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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Hún 

fjallar um notkun skólasafns við kennslu í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla. Markmið 

rannsóknarinnar var að öðlast skilning á reynslu umsjónarkennara, sérkennara og 

skólasafnskennara af starfsemi skólasafna. Ásamt því að athuga hvernig skólasöfnin geta 

skipulagt og þróað starfsemi sína með læsi og lestraránægju að leiðarljósi. Tilgangur með 

rannsókninni var að varpa ljósi á hvernig skólasafnið getur stuðlað að aukinni lestrargetu 

og lestraránægju nemenda í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla.  

Við rannsóknina var notast við eigindlega rannsóknaraðferð sem byggir á sex 

einstaklingsviðtölum sem tekin voru á tímabilinu september 2018 til júní 2019.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að reynsla kennara af skólasafninu sé 

almennt jákvæð. Þeir nota skólasafnið til að styðja við kennsluna og lestrarnám barnanna. 

Jafnframt líta þeir á skólasafnið sem mikilvægan stuðning við kennsluna og nýta það til að 

nálgast bækur til upplestrar, lestrarþjálfunar, þemavinnu, ánægjulesturs og náms.  

Niðurstöður gefa einnig til kynna að upplýsingafræðingar á skólasöfnum geta stuðlað 

að læsi og lestraránægju með störfum sínum. Leggja þarf áherslu á að skólasöfnin séu vel 

búin, bjóði lestrarhvetjandi þjónustu og veiti tíma í lesendaráðgjöf.  

Einnig kom bersýnilega í ljós að allt skólasamfélagið gegnir mikilvægu hlutverki við 

eflingu læsis og lestraránægju ásamt uppbyggingu lestrarmenningar. Koma þarf á auknu 

samstarfi á milli kennara og skólasafnskennara til að nýta skólasafnið á sem 

árangursríkastan hátt. Ásamt þessu þarf að kynna vel hlutverk skólasafnsins og 

þjónustuna sem það býður uppá fyrir nemendum, kennurum og foreldrum. 
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Abstract 

This thesis is written for a MIS degree in Information Science at the University of Iceland. 

It discusses the use of a school library with teaching in the first to fourth grades of 

elementary school. The aim of the study was to gain an understanding of the experience 

of supervising teachers, special education teachers and library teachers how they use the 

school library in their teaching activities. As well how the school library can organize and 

develope the service with literacy and reading motivation as a guiding light. The aim of 

the study was also to highlight how the school library can increase students reading skills 

and promote reading for pleasure in the first to fourth grades of primary school.  

The study used a qualitative research method based on six individual interviews taken 

from September 2018 to June 2019. 

The results of this study are that interviewees experience of using the school library 

are generally positive. They use the school library to support their teaching  and children's 

reading. They also see the school library as an important support for their teaching and 

use it to access books for reading, reading training, theme work, reading for pleasure and 

learning. Findings also shows that information specialists in school libraries can promote 

literacy and reading for pleasure with their work. It is important to emphasize that the 

school libraries are well equipped, offer reference services and provide time for readers 

advisory.  

It was also made clear that the entire school community plays an important role in 

enhancing literacy and promoting reading for pleasure, in addition building reading 

culture. Collaboration between teachers and school library teachers is needed to make 

the most effective use of the school library sevice. Along with this, the role of the school 

library and the services it offers to students, teachers and parents need to be well 

promoted. 
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Formáli 

Verk þetta, „Þá er maður að kveikja einhverja neista“: Hlutverk skólasafns við að efla 

lestrargetu og lestrargleði, er lagt fram sem lokaverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði 

við Félagsfræði-,  mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands og er metið til 30 eininga. 

Þetta er eigindleg rannsókn á nýtingu skólasafns við kennslu í fyrsta til fjórða bekk 

grunnskóla. Rannsóknin hófst haustið 2018 og henni lauk haustið 2019.  

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Dr. Ágústu Pálsdóttur. Ég vil þakka henni 

sérstaklega fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum í 

rannsókninni fyrir þátttökuna en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Að 

lokum vil ég þakka dætrum mínum fyrir yfirlestur og góð ráð meðan á skrifum stóð. 

 

 

Akureyri, nóvember 2019 

Sigríður Margrét Hlöðversdóttir 
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1 Inngangur  

Vísbendingar gefa til kynna að börn sem lesa sér til ánægju á hverjum degi nái betri 

árangri á prófum. Auk þess búi þau yfir víðtækari orðaforða, meiri almennri þekkingu og 

hafi betri skilning á öðrum menningarheimum heldur en önnur börn. Einnig eru þau talin 

líklegri til að ná góðum árangri í skóla og eiga auðveldara með að takast á við lífið (Pieper, 

2016). 

Eins og Brynhildur Þórarinsdóttir (2011) talar um þá gegna skólasöfnin lykilhlutverki 

þegar kemur að upplýsingalæsi, menningarlæsi og lestraránægju nemenda. Í framhaldi af 

því vaknaði sú spurning hvernig getur skólasafnið sinnt læsi og lestraránægju? Ég hef velt 

þessu mikið fyrir mér og þá hvernig best sé að skipuleggja starfsemi skólasafns sem styður 

við læsi og lestraránægju. Ég hef starfað í grunnskóla í rúm þrjátíu ár og þar af á skólasafni 

í fjórtán ár. Í starfi mínu hef ég tekið eftir að mismunandi er hversu mikinn tíma nemendur 

nota til að lesa sér til ánægju. Þá hef ég velt fyrir mér hvernig skólasafnið getur stutt við 

nemendur til að auka lestur þeirra og læsi.  

Markmiðið með rannsókninni var að öðlast skilning á reynslu umsjónarkennara, 

sérkennara og skólasafnskennara af starfsemi skólasafnsins til að leiða í ljós hvernig 

skólasafnið getur stuðlað að læsi og lestraránægju. Ásamt því að athuga hvernig 

skólasöfnin geta skipulagt starfsemi sína með læsi og lestraránægju að leiðarljósi. Þetta 

hefur lítið verið rannsakað með áherslu á yngsta stig á síðustu árum og því áhugavert að 

skoða hvernig þessu er háttað núna. Til að leita svara við þessu voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar lagðar fram: 

• Hvaða reynslu hafa kennarar af notkun skólasafns við kennslu í fyrsta til fjórða 

bekk í grunnskóla?  

• Hvernig getur skólasafnið stuðlað að læsi og lestraránægju?  

Tilgangur með rannsókninni er að varpa ljósi á hvernig skólasafnið getur stuðlað að 

aukinni lestrargetu og lestraránægju nemenda í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla. Ásamt 

því að finna hvaða aðferðum hægt er að beita við lestrarhvatningu og við uppbyggingu 
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lestrarmenningar í skólum. Við rannsóknina var notast við eigindlega rannsóknaraðferð 

sem byggir á sex einstaklingsviðtölum. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 28. september 

2018 til 6. júní 2019 og fóru fram í skólum sem viðmælendur störfuðu við á Norðurlandi.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Inngang þar sem fjallað er um efni rannsóknarinnar og 

aðdraganda hennar. Í öðrum kafla er umfjöllun um hlutverk skólasafna samkvæmt lögum 

og opinberum leiðbeiningum við eflingu læsis. Greint frá hlutverki starfsfólks skóla og 

fjallað um þjónustu skólasafna. Fjallað er um ánægjulestur og hlutverk læsistefnu við að 

skapa lestrarmenningu í skólum og jákvætt viðhorf til lestrar. Í þriðja kafla er gerð grein 

fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, markmiði og rannsóknarspurningum ásamt því að 

þátttakendur eru kynntir. Í fjórða kafla eru helstu niðurstöður kynntar annars vegar það 

sem snýr að þjónustu skólasafna og hins vegar það sem snýr að starfinu í kennslustofunni. 

Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi þekkingar á 

fræðasviðinu og rannsóknarspurningum svarað. Í sjötta kafla eru lokaorð þar sem helstu 

niðurstöður eru dregnar saman. Í viðauka er samantekt á bókum sem viðmælendur 

nefndu og nefndar eru í ritgerðinni. Listinn er tekinn saman og birtur til að gera grein fyrir 

þessum bókum til að auðvelda lesendum að átta sig á og kynna sér hvaða bækur um er 

rætt. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er umfjöllun um hlutverk skólasafna samkvæmt lögum og opinberum 

leiðbeiningum við eflingu læsis. Greint verður frá hlutverki starfsfólks skóla og fjallað um 

þjónustu skólasafna. Auk þess verður rætt um ánægjulestur og hlutverk læsistefnu við að 

skapa lestrarmenningu í skólum og jákvætt viðhorf til lestrar. 

2.1 Hlutverk skólasafna samkvæmt lögum og opinberum leiðbeiningum  

Þegar skoða á hvernig skólasafnið getur eflt lestraránægju og aukið lestrargetu nemenda 

í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla er mikilvægt að skoða vel ytra umhverfi skólasafna. 

Upplýsingafræðingar á skólasöfnum þurfa að fara eftir lögum og reglugerðum og einnig 

er gagnlegt fyrir þá að nýta leiðbeiningar Alþjóðlegra samtaka bókavarðafélaga og 

stofnana fyrir skólasöfn (IFLA) við skipulagningu starfsins. Fjallað er um hlutverk 

skólasafna í leiðbeiningum IFLA (2015) fyrir skólasöfn, í bókasafnalögum (nr. 150/2012), í 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

IFLA (e. International Federation of Library Associations and Institutions) gefa út 

leiðbeiningar fyrir skólasöfn. Leiðbeiningarnar hafa verið þróaðar til að styðja við fagfólk 

á skólasöfnum og stjórnvöld skólamála. Það var gert til að tryggja að allir nemendur og 

kennarar hafi aðgang að árangursríkum verkefnum og þjónustu. Í þessum leiðbeiningum 

IFLA (2015) fyrir skólasöfn kemur fram að til að mæta þörfum námssamfélagsins þurfi 

skólasafnið að bjóða upp á þjónustu. Það er þjónustu sem felur í sér og styður við faglega 

þróun fyrir kennsluna, til dæmis lestur og læsi, tækni, fyrirspurnir og rannsóknarferli. 

Ásamt því að bjóða upp á bókmenntir og lesefni fyrir fræðilegan árangur lánþega og til 

persónulegrar auðgunar og ánægju sem styður við fyrirspurnir, byggðar á námi og þróun 

upplýsingalæsis. Jafnframt á skólasafnið að eiga í samstarfi við önnur bókasöfn.  

Fram kemur í bókasafnalögum (nr. 150/2012) sem einnig eiga við um skólasöfn að 

bókasöfn hafi það hlutverk að vera þekkingarveitur og fræðslustofnanir sem bjóða 

upplýsingaþjónustu á sem flestum sviðum. Þau eiga jafnframt að tryggja varðveislu 

menningararfs sem söfnin hafa að geyma. Þeim er ætlað að jafna aðgengi að menningu 
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og þekkingu og er því áhersla á að safnkosturinn endurspegli flest sjónarmið. Sameiginleg 

markmið bókasafna eru að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum. Ásamt 

því að efla menningar- og vísindastarfsemi, atvinnulíf, íslenska tungu, menntun, 

símenntun, upplýsingalæsi og ánægjulestur. Sérstök áhersla er á að bókasöfn skólanna 

séu upplýsingamiðstöðvar fyrir nemendur og kennara þar sem starfsfólk og nemendur 

eru þjálfaðir í upplýsingalæsi. Það samræmist því sem birtist í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) að skólasafnið kallist líka upplýsingamiðstöð eða upplýsingaver. Því er ætlað að 

vinna í nánum tengslum við skólasamfélagið að bættri menntun allra nemenda. Þar er 

gert ráð fyrir samvinnu milli námsgreina og að þar geti nemendur notað fjölbreytt tæki 

og gögn til þekkingaröflunar, sköpunar og miðlunar í námi sínu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að skólasafn gegni lykilhlutverki þegar 

horft er til eflingar upplýsinga- og tæknilæsis. Því er ætlað að bæta aðgengi allra að námi 

og hefur hlutverki að gegna þegar stuðla á að fjölbreyttum kennsluháttum. Á skólasafninu 

eiga nemendur að geta fengið tækifæri til að þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum. Ásamt 

því að læra að afla sér þekkingar, meta hana, skapa nýja þekkingu, umbreyta henni og 

miðla á fjölbreyttan hátt. Á skólasafni er gert ráð fyrir þverfaglegri samvinnu kennara og 

fagfólks á sviði upplýsinga- og tæknimenntar með áherslu á að nemendur vinni raunhæf 

verkefni samþætt með sem flestum námsgreinum.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir einnig að við upphaf skólagöngu þurfi að hefja 

þverfaglega samvinnu upplýsingavers/skólasafns við mismunandi námsgreinar til að efla 

markvisst upplýsinga- og miðlalæsi nemenda. Með því að nota fjölbreytt námsgögn og 

tækni sé hægt að koma til móts við nemendur með hliðsjón af getu og áhugasviði þeirra. 

Þegar nemendur vinna að viðfangsefnum sem krefjast útsjónarsemi, sköpunar og hugvits 

er mikilvægt fyrir þá að eiga möguleika á samvinnu við skólasafn. Samvinna þessi getur 

falið í sér stuðning við öflun gagna við leitarnám þar sem unnið er með tækni- og 

læsiskunnáttu eða við að sinna öðrum þörfum nemenda. Gert er ráð fyrir að nemendum 

standi til boða mismunandi úrvinnsluleiðir við verkefnavinnu og að þeir hafi aðgang að 

fjölbreyttum námsgögunum, þar með talið neti og vefmiðlum. 

Vinna á skólasafni getur átt sér stað á mismunandi stöðum, til dæmis í samstarfi við 

tölvuver, í rými fyrir sjálfstæða vinnu eða í kennslustofu bekkjarins. Þessi vinna getur farið 

fram á mismunandi svæðum en skólasafnið gefur tækifæri til að vinna á fjölbreyttan hátt 

í hópi eða sjálfstætt undir leiðsögn kennara og fagfólks. Þannig opnast möguleikar á að 
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vera með einstaklingsmiðuð verkefni sem veita nemendum möguleika á að vinna verkefni 

sem taka mið af þeirra þörfum og áhugasviði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

2.2 Hlutverk starfsfólks skóla 

Margir innan skólasamfélagsins hafa hlutverki að gegna við þróun skólasafns. Einn 

upplýsingafræðingur getur ekki breytt námsmenningu skólans. Þess vegna er mikilvægt 

að hópur ólíkra fagaðila vinni á einbeittan og markvissan hátt að þróun skólasafnsins með 

þarfir alls skólasamfélagsins í huga. Að þeirri vinnu þurfa skólastjóri, upplýsingafræðingur, 

skólasafnskennari, upplýsingatæknikennari, tölvuumsjónarmaður, sérgreinakennarar, 

foreldrar og stjórnvöld skólamála að koma (Frantsi, Kolu og Salminen, 2002).  

Í leiðbeinandi viðmiðunarreglum IFLA (2015) er bent á að starfsfólk skólasafna og 

skólastjórar verði að hafa í huga hversu mikil áhrif starfsemi skólasafna getur haft fyrir 

kennara og nemendur. Rannsóknir sýna að skólasöfn geta bætt námsárangur þegar þau 

bjóða upp á gott aðgengi að góðum bókum og eru vel mönnuð. Því betra sem bókasafn 

skólans er þeim mun meira lesa nemendur og einkunnir þeirra hækka (Krashen, 2004). 

Frá fyrstu tíð rannsókna á skólasöfnum hefur stuðningur skólastjórnenda þótt mikilvægur 

en jafnframt að safnkennarar búist yfirleitt ekki við miklum stuðningi og reyni því sjaldan 

að tryggja hann (Oberg, 2006). Margir skólastjórnendur tengja starfsemi skólasafnanna 

meira við lestur og útlán á bókum frekar en upplýsingamiðstöðvar (Siggerður Ólöf 

Sigurðardóttir og Anna Björg Sveinsdóttir, 2012). Fram kemur hjá Siggerði Ólöfu 

Sigurðardóttur (2011) í lokaverkefni hennar til MLIS-gráðu að flestir skólastjórnendur telja 

samt mikilvægt að upplýsingalæsi sé hluti af námi barna allt frá upphafi skólagöngu. 

2.3 Hlutverk upplýsingafræðinga 

Samkvæmt Kuhlthau (2010) prófessor í Bandaríkjunum verða skólasöfn námsmiðstöðvar 

í skólum 21. aldarinnar og upplýsingafræðingar lykilstarfsmenn við hönnun skóla 

framtíðarinnar. Hugmyndir um nýjar aðferðir í skólastarfi til að undirbúa nemendur fyrir 

framtíðina snúa að samstarfi. Upplýsingafræðingar eru mikilvægir samstarfsaðilar í að 

skipuleggja skólastarf sem gerir nemendum kleift að læra í gegnum upplýsingauðlindir og 

samskiptamiðla.  

Því þarf þjónusta og starfsemi skólasafns að vera undir stjórn fagfólks með 

sambærilegt menntunarstig og undirbúning og kennarar skólans. Skólasafnstjóri ber 
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ábyrgð á stjórnun og skipulagningu skólasafnsins með stuðningi starfsmanna og í 

samvinnu við aðra í skólasamfélaginu, almenningsbókasöfn og stofnanir (IFLA, 2019). 

Í leiðbeiningum IFLA fyrir skólasöfn (2015) eru sett fram fimm lykilhlutverk 

upplýsingafræðinga sem sérfræðinga á skólasafni. Þau eru: kennsla/leiðbeining, stjórnun, 

forysta og samvinna, þátttaka í skólasamfélaginu og stefnumótun. Hér á eftir verða þessi 

lykilhlutverk kynnt betur. 

2.3.1 Kennsluhlutverk 

Við kennslu/leiðbeiningu gegnir upplýsingafræðingur faglegu hlutverki í fjölbreyttum 

aðstæðum ýmist með einstaklingum, litlum hópum nemenda eða heilum bekkjum ásamt 

því að stuðla að formlegri og óformlegri starfsþróun samstarfskennara. Helstu 

kennsluverkefni upplýsingafræðinga fela í sér læsi og lestrarkynningar, upplýsingalæsi, 

markvissar fyrirspurnir (lausnaleitarnám, gagnrýnin hugsun), samþættingu við tækni og 

faglega þróun kennara (IFLA, 2015).  

2.3.2 Stjórnunarhlutverk 

Faglegt hlutverk upplýsingafræðings við stjórnun er að skipuleggja ferla skólasafnsins og 

bókasafnskerfið þannig að það nýtist á árangursríkan hátt. Það felur í sér bæði rými 

safnsins og rafrænt umhverfi þess ásamt efnisauðlindum á hvaða formi sem er og 

kennslufræðileg verkefni og þjónustu. Mannauðsstjórnun getur líka verið hluti af stjórnun 

eins og að ráða, velja, þjálfa, leiðbeina og meta starfsfólk safnsins (IFLA 2015).  

2.3.3 Forystu- og samvinnuhlutverk 

Forystu og samvinnuhlutverk upplýsingafræðings á skólasafni er að styðja við stefnu og 

markmið skólans. Í samvinnu við skólastjórnendur og kennara þróar upplýsingafræðingur 

og útfærir þjónustu og verkefni sem styðja við nám og kennslu fyrir alla í samræmi við 

námskrá. Hann stuðlar að þekkingu og hæfni sem tengist upplýsingum og notkun á 

auðlindum sem tengjast kennslu og námsverkefnum eins og markvissum rannsóknum og 

verkefnavinnu, lausnaleit, læsisverkefnum, lestrarþjálfun og menningarverkefnum. 

Upplýsingafræðingurinn getur haft hlutverk einn og sér eða í samvinnu við aðra 

sérfræðinga skólans við samþættingu tækni og við starfsþróun kennara og stjórnenda. 

Hann vinnur með skólastjórn við að þróa skilning og stuðning við framlag við stefnu og 

markmið skólans. Hann ætti að eiga í beinu samstarfi við skólastjóra, taka þátt í skipulagi 
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skólans og leiðandi verkefnum. Auk þess ætti upplýsingafræðingur að vinna að 

þverfaglegum teymisverkefnum. Einnig ætti hann að taka þátt í samstarfi með 

upplýsingafræðingum á öðrum skólasöfnum til að sinna faglegri þróun og símenntun 

(IFLA, 2015).  

