara en það að lesa oft því ef viðhorfið er jákvætt sjá nemendur tilgang í að 

æfa sig og leggja sig fram og Kear og Ellsworth (1995) segja að viðhorf til lestrar skipti jafnvel 

meira máli fyrir börn en færnin sjálf. Því ætti skólasamfélagið að grípa tækifærið og sýna 

nemendum að yndislestur sé dýrmætur, því yndislestur þýðir það að lesa það sem maður 

hefur áhuga á og hefur merkingu fyrir viðkomandi. Það eru meiri líkur á því að nemandinn 

virði yndislestrarstundir heimavið ef skólasamfélagið virðir yndislestrarstundir nemandans í 

skólanum. Viðhorf kennara og foreldra, ekki síður en nemenda, til yndislestrar skiptir 

gríðarlega miklu máli. 

Nemendur nefna að lestrarfyrirmyndir séu þeim mikilvægar. Þeir vilja að foreldrar þeirra 

sýni því sem þeir eiga að lesa heima áhuga, þeir vilja að foreldrarnir hlusti á þá lesa og lesi 

fyrir sig. Nemendur nefna einnig að það sé mikilvægt að kennarar sýni 

yndislestrarstundunum í skólanum virðingu. Sumir kennarar trufli jafnvel eða sleppi 

yndislestrarstundum alveg í stað þess að þeir lesi sjálfir og verði þar með góð 

lestrarfyrirmynd. Nemendur Miller (2009) nefndu eina helstu áhugahvöt sína í lestri vera að 

kennarinn las líka í yndislestrarstundunum og þegar kennarinn sýndi því sem nemendur lásu 

áhuga (Miller, 2009; Day og Bamford, 2002). 

Líkt og kemur fram í bók Miller (2009) og í bókinni Íslenska í grunnskólum og 

framhaldsskólum (2018) þá er algengt að kennarar kenni ákveðna bókmenntatitla af því að 

það eru til bekkjarsett af þessari ákveðnu bók eða af því að þeir hafa kennt hana svo oft og 

þeim finnist hún bara svo skemmtileg eða af því að það eru til verkefni úr einmitt þessari 

bók. Það gleymist kannski stundum að staldra við og hugsa um hvert markmiðið sé með því 

að allir nemendurnir lesi einmitt þessa bók? Nær hún til flestra nemenda? Það er erfitt að 

finna bók sem hentar öllum og oft eru verkefnin sem unnin eru í tengslum við bókina svo 

langdregin að þeir nemendur sem tengja ekki við bókina hafa litla unun af verkefnunum. 

„Reading is caught, not taught“ segir Nuttall. Hún heldur því fram að það að lesa sé eins 

og smitsjúkdómur. Kennarar geta smitað nemendur sína af lestraánægju en ekki kennt þeim 

lestraránægju (Nuttall, 1996, bls. 229; Miller, 2009). Hvatning kennara til lestrar er mikilvæg 

og það er ærið verkefni fyrir þá að smita heilan bekk eða heilan árgang af brennandi áhuga af 
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einni ákveðinni bók, margir kennarar gera það listavel en það er sjaldan svo að allir 

nemendur smitist. Því er val nemenda svo mikilvægt, líkt og komið hefur fram í 

rannsóknunum sem nefndar eru að ofan, bara það að nemandinn finni það að hann hafi 

eitthvað um það að segja hvað hann les getur skipt sköpum. 

Það eru til ótal verkefnalýsingar og rammar utan um óteljandi bækur og bókmenntatitla. 

Verkefni sem kennarar hafa lagt mikla vinnu og alúð í að undirbúa og kennarar ættu að hafa 

það í huga að aðlaga að áhugasviði nemenda, bjóða nemendum val um hvaða bók þeir vinna 

með í stórum verkefnum. Þegar nemendur finna að þeir hafa val er líklegra að viðmótið 

gagnvart vinnunni með bókina verði jákvæðara en ella. 

Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) kemur fram að skólastofur á 

unglingastigi grunnskólans séu oft hráar, þar sjáist varla bækur til yndislestrar og ritmál 

annað en það sem er skyldulestur er illsjáanlegt. Í rannsóknum Andreu Rósar Óskarsdóttur 

(2018) og Margrétar Magnúsdóttur (2014) kemur fram að nemendur telja að það megi vera 

meira um bækur í skólastofunni og að aðstæður í skólastofunni mættu vera þægilegri. 

Nemendur Miller (2009) nefna eina helstu lestrarhvatninguna sem þeir finna fyrir vera í 

kennslustofu Miller þar sem hún er með yfir 100 bækur til yndislestrar sem hún deilir með 

nemendum sínum. Við megum því taka okkur aðeins á hvað varðar unglingastigið því eins og 

fram kom í rannsóknum Margrétar Magnúsdóttur (2014) og Sigríðar Geirsdóttur (2015) 

kemur fram að á miðstiginu eru aðstæður til lestrar betri en á unglingastigi. 

