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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um yndislestur hjá grunnskólabörnum. Leitað er upplýsinga um 

lestur barna og áhuga þeirra og ánægju af lestri í þremur rannsóknum. Þar kemur fram að 

það hefur dregið úr lestri íslenskra barna og um þriðjungur þeirra les lítið sem ekkert. 

Sterk tengsl eru á milli lestraránægju og lesskilnings. Af þessu má ráða að ýta þurfi undir 

áhuga íslenskra grunnskólabarna á yndislestri.  

Lestur er mjög mikilvægur fyrir börn. Fram kemur að lestur hefur góð áhrif á 

málþroska barna og að barnabókmenntir séu mikilvægur hluti af barnamenningunni. Við 

lestur barnabóka má læra ýmislegt, bæði um sjálfan sig og aðra svo og samfélagið. 

Þannig má hafa bæði gagn og gaman af yndislestri. 

Fjallað er ítarlega um notkun barnabóka í skólastarfi. Kennarar geta ýtt undir 

yndislestur hjá nemendum sínum með því að vera góð fyrirmynd og vekja áhuga þeirra á 

yndislestri. Einnig geta þeir nýtt sér sögustundir, næðisstundir og lestrarátak. Einnig er 

sagt fá metnaðarfullum verkefnum bæði rithöfunda og sveitarfélaga sem styðja kennara í 

að hvetja nemendur sína til lesturs, rétt eins og samstarf við foreldra getur gert.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er að ýta þurfi undir yndislestur hjá nemendum á 

grunnskólaaldri og að margar leiðir séu færar til þess. 
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1 Inngangur 
Þegar ég var lítil var bókin Sjáðu, Maddit, það snjóar eftir Astrid Lindgren ein af mínum 

uppáhaldsbókum. Hún var oft lesin fyrir mig. Ég átti söguna líka á kassettu og gat hlustað 

á hana endalaust. Fyrir nokkru fann ég bókina aftur. Ég mundi nákvæmlega eftir sögunni 

og myndirnar voru eins og myndir úr fjölskyldualbúminu, ég þekkti þær svo vel. Ég las 

söguna fyrir hóp af leikskólabörnum og á einum stað fékk ég kökk í hálsinn svo að ég átti 

erfitt með að lesa. Það var þegar Beta var týnd í skóginum og var al- alein. Ég mundi 

nákvæmlega hvað ég hafði vorkennt Betu og í þetta sinn vorkenndi ég næstum því 

vinnukonunni og foreldrum Betu meira yfir að hafa týnt litlu stelpunni sinni. 

Margir hafa svipaða sögu að segja, máttur bókanna og minninganna er mikill. 

Sumar bækur fá mann til að hlæja, aðrar til að gráta og enn aðrar til að líta lífið öðrum 

augum. Sumar bækur hafa öll þessi áhrif á lesandann. Þó er það svo að bóklestur hjá 

íslenskum ungmennum fer minnkandi líkt og sjá má á rannsóknum Þorbjörns 

Broddasonar. Þær sýna að árið 1968 lásu íslensk ungmenni að meðaltali 3,9 bækur en 

árið 2003 var það komið niður í 1,8 bækur. Einnig vekur athygli að fjöldi þeirra sem 

ekkert les hefur þrefaldast frá upphafi rannsóknarinnar og er nú um þriðjungur aðspurðra. 

Niðurstöður rannsókna Þorbjörns gefa til kynna að bóklestur ungmenna hafi dregist 

saman um helming á árunum 1968-2003 á sama tíma og útgáfa barnabóka hefur aukist.  

Lestur og góð lestrarfærni er undirstaða náms og í sífellt hraðari og flóknari heimi 

eru gerðar miklar kröfur um lestrarfærni. Líkt og það þarf að kenna börnum hljóð 

bókstafanna og hvernig þeir tengjast saman þarf að kenna börnum að lesa sér til yndis og 

ánægju. Foreldrar sinna þessu misvel og því er mikilvægt að skólinn sinni lestrinum af 

alúð. Hlutverk grunnskólans er að búa nemendur sem best undir líf og starf í síbreytilegu 

lýðræðisþjóðfélagi.1 Í grunnskólanum er hægt að ná til allra barna til að reyna að snúa 

þessari þróun við. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er því mikilvægi og ávinningur 

lesturs fyrir nemendur og hvernig kennarar í grunnskólum geta stuðlað að því að 

nemendur lesi bækur sér til yndis og ánægju, svokallaður yndislestur.  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginhluta. Í fyrsta hluta segir frá þremur rannsóknum á 

lestrarvenjum íslenskra barna og áhuga þeirra á lestri. Annar hlutinn er fræðileg 

umfjöllun um gildi og mikilvægi lesturs. Í þriðja hlutanum er varpað fram hugmyndum 

                                                 
1 Aðalnámsskrá gunnskóla, almennur hluti 1999:14-19 
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um hvernig kennarar geta stuðlað að auknum yndislestri hjá nemendum auk umfjöllunar 

um hlutverk foreldra og samfélagsins í þessu sambandi. Í lokakaflanum er umfjöllunin 

dregin saman og rædd nánar. 

2 Rannsóknir á lestri 
Hér verður fjallað um þrjár rannsóknir, eina íslenska og tvær alþjóðlegar, og þeir þættir 

sem tengjast lestri grunnskólabarna skoðaðir. Rannsóknirnar eru mjög ólíkar og í 

misjöfnu samhengi auk þess sem þær taka fyrir misjafnan aldur eða aldursbil. Því er erfitt 

að bera niðurstöður rannsóknanna saman en engu að síður gagnlegt að skoða þær í leit að 

vísbendingum um hvers vegna dragi úr bóklestri barna og hvernig sporna megi við því. 

2.1 Rannsóknir Þorbjörns Broddasonar 

Þorbjörn Broddason hefur fylgst með fjölmiðlanotkun íslenskra ungmenna á aldrinum tíu 

til fimmtán ára frá árinu 1968.2 Rannsókn Þorbjörns endurspeglar í raun þróunina í 

samfélaginu, þ.e. aukna eign almennings á hinum ýmsu tækjum, t.d. sjónvarpi og tölvu 

með nettenginu. Auk þess sem börn virðast í vaxandi mæli kjósa þessa nýju miðla fram 

yfir bóka- og dagblaðalestur. Árið 1968 lásu 89% ungmenna dagblað daglega eða 

næstum daglega, árið 1985 var hlutfallið 72% og árið 2003 var það komið niður í 40%. 

Einnig hefur dregið verulega úr bóklestri. Árið 1968 lásu íslensk ungmenni að meðaltali 

3,9 bækur þegar spurt var um fjölda lesinna bóka síðustu 30 daga. Árið 1985 var 

meðaltalið 4,2 bækur en árið 2003 var það komið niður í 1,8 bækur. Einnig vekur athygli 

að fjöldi þeirra sem kveðst enga bók hafa lesið síðustu 30 daga hefur þrefaldast frá 

upphafi rannsóknarinnar og er nú um þriðjungur aðspurðra. Hópur þeirra barna sem les 

mikið, tíu bækur eða fleiri, fer ört minnkandi eins og sjá má á þessari töflu. 

Tafla 2.13 

  1968 1979 1985 1991 1997 2003 

Fjöldi lesinna bóka  % % % % % % 

Engin bók 11 11 15 18 27 33 

1-9 bækur 79 69 72 76 65 64 

10+ bækur 10 20 13 6 8 3 

  100 100 100 100 100 100 

Meðalgildi 3,9 6,7 4,2 2,8 2,7 1,8 

                                                 
2 Þorbjörn Broddason 2005:52 
3 Þorbjörn Broddason 2005:tafla 6 
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Þegar þessar tölur eru skoðaðar er eðlilegt að velta fyrir sér orsökum þessarar þróunar. 

Flestir eru á sama máli, mikið framboð er af öðru afþreyingarefni svo sem í sjónvarpi og 

tölvum og það svalar að einhverju leyti þörf fólks fyrir að láta segja sér sögur. Þó að 

þessir miðlar ógni bóka- og dagblaðalestri ungmenna má ekki gleyma að einnig þarf að 

búa yfir lestrarfærni þegar slíkir miðlar eru notaðir en magn, áhrif og umfang slíks lesturs 

hefur ekki verið rannsakað nægilega vel.4 

2.2 PIRLS- rannsóknin 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er fjölþjóðleg rannsókn á læsi 

níu ára barna sem gerð er á vegum IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement).5 Rannsóknin beinist sérstaklega að þeim þáttum sem hafa 

áhrif á lestrarnám og lestrarfærni barna bæði í skóla og á heimilum. Með því að kanna 

læsi níu ára barna er hægt að bregðast við niðurstöðum á annan hátt en þegar læsi er 

kannað við lok grunnskólanáms eins gert er í PISA- rannsókninni (sjá kafla 2.3). 

Rannsóknin er gríðarlega umfangsmikil og hér verður því aðeins minnst á nokkrar 

áhugaverðar niðurstöður.  