2.3.4 Þátttökuhlutverk 

Þátttaka upplýsingafræðings í skólasamfélaginu felur í sér að þróa safnkostinn með tilliti 

til menningar, tungumála, innflytjenda og annarra þátta sem einkenna samfélagið. Því er 

mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir mikilvægi fjölskyldna í menntun barnanna og 

verðmæti þess að þekking flytjist á milli kynslóða. Hafa þarf heildræna nálgun sem gerir 

fólki með ólíkan bakgrunn kleift að starfa á skólasöfnum, taka þátt og leggja sitt af 

mörkum. Þannig er hægt að stuðla að jöfnum aðgangi að upplýsingum og hugmyndum 

fyrir pólitíska, félags-, menntunar-, menningar- og efnahagslega velferð þeirra. Flutningur 

þekkingar á þennan hátt er áhrifaríkur og þýðingarmikill fyrir börn frá samfélögum sem 

geta verið mjög frábrugðin ríkjandi menningu þar sem skólasafnið starfar. Hafa þarf í huga 

að til að börn læri og nái árangri þurfa þau að hafa sterka sjálfsmynd og finna að þau 

tilheyra samfélaginu (IFLA, 2015). 

Auk þess að taka þátt í skólasamfélaginu ætti upplýsingafræðingur skólans einnig að 

eiga samskipti við aðra bókasafnshópa og samtök eins og almenningsbókasöfn og félög 

sem tengjast bókasöfnum. Til að bæta þjónustuna fyrir börn í samfélaginu ættu skólasöfn 

og almenningssöfn að leitast við að vinna saman. Dæmi um samstarfsverkefni er þjálfun 

starfsfólks, samstarf um þróun safnkosts og verkefna, samstarf um rafræna þjónustu og 

vefstjórn. Ásamt bekkjaheimsóknum á almenningssafn, þátttöku í lestrar og 

læsishvetjandi verkefnum og þátttöku í markaðssetningu bókasafnaþjónustu fyrir börn 

og unglinga (IFLA, 2015). 

2.3.5 Stefnumótunarhlutverk 

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að eiga samskipti við ólíka hópa allt eftir eðli 

skólans þegar mótuð er þjónusta skólasafnsins. Að þeirri mótun ættu skólastjóri, 

deildarstjóri, kennarar, nemendur, foreldrar og fulltrúi skólaskrifstofu að koma. Gera ætti 

skriflega áætlun sem fæli í sér: markmið, aðgerðaáætlun sem gefur til kynna hvernig 

markmiðum verður náð og matsaðferðirnar sem meta árangur af aðgerðaáætluninni. 

Áætlunina, aðstöðuna, verkefnin og þjónustuna sem skólasafnið býður uppá verður 
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hópurinn að kynna þannig að nemendur og kennarar viti hvert hlutverk skólasafnsins er. 

Mikilvægt er að þeir þekki hlutverk skólasafnsins sem samstarfsaðila í námi og sem 

umsjónaraðila yfir verkefnum, þjónustu og úrræðum (IFLA, 2015). 

2.4 Upplýsingaþjónusta skólasafns 

Skólasöfnum þarf að veita sérstaka athygli núna því þau standa á tímamótum vegna 

samfélagsbreytinga og umbóta í menntakerfinu sem snúa að velferð og námi nemenda í 

skólanum. Rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða mikilvægi skólasafna, áhrifa þeirra á 

námsárangur og hvað einkennir árangursrík bókasöfn og framtíð þeirra. Mikilvægt er að 

öll úrræði sem eru til og styðja við árangur nemenda séu notuð á áhrifaríkan og skilvirkan 

hátt (Douglas og Wilkinson, 2010). Þá er mikilvægt að öll börn hafi aðgang að góðu lesefni 

óháð búsetu og bakgrunni. Þar gegnir skólasafnið mikilvægu hlutverki (Dröfn 

Vilhjálmsdóttir, 2017; Krashen, 2004). 

Eins og komið hefur fram þá er eitt af markmiðum bókasafna að veita aðgang að 

fjölbreyttu safnefni og upplýsingum. Til að sinna því hlutverki er veitt upplýsingaþjónusta 

(e. reference services) fyrir börn á skólasöfnum. Hún felur í sér lesendaráðgjöf (e. readers 

advisory), tilbúnar upplýsingar (e. ready reference) og stuðning við rannsóknir (e. 

research support) (Brandt, 2016). Hér á eftir verður útskýrt betur hvað þessi þjónusta 

felur í sér. 

2.4.1 Lesendaráðgjöf 

Almennt þegar sinnt er lesendaráðgjöf ræða upplýsingafræðingar við gesti safnsins um 

bækur og lestur. Þeir gera það við þjónustuborðið, út um safnið, á samfélagsmiðlum og í 

netspjalli. Ákveðið ferli á sér stað við að tengja saman lesanda og bók. Það felur í sér að 

hlusta og ræða við lesandann og nota skrefin í samtalinu til að skilja hvað höfðar til hans. 

Upplýsingafræðingur þarf að átta sig á réttum auðlindum á réttum tíma og hafa djúpa 

þekkingu á vinsælum höfundum, titlum og bókategundum. Slíkt samtal getur leitt af sér 

annað samtal og ein bók getur leitt yfir í margar aðrar bækur eða svipaða bókaflokka 

(Tyckoson, 2016; Wyatt, 2016). Upplýsingafræðingar hafa komið sér upp ýmsum 

verkfærum til að auðvelda sér þessa þjónustu. Þar má nefna vefsíður, gagnagrunna og 

lista yfir vinsælustu þemu, höfunda og titla (Chelton, 2006; Vnuk, 2013).  
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Börn geta ekki alltaf orðað sína eigin upplýsingaþörf því þau vita ekki hver 

upplýsingaþörfin er. Upplýsingafræðingar gætu því þurft að hjálpa þeim að skilgreina 

verkefnið áður en upplýsingaþörfin getur verið staðfest. Þeir sem vinna með börnum 

þurfa að hafa hæfni við að veita upplýsingaviðtal. Sérstaklega í að nota opnar spurningar 

og beita athugunartækni. Auk þess gætu börn þurft að fá meiri tíma til að bregðast við og 

umorða þörfina. Þar sem börn þurfa mun meiri leiðbeiningar og leiðsögn en fullorðnir 

þurfa þau upplýsingaaðstoð (e. reference assistance) sem er frábrugðin aðstoð við 

fullorðna. Að fá börn til að skilgreina góða bók krefst hæfni við að spyrja. Góð byrjun er 

að spyrja hvað þau lesa og hvað þeim líkaði af því sem þau lásu nýlega. Það að nefna 

tegundir í bókasafni er áhrifa minna en að lýsa tegundinni. Til dæmis skilja fæst tíu ára 

börn orðið vísindaskáldsaga en lýsingu á bók með geimverum eða græjum og tækjum sem 

eru framandi skilja þau betur. Þegar sinnt er lestendaráðgjöf fyrir börn er mikilvægt að 

muna að aldur þeirra segir hvorki til um getu þeirra eða hæfni í lestri né tilfinningaþroska 

þeirra. Upplýsingaviðtalið krefst því góðrar hlustunar og túlkunar (Brandt, 2016). Í 

lokaverkefni Magnýja Rósar Sigurðardóttur (2015) til MA-gráðu kemur fram að almennt 

sé talið að lesendaráðgjöf nýtist mjög vel til að auka lestraráhuga barna. 

2.4.2 Tilbúnar upplýsingar 

Önnur tegund af upplýsingaþjónustu eru tilbúnar upplýsingar sem eru yfirleitt afgreiddar 

og svarað við upplýsingaborðið. Það eru spurningar eða fyrirspurnir sem hægt er að svara 

á stuttum tíma. Þessar upplýsingar eru oft úr prentuðum upplýsingasöfnum og geta því 

verið afgreiddar hratt af netinu. Upplýsingafræðingar eru því í auknu mæli farnir að ganga 

um safnið með spjaldtölvu, bæði til að sinna þessari þjónustu og lesendaráðgjöf frekar en 

að sitja við upplýsingaborðið. Þeir upplýsingafræðingar sem hafa yfir nægu fjármagni, 

tíma og starfsfólki ættu því að leggja áherslu á að skipuleggja upplýsingauðlindir á netinu 

fyrir nemendur svo þeir geti verið sem mest sjálfbjarga. Síðan ættu þeir að nota hvert 

tækifæri sem gefst til að veita nemendum og starfsfólki bæði formlegar og óformlegar 

leiðbeiningar fyrir þessar stafrænu auðlindir. Hafa þarf í huga að í stafrænu umhverfi er 

betra að hafa minna en meira. Því minna verður meira í þessu umhverfi og gagnast 

notendum betur (Brandt, 2016). 
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2.4.3 Stuðningur við rannsóknir 

Þegar kemur að stuðningi við rannsóknir þarf að hafa í huga að börn hafa ekki færni í að 

leita að upplýsingum. Þess vegna þarf að leggja rannsóknarverkefni fyrir nemendur til að 

skapa slíka námsreynslu og hjálpa þeim við að þróa leitarfærni sína. Til að börn valdi slíku 

verkefni verður að bjóða þeim upp á leiðbeiningar með upplýsingaleitarverkefnum. Slíkar 

leiðbeiningar í upplýsingalæsi ættu að vera þróaðar af upplýsingafræðingi sem 

sérfræðingi í samstarfi við kennara skólans (Brandt, 2016). 

Bygging lykilorða fyrir leit krefst bæði bakgrunnsþekkingar og orðaforða. Börn hafa 

takmarkaða bakgrunnsþekkingu og orðaforða fyrir upplýsingaleit sína. Nema að um sé að 

ræða efni sem snýr að sérstöku áhugamáli þeirra eða eitthvað sem þau hafa sérstaka 

ástríðu fyrir. Leggja þarf áherslu á að byggja upp bakgrunnsþekkingu og orðaforða til að 

börn geti skipulagt góða leit. Skortur á þessu er mikil áskorun fyrir börn þegar þau eru að 

leita. Þau vita ekki hvað þau vita ekki sem gerir þeim erfitt fyrir að spyrja um það sem þau 

vantar. Börn hafa oft ekki samhengið til að vita til dæmis að ljósmynd frá 

risaeðlutímabilinu er ekki í boði (Brandt, 2016). 

Hæfni barna til að stafa orð hamlar þeim líka við árangursríka leit. Þó það sé freistandi 

að segja börnum að fletta upp í orðabók þá getur það verið erfitt fyrir þau börn sem eiga 

erfitt með að stafsetja orð. Það er því ekki áhrifarík notkun á tíma og getur dregið 

athyglina frá upphaflegum rannsóknarmarkmiðum að beita slíkri aðferð. 

Upplýsingafræðingar ættu að vera undirbúnir fyrir að stafa orð fyrir yngri börn og sýna 

þeim hvernig þau geta notað gagnagrunn sem býður upp á leiðréttingarforrit og tillögur 

að orðum (Brandt, 2016). 

2.5 Vinnusvæði fyrir upplýsingaleit 

Upplýsingaleitarmenning með leiðbeinandi vinnusvæðum er aðstaða sem 

upplýsingafræðingur getur unnið að með bekkjakennurum. Á slíku svæði væri til dæmis 

hægt að láta börnin hafa efni, á prenti eða á netinu, til að lesa áður en þau hefja leit til að 

byggja upp bakgrunnsþekkingu. Í framhaldi af því er hægt að nota tíma í þankaregn um 

lykilorð og sannprófa rétta stafsetningu til að undirbúa frekari leit. Jafnvel þó svo að 

barnið sé sérfræðingur í efninu verður upplýsingafræðingurinn að hjálpa við að finna réttu 

hugtökin til að nota við leit með upplýsingaverkfærum og í upplýsingaauðlindum. Þá geta 

börnin byrjað upplýsingaleitarferlið með þeim skilmálum sem hafa verið skráðir og rétt 
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stafsettir. Vinnusvæði með leiðbeinandi verklagsreglum skapa rannsóknarmenningu sem 

byggir upp hæfni og gerir börnin árangursríkari í sjálfstæðri upplýsingaleit. Rannsóknir 

sýna að færni sem kennd er þegar hennar er þörf bætir árangur verulega. Því ætti færni í 

upplýsingalæsi að vera innifalin í náminu frekar en að kenna hana sem aðskilda færni í 

sérstökum kennslustundum. Í þessu ferli starfar upplýsingafræðingurinn með öðrum 

kennurum og tekur þátt í námsferlinu sem upplýsingasérfræðingur (Brandt, 2016).  

Halla Ingibjörg Svavarsdóttir (2011) fjallar í ritgerð sinni til  MLIS-gráðu um samstarf 

upplýsingafræðinga, almennra kennara og fagaðila í tölvum sem koma að kennslu í 

upplýsinga- og tæknimennt. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að slíkt samstarf sé háð 

frumkvæði og vilja starfsmanna og stjórnenda. Setja þurfi reglur eigi að koma á samstarfi 

þvert á námsgreinar milli þessara aðila. Rósa Harðardóttir (2012) kemst að svipaðri 

niðurstöðu í ritgerð sinni um hlutverk skólasafna og upplýsingavera í grunnskólum, 

viðhorf og væntingar almennra kennara og skólasafnskennara til samstarfs. Hún kemst að 

þeirri niðurstöðu að byggja þurfi smá saman upp starfsvenjur og samvinnu kennara til að 

koma á þverfaglegu starfi á skólasöfnunum. 

Í skrifum Brandt (2016) kemur fram að flest börn í öðrum og þriðja bekk séu ekki 

tilbúin að nota leitarvélar til að finna upplýsingalindir. Lestrargeta getur oft verið mikið 

mál þegar notaðar eru bæði prentaðar og stafrænar upplýsingalindir. Börn þurfa að læra 

að lesa og læra um leitir í prentuðum og stafrænum upplýsingalindum áður en þau geta 

tekist á við verkefnið að nálgast upplýsingar. Sumar upplýsingalindir á netinu stilla á 

aðgengi fyrir börn en niðurstöðurnar sem þau fá krefjast mikils lesskilnings. 

Upplýsingafræðingar ættu að leita eftir og veita tengingar á viðeigandi upplýsingalindir. 

2.5.1 Þema og könnunarverkefni 

Í leiðbeiningum IFLA fyrir skólasöfn (2015) kemur fram að til að ná menntunarmarkmiðum 

framtíðar verði skólasöfnin að taka virkan þátt í námssamfélaginu. Þar er lögð áhersla á 

að skólasöfn séu upplýsingalindir sem styðja við námskrána. Það samræmist hugmyndum 

hjá Stefáni Jökulssyni (2012) í umfjöllun hans um læsi sem grunnþátt menntunar. Þar segir 

að nýtt námsumhverfi einkennist af yfirferð efnis í bland við þema- og könnunarverkefni 

sem byggja á samskiptum, samvinnu og miðast við alla miðla. Starf kennara snúist minna 

um miðlun þekkingar til nemenda meira um að hjálpa þeim að spyrja spurninga og leita 
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svara við þeim spurningum sem eru mikilvægar í huga þeirra. Nemendur verða þannig 

meira skapendur og miðlendur eigin þekkingar.  

Eins og fram hefur komið er gert ráð fyrir þverfaglegri samvinnu á sviði upplýsinga- 

og tæknimenntar. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru sett fram hæfniviðmið fyrir getu 

nemenda við lok fjórða bekkjar. Þær hæfnikröfur í upplýsinga- og tæknimmennt sem 

tengjast þessari samvinnu eru settar fram í fimm flokkum. Flokkarnir eru: vinnulag og 

vinnubrögð, upplýsingaöflun og úrvinnsla, tækni og búnaður, sköpun og miðlun, siðferði 

og öryggismál.  

Í flokknum vinnulag og vinnubrögð er markmiðið að nemendur geti nýtt sér 

upplýsingaver/skólasafn til gagns og ánægju til dæmis til hlustunar, lesturs og leitarnáms. 

Auk þess eiga þeir að hafa tekið þátt í samvinnuverkefnum undir leiðsögn og hafa nýtt sér 

rafrænt námsefni. Í flokknum upplýsingaöflun og úrvinnsla er markmiðið að nemendur 

geti leitað upplýsinga og nýtt sér við verkefnavinnu, unnið með heimildir og nýtt 

hugbúnað og upplýsingatækni við uppbyggingu verkefna. Í flokknum tækni og búnaður 

eiga nemendur að hafa notað hugbúnað við framsetningu tölulegra gagna og 

ritunarverkefna. Í flokknum sköpun og miðlun eiga nemendur að geta lýst á einfaldan hátt 

eigin upplýsinga- og miðlalæsi ásamt því að geta notað hugbúnað við miðlun þekkingar. Í 

flokknum siðferði og öryggismál eiga nemendur að geta sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga 

og verið meðvitaðir um siðferðilegt gildi ábyrgrar netnotkunar. Út frá þessum 

hugmyndum getur kennsluaðferðin Markviss rannsókn (e. guided inquery) orðið 

kennsluaðferð 21. aldarinnar. 

2.5.2 Kennsluaðferðin Markviss rannsókn 

Það sem liggur til grundvallar kennsluaðferðinni Markviss rannsókn er annars vegar rýmið 

þar sem raunveruleiki nemenda og námskráin skarast og hins vegar upplýsingaleitarlíkan 

Kuhlthau. Líkanið lýsir tilfinningum, hugsunum og aðgerðum í sex stigum fyrirspurnar eða 

rannsóknar. Þau eru: undirbúningur, val á viðfangsefni, öflun bakgrunnsupplýsinga, 

skilgreining á viðfangsefni, upplýsingaöflun og kynning (Kuhlthau, 2010; Kuhlthau, 

Maniotes og Caspari, 2015).  Út frá þessum sex stigum eru gerðar vinnuleiðbeiningar í 

gegnum ferlið til að tryggja dýpra nám og persónulegan skilning. Leiðbeiningar þessar eiga 

að gera nemendum kleift að einbeita sér að því að byggja upp nýja þekkingu á hverju stigi 

vinnuferilsins til að efla persónulegan skilning og yfirfæranlega færni (Kuhlthau, 2010). 
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Grundvallarþættir í Markvissri rannsókn eru að framkvæma og velja, sem birtast í átta 

stigum. Fyrsta stigið er opnun (e. open) sem er byrjunarstigið á rannsókninni og 

mikilvægur þáttur í ferlinu en þar er tónninn settur og forvitni vakin. Annað stigið er kafa 

(e. immerse) sem er að sökkva sér í efnið og þriðja stigið er kanna (e. explore) sem er að 

leita í ólíkum upplýsingalindum. Fjórða stigið er staðfesta (e. identify) sem er að auðkenna 

efnið, fimmta stigið er safna (e. gather) sem er að safna saman og sjötta stigið er skapa 

(e. create) sem er að skapa nýja þekkingu. Sjöunda stigið er deila (e. share) sem er að deila 

með öðrum og áttunda og lokastigið er meta (e. evaluate) en þar er metið og rifjað upp 

vinnuferlið. Með því að framkvæma og velja þróa nemendur með sér fjölbreytta þekkingu 

og hæfileika. Þegar á vinnuferlinu stendur læra nemendur að meta upplýsingar, hvernig 

á að læra, læra námsefnið ásamt því að auka lestrar- og félagsfærni sína (Kuhlthau, 2010; 

Kuhlthau, Maniotes og Caspari, 2015).  

Kristín Hildur Thorarensen (2011) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni til MLIS-

gráðu að vinna þurfi að því að fá alla kennara til að sinna upplýsingalæsi. Þá þurfi þeir að 

eiga í samstarfi við skólasafnið í því samhengi. Einnig að skólastjórnendur gegna 

lykilhlutverki og þarf því að vera samstarf á milli þeirra og upplýsingafræðinga skólasafna.   

2.6 Lestrarhvetjandi þjónusta 

Kusolpalin, Luyt, Munro og Lim (2013), sérfræðingar í bókasafns- og upplýsingafræði, 

gerðu rannsókn á því hvers vegna börn í Singapore lesa. Þau athuguðu hvaða hlutverk 

lestur hefur í lífi þeirra og hvaða ávinning þau hafa af lestrinum. Auk þess skoðuðu þau 

hvað það er sem hvetur börn til að lesa og hvernig þau velja bækur. Í ljósi þeirra 

niðurstaðna settu þau fram þjónustutillögur fyrir skólasöfn. Þau lögðu til að í skólum væri: 

• Verið með reglulegar lestrarstundir. Því skólaumhverfið væri góður staður til 

að móta lestrarvenjur, sérstaklega í ljósi þess hversu langan tíma börn dvelja í 

skólanum á hverjum degi. Þau mæla með að lestrartími sé þrjátíu mínútur á 

dag í skólanum. 

