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Ágrip  

Í þessari ritgerð er sagt frá rannsókn á áhugahvöt og lestarnámi nemenda 6. bekkjar í 

völdum grunnskólum á Akureyri og einum í nágrenni bæjarins. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á gildi áhugahvatarinnar á nám barna og þá 

sérstaklega lestrarnám. Gerð var grein fyrir þeim hugmyndum sem standa að baki 

áhugahvöt, hvernig hún birtist, hvað felst í henni og hvernig hún þróast. Einnig var 

skoðað hlutverk kennara í vinnu með áhugahvöt og lestrarnám nemenda. Leitað var 

eftir áliti nemenda í sambandi við val á lestrarefni og hvað hægt væri að gera til þess 

að gera lestur áhugaverðari. Nemendur komu með sínar hugmyndir og orð þeirra 

fengu að njóta sín. 

Rannsóknarsniðið er blönduð aðferðafræði, þar sem spurningalisti með opnum 

og lokuðum spurningum var lagður fyrir nemendur á vef og þeir beðnir að svara. Við 

gagnagreiningu voru bornar saman tölfræðilegar upplýsingar og einnig voru opnar 

spurningar flokkaðar, þar sem raddir nemenda hljóma. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna m.a. að í grunnskólunum hafa 

nemendur jákvæða upplifun af áhugahvöt í lestrarnámi sínu og mikill meirihluti þeirra 

telur sig mjög góðan eða góðan í lestri og sýni náminu áhuga. Ennfremur að hluti 

nemenda upplifi sig sem slaka lesara og hefur litla ánægju af lestri. Meirihluti 

nemenda telur sig alltaf eða mjög oft hafa val um lesefni eftir áhuga í skólanum. 

Nemendur finna fyrir hvatningu frá kennurum til þess að lesa í skólanum og á það við 

um bæði þá sem telja sig góða í lestri og þá sem telja sig slaka. Nemendur telja þó að 

kennarar mættu vera duglegri við að spyrja þá hvort þeir hafi áhuga á því sem þeir eru 

að lesa í skólanum. Hlutfallslega fleiri drengir telja sig góða í lestri en stúlkur en 

margar aðrar rannsóknir hafa sýnt hið gangstæða. Aftur á móti telja hlutfallslega fleiri 

stúlkur sig mjög góðar í lestri en drengir og það samræmist öðrum rannsóknum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um mikilvægi þess að kennara 

sýni áhugahvöt nemenda í lestrarnámi skilning. Virkja þarf áhugahvöt allra nemenda 

en beina jafnframt sérstakri athygli að þeim hópi nemenda sem samkvæmt 

rannsókninni er ekki að njóta sín í lestri og leiða má líkum að því að áhugahvöt þeirra 

hafi dalað. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að námsáhugi og áhugahvöt nemenda virðist 

fara minnkandi við upphaf miðstigs. 
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Abstract 

This thesis is on a research on motivation in literacy acquisition of 6
th

 grade students 

in chosen schools in Akureyri and one close by. The aim of the research is to shed a 

light on the value of motivation in children’s education, especially in literacy 

acquisition. The ideas behind motivation will be explained, in what way it appears, 

what it means and how it develops. The role of the teacher working with motivation 

and literacy was also studied. Students were asked for their opinion on the choice of 

reading material and what could be done to make reading more interesting.  

It is a Mixed Model Research where students answered a questionnaire with 

both open ended and closed questions online. When analysing the data, statistic 

information was compared and the open ended questions, where the students’ voices 

could be heard, were categorized.  

The outcome of the research was mainly that students in elementary school 

usually have a positive experience of motivation in literary acquisition and that the 

vast majority consider themselves very good or good readers, and are interested in 

their studies. However it also revealed that a part of the students experience 

themselves poor readers and do not enjoy reading. Majority of students think they can 

always or very often pick reading material by their choice in school. Both good and 

poor readers find the teachers encouraging, when it comes to reading in school. 

Relatively more boys than girls view themselves as good readers, but many other 

studies have shown the opposite. On the contrary more girls than boys consider 

themselves very good at reading and that is in line with other studies.  

The conclusion of the research indicates that it is important that teachers have 

an understanding with the learners’ motivation in literacy acquisition. Every student 

must be motivated but those who, according to the research, do not to enjoy reading 

need special attention. It can be assumed that their motivation has decreased and 

studies have shown that learning interest and motivation seem to lessen around the 

age of 10. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lögð fram sem 30 eininga (ECTS) meistaraprófsritgerð til fullnaðar 

M.Ed.-meistaragráðu í menntunarfræðum með áherslu á lestrarfræði við 

framhaldsbraut kennaradeildar hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri.  