Í PIRLS- rannsókninni eru nemendur meðal annars spurðir hvort þeir lesi sér til 

skemmtunar utan skólans og hvort þeir lesi skáldsögur utan hans.6 Svör íslensku 

nemendanna má sjá í þessari töflu: 

Tafla 2.2a7 

Tölur í % 

Daglega 
eða nær 
daglega 

Stelpur/ 
strákar  

1-2 í 
viku 

Stelpur/ 
strákar  

1-2 í 
mánuði 

Stelpur/ 
strákar 

Aldrei 
eða 
nánast 
aldrei 

Stelpur/ 
strákar 

Lesa til 
skemmtunar 52   22   9   18   

Lesa skáldsögur 44 51/36 26 26/26 14 12/16 16 10/12 

 

Tæpleg helmingur nemendanna les í bók á hverjum degi en rúm þrjátíu prósent nemenda 

lesa mjög lítið í bókum. Þessar tölur eru í samræmi við niðurstöður Þorbjörns 

Broddasonar um að þriðjungur nemenda lesi mjög lítið eða ekkert þó að hér sé um ólíkan 

aldurshóp að ræða. Einnig vekur athygli að í hópi þeirra sem lesa mjög lítið eru strákar 
                                                 
4 Guðný Guðbjörnsdóttir 2006:76 
5 Námsmatsstofnun [Án árs a.] 
6 Mullis o.fl. 2003 
7Mullis o.fl. 2003:tafla 8.6 og 8.7 
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fjölmennari og vekur það upp spurningar um hvernig best sér að nálgast og virkja þennan 

hóp nemenda.  

Kynjamunur kom einnig fram í PIRLS- rannsókninni þegar spurt var um viðhorf 

til lestrar þar sem nemendur merktu við hversu sammála eða ósammála þeir væru 

eftirfarandi fullyrðingum: 

• Ég les bara ef ég þarf þess (öfugt kóðað) 

• Mér finnst gaman að ræða um bækur við annað fólk 

• Ég myndi gleðjast ef ég fengi bók að gjöf 

• Mér finnst leiðinlegt að lesa (öfugt kóðað) 

• Ég nýt þess að lesa8 

Nemendum var svo skipt í þrjá flokka eftir svörum þeirra. Þeir sem voru sammála öllum 

fullyrðingunum töldust hafa jákvætt viðhorf gagnvart lestri, þeir sem voru ósammála öllu 

töldust neikvæðir gagnvart lestri og þeir sem voru með blönduð svör töldust í 

miðjuflokknum. Niðurstöðurnar má sjá í þessari töflu. 

Tafla 2.2b9 

Viðhorf 
til 
lesturs         

% Jákvætt Blandað Neikvætt Samtals 

Bæði 
kynin 49 45 6 100 

Stelpur 59 39 2 100 

Strákar 39 51 9 100 

 

Stelpur eru almennt með jákvæðara viðhorf til lesturs en strákar. Túlka má þessar tölur 

þannig að það sé lestraráhugi og frekar jákvætt viðhorf hjá rúmlega helmingi níu ára 

nemenda en að ýta megi undir hann hjá hinum helmingi hópsins. Aftur vakna spurningar 

um hvernig megi kveikja áhuga hjá þeim sem eru neikvæðir gagnvart bóklestri og þá 

sérstaklega strákum. 

Langflestir skólar á Íslandi eru með skólabókasafn (96%) og þó að það sé 

sjaldgæft að finna megi bekkjarbókasafn í öllum kennslustofum (8%) er það þó yfirleitt 

að finna í nokkrum völdum stofum (63%). PIRLS- rannsóknin sýnir að algengast (98%) 

                                                 
8 Þýðing höfundar 
9Mullis o.fl. 2003:tafla 8.1 og 8.2 
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er að íslenskir kennarar noti fjölbreytt úrval barnabóka til þess að þjálfa lestur fyrir utan 

lestrarbækur og vinnubækur sem fylgja þeim. Algengast er að nota skáldsögur (77%) og 

ljóð (60%) að minnsta kosti vikulega. Þessar tölur sýna að barnabækur eru til í skólum og 

að kennarar nota þær einnig í lestrarkennslunni en ef miðað er við tölur um viðhorf til 

lesturs hjá níu ára nemendum þurfa íslenskir kennarar að ýta undir og viðhalda áhuga 

nemenda á bóklestri. 

2.3 PISA- rannsóknin 

PISA (Programme for International Student Assessment) er alþjóðleg rannsókn á vegum 

OECD (Efnahags- og framfarastofnarinnar).10 Könnuð er staða og hæfni fimmtán ára 

nemenda í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausn. Þessi aldur er valinn því að þá 

ljúka nemendur í mörgum löndum skyldunámi. Rannsóknin er gerð á þriggja ára fresti og 

með mismunandi áherslu í hvert sinn. Árið 2000 var síðast áhersla á lestur og því er sú 

könnun tekin til umfjöllunar hér.  

 Í PISA- rannsókninni voru nemendur meðal annars spurðir um viðhorf þeirra til 

lesturs, annars vegar um ánægju þeirra af lestri og hins vegar um áhuga þeirra á lestri.11 

Svör þeirra um áhuga á lestri má sjá í þessari töflu. 

Tafla 2.3a12 

Hve sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi? (Áhugi á lestri)  
Ósammála  

Frekar 
ósammála  

Frekar 
sammála  Sammála  

Af því að það er svo gaman að lesa myndi ég ekki vilja hætta því 25%  32%  26%  16%  
Ég les í frístundum mínum  26%  29%  27%  18%  
Þegar ég les verð ég stundum algerlega niðursokkin(n).  15%  21%  32%  32%  

 

Rúmlega helmingur nemendanna, eða 57%, gæti alveg eins hugsað sér að hætta að lesa 

og 55% lesa ekki í frístundum sínum. Þetta er mjög hátt hlutfall og sýnir að rúmlega 

helmingur nemenda hefur lítinn sem engan áhuga á lestri. Flestir eru sammála um að 

þetta sé hátt hlutfall og kannski skýrist það af aldrinum en níu ára nemendur virðast 

jákvæðari gagnvart lestri sé borið saman við PIRLS- rannsóknina þar sem 49% nemenda 

höfðu jákvætt viðhorf til lesturs, 45% blandað en aðeins 6% neikvætt. Þó verður að hafa í 

huga að spurningarnar og mælikvarðinn er ekki sá sami í rannsóknunum. Jákvætt er að 

                                                 
10 Námsmatsstofnun [Án árs b.] 
11 Almar M. Halldórsson 2006 
12 Almar M. Halldórsson 2006:tafla 3 
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meirihluti nemenda (64%) segist stundum verða niðursokkinn í lestur. Það bendir til þess 

að ef að nemendur fá og lesa efni sem höfðar til þeirra sökkvi þeir sér í lesturinn.  

Í þessari töflu eru upplýsingar um ánægju fimmtán ára íslenskra nemenda af lestri: 

Tafla 2.3b13 

Hve ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi 
staðhæfingum um lestur? (Ánægja af lestri)  

Mjög 
ósammála 
(%)  

Ósammála 
(%)  

Sammála 
(%)  

Mjög 
sammála 
(%)  

a) Ég les bara þegar ég verð að gera það  27  40  23  10  

b) Lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum  31  42  22  6  

c) Mér finnst gaman að tala um bækur við aðra  34  40  22  4  

d) Mér finnst erfitt að ljúka bókum  34  44  16  6  

e) Ég verð ánægð(ur) ef ég fæ bók að gjöf  17  24  47  13  
f) Lestur er tímasóun fyrir mig  37  42  13  8  

g) Mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn  25  31  34  9  

h) Ég les eingöngu til að fá þær upplýsingar sem ég 
þarfnast  

21  42  26  12  

i) Ég get ekki setið kyrr og lesið í meira en nokkrar mínútur  43  33  13  11  

 

Úr þessari töflu má lesa ýmislegt um viðhorf fimmtán ára barna til lesturs. Til dæmis er 

lestur eitt af uppáhaldsáhugamálum um fjórðungs ungmennanna en um fimmtungi finnst 

lestur vera tímasóun. Þessar tölur eru í samræmi við þær niðurstöður að rúmlega 

helmingur nemenda gæti hugsað sér að hætta að lesa (sjá töflu 2.3a). Þá lesa 38% 

nemenda einungis til þess að fá þær upplýsingar sem að þeir þarfnast og 33% lesa bara 

þegar þeir þurfa. Það væri mikil áskorun og verðugt verkefni fyrir kennara að kenna 

nemendum, sem að lesa einungis ef þeir þurfa, að njóta lesturs, sérstaklega góðra bóka. 