• Boðið upp á lestrarhvatningarverkefni í ljósi þess að börn hafa mis mikinn 

áhuga á lestri. Dæmi um verkefni er fantasíulestur en þá eru fantasíusögur 

notaðar til grundvallar lestrinum, spilaspjöld sem hægt er að safna eru afhent 

fyrir hverjar fjórar bækur sem eru lesnar. Þannig væri hægt að opna inn í 
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fantasíuheiminn sem gæti til dæmis verið vinsæll hjá strákum og virkað til að 

auka áhuga þeirra fyrir lestri. Skólar gætu aðlagað þessa hugmynd að 

lestrarverkefnum og lestraráætlunum sínum og notað til dæmis bækur með 

húmor eða hryllingssögur sem gætu verið vinsælar.  

• Lögð áhersla á ánægjulestur frekar en lestur til að ná árangri í námi. Börn 

virðast njóta þess meira að lesa þegar þau lesa af ánægju. 

• Boðið upp á bækur flokkaðar eftir tegund og efni. Sú hugmynd byggir á þremur 

aðferðum sem börn nota við að velja bækur. Þau skoða bókarkápu, skanna í 

gegnum bækur og velja eftir tegund. Mælt er með að bækurnar séu flokkaðar 

eftir innihaldi. Annars vegar væru skáldsögur til dæmis flokkaðar í 

ævintýrabækur, hryllingsbækur, leyndardómabækur og eftir höfundi. Með því 

að flokka skáldsögur eftir höfundi er auðveldara fyrir börnin að finna bækur 

eftir ákveðinn uppáhaldshöfund. Hins vegar væru fræðibækur flokkaðar eftir 

flokkunarkerfi Dewey. 

• Boðið upp á þematengdar bókasýningar með áherslu á tegund eða efni sem 

börn geta leitað eftir. Slíkar sýningar ættu að fela í sér veggspjöld sem sýna 

bókakápur og auglýsingar á áhugaverðum bókum í safninu. Það að sýna 

bækurnar bætir aðgengi að þeim og vekur athygli á þeim, jafnvel þótt börnin 

séu ekki að leita eftir þessari tegund. Þær hvetja þannig til skoðunar og leitar 

sem eru mikilvægir þættir við val á bókum.  

2.7 Lestur  

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar sem „snýst um samband orðanna við lífið sjálft, 

það sem við köllum raunveruleikann, og flest það sem við tökum okkur fyrir hendur” 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að í traustu 

læsi felist sú hæfni að geta ráðið í letur, túlkað og skilið það sem textinn felur í sér, lært 

af því og geta miðlað þekkingunni til annarra. Læsi er því nauðsynleg forsenda þess að 

einstaklingur geti tekið þátt í samfélaginu. 

Í Hvítbók um umbætur í menntun (2014) segir að til þess að allir geti náð árangri í 

lestri sé mikilvægt að skapa jákvæð viðhorf til lestrar. Þá sé ekkert sem eykur færni í lestri 
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meira en það að lesa. Því fjölbreyttara efni sem lesið er eykst skilningur nemenda og 

löngun til að lesa meira og er því mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytt lesefni. Þá gegna 

heimilin lykilhlutverki. Í því felst að foreldrar lesa fyrir börn og hvetja þau til að lesa sjálf 

ásamt því að hjálpa þeim við lesturinn og eru góðar lestrarfyrirmyndir.  

Í leiðbeiningum IFLA fyrir skólasöfn (2015) kemur fram að upplýsingafræðingar/ 

skólasafnskennarar ættu að leggja áherslu á læsi og lestrarhvatningu. Þeir eiga að vera 

sveigjanlegir þegar þeir finna lesefni fyrir nemendur, styðja og virða sérstakar óskir þeirra 

um að velja það sem þeir vilja lesa. Því nemendur sem fá að velja lesefnið sjálfir ná betri 

árangri á prófum og slíkt lesefni eykur orðaforða ásamt því að bæta árangur í töluðu máli, 

ritun og málfræði. Í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla er áhersla á orðaforða, málbeitingu 

og máltilfinningu svo það samræmist áherslum Aðalnámskrár grunnskóla (2013). 

Í samfélagi nútímans er lögð áhersla á að skólasöfn séu upplýsingalindir sem styðja 

við námskrána og bjóði upp á góðar bækur til að lesa. Miklar kröfur eru gerðar um læsi 

nemenda. Þeir þurfa að fara frá því að læra að lesa yfir í að lesa til að læra. Þeir þurfa að 

geta skilið upplýsingatexta eins vel og bókmenntatexta (Krashen, 2009). Þetta samræmist 

því sem fram kemur í hæfniviðmiðum fyrir íslensku við lok fjórða bekkjar þá eiga 

nemendur meðal annars að geta valið lesefni og bók eftir þörf og áhuga. Þeir eiga að geta 

lesið sögur, ævintýri, ljóð og fræðandi efni ætlað börnum til ánægju og skilnings. Auk þess 

eiga þeir að geta aflað sér upplýsinga úr bókum og á rafrænu formi og lesið úr 

táknmyndum og myndrænu efni til dæmis einföldum skýringarmyndum, myndritum og 

kortum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

2.7.1 Góður texti 

Skólasöfn hafa mikil áhrif á lestrarvenjur barna. Meek (1988) prófessor í Bretlandi vakti 

athygli á því að allur texti skiptir máli. Jafnvel texti sem við lesum strax í upphafi er 

mikilvægur vegna þess að hann hefur áhrif á hvernig við hugsum sem lesendur það sem 

eftir er ævinnar. Fyrir kennara yngri barna, er þessi skilningur mikilvægur. Þeir þurfa að 

átta sig á hvað textar sem þeir nota í kennslustundum kenna fyrir utan að lesa orðin. Þeir 

þurfa að vita hvaða texti hvetur til bestu lestrarvenja og hver ekki, vegna þess að slæmar 

venjur sem ungir læra er mjög erfitt að breyta síðar í lífinu.  Textinn sjálfur leikur mikilvægt 

hlutverk í kennslu barna til að verða lesendur. Því textinn stendur fyrir fleira en orðin sjálf. 
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Að efla gott textaheilbrigði (e. textual health) er eitthvað sem taka ætti alvarlega fyrir 

unga lesendur. Rétt eins og samfélagið heldur áfram að breytast heldur læsi áfram að 

þróast, það verður að gera lesendum kleift að geta brugðist við þessum breytingum. Finna 

þarf texta sem næra lestrarvenjur lesenda sem gera þeim kleift að verða virkir, 

þátttakendur, skarpskyggnir og sveigjanlegir lesendur. Góður staður til að finna slíkan 

texta er í bókmenntum. Bækur sem eru gerðar af skapandi fólki í skapandi tilgangi eru 

líklegar til að hvetja til skapandi hugsunar. Bækur sem heilla, stríða og ögra eru líklegar til 

að skapa lesendur sem eru vökulir og bregðast við (Smith, 2008).  

2.7.2 Orðaforði og lesskilningur 

Í skýrslu sem Menntamálastofnun gaf út varðandi niðurstöður PISA 2015 (e. Programme 

for International Student Assessment) koma fram tillögur um aðgerðir til að auka gæði 

menntunar og efla námsárangur. Þar kemur fram að leggja þurfi áherslu á grunnþætti 

læsis, annars vegar áherslu á orðaforða og þá sérstaklega hærra stigs orðaforða og hins 

vegar þurfi að efla námsaðferðir til að auka textaskilning sem felur í sér að: finna, velja, 

túlka og meta upplýsingar. Auk þess þarf að nýta bakgrunnsþekkingu til að ígrunda og 

túlka texta og setja sig inn í ólík sjónarmið (Menntamálastofnun, 2017).  

Arnbak (2012) prófessor gerði rannsókn í Danmörku á 15 ára nemendum. Hún 

skoðaði að hversu miklu leyti grunnþættir í lestri spá fyrir um gengi í lesskilningi í PISA. 

Þar kom fram að grunnfærni í lestri hefur mikil áhrif á lestrarhæfni nemenda við lok 

grunnskóla og þar er orðaforði mikilvægasti þátturinn. Hún leggur áherslu á að þegar 

þjálfa skuli lesendur sé mikilvægt að vinna með grunnfærni og leggja áherslu, strax á 

fyrstu stigum leikskóla, á að auka orðaforða. Komið hefur í ljós að munur á milli barna 

varðandi orðaforða og lesskilnings eykst með hverju ári (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja 

Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2016). Það stafar af því 

að því fleiri orð sem barnið skilur í textanum því betur gengur því að átta sig á innihaldi 

hans og merkingu orða. Þannig bætist smá saman við orðaforða barnsins. Til að geta 

ígrundað, túlkað og safnað saman upplýsingum og nýtt bakgrunnsþekkingu þurfa börn að 

skilja flest orðin í textanum (Menntamálastofnun, 2017). Börn sem hafa góðan orðaforða 

lesa gjarnan meira en börn sem hafa lítinn orðaforða því þau hafa meiri ánægju af 

lestrinum. Þau rekast því á fleiri orð og auka því hraðar orðaforða sinn og lesskilning 

(Eyrún Kristína Gunnarsdóttir, Daníel Þór Ólason og Jörgen L. Pind, 2004).  
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Með lestri er því hægt að byggja upp bakgrunnsþekkingu og þróa lestrarfærni til að 

auka skilning á heiminum svo halda megi áfram yfir í flóknari vinnu. Þá verður lesturinn 

hluti af því sem gert er frekar en eitthvað sem verður að gera. Þeir sem sjá sig sem 

lesendur verða virkir nemendur og virkir, hugsandi borgarar. Auk þess eru börn sem lesa 

vel í betri stöðu til að ná árangri bæði í skólanum og utan hans (Pieper, 2016). 

2.7.3 Góðir lesendur   

Það sem einkennir góða lesendur er að þeir vita að lestur er virkt ferli, þeir leggja sig fram 

við lesturinn, lesa á milli línanna og eru sveigjanlegir. Þessir lesendur vita að lestur er virkt 

ferli og því meira sem þeir gera til að fá skilning úr textanum því meira fá þeir út úr honum. 

Það sem fer fram í höfði lesandans við að gefa textanum merkingu hefur ekki minna að 

segja en þau orð sem standa á blaðsíðunni. Slíkur texti fær lesandann til að vera sáttari 

við lesturinn (Smith, 2008).  

Góðir lesendur gefa allt sem þeir geta í lesturinn. Þeir vita að það þarf að rýna vítt í 

textann og undir hann til að gefa lestrinum merkingu. Þeir þekkja tóninn og nálægðina í 

röddinni og þeir vita að rithöfundar nota bæði til að hafa áhrif á lesendur. Þeir læra að 

lesa á milli línanna og átta sig á þegar rithöfundar eru að spila með þá.  Þessi skilningur er 

mikilvægur við lestur skáldverka vegna þess að lesendur geta öðlast mikla ánægju af 

lestrinum með því að lesa á milli línanna. Hann er jafnvel enn mikilvægari í fræðitexta þar 

sem lesendur þurfa að vera vakandi fyrir fyrirsögnum og áróðri á netmiðlum, í 

auglýsingum og pólitískum skrifum. Auk þess eru góðir lesendur sveigjanlegir og geta 

brugðist við alls konar texta. Þeir finna út hvernig á að lesa óvenjulega texta, þar sem ekki 

liggur strax ljóst fyrir hvar á að byrja og nýta myndirnar til að ná skilningi. Því er mikilvægt 

að börn læri að lesa alls konar texta sem gerir þau að sveigjanlegri og hæfari lesendum. 

Þeir sem venjast eingöngu að lesa hefðbundna frásögn með hefðbundnu skipulagi 

frásagnar eiga erfiðara með að lesa slíkan texta. Textinn mætir ekki væntingum þeirra 

sem gerir þeim erfiðara fyrir. Slíkir lesendur eru ekki vel undirbúnir til að takast á við þær 

hröðu samfélagsbreytingar sem nú eiga sér stað (Smith, 2008). 

2.7.4 Ánægjulestur 

Það að lesa sér til ánægju er merki um að hafa jákvætt viðhorf til lestrar (e. attitude to 

reading). Nokkur önnur hugtök eru notuð yfir lestur til ánægju til dæmis hefur hann verið 

kallaður breiðari lestur (e. wider reading) eða sjálfstæður lestur (e. independent reading) 
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í Bretlandi. Í Bandaríkjunum er talað um frjálsan lestur (e. free voluntary reading) og 

afþreyingarlestur (e. recreational reading) (Lockwood, 2008). Íslensk hugtök yfir þennan 

lestur eru: yndislestur, frjáls lestur, afþreyingarlestur, tómstundalestur og ánægjulestur. 

Í þessum skrifum verður notast við hugtakið ánægjulestur. 

Lestur til ánægju er lestur sem fer fram vegna þess að lesandann langar til að lesa og 

þá eru engin verkefni eða spurningar í lok hvers kafla. Í þeim lestri þarf ekki endilega að 

ljúka við bókina. Þetta er lestur sem er stundaður í daglegu lífi (Krashen, 2004). 

Lestraránægja felur í sér lestur á fjölbreyttu efni eins og skáldsagna, teiknimyndasagna, 

brandara, tímarita, fræðirita jafnt á rafrænum eins og prentuðum texta. Ánægjulestur 

getur átt sér stað í skóla, heima og í raun hvar sem er (Lockwood, 2008). 

2.8 Læsisstefna 

Í Hvítbók um umbætur í menntun (2014) eru sett fram markmið varðandi lestur og 

mikilvægi þess að skapa jákvætt viðhorf til hans. Þar eru settar fram tillögur að 

mögulegum aðgerðum í skólum. Ein af þeim er að leik- og grunnskólar setji sér læsisstefnu 

í samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélaga.  

Merga og Gardiner (2018) hafa fjallað um hvað eigi að leggja áherslu á í læsisstefnu. 

Áhersla skuli vera á upplestur, lestur í hljóði, bókaumræður, viðhorfsmótun, aðgengi að 

bókum og viðbrögð við áhuga nemenda ásamt umhverfi. Hér á eftir verður útskýrt hvað 

þessi atriði fela í sér: 

2.8.1 Upplestur 

Upplestur (e. shared reading) er sameiginleg lestrarreynsla sem felur í sér ávinning sem 

snýr að læsi og viðhorfum. Hér er átt við að lesa upphátt og hlusta á lestur annara til 

ánægju. Þegar kennarar eða foreldrar lesa upphátt fyrir nemendur og börn til ánægju, en 

ekki eingöngu í þeim tilgangi að vinna verkefni, skapar lesturinn jákvæð viðhorf til lestrar. 

Rannsókn sem gerð var í Ástralíu sýndi fram á að börn sem lesið hafði verið fyrir í kringum 

fjögurra ára aldur voru líklegri til að lesa og njóta lestrar (Merga og Gardiner, 2018). 

Ledger og Merga (2018) gerðu rannsókn í Ástralíu á viðhorfi sex til tólf ára barna til 

þess að lesið væri fyrir þau. Almennt voru börn jákvæð fyrir því að lesið væri fyrir þau og 

að lesa sjálf. Litið var svo á að upplestur væri lúxus eða verðlaun og hvíld frá 

skólaverkefnum. Heima og í skóla fannst börnunum þau slaka á og vera laus við streitu 
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þegar lesið var fyrir þau eða þau lásu sjálf. Skoðað var hvers vegna sum börn vildu ekki 

láta lesa fyrir sig. Þá kom í ljós að þeim líkaði ekki truflun á lestrinum, mikið af spurningum 

og fókus á orð frekar en textann sjálfan. Þar kom fram að börn sem höfðu gaman af að 

lesa eða láta lesa fyrir sig höfðu tilhneigingu til að líka valið á bókunum sem þau lásu eða 

voru lesnar fyrir þau. Mörg töluðu um að þau hefðu gaman af fyndnum bókum sem fengu 

þau til að hlæja. Önnur töluðu um að lestur framkallaði minningar og rifjuðu upp atvik og 

atburði, eins og komu fram í bókinni, sem þau gátu speglað sig í. 

Í rannsókn sem Sturm, Riddle og Fox (2017) gerðu í Bandaríkjunum kemur fram að 

með því að leiklesa fyrir börn aukast líkur á því að börnin sækist eftir að fá bækurnar 

lánaðar á bókasafninu og velji að lesa þær. Hægt er að sýna börnum valdar myndir úr 

bókinni og bókarkápuna til að tengja þau við bækurnar en börn byggja ákvörðun um 

bækur á kápu og myndum. Auk þess hafa þau gaman af að hlusta á sögur en það virðist 

vekja áhuga þeirra á að lesa sjálf bækurnar sem lesið var upp úr. 

2.8.2 Lestur í hljóði  

Gæði hljóðlesturs hafa verið metin fyrir inntak sitt sem stuðlar að frjálsum lestri og 

jákvæðum viðhorfum til lestrar. Það sem einkennir lestur í hljóði (e. silent reading) er 

lestur til ánægju sem felur í sér sjálfstæðan lestur á sjálfvöldu lestrarefni bæði heima og í 

skóla. Það er mikilvægt að veita börnum tækifæri til að lesa sér til ánægju á báðum 

stöðum (Merga og Gardiner, 2018; Krashen, 2001). Lestur í hljóði er leið til að þróa 

lestrarflæðið og auka lestrarúthald, styrkja sjálfstæða lestrartækni og auka ánægju 

nemenda af lestri (Merga, 2013). 

Merga (2018) rannsakaði viðhorf barna í Ástralíu til lesturs í hljóði. Þar kom í ljós að 

börn voru oftast jákvæð gagnvart lestri á skólatíma. Þau nefndu til dæmis að þeim fannst 

gott að slaka á með bók eftir hádegismat. Þá kom fram að lestur í hljóði hvatti þau til að 

lesa áfram því þegar þau loka bókinni þá er eitthvað sem á eftir að koma fram í sögunni. 

Einnig var ánægja af lestrinum tengd námstækifærum eins og að læra ný orð. Þá töluðu 

nemendur um að lesturinn væri hvíld frá skólaverkefnum. Einnig að gaman væri að lesa 

og vera með öðrum og geta deilt með öðrum þeim atriðum sem vöktu sérstaka athygli á 

meðan lesið væri. Ein af góðum hliðum þessa lestrar var sá möguleiki að geta valið bækur 

sem þeim finnst skemmtilegar og þau njóta að lesa. Meiri lestraránægja var hjá þeim 

börnum sem höfðu frelsi til að skipta um bók heldur en hjá þeim sem fengu ekki að skipta. 
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Þeir nemendur sem fengu ekki aðgang að fleiri spennandi bókum höfðu ekki eins góða 

upplifun en þeir sögðu einnig að það færi eftir bókinni sem væri lesin hvernig upplifunin 

væri. 

Þegar talað er um tækifæri til lesturs í hljóði þá er annars vegar talað um tækifæri til 

að lesa og hins vegar tækifæri til að halda athygli við lestur. Nemendur töluðu um að þeir 

nutu lestursins þegar það var hljótt og þeir höfðu tíma og tækifæri til að einbeita sér. Þeim 

sem þoldu illa þögn fannst gott að hafa smá bakgrunnshljóð á meðan þeir einbeittu sér 

að lestrinum (Merga, 2018).   

2.8.3 Bókaumræður 

Þegar kemur að bókaumræðum (e. shared discussion about books) hafa rannsóknir sýnt 

að lestur sem félagsleg athöfn getur haft jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til lesturs og að 

ungt fólk hefur oft jákvætt viðhorf gagnvart því að ræða bækur (Merga og Gardiner, 

2018). Fram kemur hjá Lockwood (2008) að rannsóknir bendi á að það sé jafnvel 

mikilvægara að foreldrar ræði um bækur við börnin heldur en að þeir lesi fyrir þau. 

Lockwood (2008) nefnir að reglulegar heimsóknir höfunda og myndskreyta hvetji til 

lestrar. Auk þess að slíkar heimsóknir séu áhrifaríkari til að móta lestraránægju ef þær eru 

vel undirbúnar. Hægt er að undirbúa þær til dæmis með lestri bóka eftir höfundinn og 

umræðum um þær áður en höfundurinn kemur í heimsókn. Ásamt því að vinna verkefni 

eins og að safna saman efni sem byggir á viðbrögðum nemenda við bókum eða 

sögupersónum. Í framhaldi af því er hægt að sýna rithöfundinum efnið og ræða það 

daginn sem höfundur kemur í heimsókn.  

Höfundamiðstöð Rithöfundasambands Íslands býður árlega skólunum upp á 

bókmenntadagskrárnar Skáld í skólum. Þá heimsækja höfundar skólana og fjalla um 

margskonar bókmenntir. Slík dagskrá tekur 40 mínútur í flutningi og kostar 40.000 krónur 

2019. Miðað er við að hámarksfjöldi sé 100 nemendur á yngsta stigi (Rithöfundasamband 

Íslands, 2019).  