Dr. Jórunn Elídóttir, dósent við Háskólann á Akureyri, veitti leiðsögn við gerð 

verkefnisins og fær hún mínar allra bestu þakkir fyrir ómetanlega leiðsögn með 

hvatningu, faglegri ráðgjöf og jákvæðni að leiðarljósi.  

Einnig vil ég þakka þeim grunnskólanemendum sem tóku þátt í rannsókninni 

með því að svara spurningalistanum, kennurum og skólastjórnendum sem opnuðu 

skóla sína og gáfu sér tíma til þess að liðsinna mér. Án þessara aðila hefði rannsóknin 

ekki orðið að veruleika. Sérstakar þakkir færi ég kennurum við framhaldsbraut 

kennaradeildar Háskólans á Akureyri sem veittu mér hvatningu og höfðu trú á mér. 

Þá vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum sem sýndu vinnu minni áhuga og 

veittu mér stuðning og aðstoð. Kæru vinir; Alice, Alma, Elín Elísabet, Erna Rós, 

Guðrún Gyða, Hildur og Katý. Það er ómetanlegt að eiga vini sem eru alltaf til staðar, 

vini sem veita hvatningu. Vinir; það eru þið.  

Mestu og bestu þakkir fá eiginmaðurinn minn, Jóhann Oddgeirsson, og börnin 

mín, Vala Margrét, Eyrún Inga og Birkir Orri, fyrir að hafa stutt mig á alla vegu. Þið 

eruð einstök.  
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Töfraheimar lestursins 

Góðri lestrarfærni er hægt að líkja við lykil sem þegnar samfélagsins geta eignast og 

gengur að læsingu á hurð sem opnast inn í Töfraheim lestursins. Í þessum heimi eru 

margvísleg tækifæri til þess að hljóta menntun og auðga líf sitt með þekkingu sem 

þegnarnir munu búa að alla ævi. En það þarf meira en lykilinn. Mikilvægir þættir eins og 

áhugi, vilji og áhugahvöt þurfa að vera með í farteskinu. Með áhugahvöt sem nesti í ferð 

um Töfraheim lestursins gæti hún greitt leiðina að lestri.  

Meira um dásemdir áhugahvatarinnar. Sú staðreynd að nemendur eru aldrei án 

áhugahvatar, þó þeir eigi mismikið af henni í fórum sínum, gefur von um góðan árangur 

í lestrarnámi. Það má kallast kraftaverk þegar þegnarnir læra að lesa. Það tekur tíma en 

æfingin skapar meistarann, eins og gamalt máltæki segir. Með tíð og tíma geta þegnarnir 

orðið lesendur með brennandi áhuga og nautnin mun skína úr augum þeirra.  

Ekki gengur þó öllum þegnum samfélagsins vel að læra að lesa, þó þeir hafi 

áhugahvöt og fái orku og áræðni sem vegarnesti. Í Töfraheiminum þarf að skoða hvað 

gerir það að verkum að ákveðnum hluta þegnanna gengur erfiðlega að ná tökum á 

lestrarnámi, þrátt fyrir góðan ásetning og góðar gáfur. Í Töfraheiminum er oft val um 

efni sem fangað getur áhugahvötina og leitt þegnana um leyndardóma lestrarævintýra.  

En takið nú vel eftir, það er ekki val að fara úr Töfraheiminum ef þegnunum 

gengur erfiðlega að ná tökum á lestrinum. Lestur er ævilangt ferli. Höfum það í huga 

þegar ferðalagið byrjar. Ferðalag þar sem sjónum er beint að lestri, áhugahvöt og 

hlutverki kennara. 
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1. Inngangur  

Lestur er undirstaða almennrar menntunar, eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenska (2007:9), og því er mikilvægt að nemendur nái góðum tökum á lestri. 

Áhugahvöt nemenda á lestri þarf að viðhalda, þar sem bóknám eykst til muna í 6. bekk 

og þá reynir meira á lestrarfærni þeirra.  

Fræðimenn, eins og Anderman og Midgley (1997:296), hafa sýnt fram á það í 

rannsóknum sínum að á þessum aldri fer námsáhugi dvínandi og því er mikilvægt að 

virkja áhugahvötina enn frekar til þess að glæða áhuga nemenda á lestri. Áhugahvöt og 

lestur eru rauði þráðurinn í þessari ritgerð. Áhrif leshömlunar verða einnig til umræðu 

sem og hlutverk kennara.  