Rúmlega helmingi nemenda finnst leiðinlegt að fara á bókasafn eða í bókabúð. Þó má 

ekki gleyma að tæplega helmingi nemenda finnst það gaman. Ef til vill myndi það gera 

viðhorf nemendanna jákvæðara ef þeim væri kynnt það fjölbreytta úrval af lesefni sem 

finna má á flestum bókasöfnum og í bókabúðum. Um fjórðungi nemenda finnst gaman að 

ræða bækur við aðra og rúmlega helmingur nemenda, eða 60%, er ánægður að fá bók að 

gjöf. Um fjórðungur nemenda segist ekki geta lesið nema nokkrar mínútur í einu og er 

það í samræmi við niðurstöður um að meirihluti nemenda geti sökkt sér niður í lestur (sjá 

töflu 2.3a). Sennilegt er að þeir nemendur sem eiga erfitt með að sökkva sér niður í 

lesturinn eigi við lestrarörðugleika að stríða. Ein áhugaverðasta niðurstaða 

rannsóknarinnar voru hin sterku tengsl á milli lestraránægju og góðs lesskilnings. Þannig 
                                                 
13 Almar M. Halldórsson 2006:tafla 2 
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hefur ánægja nemenda af lestri meiri áhrif á lesskilning en heimilisaðstæður og 

bakgrunnur fjölskyldu. 

 Að lokum voru nemendur spurðir um þann tíma sem að þeir verðu í lestur sér til 

gamans á hverjum degi. Niðurstöðurnar eru í þessari töflu: 

Tafla 2.3c14 

Hve miklum tíma verð þú á hverjum degi  
í lestur þér til gamans?  

Ísland  
Ég les ekki mér til gamans  30%  

30 mínútum eða minna á dag  38%  

Milli 30 til 60 mínútum á dag  23%  

1 til 2 klukkustundum á dag  7%  

Meira en 2 klukkustundum á dag  3%  

 

Um þriðjungur íslenskra 15 ára barna segist ekki lesa sér til gamans og er það í samræmi 

við niðurstöður Þorbjörns Broddasonar þó að þær tölur eigi við breiðari aldurshóp. 

Aðeins tíundi hver nemandi les sér til skemmtunar í meira en klukkustund á dag. Miðað 

við þetta eyðir íslenskur fimmtán ára unglingur að meðaltali 25 mínútum í lestur á dag. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að viðhorf fimmtán ára íslenskra 

ungmenna gagnvart lestri sé frekar neikvætt. Þó má ekki túlka niðurstöðurnar þannig að 

allir fimmtán ára nemendur sér neikvæðir gagnvart lestri því tæplega helmingur þeirra er 

frekar jákvæður. Það er því mikil áskorun fyrir kennara að vekja áhuga fimmtán ára 

nemenda á lestri og þá sérstaklega yndislestri. Það eru til margar góðar bækur sem henta 

unglingum og þessir nemendur ættu að kunna að meta og njóta upplifunarinnar og 

innsýnarinnar sem slíkar bækur geta veitt á erfiðum stundum unglingsáranna. 

3 Gildi lesturs 
Í Aðalnámsskrá grunnskóla fer ekki á milli mála að lestur er afskaplega mikilvægur: 

Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að menn geti tekið virkan þátt í 
lýðræðisþjóðfélagi. Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. 
Hún er einnig forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til 
afþreyingar og skemmtunar. Lestur bókmennta er liður í almennri 
lestrarþjálfun. Lestur stuðlar að auknum orðaforða og betra valdi á máli en 
hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum samskiptum.15  
 

                                                 
14 Almar M. Halldórsson 2006:tafla 6 
15 Aðalnámsskrá grunnskóla, íslenska 1999:9 
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Af þessu má ráða að það sé mikill ávinningur af því að ýta undir yndislestur hjá 

nemendum og gerir Aðalnámsskráin beinlínis ráð fyrir því. Lestur er mikilvægur fyrir 

málörvun barna og þróun og þjálfun læsis. Barnabókmenntir eru hluti af 

barnamenningunni. Þær miðla áfram menningararfinum en fá lesendur einnig til þess að 

sjá heiminn í nýju ljósi, hvort sem það er þeirra eigin veruleiki eða einhvers annars, í 

öðrum menningarheimi og jafnvel á öðrum tíma. Af slíkri lestarupplifun má hafa bæði 

mikið gagn og einnig gaman. 

3.1 Málörvun og þróun læsis 

Málörvun er margþætt fyrirbæri.16 Hún kemur alls staðar að úr umhverfinu, í samtölum, 

við lestur bóka, við söng og áhorf sjónvarpsefnis. Sýnt hefur verið fram á að líklegt er að 

börn sem alast upp við ríkulega málörvun öðlist hraðar ríkulegri orðaforða. Lestur fyrir 

ung börn býr þau undir lestrarnámið síðar meir.17 Börnin kynnast texta og myndum og 

samspili þeirra og smám saman læra þau meira um þetta flókna táknkerfi sem þau munu 

brátt geta lesið og notið án hjálpar fullorðinna. 

3.1.1 Orðaforði og málskilningur 
Orðaforði úr bókum er sérstaklega mikilvægur því að þannig kynnast nemendur 

fjölbreyttum orðaforða sem sjaldan er notaður í talmáli.18 Í þessu samhengi er gjarnan 

talað um virkan og óvirkan orðaforða en í virka orðaforðann falla þau orð sem eru notuð 

dags daglega. Í óvirka orðaforðanum eru öll þau orð sem við þekkjum, skiljum og getum 

gripið til ef þess gerist þörf, en við notum þau ekki í daglegu tali. Óvirki orðaforðinn 

eflist mikið við lestur bóka og það er orðaforðinn sem nemendur þurfa t.d. við lestur 

skólabóka og ritsmíðir. Ekki er víst að börn skilji einstök orð en þau skilja flest orð út frá 

samhenginu og læra þannig smám saman merkingu orðsins og hvernig er viðeigandi að 

nota það.  

Mikill munur er á orðaforða þeirra sem lesa mikið og þeirra sem lesa lítið og 

tengist það gjarnan færni í lestri.19 Þannig hafa góðir lesarar á mið- og unglingastigi tíu 

milljónir orða í orðaforða sínum en slakir lesarar ráða yfir um hundrað þúsund orðum. 

                                                 
16 Goswami 2002:122-123 
17 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:23 
18 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:23-24 
19 Whitehurst og Lonigan 2002:11-12 og Guðmundur B. Kristmundsson 1992:89-96 
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Einnig munar miklu á almennri þekkingu um margvísleg málefni hjá þessum hópum. 

Þessi munur er skýrður með Mattheusaráhrifum en þar er vísað til orða 

guðspjallamannsins um að þeir ríku yrðu ríkari og þeir fátæku fátækari. Það á svo 

sannarlega við um samhengi lesturs, orðaforða og málskilnings.  

3.1.2 Máltilfinning og frásagnarhæfni 
Nátengt auknum orðaforða og málskilningi er tilfinningin fyrir uppbyggingu orða, 

setninga og málsgreina.20 Þannig læra nemendur að röð orða skiptir máli í setningu, að 

setningar raðast í málsgreinar og það skiptir máli hvernig þær byrja, enda og tengjast hver 

annarri. Þessi tilfinning eflist við lestur bóka og nýtist nemendum beint í 

ritunarverkefnum. Í þessu felst einnig tilfinning fyrir blæbrigðum málsins, t.d. 

mismunandi stíl eftir umfjöllunarefni og höfundum og mismunandi málsniði, t.d. 

munurinn á því hvernig maður talar við besta vin sinn og ókunnuga, fullorðna manneskju.  

Allt þetta nýtist svo nemendum í sögubyggingu og ritsmíðum þar sem reynir á að 

nemandi hafi gott vald á byggingu frásagnar, þ.e. kynningu aðstæðna, atburðarás, 

orsakasamhengi og sögulokum.21 Nemandi þarf einnig að geta notað samtengingar á 

fjölbreyttan og markvissan hátt og vísað rétt til sögupersóna, t.d. hann og hún.  

Frásagnarhæfni þarf að þjálfa hjá nemendum, bæði með ríkulegum tækifærum til 

munnlegrar og skriflegar tjáningar og gefa þeim góð og fjölbreytt dæmi, t.d. úr bókum. 

Þjálfun í frásagnarhæfni skilar sér einnig í betri lesskilningi. Ljóst er að nemendur ná ekki 

tökum á öllum þáttum frásagnarhæfninnar strax heldur er um áralanga þjálfun að ræða 

þar sem nemendur fá fyrirmyndir og þekkingu úr bókum og nýta sér svo við ritsmíðar og 

munnlegar frásagnir. 

3.1.3 Hlustun og hljóðkerfisvitund 
Öflun orðaforða er mikilvæg forsenda þess að greina tengsl milli hljómlíkra orða sem 

aftur styður þroska hljóðkerfisvitundar. Hugtakið hljóðkerfisvitund vísar til almennrar 

færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu 

orðanna.22  Í því felst meðal annars að ríma, sundurgreina setningar í orð og að greina orð 

í atkvæði. Sterk hljóðkerfisvitund hefur forspárgildi um gengi barna í lestrarnámi og því 

                                                 
20 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:24-25 
21 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:18-27 
22 Helga Friðfinnsdóttir o.fl. 2000:6-8 



 12 

er mikilvægt að kenna börnum að hlusta og einbeita sér, þannig heyra þau og skilja 

muninn á hljómlíkum orðum eins og t.d., bær og tær. Á Íslandi er mikil hefð fyrir 

hljóðaðferð við lestrarkennslu.23 Aðferðin byggist á því að nemendum eru kennd heiti og 

hljóð bókstafanna og hljóðin eru svo tengd saman í orð. Aðferðin hentar íslenskunni vel 

þar sem hún er nokkuð hljóðrétt en um leið reynir hún verulega á hljóðkerfisvitund 

nemenda. Því er mikilvægt fyrir lestrarnámið að nemendur hafi góða hljóðkerfisvitund og 

orðaforða sem þeir hafa tileinkað sér allt frá fæðingu. 