2.8.4 Viðhorfsmótun 

Kennarar og foreldrar eru fyrirmyndir og geta haft áhrif á viðhorf (e. modelling) barna til 

lestrar með því að hafa áhrif á lestrarþjálfunina og skapa persónulega ánægju af henni. 

Mótunin í þessu samhengi er ólík mótun í gegnum lestrarþjálfun sem byggir á 

hæfnisgrunni þar sem hæfni er sérstaklega kennd og áherslan er annað hvort á eða án 
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viðhorfsmótunar (Merga og Gardiner, 2018). Börn hafa meiri ánægju af að lesa ef þau sjá 

aðra lesa eins og þegar kennari les með þeim í hljóði í lestrarstundum. Þessi beina 

lestrarhvatning virkar best þegar lesefnið er viðeigandi, sjálfvalið og áhugavert (Krashen, 

2004). Alþjóðlegar rannsóknir eins og PISA hafa sýnt fram á að börn eru líklegri til að njóta 

þess að lesa sjálf ef foreldrar lesa fyrir þau, hlusta á þau lesa, tala við þau um lesefnið og 

bjóða upp á lesefni á heimilinu (Lockwood, 2008). 

2.8.5 Aðgengi að bókum 

Aðgengi að bókum (e. access to books) er mikilvægt en bækur er sú tegund texta sem 

tengist meira læsisávinningi heldur en annar texti. Lestrarhvatning eykst þar sem mikið er 

af bókum í umhverfi nemandans. Ef börn hafa ekki bækur heima hjá sér til að lesa sér til 

yndis og ánægju þá getur þátttaka þeirra verið takmörkuð. Þrátt fyrir að aðgangur þeirra 

að bókasafni geti haft jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til lesturs (Merga og Gardiner, 2018).  

Það getur verið mjög erfitt fyrir barn að finna lesefni, sem mætir þörfum þess og 

höfðar til þess, sérstaklega af bókalista sem skilgreindur hefur verið eftir lestrargetu. 

Einnig geta slíkir leslistar sem ætlað er að leiðbeina og þróa lestur nemenda hugsanlega 

leitt til þess að börn nýti ekki bókasafnið til fullnustu. Þeim getur fundist þau vera þvinguð, 

sem stundum er raunin, til að velja efni eingöngu út frá lestrargetu eða tilteknum leslista. 

Auk þess þarf að hafa í huga að takmörkun aðgangs að efni bókasafnsins á grundvelli 

aldurs eða námsgetu tekur ekki tillit til þarfa einstaklingsins, áhugamála hans og hæfileika 

(Brandt, 2016).  

Þegar nemendur geta valið um lesefni eru þeir líklegri til að hafa áhuga á því sem þeir 

eru að lesa og vera þátttakendur. Kennarar og foreldrar þurfa að hafa áhuga nemenda í 

huga þegar þeir ráðleggja þeim um lestrarefni og veita þeim aðgang að því efni. Þannig 

næst meiri lestrarþátttaka (Merga og Gardiner, 2018). 

2.8.6 Umhverfi 

Rannsóknir hafa sýnt að umhverfi (e. conducive environment) getur verið mikilvægt fyrir 

lestrarþátttöku. Hins vegar þarf að gera fleiri rannsóknir á hvernig uppstillingasvæði fyrir 

bækur hafa áhrif á lestrarþátttöku nemenda (Merga og Gardiner, 2018). Rannsóknir á 

innri lestraráhugahvöt hafa sýnt fram á að „meira er betra”. Það að umlykja börn með 

prentríku umhverfi þar sem lestur er gerður skemmtilegur og felur í sér fullorðna sem 

lestrarfyrirmyndir eykur lestraráhugann og hvetur þannig til lestrar. Hafa má í huga að 



31 

flest börn hafa tilhneigingu til að elska dýr sem sögupersónur í bókum. Yngri 

grunnskólabörn hafa tilhneigingu til að njóta ævintýra en vaxa frá þeim þegar þau eldast 

meðan eldri börn njóta þess að lesa um íþróttir og leyndardóma (Sturm, Riddle og Fox, 

2017). 

2.8.7 Lestrarhugbúnaður sem gerir samanburð á nemendum 

Brandt (2016) upplýsingafræðingur í Bandaríkjunum leggur áherslu á að ekki ætti að 

merkja eða skipuleggja skólasafnið í tengslum við lestrarhugbúnað sem gerir samanburð 

á nemendum. Slíkar merkingar eða skipting safnsins sem tengir bækurnar við aldur eða 

lestrarstig veita falskt öryggi og flokkast ekki undir lesendaráðgjöf. Foreldrar og kennarar 

geta fundið bækur sem styðja við lestrarþróun barnanna með því að nota slíkar merkingar 

en skólasafnið á ekki að nota þær eða flokkunarkerfi sem stuðla að takmörkunum eða 

fordómum. Tölvustýrður lestrarhugbúnaður raðar bókum upp fyrir ákveðinn aldur eða 

lestrarstig á vefsíðum sínum og foreldrar og kennarar geta leitað eftir slíku efni þar ef þeir 

vilja. Upplýsingafræðingar á skólasöfnum sem vilja styðja við slíkan lestrarhugbúnað geta 

skilgreint bækur í tölvukerfibókasafnsins. Þannig að upplýsingarnar séu leitarbærar á 

vefnum og verða því verkfæri en ekki stjórntæki. Hún leggur áherslu á að tölvustýrð 

lestrarverkefni geti verið verkfæri en þau ættu aldrei að stjórna skipulagi á safnkosti 

skólasafnsins, takmarka sjálfval nemenda eða þjóna sem lesendaráðgjöf á skólasafninu. 

Margir skólar eru áhugasamir um tölvuhugbúnað á netinu og telja hann vera öfluga 

leið til að hvetja börn til að lesa meira. Aðrir hafa efasemdir því rannsóknir, aðallega frá 

Bandaríkjunum, vekja efasemdir varðand gæði slíkra umbunarkerfa. Í skrifum Krashen 

(2004) prófessors í Bandaríkjunum kemur fram að rannsóknir staðfesti ekki gildi slíkra 

umbunarkerfa. Hann bendir á að aukinn aðgangur að bókum og það að börnin fá að velja 

lesefni sé það sem stuðlar að árangri frekar en stig og verðlaun sem lesendur fá. 

Rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á ýmsum lestrarhvatningarkerfum sem 

hafa verðlaunað börnin fyrir lestur með pizzum, peningum og fleiru. Rannsóknir hafa ekki 

sýnt fram á að slíkar lestrarhvatningar hafi aukið innri lestrarhvatningu þegar til lengri 

tíma er litið. Þegar viðurkenningin hverfur hefur lestrarhegðunin tilhneigingu til að fara 

aftur í fyrra horf.  

Rannsóknir hafa sýnt að þau kerfi sem bjóða bækur sem verðlaun fyrir aukinn lestur 

voru áhrifaríkari til lengri tíma litið heldur en þau sem ekki buðu bækur í verðlaun. 
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Athuganir sýndu að þegar börn lesa til að mæta ákveðnum markmiðum. Eins og að lesa 

ákveðinn fjölda bóka sem börnin velja sjálf og í lokin fá þau bók í verðlaun eykur innri 

lestraráhugahvöt þegar til lengri tíma er litið. Þannig er hægt að nota hvatningu sem 

speglar gildi ákveðinnar hegðunar til að auka innri hvatningu. Þá var einnig sterk fylgni á 

milli þess sem nemendur völdu og hvernig innri hvatning þróaðist. Þessi sama rannsókn 

benti til þess að hrós og endurgjöf frá kennaranum geti í raun verið áhrifaríkari hvatning 

en verðlaun (Krashen, 2004; Krashen, 2011; Lockwood, 2008; Marinak og Gambrell, 

2008). 

2.9 Lestrarþátttaka 

Skólasöfn eins og almenningssöfn búa við ímyndarvanda. Lockwood (2008) gerði  

rannsókn 2005-2007 í Bretlandi. Þar kom fram að aðeins 47% af yfir 1400, níu til tíu ára, 

börnum sem spurð voru töldu að bókasöfn væru „frábærir“ og „spennandi“ staðir. Fyrir 

hinum 53% var þetta staður sem var „allt í lagi“ eða „frekar leiðinlegur“. Þeir skólar sem 

náð hafa að breyta þessari neikvæðu upplifun af skólasafninu hafa gert það með ýmsum 

verkefnum auk þess að endurnýja reglulega bókakostinn. Dæmi um það sem gert hefur 

verið til að skapa jákvætt viðhorf til bókasafnsins er að:  

• Kynna bókasafns „hollustu skírteini“ til að umbuna reglulegum lánþegum. 

• Vera með viðburði og verkefni fyrir foreldra á skólasafninu. 

• Leyfa foreldrum að fá lánaðar bækur. 

• Kynna rithöfund mánaðarins á safninu. 

• Bæta dagblöðum, tímaritum og myndasögum í hillurnar. 

• Skipuleggja „blint stefnumót“ við bækur þar sem börnin geta tekið bækur í 

umbúðum með sér heim til að finna út hvort þau vilja lesa þær. 

• Skipuleggja „hraðstefnumót“ við bækur. Þar sem börnin eru kynnt fyrir ólíkum 

bókum og hafa nokkrar mínútur með hverri bók til að ákveða hvaða bók þau 

vilja fá lánaða. Hraðstefnumót getur líka falið í sér hóp af lesendum sem nota 
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mínútu í að mæla með bók við aðra. Í lok fundarins ákveða þátttakendur hvaða 

bók þeir ætla að fá lánaða.  

• Skipuleggja þematengda bókaviðburði eins og „morðingi á bókasafninu“ leikur 

þar sem þátttakendur þurfa að leysa ráðgátu eða glæp sem felur í sér bækur. 

Einnig fjársjóðsleit í bókum sem felur í sér leit að vísbendingum í bókum til að 

finna falinn fjársjóð. 

Auk þessa hafa sumir skólar lengt opnunartíma safnanna. Þá er safnið opnað fyrr á 

morgnana fyrir skólatíma og einnig haft opið eftir skólatíma í lok dags. Það skapar valkost 

fyrir þá nemendur sem geta ekki gert rannsóknir heima eða í almenningssafninu að geta 

notað sérstök svæði í skólasafninu til að sinna slíkri heimavinnu (Lockwood, 2008). 

2.10 Skólasafnið og bekkjarbókasöfn 

Skólasafnið þarf að vera miðstöð skóla, miðja sem öll lestraverkefni í skólanum tengjast. 

Tengingin á milli góðs bókasafns og lestrarþátttöku er einföld. Krashen (2004) talar um að 

þegar börn hafa aðgang að fleiri bókum hvort sem er heima, í skóla eða á almenningssafni, 

lesa þau meira. Hann leggur áherslu á prentríkt umhverfi en rannsóknir sýna að prentríkar 

skólastofur og skólasöfn skilar sér í meiri lestri. Aðgangur að lesefni er líka mikilvægur 

þáttur. Nemendur taka fleiri bækur á skólasöfnum sem eru opin lengur á daginn og hafa 

fleiri bækur í boði. Einnig auka skipulagðar heimsóknir á bókasöfn bóklestur barna.  

Jafnvel þar sem að bókasafn er miðsvæðis í skólanum eru bekkjarbókasöfn líka 

mikilvæg. Þau veita börnum nána daglega tengingu við lestrarefni og koma með 

yfirlýsingu um stöðu lestrar í bekknum. Í skólum þar sem lestri til ánægju er komið á með 

góðum árangri er lykilatriði hjá þeim að bekkjarbókasöfnunum er vel við haldið. Það felur 

í sér reglulega endurnýjun af vel völdu lesefni sem kemur í staðinn fyrir gamalt efni sem 

er hent. Þar eru bækur hafðar til sýnis til að örva áhuga á bókum og rithöfundum og virkt 

samráð er haft við börnin við að velja nýtt lesefni fyrir bekkjarbókasafnið (Lockwood, 

2008). Hér geta upplýsingafræðingur og umsjónarkennari sameinað krafta sína. 

Umsjónarkennarinn þekkir lestrargetu og þroska sinna nemenda og 

upplýsingafræðingurinn er sérfróður um safnkostinn (Kristín Unnsteinsdóttir og 

Ragnhildur Helgadóttir, 1993). 
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2.11 Lestrarmenning  

Í tengslum við Þjóðarsáttmála um læsi gaf Menntamálastofnun út hefti: 

Læsisstefnurammi sveitarfélaga og leik- og grunnskóla: Leiðarljós við gerð læsisstefnu 

(e.d.). Þar segir að hafa þurfi í huga við mótun heildstæðrar læsisstefnu að innleiðing 

hennar er langtímaverkefni. Í læsisstefnurammanum, sem er ætlað að vera til 

leiðbeiningar við gerð læsisstefnu, birtist meðal annars áhersla á lestrarmenningu. Þá er 

lagt til að áhersla verði á forgangsröðun tíma og fjármagns í þágu læsis. Auk þess að góð 

lestrarmenning sé mikilvæg til að gera allt nám tengt læsi merkingarbært í hugum 

nemenda. Todd (2006) prófessor í Bandaríkjunum talar um að miklvægt sé að skólasöfn 

haldi áfram að þróa og halda uppi lestrarmenningu. Í starfsemi skólasafnanna ættu að 

vera sögugerð, bókaklúbbar og rithöfundaheimsóknir. Þá þarf skólasafnið að einbeita sér 

að starfsemi sem stuðlar að virkri þátttöku nemenda, umræðum og skapandi vinnu. 

Í skýrslu sem Kirsch og félagar (2002) skrifuðu fyrir OECD kemur fram að alþjóðlegar 

kannanir eins og PISA hafi sýnt að foreldrar sem lesa fyrir börn sín, hlusta á þau lesa og 

tala við þau um lestur ásamt því að  hafa lesefni í boði fyrir þau á heimilinu eru líklegri til 

að ala upp börn sem njóta þess að lesa. 

Harris (2015) sérfræðingur í upplýsingafræði í Bandaríkjunum fjallar um í skrifum 

sínum að mikilvægt sé að eiga í opnum samskiptum við foreldra og skapa jákvæð tengsl á 

milli þeirra og skólans. Foreldrar eru fyrstu kennarar barnanna og gegni því mikilvægu 

hlutverki við þróun lestraránægju þeirra. Við upphaf skólagöngu hafa foreldrar varið 

mörgum klukkustundum í lestur með barninu sínu. Síðan þegar skólagangan hefst byggja 

kennarar ofan á þennan grunn sem foreldrar hafa byggt.  Þeir eiga því að vinna með 

foreldrum við að hlú að og styðja við menntun barnsins. Hún leggur áherslu á að í þessu 

samhengi gegni skólasafnið mikilvægu hlutverki í að veita nemendum aðstoð og aðgang 

að bókum til ánægjulesturs, ásamt aðgengi að tækni og efni til rannsókna. Til að opna á 

þessi samskipti geti skólasafnið boðið upp á kvöldstundir á skólasafninu. Þær mætti 

skipuleggja út frá árstíðabundnum fríum og sérstökum þemum. 

Gera þarf foreldra að þátttakendum í lestrarnámi barnanna. Skólar geta stuðlað að 

þátttöku þeirra með því að skipuleggja viðburði eða fundi sem eru bæði fyrir nemendur 

og foreldra. Bestur árangur fæst af slíkum viðburðum ef foreldrar mæta með börnum 

sínum. Á slíkum fundum væri foreldrum gefin innsýn inn í hvernig þeir geta stutt við lestur 

barnanna. Þá væri hægt að vera með vinnustöðvar þar sem foreldrar fá að taka þátt í 
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lestrarverkefnum barnanna. Einnig að bjóða foreldrum á viðburði eins og 

rithöfundaheimsóknir og aðra bókatengda viðburði. Halda mætti reglulegar bókamessur, 

spurningakeppnir úr bókum og skiptibókamarkað þar sem foreldrar koma með bækur, 

sem börnin eru hætt að njóta, sem eru síðan seldar til að safna fyrir nýjum bókum. Auk 

þess gætu nemendur beðið foreldra um að tala um lestrarreynslu sína og verið með 

kannanir úr bókum sem foreldrarnir lásu þegar þeir voru börn (Lockwood, 2008). 

Í rannsókn sem Merga og Mason (2019) gerðu í Ástralíu kom fram að 

skólastjórnendur geta gegnt mikilvægu hlutverki við þróun og viðhald lestrarmenningar 

skóla. Þá skiptir máli að stjórnendur líti á lestur sem bæði verðmætan og ánægjulegan því 

skólastjórnendur sem voru einnig lesendur voru líklegri til að taka virkan þátt í að hvetja 

til lestrar og taka þátt í lestrarverkefnum. Þá eru þeir fyrirmyndir sem lesa og styðja við 

lestrarmenninguna með virkri sýnilegri þátttöku sinni og frumkvæði innan skólans. Það 

samræmist því sem fram kemur hjá Gurr, Drysdale og Mulford (2006) sem gerðu rannsókn 

í Ástralíu á árangursríkri skólastjórnun. Hún leiddi í ljós að skólastjórar eiga möguleika á 

að vera öflugar lestrarfyrirmyndir ef þeir eru sýnilegir lesendur og geta haft mikil áhrif 

bæði á nemendur og kennara. Þá eru þeir líklegri til að ráðstafa meira fjármagni til 

uppbyggingar skólasafnsins. 

Vala Nönn Gautsdóttir (2019) skrifar meðal annars um í ritgerð sinni til MA prófs um  

hversu mikið fjármagn skólasöfn í grunnskólum á Íslandi hafa til ráðstöfunar til bókakaupa 

á ári. Af þeim skólum sem tóku þátt í hennar rannsókn og voru með 500 til 599 nemendur 

voru tveir sem fengu yfir 900 þúsund krónur til bókakaupa. Þá voru átta skólar sem fengu 

700-899 þúsund krónur, fimm skólar sem fengu 500-699 þúsund krónur, tveir sem fengu 

300-499 þúsund krónur og tveir sem fengu 0-299 þúsund krónur til ráðstöfunar.  

Í grein Merga og Mason (2019) kemur fram að viðmið í fjárhagsáætlun skóla í Ástralíu 

sé 12$ -15$ á nemanda á ári. Það er um það bil 1000 - 1300 krónur á nemanda, miðað við 

gengi 6. október 2019, sem gerir 500-650 þúsund á ári miðað við 500 nemendur. 

Jafnframt kom fram að viðmiðið um eintakafjölda sem safnið ætti að bjóða uppá væri 15 

til 20 bækur á nemanda og þegar fjármagn var aukið til skólasafnanna var litið á þá aðgerð 

sem fjárfestingu í lestrarmenningu skólans. Meira fjármagn veitti tækifæri til kaupa á 

rafbókum, hljóðbókum, prentuðum bókum og að fá rithöfunda í heimsókn í skólana. Auk 

þess skapaði það tækifæri til að gera skólasafnið lesendavænna. Fjárfesting í skólasafni 

styður þannig við lestrarmenningu.  
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Til samanburðar þá gefa Samtök bókasafns- og upplýsingafræðinga í Bretlandi CILIP 

(e. Chartered Institute of Library and Information Professionals) út leiðbeiningar um 

rekstur skólasafna. Þau leggja til að lágmarksframlag sé 10£ fyrir yngri nemendur sem er 

um 1500 krónur á nemanda miðað við gengi 6. október 2019.  Það gerir um 750 þúsund 

á ári miðað við 500 nemendur og að eintakafjöldi á skólasafni sé um 10 til 13 gæðabækur 

á nemanda. Þá leggja þeir til að grisjaðar séu úreltar bækur árlega sem nemur um 10% af 

safnkostinum þannig að heildar endurnýjun verði á 10 ára fresti og framlag til bókakaupa 

verði í samræmi við það (Primary school library guidelines, 2019).  

Á Íslandi eru ekki gefnar út leiðbeiningar um fjárframlög til skólasafna en til 

samanburðar við fyrrgreindar upphæðir var gerð lausleg verðathugun á tveimur 

þýðingum á barnabókum eftir vinsæla höfunda. Gerður var verðsamanburður á verði í 

Ástralíu, Bretlandi og á Íslandi. Notast var við vefsíðu Amazon og Forlagsins þann 6. 

október 2019 og fundið verð á tveimur bókartitlum. Annars vegar The Enormous 

Crocodile  eftir Roald Dahl í íslenskri þýðingu Risastóri krókódíllinn og hins vegar The 

World’s Worst Children 3 eftir David Walliams í íslenskri þýðingu Verstu börn í heimi 3. 