Nemendur eiga oft erfitt með að finna sér bækur sem henta þeim, þeir finna ekki 

áhugaverða bók. Ástæðurnar geta verið margar til dæmis getur verið að bókin sé of þung, of 

létt, letrið of smátt eða of stórt og að bókin veki engan áhuga nemandans svo eitthvað sé 

nefnt. Ég held að kennarar nýti of lítinn tíma í að kynna bækur og texta fyrir nemendum 

sínum, kannski er það vegna þess að þeir eru of uppteknir við að reyna að ná að halda 

áætlun og keyra kennsluna áfram frá A-Ö til að geta tikkað inn í hæfniviðmiðin. 

Í verkefnakistunni eru 10 mismunandi leiðir nefndar sem allar má tengja við einhver af 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla í lestri og bókmenntum. Þessar leiðir miðast allar 

við að nemendur kynnist mismunandi bókum, bókatitlum, þemum, rithöfundum, textum eða 

bókmenntatímabilum. Aðferðirnar má útfæra á margan hátt og eins og kennarar gera svo 

lista vel má aðlaga þær að sínum nemendahópi. Hugsunin er því að verkefnakistan geti verið 

byrjun eða viðbót við verkefnabanka kennara. 
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9 Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að benda á leiðir sem hægt er að fara til að auka yndislestur, 

lestraránægju og úthald í lestri nemenda á unglingastigi. Því er hér byrjað að fjalla um 

yndislestur unglinga, viðhorf þeirra til yndislestrar og þær leiðir sem þeir benda á til að auka 

áhuga þeirra á yndislestri. Með því að skoða nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

viðhorfi nemenda til yndislestrar má segja að viðhorf þeirra sé almennt jákvætt þó að 

eitthvað megi bæta er engin ein leið til að auka ánægjuna að yndislestri. Rauði þráðurinn er 

sá að til að lestur geti kallast yndislestur þá þarf viðkomandi að hafa val um hvað hann les, 

hann þarf að fá tíma til að lesa, lesefnið þarf að vekja áhuga og hafa merkingu fyrir 

lesandann. 

Í niðurstöðum rannsókna sem fjallað er um hér að ofan kemur fram að langflestir 

unglingar telja lestur mikilvægan og viðhorf þeirra er almennt jákvætt gagnvart yndislestri, 

því oftar sem hann er því betra virðist viðhorfið gagnvart honum vera. Það kom einnig fram 

að það sem getur ýtt undir ánægjuna eru meðal annars góðar aðstæður til lestrar, gott 

aðgengi að bókum; aðgengi að bókum í skólastofunni í unglingadeild skortir oft, bókakostur 

skólabókasafna virðist oft rýr og aðgangur að bókum heima er oft lítill. Skólarnir geta lagt 

metnað sinn í að byggja upp góð skólabókasöfn, kennarinn getur unnið að því að skapa gott 

lestrarumhverfi í skólastofunni og haft þar úrval áhugaverðra bóka og lesefnis og hann ætti 

að hafa það í huga að bæta aðstæður til lestrar. 

Kennarar þurfa að hafa það í huga að þeir eru oft einu lestrarfyrirmyndir nemenda sinna 

því er mikilvægt að þeir sýni gott fordæmi, virði yndislestrarstundirnar og lesi sjálfir. 

Umræðan um það sem er lesið er einnig ákaflega mikilvæg. Það að gefa nemendum tækifæri 

til að ræða það sem þeir lesa bæði við samnemendur og kennara getur verið hvatning og við 

það myndast jákvætt lestarandrúmsloft. Umfram allt þá er nauðsynlegt að gera ráð fyrir 

daglegum yndislestri í skólastarfinu og fyrir kennara að virða yndislestrarstundirnar, upplifun 

þeirra nemenda sem finnst kennarinn trufla yndislesturinn er ekki jákvæð. 

Með því að gera ráð fyrir yndislestri daglega í skólanum eru meiri líkur á að hann verði 

nemendum tamur. Ávinningurinn er meðal annars betri sjálfsmynd og sjálfsvitund, það að 

lesa víkkar sjóndeildarhringinn, stuðlar að þátttöku, samúð og samkennd nemenda. Auk þess 

er iðjan að lesa sér til yndis ágætis slökun. Eins og fram kom í bókinni Íslenska í grunnskólum 

og framhaldsskólum (2018) þá breikkar bilið milli þeirra nemenda sem lesa í frítíma sínum og 

þeirra sem gera það ekki stöðugt, þar kemur fram að nemendur sem sinna lestri utan skólans 

hafa forskot á aðra nemendur (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, 

bls. 78). Því má setja upp dæmi um nemanda sem les 20 mínútur á dag á móti þeim 

nemanda sem les í fimm eða eina mínútu á dag. Tuttugu mínútur á dag = 3600 mínútur á 
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einu skólaári, 5 mínútur á dag =  900 mínútur á einu skólaári og 1 mínúta á dag = 180 

mínútur á einu skólaári. Ef nemandi les í 20 mínútur skólanum og í 20 mínútur heima fimm 

daga vikunnar þá les hann í 7200 mínútur á einu skólaári. 