 

Af þessu má sjá að bóklestur er afskaplega mikilvæg málörvun og getur skipt sköpum 

fyrir gengi nemenda í námi. Rétt er að minnast á að þetta á ekki einungis við lestur 

nemendanna sjálfra heldur líka þegar lesið er fyrir þá.24 Nemendur sem eru að læra að 

lesa fá einfaldan og oft á tíðum innihaldslítinn texta til að kljást við. Því er mikilvægt að 

lesið sé fyrir þá annað efni sem gerir meiri kröfur til málfærni þeirra og þroska alveg 

þangað til þeir hafa náð góðum tökum á lestrinum og geta lesið bækur við sitt hæfi. 

3.2 Bókmenntir og barnamenning 

En lestur er ekki einungis nauðsynlegur sem málörvun eins og lýst var hér að ofan.  

Bókmenntir eru hluti af menningararfinum líkt og þjóðlög, dansar og myndlist.25 

Barnabækur, eins og aðrar bókmenntir, sækja gjarnan í sjóð goðsagna, þjóðsagna og 

ævintýra. Það er nær óþrjótandi brunnur sem sífellt má endurnýja en um leið fylgja sömu 

sögurnar fólki kynslóð fram að kynslóð. Nýleg dæmi um endursögn á gömlum sögum er 

til dæmis Laxdæla (2006) Njála (2002) og Egla (2004) í endursögn Brynhildar 

Þórarinsdóttur með myndum Margrétar Laxness. Bækur Brians Pilkingtons Allt um 

tröll(1999), Dynkur (2004) og Hlunkur (2000) og vísur Davíðs Þórs Jónssonar um 

Jólasnótirnar þrettán (2004) eru dæmi um nýtt efni sem er sótt í sjóð þjóðsagna. Þannig 

er menningararfinum komið áfram til næstu kynslóðar um leið og menning nútímans 

sækir í menningararfinn og mótast af honum.  

Bókmenntir eru í senn alþjóðlegar og þjóðlegar. Sem dæmi um alþjóðlegar 

barnabókmenntir má nefna bækurnar um Harry Potter og Línu Langsokk. En Gunnjóna 

                                                 
23 Ragnheiður Gestsdóttir 2005:106 
24 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:24 
25 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:20-22 
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með blómin á þakinu og tvíburarnir Jón Oddur og Jón Bjarni eru rammíslensk. Nemendur 

kynnast þannig fjölbreyttri menningu í barnabókum sem gerast á ýmsum tímum. Dæmi 

um slíkt eru Sossubækur Magneu frá Kleifum en þar fær lesandinn innsýn í líf fátækrar 

fjölskyldu um aldamótin 1900. Einnig má nefna þríleik Guðrúnar Helgadóttur Sitji guðs 

englar(1999), Saman í hring (1999), Sænginni yfir minni (1999) sem segir frá lífi 

stórfjölskyldu í Hafnarfirðinum í seinni heimsstyrjöldinni. Þessar bækur gerast í veruleika 

og samfélagi sem er órafjarri nútímabörnum en af því að þær eru vel skrifaðar og með 

mjög góðum persónulýsingum geta nemendur samsamað sig sögupersónum og fengið 

þannig innsýn í veröld sem var. Barnabækur nútímans segja gjarna frá veruleika barna og 

er það ekki síður mikilvægt en sögur úr fortíðinni. Sögur Kristínar Helgu Gunnarsdóttur 

af gleðisprengjunni Fíusól eru dæmi um slíkt. Barnabókmenntir nútímans geta einnig 

mótað veruleika og menningu barna og gætu í framtíðinni orðið hluti af 

barnamenningunni. Latibær er dæmi um slíkt en Latabæjarævintýrið hófst á barnabókum 

Magnúsar Schevings Áfram Latibær! (1995) og Latibær á Ólympíuleikum (1996). 

Barnabókmenntir geta því speglað menninguna í fortíð, nútíð og jafnvel í framtíð, bæði 

íslenska og alþjóðlega. 

3.3 Gagn og gaman 

Silja Aðalsteinsdóttir lýsir vel margþættu hlutverki barnabóka: 

Barnabækur eiga að gegna þríþættu hlutverki. Þær eiga að þroska með 
börnunum góðan bókmenntasmekk, sem fylgir þeim síðan ævilangt. Þær eiga að 
hjálpa börnum til að skilja samfélagið sem þau búa í, vekja þau til umhugsunar 
um það sem illa fer og efla með þeim skilning og ást á mannfólkinu. Og þær eiga 
að vera börnunum til yndis og skemmtunar, síðast en ekki síst. Það að skemmta 
er vissulega markmið sem nýtist við menntun.26  

 

Þetta þríþætta hlutverk barnabókanna kemur einnig fram í tilvitnun í Aðalnámsskrána hér 

að framan. Samkvæmt Aðalnámsskránni eru helstu markmið bókmenntakennslu að færa 

nemendum þekkingu, skilning og áhuga á bókmenntum og þjálfun í að tjá skoðanir sínar 

á þeim.27 Í þekkingarmarkmiðinu felst að kynnast helstu bókmenntaverkum þjóðarinnar 

frá ýmsum tímum, barnabókum eftir íslenska og erlenda höfunda, ævintýrum og 

goðsögum auk þess að kunna skil á og geta notað helstu bókmenntahugtök.  

                                                 
26 Silja Aðalsteinsdóttir 1974:27 
27 Aðalnámsskrá grunnskóla,  íslenska 1999:24 
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Skilningsmarkmiðið felur í sér að nemendur geti samsamað sig persónum og lifað 

sig inn í heim þeirra þar sem bæði kynin eru sýnd í fjölbreyttu ljósi. Þetta fellur vel að 

markmiði Silju um að barnabókmenntir eigi að hjálpa börnum að skilja samfélagið sem 

þau búa í. Í því felst bæði að skilja sjálfan sig og aðra og að allir hafi hlutverk í 

samfélaginu og geti haft áhrif. Lesandi góðrar bókar fer gjarnan í ferðalag í huganum.28   

Hann getur fylgt söguhetjunni til ókunnra landa og fylgst með hvernig hún drýgir 

hetjudáðir. Þannig lærir lesandinn gjarnan um fortíðina eða um sígildar goðsögur og 

ævintýri. Lesandinn getur einnig lesið sögu sem gerist í nútímanum og fjallar um 

einhvern sem er ekki svo ólíkur honum sjálfum. Þá gefst honum tækifæri til þess að sjá 

veruleika sinn í nýju ljósi og spegla sig í sögupersónunum. Ef til vill langar lesandann að 

líkjast söguhetjunni, skilur vel hvað hún gengur í gegnum eða setur sig í spor hennar og 

sér heiminn í örlítið nýju ljósi. Í bókum er oft fjallað um siðferðisleg mál, t.d. þegar 

söguhetjan lendir í klípu. Slík lesning og vangaveltur sem henni fylgja eru þroskandi fyrir 

nemendur.  

Með lestri má sem sagt læra ýmislegt um menningu, sögu og mannfólkið. En 

síðast en ekki síst eru góðar bækur skemmtilegar. Lesandinn lifir sig inn í þær og upplifir 

bæði hlátur og grát, sigra og ósigra með söguhetjunni og skilur um leið sjálfan sig og lífið  

örlítið betur. Líkt og Silja segir nýtist skemmtanagildið við menntun29 því það er 

sennilega mikilvægasti þátturinn í að vekja áhuga nemenda á lestri. Sé áhugi nemenda 

vakinn er líklegt að þeir lesi sér til ánægju. Leiða má líkur að því að sé áhugamarkmiðinu 

náð verði mun auðveldara að ná þekkingar- og skilningsmarkmiðunum. Þannig má í 

rauninni hafa bæði gagn og gaman af lestri góðra bóka. 

4 Hvað er til ráða? 
Ljóst er að það dregur úr bóklestri hjá börnum og það er brýnt að vinna gegn þeirri þróun. 

Ekki er til neitt eitt rétt svar við því hvernig vinna megi gegn þróuninni, það er misjafnt 

hvað hentar aðstæðum og ólíkum nemendum á ólíkum aldri. Skólinn spilar stórt hlutverk 

í að ýta undir lestur hjá börnum en hann er ekki eyland og því er mikilvægt að hann fái 

stuðning við þetta verkefni bæði frá foreldrum og í raun samfélaginu öllu, þar á meðal 

                                                 
28 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:19 
29 Silja Aðalsteinsdóttir 1974:27 
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sveitarfélögunum. Í þessum kafla er varpað fram hugmyndum til að ýta undir yndislestur 

hjá grunnskólabörnum. 