Bókin The Enormous Crocodile eftir Roald Dahl, útgáfa 2016, kostar á Amazon annars 

vegar þrjú bresk pund (Amazon.co.uk, 2019-a) sem gerir um 457 krónur og hins vegar 

20,99 ástralska dollara (Amazon.com.au, 2019-a),  sem er um 1.763 krónur. Hjá Forlaginu 

er útgáfa 2019 í íslenskri þýðingu, Risastóri krókódíllinn, á 2.690 krónur (Forlagið 

bókabúð, 2019-a).  

Bókin The World’s Worst Children 3 eftir David Walliams, útgáfa 2018, kostar á 

Amazon annars vegar sjö bresk pund (Amazon.co.uk, 2019-b) sem gerir 1.067 íslenskar 

krónur og hins vegar 14 ástralska dollara (Amazon.com.au, 2019-b), sem gerir 1.176 

krónur á verðlagi 6. október 2019. Þennan sama dag var verðið hjá Forlaginu á útgáfu 

2019 í íslenskri þýðingu, Verstu börn í heimi 3, á 3.490 krónur (Forlagið bókabúð, 2019-

b). Ef setja ætti leiðbeinandi viðmið fyrir skólasöfn á Íslandi þarf að hafa í huga að bækur 

eru dýrari hér á landi en í þessum samanburðarlöndum og fjárframlög þyrftu því að vera 

hærri til skólasafnanna hér. 

Lestrarmenningu getur verið komið á sem samstarfsverkefni sem stutt væri með 

formlegri og óformlegri þátttöku margra aðila. Þar sem lestrarmenning ríkir les starfsfólk  

og vekur um leið athygli á því hvert markmiðið er. Starfsfólkið hefur hlutverk við að skapa 

jákvætt viðhorf til lestrar. Í skóla þar sem lestrarmenning ríkir er reglulegur lestur í hljóði 
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settur á stundaskrá. Þar eru stjórnendur sem styðja við lestrarmenningu með því að 

úthluta fjármagni til kaupa á skemmtilegu lesefni sem skiptir máli til að nemendur geti 

notið lestrar. Auk þess leitast skólasafnskennarinn við að fá foreldra til að styðja við 

lestarmenninguna og fá þá til að taka þátt í lestrinum (Merga og Mason, 2019). 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknar. Í næstu köflum 

verður sjónum beint að sjálfri rannsókninni, aðferðum hennar og niðurstöðum gerð skil. 
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í þessum kafla verður byrjað á að 

segja frá markmiðum og rannsóknarspurningum. Því næst undirbúningi og áskorunum 

sem snúa að rannsókninni. Að því loknu verður fjallað um rannsóknaraðferðina og sagt 

frá rannsókninni. Að lokum verður greint frá úrvinnslu gagna.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er tvíþætt annars vegar að öðlast þekkingu og skilning á 

reynslu umsjónarkennara, sérkennara og skólasafnskennara af starfsemi skólasafnsins til 

að efla læsi og lestraránægju hjá nemendum í fyrsta til fjórða bekk í grunnskóla. Hins 

vegar að afla þekkingar á því hvernig skólasöfnin geta skipulagt starfsemi sína með læsi 

og lestraránægju að leiðarljósi fyrir þennan aldurshóp. Rannsóknarspurningar eru 

eftirfarandi:  

• Hvaða reynslu hafa kennarar af notkun skólasafns við kennslu í fyrsta til fjórða 

bekk í grunnskóla?  

• Hvernig getur skólasafnið stuðlað að læsi og lestraránægju?  

Tilgangur með rannsókninni er að varpa ljósi á hvernig skólasafnið getur stuðlað að 

aukinni lestrargetu og lestraránægju nemenda í fyrsta til fjórða bekk. Ásamt því að finna 

hvaða aðferðum hægt er að beita við eflingu læsis og uppbyggingu lestrarmenningar í 

skólum. 

3.1.1 Undirbúningur og áskoranir 

Hugmyndin að þessari rannsókn hefur verið að gerjast með mér í nokkurn tíma en hún 

byggir á reynslu minni sem umsjónarkennari og skólasafnskennari. Ég hef velt fyrir mér 

því sem fram kom hjá Brynhildi Þórarinsdóttur (2011) þar sem hún talar um í grein sinni 

að skólasöfnin gegni lykilhlutverki þegar kemur að læsi og lestraránægju nemenda. Því þá 

vöknuðu hjá mér spurningar um hvernig skólasafnið geti sinnt læsi og eflt lestraránægju? 
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Hvernig best geti verið að skipuleggja starf á skólasafni sem styður við læsi og 

lestraránægju? Hvort skólasöfnin séu í raun að stuðla að læsi og lestraránægju með því 

starfi sem þar fer fram?  

Helsta áskorunin er að ég hef starfað sem kennari í grunnskólum nánast samfellt frá 

árinu 1986 og skólasafnskennari síðastliðin 14 ár og hefur sú reynsla og þekking áhrif á 

viðhorf mín gagnvart viðfangsefninu. Ég veit nú þegar mikið um efnið og hef leitast við að 

ígrunda viðhorf mín og reyna eftir fremsta megni að láta þau ekki hafa áhrif á 

viðmælendur og rannsóknina. Ég hef lagt áherslu á að finna viðmælendur sem ég hef ekki 

persónuleg tengsl við en hafa þekkingu og reynslu á þessu sviði. Fyrir valinu voru 

skólasafnskennarar sem ég kannast við úr starfi mínu en eru ekki persónulegir vinir mínir 

og umsjónarkennari, sem ég hef aldrei áður hitt og umsjónarkennari sem ég þekki úr starfi 

mínu. Sérkennararnir sem ég tók viðtal við þekki ég úr skólaumhverfinu. Þar sem ég hef 

starfað lengi sem grunnskólakennari, stjórnandi og síðar skólasafnskennari þá kannast ég 

við marga kennara og starfsfólk skólasafna.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð því með henni er hægt að 

rannsaka hvaða skilning og merkingu fólk leggur í líf sitt, athafnir sínar og aðstæður og 

læra af reynslu þess. Einnig takmarkast eigindlegar rannsóknir ekki við hugmyndir 

rannsakandans, heldur bjóða þær viðmælanda upp á að koma með innlegg, sem 

rannsakandinn hefur ekki vitneskju um, í umræðuna (Braun og Clarke, 2013). 

Rannsóknin byggir á sex einstaklingsviðtölum. Í einstaklingsviðtölunum var notast við 

hálf opin viðtöl og settur upp viðtalsrammi sem felur í sér að rannsakandi er með fyrirfram 

ákveðin atriði sem hann leitar svara við en hefur samt svigrúm fyrir þátttakendur til að 

ræða um þætti sem rannsakandinn hefur ekki gert ráð fyrir og bætir hann þá atriðum við 

eftir því sem við á (Braun og Clarke, 2013). Í viðtalsrammanum voru tillögur að opnum 

spurningum en þannig aukast líkur á að rætt sé um það efni sem snýr að markmiðum 

rannsóknarinnar. Áhersla var á að viðmælendur kæmu með það sem þeir höfðu mestan 

áhuga á að segja frá. Það hafði því engin áhrif á viðtalsrammann þegar skipt var um 

viðmælanda, til dæmis frá því að taka viðtal við viðmælanda sem hafði sértæka reynslu 

yfir í viðmælanda með víðtækari reynslu af starfi með börnum á yngsta stigi. 

Viðtalsramminn var viðmið en rannsakandi var ekki bundinn af honum. Á meðan á 
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viðtölum stóð var lögð áhersla á að reyna að hafa þægilegt andrúmsloft til að ná sem 

bestu flæði í frásögnina. Við lok viðtalsins var viðmælendum boðið að bæta við atriðum 

sem þeir vildu að kæmu fram í umræðunni. 

3.2.1 Þátttakendur  

Ákveðið var að velja þátttakendur markvisst (e. purposeful sampling) (Braun og Clarke, 

2013). Þá eru þátttakendur valdir með það í huga að þeir henti best rannsókninni. Þeir 

hafi persónulega þekkingu og reynslu á því sem á að skoða. Áhersla var lögð á að 

þátttakendur sem yrðu fyrir valinu hefðu starfað í grunnskóla á bilinu fimm til fjörutíu ár 

og gekk það eftir en starfsaldur þeirra er frá 8 til 34 ár. Það er gert til að fá fram 

mismunandi reynslu og sýn á starfi skólasafna. Viðmælendur voru konur á aldrinum 46 til 

66 ára. Ákveðið var að ræða við kennara sem sinna kennslu á yngsta stigi í fyrsta til fjórða 

bekk í grunnskólum á Norðurlandi. Rætt var við tvo umsjónarkennara, tvo 

skólasafnskennara og tvo sérkennara til að fá fram mismunandi sjónarhorn á starf 

skólasafnsins. 

Rannsóknin er ekki tilkynningaskyld og var því haft samband beint við þátttakendur í 

tölvupósti og óskað eftir heimild til að taka viðtal við þá á vinnustað, í eða utan vinnutíma. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 28. september 2018 til 6. júní 2019 og fóru fram í skólum 

sem eru vinnustaðir viðmælenda. Þau voru mislöng, frá 20 mínútum til 68 mínútna en 

upptökurnar eru samanlagt fjórar klukkustundir og tvær mínútur.  

Þátttakendum eru gefin dulnefni til að koma í veg fyrir að hægt sé að bera kennsl á 

þá í skrifunum. Ásamt dulnefninu er eingöngu greint frá starfi þeirra til að koma í veg fyrir 

að hægt sé að rekja svörin til þeirra. Nöfn þátttakenda eru: Steingerður Gunnarsdóttir og 

Aðalheiður Finnsdóttir skólasafnskennarar, Herdís Jónsdóttir og Gunnhildur 

Jóhannesdóttir umsjónarkennarar, Jófríður Sveinsdóttir og Vilhelmína Kristjánsdóttir 

sérkennarar. 

Þátttakendum var heitið trúnaði og nafnleynd. Einnig var óskað eftir heimild til að 

hafa samband aftur við þá ef einhverjar spurningar kæmu upp við úrvinnslu viðtalanna. 

Allir þátttakendur tóku vel í það.  

3.2.2 Úrvinnsla og aðferð  

Viðtölin voru öll hljóðrituð á síma en það gerir rannsakanda kleift að skrá hjá sér meira en 

hann getur lagt á minnið (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Samdægurs og daginn eftir 
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var hljóðritið skráð niður í tölvu ásamt athugasemdum rannsakanda. Samhliða voru 

skráðar niður þær athugasemdir rannsakanda sem komu upp á meðan á viðtalinu stóð og 

nákvæmar lýsingar á starfsumhverfi viðmælenda en viðtölin voru öll tekin upp á 

vinnustað þeirra. 

Greiningarferlið fór fram með aðferðum grundaðrar kenningar. Þessi aðferð var 

notuð til að auka gæði niðurstaðnanna. Notast var við opna kóðun þegar viðtölin voru 

kóðuð daginn eftir að þau voru skráð niður í tölvu. Í upphafi, við öll viðtölin, var notast við 

upphafskóðun (Charmaz, 2014), þá eru gögnin lesin línu fyrir línu og skrifað á 

vettvangsnótublöð þau kóð sem finnast. Eftir það voru gögnin tekin og farið markvisst yfir 

þau. Þau lesin yfir aftur línu fyrir línu og skráð jafnóðum kóðin ásamt athugasemdum á 

greiningarblöð í tölvu. Gerður var listi með því að setja saman það sem var með sömu kóð 

og gætt þess að láta fylgja úr hvaða viðtali upplýsingarnar komu og á hvaða blaðsíðu þær 

voru, til að geta farið aftur í gögnin og skoðað betur. Þegar búið var að setja upplýsingar 

úr vettvangsnótunum upp eftir kóðum á greiningarblöð, var hægt að prenta þau út og 

klippa niður og fá þannig betri yfirsýn yfir hvaða kóð tengdust og raða þeim saman. Á 

þessu stigi komu lykilþemu betur í ljós. Að lokum voru öll viðtölin lesin yfir aftur og þá 

notuð markviss kóðun til að skoða betur kóðin sem stóðu upp úr og kanna hvort nokkuð 

hefði yfirsést í fyrri viðtölum sem kom fram í þeim seinni. Einnig var borin saman 

orðanotkun, því fólk notar stundum mismunandi orð yfir sama hlutinn. Þá var  líka skoðað 

hvaða upplifun birtist aftur og aftur í viðtölunum, hvað gleður, truflar eða angrar í 

tengslum við samstarf skólasafna við kennara og nemendur í fyrsta til fjórða bekk 

grunnskóla. 

Allt frá upphafi hafa verið rituð greiningarblöð og skráð niður kóð, hvort sem reiknað 

var með að þau nýttust eða ekki. Það kemur sér vel því kóð sem talin voru léttvæg í byrjun 

gáfu nýja sýn á viðfangsefni, sem í upphafi var talið að tengdust ekki. Þannig var hægt að 

teikna upp tengsl á milli ólíkra flokka.  

Vegna þess að þetta er eigindleg rannsókn þá er ekki hægt að alhæfa út frá henni. 

Hún endurspeglar eingöngu skilning og reynslu þeirra sem viðtöl voru tekin við og veitir 

innsýn í það starf sem fram fer í þeim skólum sem þeir starfa í á Norðurlandi.  
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4 Helstu niðurstöður 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru settar fram 

í tveimur hlutum. Annars vegar niðurstöður varðandi þjónustu skólasafnsins og hins vegar 

starfið í kennslustofunni. Varðandi þjónustu skólasafnsins þá verður fjallað um hvernig 

þjónustu skólasöfnin bjóða nemendum og kennurum í fyrsta til fjórða bekk. Auk þess 

verður fjallað um hvernig skólasöfnin stuðla að læsi og lestraránægju. Í kaflanum um 

starfið í kennslustofunni verður fjallað um hvernig kennarar nýta gögn skólasafnsins við 

kennslu og til að stuðla að lestri til ánægju. Hafa þarf í huga að niðurstöðurnar eru 

vísbendingar um hvað gert er í skólunum sem viðmælendur starfa í og því ekki tæmandi 

yfir það sem gert er. 

4.1 Þjónusta skólasafns 

Í þessum hluta verður fjallað um þjónustu skólasafnsins með tilliti til þess hvernig hún 

nýtist nemendum og kennurum. Greint verður frá aðgengi að lesefni, safnkennslu og 

sögustundum, höfundaheimsóknum, lesefni, bókmenntaþemum og lestrarhvatningar-

verkefnum. 

4.1.1 Opnunartími 

Opnunartími skólasafnanna er mismunandi og hvernig útlánum er háttað. Söfnin eru frá 

því að vera með fasta útlánatíma á morgnana yfir í að hafa opið allan skóladaginn eftir því 

sem við verður komið. Aðalheiður Finnsdóttir orðaði það þannig:  

Það er alltaf opið þegar ég er hérna, ef ég er ekki að kenna, en aðal útlánatíminn er í 

fyrstu tveimur kennslustundunum á morgnana, það er fastur útlánatími en svo er... 

alltaf lestrarstund,... fyrstu tuttugu mínúturnar á morgnana, ég held að það sé 

almenn regla hér... svo er bara alltaf opið... og þá oft hringt á undan.  

Steingerður Gunnarsdóttir talaði um að í þeim skóla sem hún starfar í væru notuð 

merki fyrir fyrsta til áttunda bekk til að stýra aðgengi að safninu. Þá væri fyrirkomulagið 

þannig að hver kennslustofa hefur yfir að ráða fimm merkjum sem kennari úthlutar til 
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nemenda þegar þeir þurfa að fara á skólasafnið. Þetta er gert til að stýra því hversu margir 

koma á skólasafnið í einu og koma þannig í veg fyrir örtröð á safninu. 

4.1.2 Lestrarstundir 

Skólarnir sem viðmælendur mínir starfa í eiga það sameiginlegt að í þeim fá nemendur 

lestrarstund í upphafi dags. Aðalheiður Finnsdóttir og Herdís Jónsdóttir tala um að 

lestrarstundir séu fyrstu 20 mínúturnar á morgnana í þeim skólum sem þær starfa í. 

Jófríður Sveinsdóttir talar um að lestrarstund hjá fyrsta bekk sé um tíu mínútur en lengri 

hjá eldri bekkjunum eða tuttugu mínútur. Þá sagði Aðalheiður að reynt sé að beina 

nemendum á skólasafnið á þessum tíma:  

...það eru þessir fyrstu tveir tímar á morgnana, sérstaklega fyrsti tíminn sem er 

alveg... það er yfirleitt alveg vitlaust að gera... af því að þau eru að sækja sér... og 

ætla að nýta þessa yndislestrarstund... sem að mér finnst ofsalega fallegur siður. ...Að 

byrja daginn á yndislestri... byrja daginn með góðri bók... fara hægt inn í daginn og 

eiga smá stund með sjálfri sér. 

4.1.3 Bekkjarbókasafn 

Jófríður talaði um að bækurnar sem nemendur velja þurfi að hæfa lestrargetu þeirra. Þess 

vegna völdu kennarar í skólanum sem hún starfar í að fá lánaðar bækur á bókasafninu til 

að hafa í stofunni sem bekkjarbókasafn. Því á þann hátt telja þeir sig geta betur stýrt því 

hvaða bækur nemendur velja.  

Það má náttúrulega bara ekki vera of þungt en málið er bara að ef þau fara á 

bókasafnið að velja sér bækur þá þarf einhver að fara með þeim sem veit hvar þau 

eru stödd í lestri og getur hjálpað þeim. Oft eru þau að koma með allt of þungar 

bækur og ráða ekkert við þær því þau eru oft að velja bara eins og bekkjarfélagarnir. 

...Þegar við förum á bókasafnið og veljum fyrir árganginn þá reynum við að velja 

bækur, bæði fyrir lengra komna og þá sem eru rétt að byrja eða stíga sín fyrstu skref.  

Einnig talaði Jófríður um að bjóða þurfi nemendum upp á val „svo þegar þau eru að 

velja bækur sem þau ráða ekki við og þá verður þetta bara erfitt... en við reynum oft með 

lestrarbækur að bjóða smá val“. 

Hjá Aðalheiði kom fram að bekkjarbókasöfn eru í fyrsta til fjórða bekk í skólunum sem 

hún starfar í en það vanti að skipta oftar um bækur í þeim „Mér finnst þau ekki nógu 

dugleg að skipta. Ég þarf alltaf að reka á eftir kennurunum... að skipta bókunum út til að 

fá flæði í hillurnar“. Sama kom fram hjá Jófríði en hún sagði:  
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Það mega ekki vera of lengi sömu bækurnar... en svo getur maður kannski tekið þær 

aftur eftir einhvern smá tíma.  Þá eru þær kannski eins og nýjar fyrir börnunum... og 

þeim farið fram í lestri. Áður voru þau kannski bara að skoða bækur en síðar geta þau 

farið að lesa þær. 

Gunnhildur talaði hins vegar um að hún færi stundum með allan bekkinn á skólasafnið 

og leyfði þá hverjum nemanda að velja eina til tvær bækur til að hafa í 

bekkjarbókasafninu. Fram kom hjá henni að börnunum finnst það skemmtilegt og þau 

lesa og skoða frekar bækurnar sem þau velja sjálf til að hafa í stofunni.   

4.1.4 Aðgengi að skólasafni í upphafi skólagöngu í fyrsta bekk 

Samkvæmt viðmælendum er mismunandi hvernig og hvenær fyrstu bekkingar byrja að 

koma á safnið. Hjá Steingerði hefja fyrstu bekkingar notkun á safninu strax í byrjun 

skólaárs. Þá koma þeir sem hópur úr einni stofu í einu ásamt kennara. Þegar mánuður er 

liðinn af skólaárinu koma nemendur sjálfir, einn og einn á safnið. Þá geta þeir fengið 

lánaða eina bók til að geyma og hafa aðgengilega í skúffu í kennslustofunni og síðan um 

áramót þá fá þeir lánaða eina bók til lestrar í kennslustofu og eina bók til að taka með sér 

heim. 

Vilhelmína Kristjánsdóttir talaði um að það sé gott fyrir nemendur að fara á 

skólasafnið og velja bækur:  

...við leyfum þeim að velja... og þau geta valið til að taka heim. Það er mjög fínt. Þau 

þurfa að lesa meira heldur en bara það sem við erum að skammta þeim ef vel á að 

vera... þá eru þau jafnvel líka að velja bækur til að láta lesa fyrir sig og allavega. Það 

er gott og blessað... eykur orðaforða og gæðastund með þeim sem les.  