Menntamálaráðuneytið hefur í samstarfi við samtök foreldra, kennara, rithöfunda, 

fjölmiðla, skóla og sveitafélög unnið að almennri vitundarvakningu meðal annars um 

mikilvægi lestrar og má sjá það meðal annars á auglýsingum um sumarlestur (2019), heyra í 

útvarpsauglýsingum (2019) og lesa í hinum ýmsum pistlum á vefmiðlum og í dagblöðum sem 

er allt gott og vel. Nemendur í rannsóknum Andreu Rósar Óskarsdóttur (2018) og Margrétar 

Magnúsdóttur (2014) nefndu að það væri einkar hvetjandi þegar rithöfundar kæmu í skólann 

og kynntu sínar bækur. Þar finnst mér að Menntamálaráðuneytið og Mennta- og 

menningamálaráðuneytið mættu koma að í að fjölga heimsóknum rithöfunda út á land með 

tilliti til þess að landsbyggðin stóð sig hvað verst í Pisa 2018. Það væri til dæmis hægt að 

stofna ákveðinn kynningarsjóð fyrir landsbyggðina sem annað hvort rithöfundar geta leitað í 

til að heimsækja skóla út á landi eða sjóð sem skólar á landsbyggðinni gætu leitað í til að fá 

rithöfunda til sín í heimsóknir að ræða bækur sínar. 

Hlutverk foreldrar er mjög mikilvægt, þeir þurfa að hvetja börnin sín til lestrar á jákvæðan 

hátt. Spyrja þau út í hvað þau eru að lesa, sýna því áhuga og jafnvel benda þeim á lesefni sem 

þeir telja að henti þeim. Æfingin skapar meistarann, lesfimi þarf að þjálfa, lestur eykur 

orðaforða og orðaforði eykur lesskilning og lesskilningur er lykill að öllu námi. Því er 

nauðsynlegt að hjálpa börnum og nemendum að finna gleðina í lestri og þar af leiðandi 

gleðina í náminu og lífinu. 

Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (2018) segir að það komi 

framhaldsskólakennurum á óvart hve illa nýnemar þeirra eru lesnir, því þótti mér ástæða til 

tína til leiðir í kennslu sem gætu hugsanlega hjálpað nemendum í að velja sér lesefni til 

ánægju og verða sjálfstæðir lesendur. Í verkefninu nefni ég nokkrar leiðir sem eru tilvaldar til 

að nota í kennslu á unglingastigi. Við samsetninguna ákvað ég að nefna helst leiðir til að 

kynna bækur og bókartitla fremur en hvernig á að vinna með ákveðnar bækur. Aðferðirnar 

sem ég nefni má auðvitað útfæra á fleiri máta en nefnt er hér og eflaust eru til aðferðir sem 

svipa til þeirra er ég nefni. Hugsun mín var sú að hér væri verkefnakista sem kennarar geta 

leitað í og jafnvel bætt við sínum eigin útfærslum og kveikjum að lestri sem væri jafnvel 

byrjun eða viðbót við þeirra eigin verkefnabanka. 

Í framhaldi af verkefni þessu væri fróðlegt að taka rýnihópaviðtöl við kennara og 

nemendur á unglingastigi og kanna hvort og þá hvernig kennarar kveikja áhuga og kynna 

bækur til yndislestrar fyrir nemendum sínum á unglingastigi og þá jafnframt hvort að þessar 

leiðir er hér eru nefndar koma þar við sögu. Einnig væri fróðlegt að heyra frá nemendum á 

unglingastigi um það hvort kennarar nái til þeirra með þeim kveikjum og kynningum sem þeir 
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framkvæma, hvort að nemendur verið færari í að velja sér bækur sem henta þeim. Það væri 

einnig vert að kanna hvernig foreldrar geti hvatt unglinginn sinn til yndislestrar. Það væri 

óskandi að stærsti hluti nemenda, helst allir þó, sem útskrifast úr grunnskóla geti valið sér 

lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir 

gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102 – 103). 

Ef við stöndum öll saman í að mynda jákvætt viðhorf til yndislestrar eru miklar líkur á því 

að við náum að snúa lestrarkvöð nemenda í lestrargleði. 
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