4.1 Barnabækur í skólastarfi 

Eins og fram kom í PIRLS- rannsókninni er algengt að barnabækur séu notaðar í 

skólastarfi og þá sérstaklega við lestrarkennslu. Í bæði PIRLS- og  PISA- rannsóknunum 

kom fram að ýta mætti undir lestur hjá grunnskólabörnum og gera viðhorf þeirra gagnvart 

lestri jákvæðara. Hver skóli og hver kennari verður að prófa sig áfram og finna út hvað 

hentar nemendum þeirra og þeim sjálfum best en það eru margar leiðir færar. 

4.1.1 Mikilvægi kennarans 
Til eru margar leiðir til þess að vekja áhuga nemenda á lestri og hvetja þá til yndislesturs. 

Í bók sinni Reading and Learning to Read vitna Vacca, Vacca og Gove í könnun 

Bucherhoffs frá árinu 1977.30 Bucherhoff bað nemendur að lýsa þeim þáttum í starfi 

kennara sinna sem stuðluðu, frekar en annað, að jákvæðri eða neikvæðri afstöðu þeirra til 

lestrar. Fram kom að nemendurnir töldu jákvætt þegar kennarinn: 

• las fyrir nemendur 

• var góð fyrirmynd nemenda sinna 

• hjálpaði nemendum við að finna áhugaverðar bækur og kenndi þeim að bóklestur 

væri einhvers virði 

Nemendur töldu það stuðla að neikvæðri afstöðu til lesturs þegar: 

• kennari krafðist þess að nemandi gerði yfirgripsmikla endursögn á lesnu efni 

• nemendur áttu að lesa leiðinlegar bækur 

• nemendur áttu að lesa upphátt fyrir aðra 

Könnun Bucherhoffs er komin til ára sinna en það er þó ekki ólíklegt að niðurstöður hans 

eigi vel við kennara og nemendur nútímans. Kennari sem vill ýta undir yndislestur hjá 

nemendum sínum ætti að hafa þessi atriði í huga við skipulagningu kennslunnar. 

Vissulega þurfa nemendur að gera útdrátt af því sem þeir lesa en alls ekki öllu og 

útdrátturinn getur líka verið munnlegur, t.d. að segja bekkjarfélögum frá skemmtilegri 

bók. Einnig er mikilvægt að þjálfa nemendur í upplestri en það er eins og útdrátturinn, 

ekki alltaf nauðsynlegt og í raun spurning hvort það eigi við yndislestur. 

                                                 
30 Vacca o.fl.1991:315 
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Könnun Bucherhoffs ítrekar líka mikilvægi kennarans sem fyrirmyndar. Silja 

Aðalsteinsdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir tala um að það þýði lítið að segja nemendum       

„gerðu eins og ég segi þér“ heldur sé „ gerðu eins og ég“ mun áhrifaríkara. Kennarinn 

þarf að láta áhuga sinn á lestri og bókum í ljós við öll tækifæri og hann þarf líka að meina 

það, nemendur er næmir á það þegar kennarar gera sér upp áhuga.31  

Til að kennarar geti vakið áhuga nemenda sinna á bókum og ráðlagt nemendum 

um bókaval verða þeir að þekkja til barnabóka og fylgjast með útgáfu á nýjum bókum. 

Þar geta kennarar notað ýmislegt til þess að hjálpa sér, t.d. BarnUng- vefinn32 þar sem 

finna má umsagnir um margar barnabækur, Bókatíðindi sem segja frá útgefnum bókum á 

hverju ári og á vef Borgarbókasafnsins33 má einnig finna umsagnir um bækur auk lista 

yfir þær bækur sem börnin telja vera bestu bækur ársins. Einnig geta skólasafnsverðirnir 

oft komið með góðar ábendingar og í raun er gott samstarf við bókasafn skólans 

lykilatriði þegar unnið er með barnabækur í skólanum. 

4.1.2 Áhugi vakinn 
Þegar vekja á áhuga nemenda á bókum eru margir möguleikar fyrir hendi. Fyrst ber að 

nefna að hafa bækur sýnilegar og aðgengilegar í kennslustofunni. Þá er mikilvægt að 

þessum bókum sé reglulega skipt út. Einnig mega myndir af kápum áhugaverðra bóka 

hanga uppi, t.d. veggspjaldið sem bókasöfn landsins láta útbúa fyrir valið á 

Bókaverðlaunum barnanna. Kennari getur líka kynnt bækur stuttlega fyrir bekknum og 

lesið jafnvel kafla úr bókum upphátt, nemendur geta sagt bekkjarfélögum frá góðri bók 

sem þeir voru að lesa eða kennari bendir nemendum á bók sem gæti hentað hverjum og 

einum.  

4.1.3 Sögustund og næðisstund 
Mikil hefð er fyrir sögustundum í yngri bekkjum grunnskólans en þá les kennarinn 

upphátt fyrir nemendur. 34 Sögustundin er kjörinn vettvangur til þess að vekja áhuga 

nemenda á bókum, t.d. með því lesa fyrstu bók í bókaflokki og vekja þannig áhuga 

nemenda eða benda nemendum á aðrar góðar bækur eftir sama höfund. Sögustundin er 

                                                 
31 Silja Aðalsteinsdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir 1979:12 
32  Þuríður J. Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson [Án árs.] 
33 Borgarbókasafnið [Án árs.] 
34 Herdís M. Hübner 1992:10-15 og Ragnheiður Gestsdóttir 2005:109 
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líka gullið tækifæri til þess að lesa bækur sem nemendum þættu sjálfum í erfiðari 

kantinum og bækur sem hafa mikinn boðskap eða fjalla um álitamál sem ræða má um.  

Næðisstund er líka að vinna sér sess í mörgum skólum, t.d. í Hofsstaðaskóla í 

Garðabæ.35 Þá hefst skóladagurinn á því að allir, bæði nemendur og starfsmenn, setjast 

niður með bók og lesa sér til yndis og ánægju í stundarfjórðung. Á þennan hátt lesa allir 

nemendur eitthvað á hverjum skóladegi og skóladagurinn byrjar á rólegan og þægilegan 

hátt. Nemendur fá að lesa í bókum að eigin vali og ekki eru neinar kvaðir um frekari 

úrvinnslu eftir lesturinn. Kennarinn fær einnig tækifæri til þess að vera góð fyrirmynd og 

leiðbeina nemendum um bókaval. Kennarar í Hofstaðaskóla eru afar ánægðir með þetta 

fyrirkomulag og telja að það hjálpi mörgum börnum af stað og hvetji til frekari lesturs. 

4.1.4 Barnabækur og lífsleikni 
Barnabækur, bæði skáldsögur og fræðibækur, má tengja verkefnum í öðrum 

námsgreinum en íslensku. Þegar kemur að því að tengja barnabókmenntir við lífsleikni 

eru möguleikarnir óteljandi.36 Það eru til barnabækur um allt mögulegt, jafnvel mjög 

alvarleg og erfið mál eins og dauðann og stríð. Séu bækurnar vel skrifaðar ætti nálgunin 

að hjálpa ungum lesendum til aukins skilnings og þroska. Í umræðum og vinnu með svo 

viðkvæm mál skiptir nærgætni miklu máli gagnvart öllum aðilum og því er gott að geta 

rætt um dæmi úr bókum í stað raunverulegra atburða, sérstaklega ef eitthvað kemur upp í 

nemendahópnum, s.s. einelti eða dauðsfall fjölskyldumeðlims. 

Í bókinni Bíttu á jaxlinn, Binna mín! eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur er að 

finna dæmi um hvernig einelti getur þróast og í Benjamín dúfa eftir Friðrik Erlingsson er 

sorglegu dauðsfalli lýst. Sú bók hentar reyndar vel til umræðu um fleiri þætti eins og 

vináttu, fyrirgefningu, réttlæti og ranglæti. Skilnaður foreldra er veruleiki margra barna.37 

Til eru nokkrar bækur sem fjalla um þetta viðfangsefni og sýna að skilnaður foreldra er 

ekki endalok alls. Dæmi um slíkar bækur er Algjört frelsi (2001) eftir Auði Jónsdóttur,  

Í Mánaljósi (2001) eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Marta smarta (2004) eftir 

Gerði Kristnýju.  