Jófríður Sveinsdóttir sagði að í skólanum sem hún starfar í hafa fyrstu bekkingar ekki 

farið á safnið í vetur. Þess í stað hafa þeir notað bekkjarbókasafn. Hún orðaði það þannig: 

„Fyrsti bekkur hefur ekki fengið að fara á bókasafnið í vetur sem er synd... við sækjum... 

kannski þrjátíu til fjörutíu bækur eða eitthvað sem við höfum í stofunni og svo svissum við 

á milli stofa“. 

Þá kom fram hjá Jófríði að mikilvægt sé fyrir nemendur að fá að fara á skólasafnið:  

... þau sem hafa náð tökum á lestrinum fái að velja sér bækur. ...það er náttúrulega 

voðalega spennandi að fá að fara á bókasafnið og velja sér bækur... og þú veist við 

viljum hafa þetta hvetjandi... kenna þeim að umgangast bækur og fara vel með þær. 
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4.1.5 Bókaval 

Vilhelmína talaði um að gott sé að hafa í huga þumalputtareglu um orðafjölda á blaðsíðu 

þegar bók er valin:  

...mér fannst það svolítið gott. Að hafa á bak við eyrað að maður þarf ekki að skilja 

hvert einasta orð á blaðsíðu en ekki of mörg... þá gefstu bara upp og það verður svo 

leiðinlegt... ...þegar maður les eitthvað ... og skilur bara brot. Þá er maður náttúrulega 

farin að fjara svolítið út. 

Hjá Steingerði og Aðalheiði kom fram að nemendur eigi það til að rápa á skólasafnið 

og velja stuttar bækur. Aðalheiður talar um:  

Þau eru stundum að sækja í það að velja eitthvað sem þau eru fljót með, bara renna 

í gegnum og geta þá komið aftur. Mér finnst það ekkert sniðugt... þau eru nógu 

óþolinmóð fyrir... það þarf að kenna þeim úthald. 

4.1.6 Safnkennsla og viðfangsefni 

Í safnkennslu koma nemendur á bókasafnið í sögustund og verkefnavinnu. Kennslan og 

sögustundirnar eru mismunandi eftir söfnum. Þannig er hjá Steingerði að þegar eingöngu 

er unnið með skáldsögu eru nemendur í 30 mínútur á safninu en ef unnið er bæði með 

skáldsögur og fræðitexta þá eru þeir í 60 mínútur. Hjá Aðalheiði eru sögustundirnar alltaf 

40 mínútur. Sögustundir gegna mikilvægu hlutverki bæði fyrir læs og ólæs börn. Þær auka 

orðaforða, stuðla að aukinni máltilfinningu og víkka sjóndeildarhring áheyrenda. Þær 

gegna því mikilvægu hlutverki í máluppeldi barna (Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur 

Helgadóttir, 1993). 

Mismunandi aðferðir eru notaðar í sögustundum. Leiklesið er fyrir nemendur til að 

ná til þeirra, ýmist fá þeir að sjá myndirnar eða ekki og stundum eru öll skynfæri virkjuð 

þegar lesið er. Þá eru nemendur undirbúnir og þeir beðnir um að taka eftir hvernig bragð, 

lykt, hljóð og hvernig allt lítur út, sjá fyrir sér litina, hvernig fólkið lítur út og húsin. 

Nemendur hafa lokuð augun á meðan þeir hlusta á söguna. Þessa aðferð notar Aðalheiður 

til dæmis þegar hún les smásöguna Rauðhetta og úlfurinn, amman, kennarinn og litla gula 

hænan eftir Eirík Brynjólfsson fyrir fjórða bekk. Í þeirri sögu er ævintýrum fléttað saman. 

Einnig er lesið fyrir nemendur og sögurnar notaðar sem  kveikjur fyrir áframhaldandi 

vinnu með þær en stundum eru bara umræður um þær. Steingerður og Aðalheiður lesa 

sögur fyrir nemendur, eru með umræður og stundum tengja þær vinnu með fræðitexta 

og önnur verkefni við sögurnar. Þegar Aðalheiður fjallar um íslensku húsdýrin les hún til 



46 

dæmis bókina Heitur snúður með glassúr eftir Gunnstein Ólafsson og vinnur þá líka með 

fræðibækur. Í sögustundum eru líka tekin fyrir málefni líðandi stundar og lesið um þau til 

dæmis þegar það er eldgos á Íslandi eða hvalir við ströndina.  

Sérstakar sögustundir sem eru jafnframt bókakynningar eru á sumum söfnum fyrir 

jólin til dæmis hjá Aðalheiði og Steingerði. Allir bekkir koma þá á safnið í jólasögustund. 

Byrjað er á lestrinum í kringum fyrsta desember. Umsjónarkennurum er þá boðið að skrifa 

sinn bekk á stundatöflu og lögð áhersla á að þeir komi með bekknum til að hlusta og fá 

kynningu á nýju bókunum. Í desember er því engin kennsla á safninu eingöngu 

sögustundir og bókakynningar. Áður en sögustundirnar hefjast er búið að taka til bækur 

sem henta fyrir aldurshópinn. Sögustundirnar ganga þannig fyrir sig að lesnir eru 

spennandi kaflar upp úr þrem til fjórum bókum, þær kynntar og boðið upp á piparkökur 

við kertaljós. Síðan eru bækurnar hafðar til sýnis á safninu út desember og lánaðar í 

janúar. Þær líta á þessar stundir sem ómissandi þátt í starfinu. Steingerður sagði: „Ég get 

bara ekki hugsað mér að sleppa þessum kynningum“. Aðalheiður lýsti upplifun sinni 

þannig: „mér finnst þetta bara skemmtilegasti parturinn af árinu vegna þess að þá er 

maður að kveikja einhverja neista...“.    

4.1.7 Höfundaheimsóknir 

Höfundar koma í heimsóknir í skólana og lesa upp úr verkum sínum fyrir nemendur. 

Jófríður  talar um að það sé: „Gaman að lesa bók og fá síðan höfundinn í heimsókn“. Allir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi slíkra heimsókna við lestrarhvatningu. Eins og 

Steingerður sagði: 

...en þeir eru með stútfulla salina hérna inni... 200 krakka... og það má heyra saumnál 

detta. Þannig að þetta skilar sér þarna í auknum lestri. Þannig er pínu... svona 

grætilegt að ekki sé hægt að gera meira af þessu... en svo er líka spurning hversu oft 

er hæfilegt? Ég held það sé líka hægt að ofgera.  

Í máli viðmælenda kom fram að rithöfundar nái vel til nemenda og heimsóknir þeirra 

verði til þess að nemendur lesa frekar bækur eftir þá og jafnvel bækur sem þeir hefðu ekki 

valið annars. Steingerður talar líka um að hægt sé að nota fleiri leiðir við að fá höfunda í 

heimsókn: „En svo getur maður kannski notað Skype meira“. „...þetta voru annar til fjórði 

bekkur minnir mig“. Þá er hægt að undirbúa nemendur með spurningar til dæmis tvær til 

þrjár spurningar úr hverjum bekk. Því mikilvægt er að hafa tilbúnar spurningar til að spyrja 
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höfundinn þegar nemendur hitta hann á Skype og að leyfa öllum bekkjum að koma með 

spurningar og nýta tímann vel. 

Heimsóknir rithöfunda í skólana krefjast annars vegar skipulags og hins vegar þarf að 

greiða fyrir þær. Eins og fram kom hjá Steingerði: „Við þurfum að skipuleggja þetta innan 

skólanna hérna á svæðinu og það er bara heljarinnar vinna. Þetta er líka orðið nokkuð 

dýrt finnst okkur“.  

4.1.8 Lesefni fyrir nemendur 

Þegar kemur að lesefni fyrir nemendur þá sagði Jófríður: „það er mikilvægt að hafa gott 

bókasafn og fjölbreytt í skólanum... til að koma til móts við sem flesta nemendur, bæði 

myndasögur og... hérna bækur og fræðibækur“.  

Steingerður og Aðalheiður voru sammála um að Jónsa og Binnu bækurnar eftir Sally 

Rippin væru mjög vinsælar og Steingerður sagði: „Það næst alltaf góð saga þó bókin sé 

ekki löng. Stórt og gott letur“. „Mjög góðar sögur“. Aðalheiður sagði: „...stjórnendur létu 

kaupa heilt sett af Jónsa og Binnu bókunum til að hafa inni í stofum í bekkjarbókasöfnum“.  

Viðmælendur töluðu um að það sem einkenndi bækur sem vantar á skólasöfnin væri 

að þær væru “spennandi“, „fyndnar“, „skemmtilegar“ og „klassískar. Þá sagði 

Steingerður:  

Þegar fyrsti bekkur kom í fyrsta sinn í haust... já, þá fór svona allavega helmingurinn 

af strákunum út með fótboltabækur. Það er bara gott, já, bara áhugi á bókum. ...Já 

ég held að það sé farið að hugsa meira um þá, þeir vilja meiri spennu... en mér finnst 

samt alltaf vanta fleiri spennubækur... sem eru fyndnar. ...Það er alveg örugg 

uppskrift.  

Þó svo að það vanti spennubækur þá nefndi Steingerður dæmi um nýlega útgefnar 

spennubækur fyrir yngsta stig: „Bækurnar eftir Jenný Kolsöe eru virkilega góðar 

spennusögur og bækurnar um Höllu og Pétur. ... Þær eru svolítið lengi af stað, fyrri bókin 

en hún verður mjög spennandi í lokin. Lesa áfram...“. Þannig verður spennandi að sækja 

næstu bók til að vita meira. Einnig kom fram hjá Steingerði að börnin vilja líka bækur sem 

þau geta speglað sig í: „Bækurnar eftir Birgittu Haukdal sem fjalla um daglegt líf eru 

vinsælar... af því þau þurfa líka bækur um sitt líf, þó það sé gott að lesa líka fantasíur“.  

Steingerður, Herdís og Aðalheiður töluðu allar um að gamlar bækur væru vinsælar, 

meðal annars bókin Gúmmí Tarsan sem kom fyrst út á íslensku árið 1978 eða fyrir meira 

en 40 árum síðan og þykir skemmtileg nestissaga. Einnig nefndu þær bækur Astridar 
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Lindgren, Emil í Kattholti sem kom fyrst út á íslensku árið 1965 eða fyrir 54 árum síðan. 

Þá kom einnig fram að krakkarnir hefðu gaman af ævintýrum Hans Christian Andersen 

sem nálgast að vera 200 ára gömul. Dæmi um slík ævintýri sem notuð eru til upplestrar 

eru Ljóti andarunginn, Næturgalinn og Pabbi veit hvað hann syngur. 

Fjármagn vantar til skólasafnanna sem virkar hamlandi á starfsemi þeirra. Það kemur 

í veg fyrir að söfnin geti boðið upp á nýtt og fjölbreytt lesefni. Einnig þurfa þau að halda í 

slitnar bækur eða eins og Steingerður sagði: „við tökum eftir að um leið og fer að sjá 

verulega á bókinni, þá hættir hún í útláni ....nema Kiddi klaufi ... eða einhverjar... en mjög 

vinsælar bækur eru teknar þrátt fyrir að vera ansi ljótar“. Þegar kemur að fjármagninu þá 

talar hún um: „Það er þetta peningavesen“. „Ég fæ kannski um 700 þúsund núna, þannig 

að núna loksins er ég að jafna hrunið... sem sagt veturinn 2007-2008 fékk ég 700 þúsund, 

þannig að það eru tíu ár“. Í þessum skóla eru í kringum 500 nemendur sem eru þá um 

1400 krónur á nemanda á ári sem safnið fær úthlutað. 

4.1.9 Bókmenntaþemu 

Stór bókmenntaþemu eru unnin annað hvert ár í skólunum. Þriggja daga þemu annars 

vegar þar sem unnið er með bækur eftir ákveðinn höfund og hins vegar eru allir að vinna 

með fyrirfram ákveðna bók. Slík verkefni krefjast mikillar samvinnu og skipulagsvinnu á 

milli árganga. 

Steingerður talaði um að þegar unnið er með bækur eftir íslenska rithöfunda þykir 

spennandi að fá höfundana í heimsókn en ekki er alltaf hægt að fá þá á staðinn. Það hefur 

verið leyst með því að fá rithöfunda til að ræða við nemendur í gegnum netið á Skype. 

Undirbúningur fer þannig fram að hver bekkur býr til þrjár spurningar til að leggja fyrir 

rithöfundinn. Nemendur mættu síðan saman á sal, á fyrirfram ákveðnum tíma, þar sem 

rithöfundurinn birtist á stórum skjá og svaraði spurningunum sem fyrir hann voru lagðar. 

„Bara í salnum að tala við börnin og gekk ótrúlega vel“. Mikil aukning á útlánum á 

bókunum eftir höfundinn“ sagði Steingerður.  

  Herdís nefndi dæmi um stórt þriggja daga bókmennaþema þar sem unnið var út 

frá ákveðinni bók. Þegar slík verkefni eru tekin fyrir er samvinna á milli árganga og allir 

vinna með sömu söguna í tvær vikur. Samvinnan brýtur upp starfið, því þá er unnið á 

ýmsum stöðum og vinnan flæðir um kennslustofur og ganga. Allir árgangarnir saman fyrsti 

til þriðji bekkur eða fyrsti til fjórði bekkur í samkennslu. Verkefnin eftir nemendur eru 
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síðan hengd upp á ganga um allan skólann. Eins og Herdís sagði: „Þetta brýtur svo mikið 

upp... stundum vorum við að vinna frammi á gangi, allir árgangarnir. Það var svo gaman“. 

Minni bókmenntaþemu eru afmörkuð við færri árganga til dæmis geta tveir árgangar 

tekið sig saman og verið með sjóræningjaþema.  

Þá töluðu Herdís og Steingerður um að stórir bekkir þar sem álag væri mikið og 

stundatöflur komi í veg fyrir að hægt sé að vinna ýmis verkefni. Eins og Herdís sagði:  

Það er mikil hreyfing á nemendum yfir veturinn sem hefur mikil áhrif á 

bekkjastærðir... en þeir verða stundum allt of stórir. Því verða stundum mikil þrengsli 

innan húsnæðisins sem takmarkar slíka vinnu. ...Já, við höfum ekki gert mikið af því 

að vera með sérstök bókmenntaþemu, ...það er bara stundum að töflurnar bjóða 

ekki upp á það einhvern veginn... En við höfum reyndar ekki skoðað það núna... það 

væri gaman... .  

Eins og fram kemur þá krefst slík vinna samvinnu á milli margra árganga sem krefst 

mikillar skipulagsvinnu. Kennarar þurfa að bæta þeim undirbúningi ofan á aðra 

undirbúningsvinnu sem þeir eru með en það getur verið erfitt að finna tíma fyrir hana. 

Herdís lagði áherslu á að henni finnst slík þemavinna vera skemmtileg vinna eða eins og 

hún sagði: „Þegar ég er að rifja þetta upp núna þá dauðlangar mig að gera þetta aftur“.  

4.1.10 Lestrarhvatningarverkefni 

Skólarnir eru með lestrarhvatningarverkefni sem eru mismundandi. Ein tegund af slíkum 

verkefnum er Disneylestur á skólasafni. Á þessu skólaári var Steingerður til dæmis með 

slíkan lestur á haustönn. Þá var nemendum í fyrsta til þriðja bekk frjálst að taka þátt. Þessi 

lestur gengur þannig fyrir sig að safnað er saman léttum og erfiðum bókum sem hafa 

ákveðið þema í þessu tilviki Disneybækur. Nemendur velja sér og lesa fimm bækur og skrá 

á miða sem þeir skila til skólasafnskennara. 

Einnig kom fram hjá Steingerði og Gunnhildi að í desember væri nemendum boðið 

upp á Jólalestur í þeim skólum sem þær starfa í. Þá velja nemendur og lesa fjórar til fimm 

jólabækur, skrá þær á miða og skila til skólasafnsins. Lestrarhvatningin er studd með 

verðlaunum ýmist í formi mynda af sögupersónum úr bókum, bókamerkja og 

viðurkenningarskjala ásamt hrósi. Hjá Steingerði er þessi lestrarhvatning eingöngu í boði 

fyrir annan bekk og þar fá nemendur líka verkefni til að leysa. Hjá Gunnhildi er þessi 

lestrarhvatning í boði fyrir alla nemendur skólans sem vilja taka þátt. Vilhelmína talar um 

að Jólalestur og Sjóræningjalestur sem eru eins uppbyggðir veki upp lestraráhuga hjá 
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nemendum. Eins og hún sagði: „svo er gott að taka sjóræningja, ...jólaþema eins og hefur 

verið gert á skólasafninu. Maður sér alveg að þetta kveikir í þeim“.  

Samkvæmt Steingerði er það sem kemur í veg fyrir að hægt sé að bjóða upp á slík 

þematengd lestrarhvatningarverkefni er skortur á bókum og stórir árgangar sem þurfa að 

komast á safnið á sama tíma. 

Vilhelmína talar um að skólasafnskennari geti stutt við lestur með því að fara í 

kennslustofur og kynna nýjar bækur: „... fara inn í bekkina og kynna nýjar bækur... sko 

það kveikir svolítið í þeim“. 

4.2 Starfið í kennslustofunni 

Í þessum hluta verður fjallað um starfið í kennslustofunni með tilliti til þess hvernig 

kennarar nýta gögn skólasafnsins til að stuðla að lestri til ánægju. Fjallað verður um 

hvernig kennarar nota bækur af skólasafninu með kennsluaðferðinni Byrjendalæsi, fyrir 

lestur í nestistímum, við ánægjulestur og lestrarhvatningarverkefni. Einnig verður fjallað 

um samstarf við skólasafnið. 

4.2.1 Kennsluaðferðin Byrjendalæsi 

Steingerður talaði um að Byrjendalæsiskennsluaðferðin sé oftast notuð í fyrsta til þriðja 

bekk en stundum fjórða bekk líka. Þá eru lesnar sögur og alltaf unnið með orðaforða. 

Vilhelmína og Aðalheiður sögðu frá því að kennarar noti til dæmis bókina 

Skordýraþjónusta Málfríðar eftir Sigrúnu Eldjárn til að fjalla um smádýr. Gunnhildur talaði 

um að í tengslum við sögurnar samþætti hún lestur, náttúrufræði, söng og skapandi 

verkefnavinnu. 

Herdís og Vilhelmína lýstu hvernig kennsluaðferðin virkar. Þær töluðu um að í 

Byrjendalæsi væri ferlið þannig að bók er valin og unnið út frá henni í eina, tvær til þrjár 

vikur eftir því hvað unnið er með: ævintýri, sögur, ljóð og/eða fræðirit. Orð eru lögð inn, 

unnið með inntak og efni bókarinnar, útbúin ýmis verkefni í tengslum við bókina. Unnin 

eru fjölbreytt verkefni í stöðvavinnu og spil búin til þar sem notaður er orðaforði úr 

bókinni. Byrjað er á að vinna með orð, áframhaldandi vinna með þau í stöðvavinnu, 

ritunarverkefni í tengslum við þau, unninn söguvegur, rifjað upp efni bókarinnar, hvað 

gerðist fyrst, hvað kemur svo og hvernig endar þetta eða gert framhald af sögunni, hvað 

gæti gerst næst? Alltaf er unnið með söguna og orðaforðann. Dæmi um þá vinnu er 

hvernig unnið er með ævintýrið um Öskubusku þar sem nemendur klippa út kastala í A3 
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kartonpappír sem búið er að brjóta saman í miðju þannig að hann geti staðið og verið 

opinn og það sést innan í hann. Síðan semja nemendur framhald við Öskubuskusöguna 

og setja inn í kastalann. Einnig vinna þeir eitthvað tjáningartengt, sumir leika eða búa til 

lista, til dæmis gera gjafalista ef einhver á afmæli í sögunni. Verkefni á stærð við 

Öskubuskuævintýrið tekur tvær vikur. 

Kennari getur haft mikil áhrif á nemendur og vakið áhuga þeirra þegar hann les. Því 

er mikilvægt að hann velji bækur sem fjalla um margvísleg málefni. Eins og fram kom hjá 

Gunnhildi: 

Einu sinni kom ég með steina og steingervinga til að sýna þeim... og þá hurfu allt í 

einu allar steina og steingervingabækur af safninu. Maður getur haft svo mikil áhrif 

á svona... Maður hefur mikil áhrif og verður að passa sig að það verði ekki allir 

jarðfræðingar.  

4.2.1.1 Lesefni fyrir Byrjendalæsi 

Herdís sagði frá því að í skólanum sem hún starfar í sé teymi sem vinnur að skipulagi 

varðandi hvaða bækur og þemu eru tekin fyrir í hverjum árgangi. Ákveðið er hvaða bækur 

eru teknar fyrir en gefið svigrúm til að vinna með nýjar bækur.  