                                                 
35 Anna Eymundsdóttir og Áslaug Hartmannsdóttir 2007 
36 Jónína Friðfinnsdóttir 1989:49-50 
37 Brynhildur Þórarinsdóttir 2006:41 
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Þríleikur Guðrúnar Helgadóttur Ekkert að marka!, Ekkert að þakka! og Aldrei að 

vita! fjallar meðal annars um landabrugg og eiturlyfjasölu.38 Þetta eru afar óvenjuleg 

viðfangsefni fyrir unga lesendur en fjallað er um málin af nærgætni og út frá sjónarhóli 

barnsins. Við lesturinn vakna siðferðislegar spurningar um afbrot og staðalímynd barna 

um glæpamenn er ögrað. Þessar bækur gefa tilefni til fjörugra umræðna og heilabrota 

meðal nemenda. Í þríleik Guðrúnar um Karen Karlottu, Öðruvísi dagar, Öðruvísi 

fjölskylda og Öðruvísi saga, eru einnig ýmis siðferðisleg álitamál tekin til umræðu eins 

og í svo mörgum bókum Guðrúnar. Þar er ekki fengist við minna mál er stríð Ísraela og 

Palestínumanna. Það er dæmi um mál sem á sér langa sögu en snertir okkur í nútímanum 

og jafnvel á Íslandi eins og segir frá í bókunum.  

4.1.5 Heildstæð kennsla 
Lestur bóka og bókmenntakennsla tengist órjúfanlegum böndum og kennarar verða að 

gæta þess að rjúfa ekki þessi tengsl.39 Þannig má ekki kenna bókmenntaleg hugtök eins 

og aðalpersónur, aukapersónur og fléttu án samhengis við raunverulegar bækur. Góðar 

barnabækur gefa í raun tilefni til þess vinna með þær á fjölbreyttan hátt og tengja öllum 

viðfangsefnum íslenskunnar, þ.e. lestri, töluðu máli og framsögn, hlustun og áhorfi, ritun 

og bókmenntum. Barnabækur og aðrar bókmenntir geta verið uppspretta ritunarverkefna, 

t.d. ljóðagerðar eða bréfaskrifa við sögupersónu og það má æfa tjáningu og framsögn 

með upplestri og leiksýningu um leið og það þjálfar hlustun og áhorf.  

Þemavinna er ein leið í heildstæðri kennslu. Þemaverkefni af ýmsu tagi bjóða upp 

á þematengdar bækur. Tröll og fjöll eru vinsælt þema í yngri bekkjum grunnskólans og 

gætu eftirfarandi bækur legið frammi:  

• Allt um tröll(1999), Dynkur (2004) og Hlunkur (2000) eftir Brian Pilkington  

• Sagan af skessunni sem leiddist (1997) eftir Guðrúnu Hannesdóttur  

• Þjófótti risinn og skyrfjallið (1996) eftir Sigrúnu Helgadóttur  

• Skilaboðaskjóðan (1986) eftir Þorvald Þorsteinsson  

• Ástarsaga úr fjöllunum (1999) eftir Guðrúnu Helgadóttur 

• Búkolla (2000) þjóðsaga, myndskreytt af Kristni G. Jóhannssyni 

• Gilitrutt (2001) þjóðsaga, myndskreytt af Kristni G. Jóhannssyni 
                                                 
38 Brynhildur Þórarinsdóttir 2005:106-107 
39 Aðalnámsskrá gunnskóla,  íslenska 1999:5 og Ragnheiður Gestsdóttir 2005:110-113 
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• Náttúran að verki (2000) í þýðingu Jóns Daníelssonar  

• Komdu og skoðaðu fjöllin (2004) sem er kennslubók eftir Sigrúnu Helgadóttur  

Um leið og barnabókmenntir eru frábær efniviður í skapandi og fjölbreytta nálgun 

í íslenskukennslu verður að hafa í huga að það er alls ekki nauðsynlegt að vinna með eða 

upp úr öllum lesnum bókum.40 Stundum er markmiðið einfaldlega að fá nemendur til að 

lesa og njóta góðrar bókar. Það má ekki gleymast að á því lærist ýmislegt eins og þjálfun 

í lestri, aukinn orðaforði, tilfinning fyrir tungumálinu, beiting og margbreytni þess auk 

víðsýni þegar lesið er um hluti sem eru nemendanum framandi eða ókunnugir. Nemendur 

þurfa líka að fá að upplifa og læra að vera einir með sjálfum sér og bókinni að ógleymdu 

stoltinu yfir því að hafa „lesið heila bók alveg sjálf/ur!“ Um nákvæmlega þetta snýst 

yndislestur. 

4.1.6 Lestrarátak 
Lestrarátak er sígild og áhrifarík leið til þess að auka lestur hjá nemendum. Þar eru 

margar leiðir færar og æskilegt að ekki sé alltaf valin sama leiðin því að misjafnt er hvort 

áhersla er lögð á fjölda lesinna bóka, blaðsíðna eða tíma í lestrarátaki. Framkvæmd og 

útfærsla átaksins þarf að vera vel skipulögð þannig að allir nemendur hafi tækifæri til 

þess að bæta sig og standa sig vel. Tímasetning og lengd skiptir einnig máli. Átakið má 

ekki vera á sama tíma og aðrir stórir viðburðir, t.d. jólaundirbúningur, uppsetning leikrits 

eða samræmd próf. Erfitt er að gefa viðmið um lengd átaksins, aðstæður og tegund átaks 

spila þar inn í, en hægt er að hafa þrjár til sex vikur sem viðmið.  

Í Hofsstaðaskóla í Garðabæ er lestrarátak í öllum bekkjum tvisvar á ári, einu sinni 

á hvorri önn.41 Átakið er alltaf kynnt fyrir foreldrum með heimsendu blaði og nemendur 

lesa bæði í næðisstund í skólanum og heima. Aðeins er gert ráð fyrir að nemendur lesi 

sögubækur, þ.e. dagblöð, teiknimyndasögur, tímarit og námsbækur teljast ekki gildar. 

Ekki er ætlast til þess að nemendur lesi bók sem þeir hafa lesið áður og nemendur þurfa 

að fá samþykki kennara fyrir valinu. Kennarar í Hofsstaðaskóla eru ánægðir með 

fyrirkomulagið og telja að það ýti á jákvæðan hátt undir yndislestur hjá nemendum.42 

Eftirfarandi hugmyndir eru flestar fengnar úr Lestrarstefnu Hofsstaðaskóla:                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                 
40 Ragnheiður Gestsdóttir 2005:110-113 og Þuríður J. Jóhannsdóttir 1993:17 
41 Hofsstaðskóli 2006 
42 Anna Eymundsdóttir og Áslaug Hartmannsdóttir 2007 
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Súlurit 

Í þessu átaki er áherslan á fjölda lesinna blaðsíðna. Nemendur setja sér það markmið að 

auka fjölga lesnum blaðsíðum á þriggja vikna tímabili. Nemendur keppast við að ná eigin 

markmiðum og innan bekkjarins. Fyrir hverja bók sem að nemandi lýkur skráir kennari 

upplýsingar inn á súlurit þar sem nöfn nemenda eru á X- ás og blaðsíðufjöldi á Y- ás. 

Fyrir hverjar tíu blaðsíður hækkar súlan um einn sentímetra. Í lok átaksins athugar 

kennari svo hvort nemendur hafi náð markmiðum sínum, hvað þeir lásu margar blaðsíður 

í heildina og hve margar á dag að meðaltali. Einnig er heildarblaðsíðufjöldi bekkjarins og 

meðaltal skoðað. Í skólanum er gert ráð fyrir því að nemendur segi frá, munnlega eða 

skriflega, því sem þeir lesa. Í Ísaksskóla þekkist önnur útgáfa af þessu átaki þar sem 

áherslan er á þann tíma sem nemendur lesa. 43 Þá er fjöldi mínútna skráður á súluritið í 

stað fjölda blaðsíðna. Kosturinn við þessa útgáfu er að hún er mjög sanngjörn gagnvart 

hæglæsum nemendum og yfirleitt eru það nemendurnir sem mesta hvatningu þurfa. 

 

Laufblöð 

Í þessu átaki keppast nemendur við að lesa sem flestar blaðsíður en í stað þess að skrá 

niðurstöðurnar á súlurit búa nemendur til laufblöð og laufga þannig smám saman tré. 

Haldið er utan um verkefnið á blaði þar sem hver nemandi skráir titil lesinnar bókar og 

blaðsíðufjölda. Hann skráir svo nafnið sitt og titil bókarinnar á laufblöð og 

blaðsíðufjöldinn ræður fjölda og stærð laufblaða. Þannig eru þrjár stærðir af laufblöðum; 

það stærsta fyrir hundrað blaðsíður, næsta fyrir fimmtíu blaðsíður og það minnsta fyrir tíu 

blaðsíður. Ekki skemmir fyrir að hafa laufblöðin í mismunandi litum. Blaðsíðufjöldi er 

námundaður þannig að ef nemandi les 167 blaðsíður hengir hann upp eitt stórt og eitt 

miðlungs laufblað auk tveggja af minnstu gerð. Þannig kemur svolítil stærðfræði inn í 

átakið. Í lok átaksins eru laufin tekin niður og reiknað hvað hver nemandi las mikið sem 

og bekkurinn í heild. 

 

 

 

 

                                                 
43 Vettvangsnám hjá Önnu Þóru Paulsdóttur, kennara í Ísaksskóla, febrúar 2006 
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Lestrarormur eða múrsteinsveggur 

Í þessu átaki keppast nemendur við að lesa sem flestar bækur. Þegar nemandi hefur lokið 

lestri bókar skráir hann upplýsingar um bókina á þar til gerðan „múrstein“ eða hringlaga 

blað sem verður svo hluti af ormi. Á blaðið skráir nemandi titil bókar og aðalatriði 

sögunnar og skreytir það jafnvel. Bekkurinn keppist við að byggja sem stærstan vegg eða 

lengstan orm á þeim tíma sem átakið stendur yfir. Kennarar koma sér svo saman um 

verðlaun eða viðurkenningar fyrir átakið, t.d. fyrir flestar lesnar bækur eða best skreytta 

blaðið. 

 

Keppni á milli bekkja 

Í þessu átaki eru einnig talinn fjöldi lesinna blaðsíðna en áherslan er á keppni á milli 

bekkja. Kennari fær upplýsingar frá nemendum sínum um lesinn blaðsíðufjölda og gefur 

þær áfram til bókasafnskennara. Hann skráir upplýsingar á súlurit og nemendur geta 

fylgst með stöðu bekkjarins. Í lok átaksins fá allir afhent viðurkenningarskjal, gull, silfur 

eða brons eftir því hversu mikið þeir lásu. Miðað er við að þriðjungur nemenda falli í 

hvern flokk. 

 

Bókaormar á Netinu 

Í þessu átaki er búinn til bókaormur á Netinu.44 Tölvukerfið heldur utan um fjölda bóka, 

blaðsíðna og titla þannig hægt er að keppa að mismunandi markmiðum. Nemendum gefst 

kostur á að skrifa umsögn um lesnar bækur og meta með brosköllum. Þá er hægt að finna 

út hvaða bækur og höfundar eru vinsælastir á Bókaormavefnum. 

 

Lestrarmaraþon 

Í þessu átaki er brugðið svolítið á leik og nemendum boðið að gista í skólanum.45 

Nemendur mæta með dýnu og svefnpoka og reyna að klára eina bók fyrir svefninn. Hægt 

er að útfæra þetta á margvíslegan hátt, t.d. að kennari lesi byrjun á draugasögu með 

vasaljósi og ljósin slökkt og nemendur reyni svo að klára söguna fyrir svefninn eða að 

                                                 
44 Kennaraháskóli Íslands [Án árs.] 
45 Ingibjörg Baldursdóttir 2006:46 
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höfundur komi í heimsókn og tali um einhverjar bækur sínar sem nemendur geta svo lesið 

fyrir svefninn. 

Leiðirnar eru margar og allar hafa þær sína kosti og galla. Lestrarátak getur verið 

góð leið til að ýta undir lestur hjá nemendum og höfðar vel til nemenda með keppnisskap 

en þó verður að gæta þess að keppnin sé sanngjörn og að áherslan sé á einstaklinginn, þ.e. 

að hver nemandi keppi við sjálfan sig. Í meistaraprófsverkefni sínu kannaði Ester 

Bergmann Halldórsdóttir áhrif lestrarátaks á leshraða, lesskilning og lestraráhuga níu ára 

nemenda. 46 Með leshraða er átt við fjölda lesinna atkvæða á mínútu og lesskilningur er 

skilningur á þeim texta sem lesinn er, bæði á einstökum orðum og samhengi textans.47 

Skemmst er frá því að segja að niðurstöðurnar voru jákvæðar, rannsóknarhópur tók 

marktækt meiri framförum en samanburðarhópur í leshraða og lesskilningi auk þess sem 

viðhorf rannsóknarhópsins til yndislesturs varð jákvæðara.  

4.2 Opinber íhlutun 

Í raun er góð lestrarfærni barna samvinnuverkefni samfélagsins alls. Hér verða nefnd tvö 

dæmi um opinbera íhlutun þar sem aðilar sem tengjast skólanum leggja sitt að mörkum til 

að auka lestrarfærni og ýta undir áhuga á lestri hjá nemendum. 

4.2.1 Skáld í skólum 
„Skáld í skólum“ er verkefni á vegum Höfundamiðstöðvar Rithöfundasambands 

Íslands.48 Verkefnið kom til af því að rithöfundar höfðu áhyggjur af minnkandi 

skólaheimsóknum sínum. Fenginn var styrkur hjá Reykjavíkurborg og 

menntamálaráðuneytinu og búin til dagskrá fyrir nemendur á mismunandi aldri. 

Rithöfundarnir unnu saman tveir og tveir og bjuggu til lifandi dagskrá þar sem þeir 

kynntu og miðluðu verkum sínum. Sem dæmi má nefna dagskrá Gerðar Kristnýjar og 

Sigrúnar Eldjárn. Hún nefnist „Bók er bland í poka“ og er ætluð yngsta stigi 

grunnskólans. Höfundar byrja á að kynna dagskrána á því að þeir hafi frétt að það sé til 

fólk sem lesi aldrei bækur og geymi bara banana í bókahillunum sínum. Svo koma 

persónur úr bókum höfunda við sögu eins og Málfríður, Kuggur og  Marta smarta. Vel 

var tekið í þetta framtak af hálfu skólanna og heimsóttu höfundarnir ríflega 40 skóla og 

                                                 
46 Ester Bergmann Halldórsdóttir 1999: 77 
47 Guðmundur B. Kristmundsson 1987:75-76 
48 Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 2006:43-44 
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um sjö þúsund nemendur sáu dagskrána á aðeins tveimur mánuðum. Til stendur að halda 

áfram með þetta metnaðarfulla verkefni sem gerir skólum kleift að fá rithöfunda í 

heimsókn og vekja áhuga nemenda á verkum sínum. 

 Slíka heimsókn frá barnabókahöfundum ættu kennarar að geta nýtt til þess að 

vekja áhuga nemenda á yndislestri. Til dæmis getur kennari kynnt allar bækur höfunda 

fyrir bekknum og hvatt nemendur til þess að lesa þær sögur sem höfundarnir leggja út frá 

í kynningu sinni. Einnig er líklegt að áhugi nemenda sé mikill eftir kynningu 

rithöfundanna og þá er mikilvægt að benda nemendum á fleiri bækur eftir sama höfund 

eða bækur af svipuðu tagi. Einnig getur verið skemmtilegt að efna til umræðna um 

kynninguna sjálfa, þar sem nemendur fá tækifæri til þess að láta skoðanir sínar í ljós og 

ræða um bæði höfundana og verk þeirra. 

4.2.2 Lestrarstefna sveitarfélaga 
Að minnsta kosti tvö sveitarfélög á Íslandi hafa sett fram heildræna áætlun um hvernig 

sveitarfélagið í heild geti ýtt undir lestrarfærni nemenda. Í Reykjanesbæ nefnist áætlunin 

Lestrarmenning49 og í Garðarbæ er talað um Lestrarstefnu50. Áætlanirnar eru í raun mjög 

líkar og leggja áherslu á að lestrarnámið hefjist í raun fyrir grunnskólagöngu og því er um 

samvinnuverkefni allra sem koma að uppeldi barnanna í bænum að ræða. Undirbúningur 

lestrarnámsins hefst með fræðslu til foreldra á heilsugæslunni og ríkulegri málörvun hjá 

dagmömmum og í leikskólum. Hið eiginlega lestrarnám hefst svo í grunnskólanum og 

þar er meðal annars lögð áhersla á fyrirbyggjandi starf sem felst í því að finna strax 

nemendur sem gætu átt eftir að og eiga í lestarerfiðleikum og vinna með þá markvisst. Í 

skólanum er mikil áhersla á lestur, bæði yndislestur og lestrarátak en útfærslan er nokkuð 

mismunandi eftir aldri. Í báðum áætlununum er lögð áhersla á hlutverk og mikilvægi 

bæjarbókasafnsins í þessu samvinnuverkefni.  

Erfitt er að segja til um árangur verkefnanna því ekki er komin næg reynsla á þau 

auk þess sem erfitt er að mæla allan árangur áætlananna. Skýrsla sem tekin var saman í 

Reykjanesbæ sýnir þó að verkefnið var mikil hvatning fyrir stofnanir bæjarins, það vakti 

mikla athygli og almenn ánægja var með það.51 Enn eiga áætlanirnar eftir að þróast og 
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50 Garðabær 2006 
51 Eiríkur Hermannsson [Án árs.] 
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reynsla að komast á verkefnin en ljóst er að hér er um metnaðarfullar áætlanir að ræða 

sem hafa það að markmiði að stilla saman strengi allra þeirra sem hafa með lestur og læsi 

að gera í bænum. 