Við festum ákveðnar bækur við hvern árgang en við ætlum alltaf að hafa svigrúm til 

þess að vinna með nýjar bækur... ...Við ætlum alltaf að búa til nýjar áætlanir með 

nýjum bókum... Þannig að það séu líka að koma inn einhverjar nýjar bækur...  svona 

sem eru skemmtilegar, klassískar og góðar.  

Bókunum er raðað niður til að koma í veg fyrir skörun. Þetta er í samræmi við það 

sem Vilhelmína sagði: „Það eru ákveðnar bækur sem eru gegnum gangandi og núna erum 

við með skema... yfir hvaða bækur voru lesnar“. Námsgreinar eru síðan samþættar inn í 

þemun með íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði og stærðfræði.  

Vilhelmína sagði frá því að í Byrjendalæsi séu bækurnar Komdu og skoðaðu sem 

gefnar eru út af Menntamálastofnun notaðar: „mér finnst skemmtilegast þegar við getum 

tekið sögubók með... þannig að maður getur aðeins lífgað upp á fræðitextann“. Dæmi um 

vinnu í 1. bekk er vinna með lífsleikni, umhverfisvernd og smádýr. Skáldrit sem notuð eru 

til að styðja við slíka vinnu eru: Vikkala Sól og hamingjukrúsin eftir Kristínu Margréti 

Kristmannsdóttur, Rusladrekinn eftir Bergljótu Arnalds og Skordýraþjónusta Málfríðar 

eftir Sigrúnu Eldjárn. Steingerður og Vilhelmína töluðu um að í öðrum bekk sé til dæmis 

unnið með þemað hafið. Þá er bókin Gummi fer á veiðar með afa eftir Dagbjörtu 
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Ásgeirsdóttur lesin. Þá nefndi Herdís að notuð væri bókin Tóta og tíminn eftir Bergljótu 

Arnalds til að kenna á klukkuna og árstíðirnar. 

Auk þess töluðu Jófríður og Herdís um að bækur væru notaðar til að vinna með 

ákveðna þætti í tengslum við hegðun og þá fléttað inn í Byrjendalæsið. Þá væri unnið til 

dæmis með framkomu, vináttu og einelti. Ein af þeim bókum sem notuð hefur verið í það 

er bókin Birta brött og bleik eftir Belindu Theriault. Eins og Herdís sagði: „...köttinn Birtu... 

öðruvísi köttur... þá ef það koma upp vandamál í bekkjum... maður finnur að mórallinn er 

ekki góður... þá einmitt grípur maður í eitthvað svona... þá tökum við það í gegnum 

Byrjendalæsið... og tengjum það“.  

Steingerður og Herdís sögðu frá því að það vanti góðar og sígildar bækur sem nýtast 

vel í Byrjendalæsisvinnu. Sumar af þeim bókum sem kennarar vilja nota eru orðnar 

gamlar, hálf ónýtar eða ófáanlegar og kannski bara eitt eða ekkert eintak til á 

skólasafninu. Þeir vilja samt vinna með þessar bækur þrátt fyrir að þær séu ófáanlegar í 

verslunum og hjá bókaútgefendum. Eins og Herdís sagði:  

Þessar gömlu góðu... bækur sem mann langar kannski að vinna með... svo ferðu að 

leita að þeim. Þá eru þær ekki til lengur. Mér finnst það bara svo mikil synd að maður 

geti ekki náð í gamlar góðar bækur.... þá eru þær bara ekkert seldar lengur. ...Því 

góðar bækur eru alltaf góðar bækur. 

4.2.2 Nestissögur 

Viðmælendur voru sammála um að lesið væri í nestistímum í skólanum. Jófríður sagði að 

stundum væri hlustað á hljóðbók í nestistímanum því nemendur þurfa stundum mikla 

aðstoð frá kennaranum:  

Í fyrsta bekk fer mikill tími í aðstoð í nestinu. Skera niður ávexti, hjálpa þeim að 

opna... ...Mér finnst miklu skemmtilegra að lesa fyrir þau heldur en að leyfa þeim að 

hlusta...  þó það sé gott að gera þetta allt í bland.  

Einnig kom fram hjá viðmælendum að framhaldssögur eru lesnar í nestistímunum til 

að auka orðaforða nemenda. Herdís sagði:  

Já við erum að lesa framhaldssögur... við ræðum orð, alltaf að stoppa og spekúlera 

annað slagið... allavegana inn á milli... Ég skrifa reyndar upp á töflu, bara til að bera 

saman, hérna... mörg orð yfir sama hlutinn. Þetta var dálítið skemmtilegt.  

Herdís talaði um að hún læsi alltaf í nestistímanum: 
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Já, já, já við lesum alltaf í nestinu... ég var nú til dæmis að lesa Gúmmí Tarsan. Þeim 

fannst hún rosalega skemmtileg. Gamla góða Gúmmí Tarsan. ...Þeim fannst hún 

rosalega skemmtileg, mjög áhugasöm... og svo var ég nú að lesa Frans, þeim finnst 

hann alltaf skemmtilegur.... og David Walliams bækurnar þær hafa nú verið dálítið 

vinsælar, ég er ekki farin að lesa þær fyrir þau... en hérna, þeim finnst þær mjög 

skemmtilegar. ...Rottuborgarinn og hérna... já, Amma glæpon...  ég las þær fyrir 

fjórða bekk þegar ég var með hann seinast... Rottuborgarinn... ógeðsleg... þeim finnst 

hún samt skemmtileg. 

Í skólanum sem Aðalheiður starfar við er lestur í nestistímum hluti af formlegri 

kennslu. Þar er um að ræða stýrða bókmenntakennslu hjá kennarateymi í fjórða bekk en 

þeir hafa notað þessa aðferð frá því þeir byrjuðu með hópinn í fyrsta bekk. Þeir vinna 

þetta þannig að þeir hleypa ekki nemendum á skólasafnið fyrr en þeir hafa náð ákveðinni 

færni í lestri en eru hins vegar með öflugt bekkjarbókasafn. Bækurnar í 

bekkjarbókasafninu eru merktar eftir þyngdarstigi, gulur, rauður, græn og blár. 

Kennararnir fá bækur lánaðar á skólasafninu, versla bækur í Hjálpræðishernum og víðar 

ásamt því að koma með bækur heiman frá sér til að hafa í bekkjarbókasafninu.  

Hún sagði frá því að kennararnir séu með mjög gamlar bækur, fjörutíu til sjötíu ára 

gamlar, sem þeir eru að lesa fyrir nemendur í nestistímum.  

Þær vildu fá Múmínálfana og eitthvað svolítið eldra eins og ...Kári litli og Lappi. ...Þær 

segja að það sé ekkert mál að láta börn njóta gamalla bóka, bara ef maður les þær 

fyrir þau og skýrir orðin jafnóðum... þær segja að það sé dauðaþögn í nestistímunum. 

...Kennararnir komu um daginn og spurðu hvort ég ætti einhverjar gamlar bækur... 

og ég bara... er nýbúin að vera að grisja.  

Þeir vinna síðan áfram með sögurnar í orðaforðavinnu. Orðin eru límd upp á veggi og 

nemendur semja sögur og kennararnir veita verðlaun til þeirra sem geta notað flest af 

skrýtnu orðunum. Þetta eru gömul orð eins og „handarvana“ og „samkoma“. Kennararnir 

taka orðin jafnóðum og útskýra þau: „eru að lesa þetta fyrir krakkana og eru að vinna með 

sögurnar í orðaforðavinnu... og það sem mér fannst skrýtnast af öllu... er að krökkunum 

finnst þetta svo skemmtilegt“. Þessir kennarar hafa óskað eftir að fá fleiri tíma en aðrir í 

sögustundir á skólasafni. Þá vilja þeir að farið sé í lesskilning og leggja áherslu á að það 

séu lesnar gamlar bækur, þjóðsögur og ævintýri fyrir nemendur. 
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4.2.3 Ánægjulestur  

Allir viðmælendur sögðu að í skólunum væri lestrarstund í upphafi dags. Herdís sagði: „Við 

höfum yndislestrarstund á morgnana. Það er svona tuttugu mínútur og þá fara þau og 

velja sér bók“. Gunnhildur talar um að: 

...þessi tími er ekki skemmtileg stund þegar þau hafa ekki ánægju af að lesa. ...Annars 

sökkva þau inn í bókina þegar lestrargleðin er komin ...um leið og þessi ánægja kemur 

þá verður innspýting í lesturinn... stökk, ... þá vilja þau lesa og þá er auðveldara að fá 

lestrarhljóð.  

Einnig kom fram hjá henni að hún fær nemendur til að skrifa sögur og  þeir búa til 

bækur í A5 broti. Bókunum er síðan komið fyrir í körfu í stofunni og nemendur geta valið 

sér þær til að lesa í lestrarstund. Gunnhildur sagði að þetta finnist þeim spennandi lesefni. 

Vilhelmínu finnst mikilvægt að hafa bækur sýnilegar inni í stofunum og að stilla þeim 

upp þannig að börnin sjái framan á bókakápurnar. Einnig vekur hún athygli á bókum við 

nemendur þegar hún rekst á einhverjar skemmtilegar bækur:  

Ég fór til dæmis í Forlagið og keypti bækurnar eftir Ævar... Búkollu og Börn Loka og 

þær. Þá reyndi ég að kveikja í þeim með því að lesa aðeins og svo máttu þau velja... 

hvað gerist. ...þær eru þunnar og svolítið stórt letur. 

4.2.4 Lestrarsprettir 

Herdís sagði frá því að lestrarsprettir eru tvisvar á ári og standa yfir í tvær til þrjár vikur og 

þá hafa einhverjir sem kenna í fyrsta til fjórða bekk tekið sig saman eða jafnvel allir á 

yngsta stigi „Við höfum held ég aldrei tekið allan skólann... en kannski stigin“. 

Í skólanum sem Steingerður starfar í er sami háttur hafður á. Lestrarsprettir fara fram 

í kennslustofum, „Lestrarsprettir ná yfir tvær vikur. ... ekki meira en þrjár vikur. Það er 

alveg hámark... tvær vikur er hæfilegt. Ekki orðin leið... þetta bara fjarar út“. Dæmi um 

lestrarsprett er kóngulóarvefur í fyrsta bekk, en þá var settur upp kóngulóarvefur og síðan 

settu nemendur kónguló í vefinn fyrir hverja lesna bók  „Mér finnst kennararnir hafa verið 

mjög duglegir að gera eitthvað svona“ sagði Steingerður. 

4.2.5 Samstarf 

Í viðtölunum kom í ljós að auka mætti samstarf á milli skólasafna og kennara. Steingerður, 

Herdís og Vilhelmína sögðu frá því að í kennsluaðferðinni Byrjendalæsi væri unnið með 

þemu og bækur valdar út frá þeim. Bækur sem fela í sér ævintýri, sögur, ljóð eða fræðirit 

sem unnið er með í eina til þrjár vikur. Við bókaval er áhersla á að velja gæðatexta og 
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mikilvægt að skólasöfnin eigi þær bækur sem verða fyrir valinu. Herdís og Gunnhildur nota 

skólasafnið til að útvega bækurnar. Stundum eru þessar bækur ekki til á safninu og jafnvel 

ófáanlegar. Þá er reynt að útvega bækur frá öðrum bókasöfnum sem reynist ekki alltaf 

mögulegt þar sem þær eru í notkun eða ekki til. Steingerður talaði um að auka mætti 

samstarf við val á þessum bókum svo skólasafnið vinni betur í takt við 

Byrjendalæsiskennarana. Eins og hún sagði:  

Þeir eru búnir að ákveða að taka bókina fyrir og eru svo kannski á hlaupum að leita 

að henni. Hún er kannski ekki lengur til og ófáanleg... Lögð er áhersla á að kaupa þrjú 

til fimm eintök af bókum fyrir Byrjendalæsi.  

Einnig kemur fyrir að bækur, sem nýtast ekki í kennslunni, hafa verið keyptar fyrir 

Byrjendalæsi. Steingerður talaði um: „...svo hefur bókin bara verið notuð í eitt skipti“. Hún 

talar um að hægt væri að koma í veg fyrir slíkt ef samráð væri meira á milli kennara og 

skólasafnsins varðandi bókaval. 

Aðalheiður talaði um að kennarar mættu sýna skólasafninu meiri áhuga, skoða hvað 

er í boði og vinna meira með skáldsögur í kennslunni. Þó svo að þeir noti bækur mikið 

með kennsluaðferðinni Byrjendalæsi þá mætti nýta skáldsögur meira. Vilhelmína og 

Gunnhildur töluðu hins vegar um að skólasafnskennarar mættu koma oftar í 

kennslustofur og kynna bækur fyrir nemendum og kennurum. Álag væri oft mikið á 

kennurum og gæfu þeir sér ekki nægilega oft tíma til að kynna sér nýtt efni sem væri í 

boði á skólasafninu.  

Gunnhildur talaði um að hún ætti í samstarfi við skólasafnið varðandi val á lestrarefni 

sem væri í boði fyrir nemendur í Jólalestrinum í skólanum sem hún starfar í. Steingerður 

á í samstarfi við kennara sem snýr að lestrargetu nemenda til að geta afhent þeim 

jólasveinaverkefni við hæfi. Aðalheiður er ekki með Jólalestur á sínu safni en í hinum 

skólunum er hann hluti af starfsemi skólasafnsins og skipulagður þar. Gunnhildur og 

Vilhelmína töluðu um að jólalestrarverkefnið virki vel og lestraráhugi nemenda eflist 

mikið með þátttöku í því. 

Steingerður og Herdís sögðu frá lestrarsprettum sem eru skipulagðir einu sinni á önn 

af kennurunum. Þá hafa kennarar á yngsta stigi stundum tekið sig saman og skipulagt 

lestrarsprett sem stendur yfir í tvær til þrjár vikur. Skólasafnið kemur ekki að 

skipulagningu þessa verkefnis hjá þeim. 



56 

Jófríður talaði um að börnunum finnist gaman að fara á skólasafnið: „Svo er bara 

spennandi að fara... á bókasafn“. „Því sum börn fara kannski aldrei á bókasafnið með 

foreldrum sínum eða ...skólasafnið er kannski eina bókasafnið sem þau umgangast“. 

Gunnhildur og Jófríður sögðu að kynna þyrfti skólasafnið fyrir foreldrum. Gunnhildur 

ræddi um að það skorti samstarf á milli skólasafns og foreldra. Hún kom með þá hugmynd 

að til að kynna skólasafnið fyrir foreldrum væri hægt að vera með foreldradag. Þá kæmu 

foreldrar með börnunum á safnið og tækju bækur að láni með börnunum.  

Foreldri og barn velja bók saman og síðan fylla þau út blað með titli bókar sem þau 

lásu saman og lýsa hvernig þeim fannst hún. Hvernig fannst barninu og hvernig fannst 

foreldrinu bókin vera? ...þannig væri hægt að kynna safnið fyrir foreldrum. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í ljósi fyrirliggjandi fræða. 

Eins og áður hefur komið fram er tilgangur með rannsókninni að varpa ljósi á reynslu 

kennara af notkun skólasafns við kennslu og hvernig skólasafnið getur stuðlað að aukinni 

lestrargetu og lestraránægju nemenda í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla. Ásamt því að 

finna hvaða aðferðum hægt er að beita við lestrarhvatningu og við uppbyggingu 

lestrarmenningar í skólum. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar fram til að leita 

svara við þessu:  

Hvaða reynslu hafa kennarar af notkun skólasafns við kennslu í fyrsta til fjórða 

bekk í grunnskóla?  

Hvernig getur skólasafnið stuðlað að læsi og lestraránægju?  

5.1 Hvaða reynslu hafa kennarar af notkun skólasafns við kennslu í fyrsta til 
fjórða bekk í grunnskóla?  

Rauði þráðurinn í viðtölunum er að kennarar nota skólasafnið til að nálgast kennslugögn 

og útvega nemendum bækur til náms og ánægju. Hér á eftir verður annars vegar fjallað 

um aðgengi að skólasafninu og hins vegar stuðning skólasafnsins við kennslu og 

lestrarhvatningu. 

5.1.1 Aðgengi að skólasafninu 

Fram kom í viðtölunum að afgreiðslutími skólasafnanna er mismunandi eftir skólum. 

Hann er allt frá því að vera fastir útlánatímar fyrstu tvær kennslustundirnar í upphafi 

skóladags yfir í að vera með safnið opið frá klukkan átta til sextán ásamt því að hafa opið 

í frímínútum. Ánægja var meðal kennara sem höfðu aðgang að skólasafninu allan 

skóladaginn. Þeir töldu mikilvægt að nemendur og þeir sjálfir hefðu aðgang að safninu 

þegar þeir þyrftu á því að halda. Mikilvægt væri fyrir nemendur að geta farið á safnið til 

að skipta um bók þegar þeir hefðu lokið við hana. Það er í takt við það sem fram kemur 
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hjá Krashen (2004) og Lockwood (2008) að aðgengi nemenda að safninu sé þannig að þeir 

geti nálgast lesefni þegar þeir þurfa.   

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi lestrarstunda og að í skólunum sé lögð 

áhersla á lestrarstundir á morgnana. Það er í takt við áherslur hjá Kusolpalin, Luyt, Munro 

og Lim (2013) en þau telja það skipta máli að hafa reglulegar lestrarstundir á hverjum degi 

í skólunum til að stuðla að jákvæðum viðhorfum til lestrar. Í lestrarstundum fer fram 

lestur í hljóði til ánægju í kennslustofunum. Það er í samræmi við það sem fram kemur 

hjá Merga (2018) að slíkur lestur auki lestraránægju, styrki sjálfstæða lestrartækni, auki 

lestrarúthald og þrói lestrarflæðið hjá nemendum. Kennarar nýta safnið þegar þessar 

lestrarstundir standa yfir og leyfa nemendum að fara á skólasafnið og velja sér bækur til 

ánægjulesturs. Einnig nýta þeir sér að senda nemendur eina og í hópum á skólasafnið á 

öðrum tímum dags til að velja bækur til ánægjulesturs og fyrir verkefnavinnu. Þá geta 

nemendur nýtt sér upplýsingaþjónustu safnkennarans við bókavalið. Upplýsingaþjónusta 

sem veitt er getur falið í sér lesendaráðgjöf, tilbúnar upplýsingar og/eða stuðning við 

rannsóknir sem samræmist því sem (Brandt, 2016) talar um að bókasöfn bjóði uppá til að 

sinna hlutverki sínu við að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum. 

Kennararnir töluðu um að þessi þjónusta væri ómissandi þáttur í skólastarfinu.  

Að mati skólasafnskennara er mikið álag á skólasafninu í upphafi skóladags þegar 

lestrarstundir standa yfir og því getur verið erfitt að veita góða upplýsingaþjónustu á þeim 

tíma. Niðurstaðan er því að hafa þarf í huga að börn þurfa meiri tíma til að skilgreina 

upplýsingaþörf sína eins og kemur fram hjá Brandt (2016). Því þarf að reyna að dreifa 

álaginu meira svo nemendur geti nýtt sér betur upplýsingaþjónustuna ef þeir þurfa á 

henni að halda en þegar margir eru á safninu hefur skólasafnskennari takmarkaðan tíma 

til að sinna nemendum svo vel sé.  

Þegar nemendur sækja efni fyrir verkefnavinnu eins og sérstaka þemavinnu hafa 

kennarar samband við safnkennara svo hann geti verið undirbúinn fyrir þær fyrirspurnir 

sem fram koma hjá nemendum. Það er mikilvægur undirbúningur fyrir 

upplýsingaþjónustu við nemendur og er í takt við það sem fram kemur hjá Brandt (2016) 

að nemendur þurfa meiri aðstoð því lestrargeta geti verið mikið mál hjá nemendum á 

yngsta stigi þegar notaðar eru bæði prentaðar og stafrænar upplýsingalindir. Því þarf að 

leitast við að bjóða viðeigandi upplýsingalindir því flestir nemendur á þessum aldri eru 

ekki tilbúnir til að finna slíkar upplýsingar.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kennarar telji það mikilvægt að hafa gott 

aðgengi að skólasafninu til að nemendur geti komið á safnið og skipt um bók þegar á þarf 

að halda. Skólasöfnin þurfa því að vera aðgengileg allan skóladaginn en þannig væri hægt 

að dreifa álagi á safninu og bjóða nemendum og kennurum upp á þá upplýsingaþjónustu 

sem þeir þurfa.  

5.1.2 Stuðningur skólasafns við kennslu 

Kennarar sækja kennslugögn og fjölbreytt efni á safnið þegar á þarf að halda. Það er í takt 

við þau markmið sem Brandt (2016) segir að skólasöfn hafi en það er að veita aðgang að 

fjölbreyttu safnefni og upplýsingum. Þetta er einnig í samræmi við þær hugmyndir sem 

fram koma í Hvítbók um menntun (2014) að aðgengi að fjölbreyttu lesefni sé mikilvægt. 

Auk þess nýta kennarar skólasafnið til að fá upplýsingaþjónustu samhliða því að velja 

bækur til upplestrar, bæði nestissögur og bækur fyrir Byrjendalæsi, ásamt bókum fyrir 

verkefna- og þemavinnu. Þar að auki fá þeir bækur lánaðar til að hafa í kennslustofum 

fyrir bekkjarbókasöfn. Jófríður talaði um að það væri mikilvægt að hafa gott skólasafn og 

það væri líka mikilvægt að hafa gott bekkjarbókasafn. Lockwood (2008) fjallaði um að 

mikilvægt sé að skólar séu með bekkjarbókasöfn auk skólasafns sem væri miðsvæðis í 

skólanum. Því þau veita nemendum nána tengingu við lesefni og veita yfirlýsingu um 

stöðu lestrar í bekknum. Kennarar sem rætt var við nýta sér safnkost skólasafnanna og 

upplýsingaþjónustu þeirra við uppbyggingu slíkra safna sem fela í sér 20 til 40 eintök. 

Mismunandi er hversu duglegir kennarar í rannsókninni eru að endurnýja efnið í 

bekkjarbókasöfnunum en samkvæmt Lockwood (2008) þarf að gera það reglulega til að 

ná góðum árangri við að koma á lestri til ánægju. 

Auk þess nýta kennarar lestrarhvatningarverkefni sem eru í boði fyrir nemendur til að 

auka lestraráhuga þeirra. Gunnhildur talaði um að þemalestur vekur áhuga hjá 

nemendum og er þeim hvatning til lestrar, eins og hún sagði: „sumir... fara á skrið“. 

Gunnhildur og Steingerður sögðu frá því að þessi lestrarhvatning feli í sér þemalestur þar 

sem skólasafnskennari hefur flokkað saman bækur eftir ákveðnum þemum. Nemendur 

velja svo sjálfir fjórar til fimm bækur til að lesa úr einu þema. Dæmi um slíkan lestur er 

lestur jólabóka, sjóræningjabóka og Disneybóka. Það að flokka bækur eftir þemum er í 

takt við það hvernig skipuleggja skuli lestrarhvetjand þjónustu sem Kusolpalin, Luyt, 

Munro og Lim (2013) tala um. Þau leggja áherslu á þetta vegna þess að börn hafa mis 
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mikinn áhuga á lestri og því er gott að bjóða þeim upp á lestur þar sem ákveðin þemu eru 

lögð til grundvallar lestrinum.  

Fram kom í viðtölunum að algengt er að stutt sé við slíka lestrarhvatningu með því að 

veita verðlaun í formi mynda af sögupersónum úr bókunum, bókamerkja og 

viðurkenningarskjala ásamt hrósi frá skólasafnskennara. Það er í takt við það sem birtist 

hjá Krashen (2004) að ef nemendur fá að velja lesefnið sjálfir ásamt hrósi og endurgjöf frá 

kennurum geti það verið áhrifarík hvatning til lengri tíma litið. Það er líka í samræmi við 

það sem kemur fram hjá Marinak og Gambrell (2008) að verðlaun sem veitt eru fyrir að 

lesa þurfa að vera í samræmi við markmiðin til dæmis bækur eða bókatengd 

viðurkenning. 

 Kennarar nýta sér fyrir jólin sérstakar jólasögustundir sem er lestrarhvatning sem 

boðið er uppá á skólasöfnunum í desember. Aðalheiður talaði um að þær fari þannig fram 

að  skólasafnskennari les upp úr nýjum bókum við kertaljós og kynnir þær fyrir nemendum 

og kennurum. Hún stillir bókunum upp á safninu og lánar þær út í janúar. Á þessum 

kynningum fá kennarar hugmyndir að lesefni til upplestrar fyrir nemendur og nemendur 

fá hugmynd að bók til að óska eftir í jólagjöf. Hún sagði: „þeim finnst þetta svo æðislegt... 

mér finnst þetta bara... skemmtilegasti parturinn af árinu vegna þess að þá er maður að 

kveikja einhverja neista“. Kusolpalin, Luyt, Munro og Lim (2013) hafa jafnframt bent á að 

bókasýningar á áhugaverðum bókum veki athygli á þeim, bæti aðgengi að þeim og kynna 

nemendur jafnvel fyrir bókum sem þeir myndu ekki kynna sér annars. Slíkar sýningar 

hvetja til skoðunar og leitar sem eru mikilvægir þættir við val á lesefni. 

Í samstarfi við skólasafnið eru skipulagðar rithöfundaheimsóknir í skólana. Kennarar 

nýta sér þessar heimsóknir til að vekja athygli nemenda á bókum og bæta aðgengi að 

þeim með því markmiði að hvetja til lestrar. Lockwood (2008) hefur vakið athygli á því að 

hægt sé að skapa jákvætt viðhorf til skólasafnsins meðal annars með því að kynna 

rithöfunda. Jafnframt hefur hann bent á að undirbúa þarf slíkar heimsóknir rithöfunda vel 

því þá bera þær meiri árangur við mótun lestrar til ánægju. Allir viðmælendur tóku í sama 

streng. Þeir sögðu frá því að rithöfundaheimsóknir í skólana séu vinsælar og verði til þess 

að nemendur lesa frekar bækur eftir þá og jafnvel bækur sem þeir hefðu ekki valið annars. 

Viðmælendur töluðu um að það sem helst stendur í vegi fyrir slíkum heimsóknum er 

kostnaður og skipulagsvinna. Tillaga þeirra að lausn væri að eiga samskipti við rithöfunda 

á skjá í gegnum netið en fram kom hjá Steingerði að gerð hafi verið tilraun með að ræða 
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við rithöfund í gegnum Skype og þá hafi undirbúningur nemenda fyrir samtalið verið 

lykilatriði. Þetta samræmist því sem Todd (2006) talar um að í starfsemi skólasafnanna 

ætti meðal annars að leggja áherslu á rithöfundaheimsóknir því skólasafnið þurfi að 

einbeita sér að starfsemi sem stuðlar að virkri þátttöku nemenda, umræðum og skapandi 

vinnu. 

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) þá eiga nemendur að vinna að 

raunhæfum verkefnum samþættum með sem flestum námsgreinum. Kennarar eru að 

vinna slík verkefni í kennslustofum en ekki í formlegu samstarfi við skólasafnið. Það segir 

hins vegar í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að við upphaf skólagöngu þurfi að hefja 

þverfaglega samvinnu skólasafns við námsgreinar til að efla markvisst upplýsinga og 

miðlalæsi nemenda. Samvinna þessi getur falið í sér stuðning við öflun gagna við 

leitarnám. Þá er unnið með tækni- og læsiskunnáttu. Vinna þessi getur farið fram hvar 

sem er og þarf því ekki endilega að vera á skólasafninu. Á sumum skólasöfnunum er 

formleg safnkennsla en þá kemur fyrir að umsjónarkennarar nýta þá tíma þannig að 

nemendur vinna verkefni sem eru í samhengi við þeirra kennslu. Aðalheiður talar um að 

þá ræði safnkennari og umsjónarkennari saman um verkefni sem taka á fyrir. Slíkt 

samstarf er vísir að samvinnu kennara sem er í takt við hugmyndir um nýjar aðferðir í 

skólastarfi (Kuhlthau, 2010).  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að reynsla kennara af skólasafninu sé 

almennt jákvæð. Þeir nota skólasafnið til að styðja við kennsluna og lestrarnám barnanna. 

Þeir líta á skólasafnið sem mikilvægan stuðning við kennsluna og nýta það til að nálgast 

bækur til upplestrar, lestrarþjálfunar, þemavinnu, ánægjulesturs og náms.  

5.2 Hvernig getur skólasafnið stuðlað að læsi og lestraránægju?  

Viðmælendur töldu að skólasafnið væri ómissandi þáttur í lestrarkennslu barnanna og við 

að skapa jákvætt viðhorf til lesturs. Hér á eftir verður annars vegar fjallað um lesefni og 

hvað eykur lestraráhuga barna og hins vegar um samstarf sem stuðlar að læsi og 

lestraránægju. 

5.2.1 Lesefni 

Rauður þráður í viðtölunum er að kennarar leggja mikið upp úr að nemendur lesi sér til 

ánægju. Eins og fram kemur hjá Krashen (2004) þá lesa nemendur meira ef bókasöfn eru 

vel búin. Það samræmist því sem fram kemur hjá kennurunum að gott skólasafn með 
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fjölbreyttu lesefni, myndasögum, skáldsögum og fræðibókum til að koma til móts við sem 

flesta nemendur skili sér í aukinni lestraránægju.  

Niðurstöður rannsóknar þar sem kannað var hvað hvetur börn til að lesa sýndi að 

bjóða þarf upp á lestrarhvetjandi þjónustu á skólasafninu til að auka lestur (Kusolpalin, 

Luyt, Munro og Lim, 2013). Þessi þjónusta getur falið í sér lestrarstundir, 

lestrarhvatningarverkefni, áherslu á ánægjulestur, bækur flokkaðar eftir efni og 

þematengdar bókasýningar.  Þetta er í takt við það sem fram kom í kaflanum hér á undan 

að viðmælendur nýta sér að hafa reglulegar lestrarstundir, bjóða upp á 

lestrarhvatningarverkefni og kynna nýjar bækur. Að mati kennara sem rætt var við ættu 

skólasafnskennarar að kynna bækur betur fyrir nemendum með því að koma með 

bókakynningar til nemenda í kennslustofurnar þeirra. 

Til að auka lestraráhuga barna þarf að leggja áherslu á lesendaráðgjöf því hún er talin 

nýtast vel í því skyni (Magný Rós Sigurðardóttir, 2015). Að mati skólasafnskennara þá er 

mikið álag á skólasöfnunum í upphafi dags. Þeir þurfa því að beita sér fyrir því að álag á 

skólasöfnunum dreifist betur yfir skóladaginn eða skapa þær aðstæður á morgnana að 

nemendur fái þrátt fyrir álagið þá upplýsingaþjónustu sem þeir þurfa. Ljóst er að þegar 

margir nemendur eru á safninu á sama tíma hefur skólasafnskennarinn takmarkað 

svigrúm fyrir hvern og einn nemanda en fram kemur hjá Brandt (2016) að börn þurfa meiri 

tíma en fullorðnir til að orða þörf sína fyrir upplýsingar. 

Kennarar sem rætt var við lögðu áherslu á að það væri mikilvægt að hafa gott 

skólasafn og það væri líka mikilvægt að hafa gott bekkjarbókasafn til að styðja við læsi og 

lestraránægju. Skólasöfn ættu að styðja við og hvetja til að bekkjarbókasöfn séu í 

kennslustofum og að þeim sé vel við haldið. Því eins og fram kemur hjá Lockwood (2008) 

veita bekkjarbókasöfnin börnum daglega tengingu við lesefni. Rannsóknir hafa sýnt að í 

skólum sem lestri til ánægju hefur verið komið á er lykilatriði að vera með 

bekkjarbókasöfn sem er vel við haldið. Einnig að mikilvægt sé að hafa virkt samráð við 

börnin við val á nýju lesefni fyrir skólasafnið. 

Rannsóknir hafa sýnt að því fjölbreyttara sem lesefnið er þeim mun meira eykst 

skilningur nemenda og löngun þeirra til að lesa. Að mati skólasafnskennara er skortur á 

lesefni til ánægjulesturs fyrir börn en þeir töldu þó að útgáfa hafi aukist undanfarið og 

voru því vongóðir um að breytingar væru í vændum. Steingerður talaði um að 

bókaútgefendur þyrftu að hafa í huga útlit, línubil, stórt og gott letur bóka því þær þyrftu 
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að vera þannig að börn vildu lesa bækurnar. Þegar börn velja sér bækur eins og fram 

kemur hjá Sturm, Riddle og Fox (2017) þá byggja þau ákvörðun sína á kápu og myndum. 

Þess vegna ættu upplýsingafræðingar að vekja athygli bókaútgefenda á mikilvægi þessara 

þátta og hvetja þá til að gefa út bækur sem höfða til markhópsins.  

Það er í samræmi við það sem kemur fram hjá Smith (2008) að bækur þurfa að næra 

lestrarvenjur barnanna og vera gerðar í skapandi tilgangi af skapandi fólki. Þær þurfa að 

heilla, stríða og ögra til að skapa vökula lesendur. Það er í takt við það sem fram kemur 

hjá viðmælendum að það sem einkenni bækur sem vantar á markaðinn og á skólasöfnin 

séu spennandi, fyndnar, skemmtilegar og klassískar bækur. Auk þess töldu 

skólasafnskennarar að fjármagn vanti til að skólasöfnin geti boðið nýtt og fjölbreytt 

lesefni. Fjármagn þarf til að fjárfesta í lestrarmenningu skólanna og opna á möguleika 

safnanna til kaupa á prentuðum bókum, raf- og hljóðbókum ásamt því að skapa 

lesendavæn skólasöfn og bjóða upp á viðburði eins og rithöfunda heimsóknir og 

kynningar fyrir foreldra. 

Niðurstöður gefa til kynna að upplýsingafræðingar á skólasöfnum geta stuðlað að læsi 

og lestraránægju með störfum sínum. Leggja þarf áherslu á að skólasöfnin séu vel búin og 

þau bjóði lestrarhvetjandi þjónustu. Leggja þarf meiri áherslu á lesendaráðgjöf ásamt því 

að gefa tíma til að veita hana. Bjóða þarf upp á fjölbreytt lesefni til að höfða til sem flestra 

ásamt því að vera með bekkjarbókasöfn. Kennarar telja stuðninginn sem skólasafnið veitir 

mikilvægan og skipta miklu máli þegar stuðla á að lestraránægju.  

5.2.2 Samstarf 

Niðurstöður gefa til kynna að leggja þarf áherslu á aukið samstarf en í viðtölunum kom 

fram að skólasafnskennarar vilja auka samstarf við kennara til að geta skipulagt 

skólasafnið þannig að það nýtist á sem árangursríkan hátt fyrir alla. Benda má á að í 

leiðbeiningum IFLA (2015) fyrir skólasöfn kemur fram að mikilvægt sé að þeir aðilar sem 

skipuleggja skólastarfið, úthluta fjármagni og nota skólasafnið komi að stefnumótun þess.  

Það kemur einnig fram í leiðbeiningum IFLA (2015) að leggja skuli áherslu á samstarf 

við foreldra til að skapa árangursríka lestrarmenningu í öllu skólasamfélaginu. Þeir 

viðmælendur sem minntust á samstarf við foreldra töldu að það væri ekki nægilega mikið.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að við lok fjórða bekkjar eigi nemendur 

að geta nýtt sér skólasafn til gagns og ánægju. Þá er mikilvægt að hafa í huga það sem 
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fram kemur hjá Brandt (2016) að bygging lykilorða fyrir leit krefst bæði 

bakgrunnsþekkingar og orðaforða sem börn hafa oftast ekki nema um sé að ræða sérstök 

áhugamál þeirra. Stórt atriði til að nemendur geti lesið sér til ánægju er að þeir byggi upp 

orðaforða og textaskilning.  

Ljóst er að samstarf þarf að koma á milli skólasafns og kennara til að auka orðaforða 

og textaskilning nemenda sem stuðlar síðan að lestri til ánægju. Eins og fram kemur hjá 

Brandt (2016) ætti að bjóða upp á leiðbeinandi vinnusvæði í skólunum þar sem hægt er 

að láta nemendur hafa efni, á prenti eða á netinu til að lesa áður en þeir hefja leit til að 

byggja upp bakgrunnsþekkingu sem nauðsynleg er til að hefja árangursríka leit. Í samstarfi 

ættu kennari og upplýsingafræðingur að þróa leiðbeiningar fyrir nemendur á yngsta stigi 

til að svo ungir nemendur valdi slíkum verkefnum. 

Leggja þarf áherslu á lestrarmenningu í skólunum til að efla læsi og lestraránægju. 

Skólasafnskennarar ættu að leita eftir stuðningi foreldra með því að fá þá til að taka þátt 

í lestrinum eins og fram kemur hjá Merga og Mason (2019). Stjórnendur ættu líka að 

styðja við lestrarmenninguna með því að vera virkir þátttakendur og sýna að lestur er 

dýrmætur og ánægjulegur. Það geta þeir gert með því að taka virkan þátt í 

lestrarverkefnum og vera sýnilegir lesendur ásamt því að ráðstafa meira fjármagni til 

uppbyggingar skólasafnsins. Þeir geta þannig haft áhrif á nemendur, foreldra og starfsfólk 

skólans.  

Í þessari rannsókn kom bersýnilega í ljós að foreldrar, kennarar, stjórnendur og 

skólasafnskennarar/upplýsingafræðingar gegna lykilhlutverki við eflingu læsis og 

lestraránægju. Koma þarf á auknu samstarfi á milli kennara og skólasafnskennara til að 

nýta skólasafnið á sem árangursríkastan hátt ásamt því að auka orðaforða og 

textaskilning. Mikilvægt er að byggja upp lestrarmenningu í samstarfi við nemendur, 

foreldra, stjórnendur, kennara og yfirstjórn skólamála. Ásamt þessu þarf að kynna vel 

hlutverk skólasafnsins og þjónustuna sem það býður uppá fyrir nemendum, kennurum og 

foreldrum. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hvernig skólasafnið getur stutt við læsi og 

lestraránægju nemenda í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla. Leitast hefur verið við að svara 

spurningunum um hvaða reynslu kennarar hafa af notkun skólasafns við kennslu ásamt 

því hvernig skólasafnið getur stuðlað að læsi og lestraránægju nemenda í þessum 

aldurshópi. Auk þess að finna hvaða aðferðum hægt er að beita við lestrarhvatningu og 

við uppbyggingu lestrarmenningar í skólum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að almennt sé reynsla viðmælenda af 

skólasafninu jákvæð. Þeir telja að skólasafnið veiti mikilvægan stuðning við kennsluna og 

þeir nýta það til að nálgast gögn og bækur til upplestrar, lestrarþjálfunar, þemavinnu, 

ánægjulesturs og náms. Jafnframt telja þeir mikilvægt að hafa gott aðgengi að 

skólasafninu og það sé aðgengilegt allan skóladaginn. 

Varðandi það hvernig skólasafnið geti stuðlað að læsi og lestraránægju nemenda þá 

er ljóst að leggja þarf áherslu á að skólasöfnin séu vel búin. Þau bjóði upp á fjölbreytt 

lesefni til að höfða til sem flestra með það að markmiði að efla læsi. Auk þess þurfa 

skólasafnskennarar að beita sér fyrir því að nemendur og kennarar fái þá 

upplýsingaþjónustu sem þeir þurfa. Ásamt því þarf að leggja ríkari áherslu á 

lestrarhvetjandi þjónustu því það er árangursrík leið til að auka lestraránægju. Reynsla 

kennara er að lestrarhvatningarverkefni og rithöfundaheimsóknir sem eru í boði á 

skólasafninu auki lestraráhuga og veki athygli nemenda á bókum og bæti aðgengi að 

þeim. Bekkjarbókasöfn gera það einnig en fram kom í viðtölunum að bekkjarbókasöfn eru 

algeng. Hafa þarf í huga að byggja þau upp og styðja við þau í skólunum því prentríkt 

umhverfi skilar sér í meiri lestri og býður nemendum upp á daglega tengingu við 

lestrarefni. 

Samstarf er lykilatriði til að stuðla að lestri til ánægju en auka þarf samstarf á milli 

allra sem koma að skólasamfélaginu. Auka þarf samstarf kennara og skólasafnskennara 

til að tryggja að skólasafnið nýtist sem best við að auka orðaforða og textaskilning 
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nemenda. Þessir tveir þættir, góður textaskilningur og orðaforði eru grunnur að lestri til 

ánægju. Samstarf skólasafnsins og skólasamfélagsins í heild er einnig mikilvægt en kynna 

þarf vel hlutverk skólasafnsins og þjónustuna sem það býður uppá fyrir öllu 

skólasamfélaginu. Ásamt því að byggja upp lestrarmenningu í samstarfi við nemendur, 

foreldra, kennara, stjórnendur og yfirvöld skólamála til að efla læsi og lestraránægju í 

skólunum.  
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