4.3 Þáttur foreldra 

Í lestraráætlunum sveitarfélaganna er líka rætt um þátt foreldra líkt og í Aðalnámsskrá 

grunnskóla, enda er uppeldi og undirbúningur nemenda undir líf og starf 

samvinnuverkefni heimilis og skóla.52 Ágústa Pálsdóttir hefur rannsakað áhrif 

mismunandi uppeldisaðferða á lestraráhuga barna.53 Stuðst var við kenningar Baumrind 

um eftirlátssama, skipandi og leiðandi foreldra. Niðurstöður benda til þess að samhengi 

sé á milli uppeldisaðferða og lestraráhuga barnanna. Algengast var að börn með lítinn 

áhuga á lestri ættu foreldra sem notuðu skipandi eða eftirlátssamar aðferðir. Þau börn sem 

höfðu mikinn áhuga á lestri áttu foreldra sem voru leiðandi, ýmist annað þeirra eða bæði. 

Í fjölskyldum barna sem höfðu mikinn áhuga á lestri var lestur sameiginlegt áhugamál 

barna og foreldra, mikið var rætt um lestur og hann var hluti af daglegu lífi 

fjölskyldunnar. Þessar niðurstöður rannsóknar Ágústu Pálsdóttur sýna að áhrif foreldra 

geta verið mikil en eru þó í mótsögn við niðurstöður PISA- rannsóknarinnar þar sem 

heimilisaðstæður og bakgrunnur höfðu lítil sem engin tengsl við lesskilning nemenda. 

Hafa ber í huga að lestraráhugi og lesskilningur er ekki sami hluturinn þó að þar séu sterk 

tengsl, samanber tengslin á milli lestraránægju og lesskilnings hjá íslensku nemendunum 

í PISA- rannsókninni (sjá kafla 2.3). 

Foreldrar eru líkt og kennarar börnunum ákaflega mikilvæg fyrirmynd.54 Því 

skiptir máli að börnin sjái foreldra sína lesa, að bækur séu sjálfsagðar og aðgengilegar á 

heimilinu og að foreldrar sýni lestri barna sinna áhuga. Þannig er fjölskylduferð á 

bókasafnið góð hugmynd þar sem allir geta valið sér bækur við hæfi. Það getur verið 

áhrifaríkt að foreldrar lesi sömu bækur og barnið því þá geta foreldrar og börn rætt 

saman, t.d. um hvaða bækur þeim líkar og af hverju. Einnig getur það hjálpað mörgum 

börnum af stað ef foreldrar lesa með þeim, t.d. byrjun bókar eða annan hvern kafla. 

Þannig getur bóklestur orðið að gæðastund foreldra og barna og ýtt undir samræður. Líkt 

                                                 
52 Aðalnámsskra grunnskóla, almennur hluti 1999:14 
53 Ágústa Pálsdóttir 1998:7 
54 Þuríður J. Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson [Án árs.] 
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og þegar fjölskyldan horfir saman á sjónvarpið má lesa saman og koma sér vel fyrir undir 

teppi við lesturinn. Það getur líka verið gaman ef að fjölskyldan bregður á leik saman, t.d. 

föndrar persónur úr skáldsögum og bókamerki eða eldar saman uppáhaldsmat 

sögupersóna.55 Foreldrar mega ekki gleyma að börn vilja líka stundum léttmeti að lesa 

eins og teiknimyndablöð og tímarit og það getur í raun verið góð byrjun og hvatning til 

frekari lestrar. Líkt og fullorðnir lesa börn gjarnan sér til afþreyingar og því má ekki 

gleyma að hafa með lesefni fyrir þau þegar fjölskyldan er á ferðalagi. Einnig er vert að 

vekja athygli foreldra á bókaklúbbum þar sem börnin fá bækur sendar heim á 

mánaðarfresti.  

Mikilvægt er að gott samstarf sé á milli heimilis og skóla og að foreldrar fá góðar 

upplýsingar um það sem gert er í skólanum, það getur jafnvel ýtt undir samræður á milli 

foreldra og barna. Einnig er afskaplega mikilvægt að foreldrar fái góðar upplýsingar og 

útskýringar frá skólanum um mikilvægi lesturs og góð ráð um hvað þeir geti gert, t.d. 

með bæklingi Heimilis og skóla Leggjum börnum lið...við læsi.56 Þá er æskilegt að vekja 

áhuga foreldra á barnabókum, t.d. með því að rifja upp hvaða bækur þeir lásu og benda 

þeim á góðar barnabækur. Foreldrar vilja gefa börnum sínum gott veganesti út í lífið og 

séu þeir fræddir um mikilvægi lesturs og hvernig þeir geta ýtt undir yndislestur hjá 

barninu sínu er líklegra að þeir leggi sitt af mörkum. 

5 Niðurlag 
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um yndislestur frá ýmsum hliðum. Vitnað er í og rætt 

um þrjár rannsóknir; rannsókn Þorbjörns Broddasonar, PIRLS- rannsóknina á lestri níu 

ára nemenda og PISA- rannsóknina á lestri 15 ára nemenda. Erfitt er að bera 

rannsóknirnar saman vegna þess hve ólíkar þær eru en þó er hægt að draga saman 

niðurstöður þeirra í nokkrum fullyrðingum. Það dregur úr lestri barna. Um þriðjungur 

nemenda les lítið sem ekkert en lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum um fjórðungs 

nemenda. Níu ára nemendur virðast lesa meira og vera jákvæðari gagnvart lestri en 

fimmtán ára nemendur en rúmlega helmingur þeirra gæti alveg eins hugsað sér að hætta 

að lesa. Sterk tengsl eru á milli lestraránægju og góðs lesskilnings hjá fimmtán ára 
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nemendum. Þessar fullyrðingar benda til þess að vekja þurfi áhuga nemenda á bókum og 

kenna þeim að njóta þess að lesa. 

Ljóst er að lestur er mikilvægur fyrir þroska barna, bæði málþroska og tilfinninga- 

og vitsmunaþroska. Með lestri fá börn mikilvæga málörvun sem er nauðsynlegur grunnur 

að frekari menntun. Við að hlusta á og lesa bækur öðlast börn mikinn og fjölbreyttan 

orðaforða. Góður orðaforði skiptir sköpum fyrir hljóðkerfisvitundina sem hefur aftur 

forspárgildi um gengi barna í lestrarnámi. Góður orðaforði tengist einnig góðum 

málskilningi hjá börnum sem aftur tengist máltilfinningu og frásagnarhæfni. Lestur 

barnabóka hefur ekki bara jákvæð áhrif á málþroskann heldur einnig tilfinninga- og 

vitsmunaþroska. Við lestur barnabóka kynnast nemendur margvíslegum bókmenntastíl. 

Þeir fá tækifæri til þess að fara í ferðalag í huganum, aftur í tímann og jafnvel fram í 

tímann, til annarra menningarheima eða í huga annarrar persónu. Þannig eflist víðsýni 

nemenda á sínum veruleika og annarra. Bókmenntir eru hluti af menningararfinum hvort 

sem nemendur kynnast því sem eldri kynslóðir þekkja, t.d. þjóðsögur, eða lesa 

nútímabókmenntir sem seinna verða hluti af menningararfinum. Síðast en ekki síst er 

skemmtanagildið. Það er misjafnt hvað höfðar til nemenda en það er nokkuð víst að ef 

efni bókar höfðar til nemanda mun hann lesa bókina af áhuga og eiga nokkuð auðvelt 

með að tileinka sér efni hennar. Þannig er skemmtanagildi bóka órjúfanlegur hluti lesturs 

sem ætti ávallt að hafa í huga. 

  Kennarar eru í aðstöðu til þess að ná til allra nemenda. Hægt er að fara 

margar leiðir, t.d. með sögustund þar sem kennari les fyrir nemendur, næðisstund þar sem 

yndislestur er í fyrirrúmi, lestrarátak af ýmsum gerðum hefur gefið góða raun og ekki má 

gleyma að tengja bækur og barnabókmenntir við aðrar námsgreinar, s.s. lífsleikni og 

þemaverkefni. Miklu máli skiptir að kennarinn sé góð fyrirmynd og hafi einlægan áhuga 

á að vekja áhuga nemenda á bóklestri. En grunnskólinn er ekki eyland og fleiri koma að 

lestri og lestrarkennslu grunnskólabarna. „Skáld í skólum“ er gott dæmi um leið 

rithöfunda til þess að vekja áhuga nemenda á bóklestri og tvö sveitarfélög á Íslandi hafa 

búið til heildstæða lestrarstefnu fyrir öll skólastigin og bæjarfélagið í heild. Þannig er 

reynt að stilla saman strengi allra sem hafa með lestur og læsi að gera í bæjarfélaginu. 

Foreldrar eru nemendum ekki síður mikilvæg fyrirmynd en kennarinn og þeir geta líka ýtt 
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undir lestur barnanna sinna með leiðandi uppeldisaðferðum. Þannig er líklegt að þeir geti 

vakið áhuga barnanna sinna á bóklestri.  

Markmið allra þessara aðila er að vekja áhuga grunnskólanemenda á lestri og 

kenna þeim þannig að lesa sér til yndis- og ánægjuauka. Takist það er lestur ekki kvöð á 

nemendum heldur skemmtileg athöfn sem þeir sækja í og njóta alls þess sem læra má, 

bæði beint og óbeint, af lestri góðra bóka. En það er einmitt það sem yndislestur snýst 

um. 
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