Rannsókn var framkvæmd á meðal nemenda í 6. bekk í nokkrum grunnskólum á 

Akureyri og einum í nágrenni bæjarins. Hlustað var á raddir nemenda og hvað þeir hafa 

að segja um upplifun sína af vinnu með áhugahvöt í lestrarnámi. Leitað var heimilda í 

innlendum og erlendum rannsóknum óháð skólastigum er varða þætti er snerta 

áhugahvöt almennt. Ritgerðin er að stórum hluta fræðileg og fjallað er um áhugahvöt og 

gildi hennar í námi barna, sérstaklega lestrarnámi.  

Mikið hefur verið rannsakað og skrifað um áhugahvöt í erlendum bókum og 

fræðigreinum. Fáar rannsóknir hafa þó verið gerðar hér á landi um áhugahvöt og áhrif 

hennar á nám nemenda eftir bestu vitund rannsakanda. Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen gerðu megindlega rannsókn þar sem áhugahvöt er 

skoðuð með áherslu á námsáhuga nemenda. Rannsóknin birtist í Tímariti um 

menntarannsóknir árið 2008 og heitir Námsáhugi nemenda í grunnskólum: Hver er hann 

að mati nemenda og foreldra? Hvernig breytist hann eftir aldri og kyni? 

Nokkuð hefur verið fjallað um áhuga og hvatningu í fræðigreinum og bókum 

sem komið hafa út á íslensku. Má þar nefna bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999), Litróf 

kennsluaðferðanna, þar sem hann talar um áhuga og hvatningu og styðst við aðferðir 

Jere Brophy frá árinu 1987 út frá rannsóknum hans á námsáhuga. Einnig hefur 

Brynhildur Þórarinsdóttir skrifað fræðigrein, þar sem hún leggur áherslu á það að virkja 

áhuga barna á bókmenntum og lestri, auk þess að kynna fyrir þeim nýjar bækur og skapa 

þannig lestrarhvetjandi umhverfi. Má þar nefna grein í Skímu árið 2006; 

Bókaormafræði, um barnabókmenntir í grunnskólum.  
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Í bókinni Andans auður (2005), í kaflanum Að vekja lestrarfýsn, koma fram 

hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar, en þar segir að fyrsta skylda kennarans sé að 

venja nemendur á það að lesa með athygli og kenna þeim að kryfja það sem þeir lesa. Til 

þess að vekja áhuga barnanna á bókum vildi Guðmundur að innihaldsríkir textar væru 

lesnir upphátt fyrir þau í skólanum (Trausti Þorsteinsson og Bragi Guðmundsson, 

2005:137–138). Það vekur athygli að fyrir rúmum 100 árum talaði Guðmundur um það 

að vekja áhuga nemenda á lestri bóka og að virkja áhugahvöt þeirra. 

Guðmundur Finnbogason (1903:39, 55) gerði sér einnig snemma grein fyrir 

nauðsyn fræðslu fyrir íslenska alþýðu. Um aldamótin 1900 kemst hann svo að orði um 

menntun Íslendinga, að meta verði hvern mann eftir því hve hæfur hann sé til þess að 

lifa sjálfum sér og öðrum til gagns og gleði í þeim verkahring sem hann starfar í. 

Ennfremur segir Guðmundur að lestrarkunnátta sé lykill að andans auði þjóðarinnar og 

jafnframt geri hún menn færa um að rétta þann auð að öðrum.  

Árið 1907 var almenn fræðsluskylda lögleidd á Íslandi. Skólaskylda var lögfest 

fyrir börn á aldrinum 10–14 ára en fram að þeim aldri bar heimilunum sjálfum að sjá um 

kennsluna og aðeins lítill hluti barna hafði notið almennrar menntunar (Einar Laxness, 

1995:62). Jón Sigurðsson, alþingismaður og forseti Alþingis, lét sig skipan fræðslumála 

varða. Hann skrifaði grein um skólahald á Íslandi í Ný félagsrit árið 1842, þar sem hann 

skilgreinir almennt hlutverk skóla: „Skólinn á að tendra hið andlega ljós, og hið andlega 

afl, og veita alla þá þekkingu sem gjöra má menn hæfilega til framkvæmdar öllu góðu, 

sem auðið má vera“ (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1997:34).  

Aðdragandi að setningu fræðslulaganna 1907 var í rauninni viðreisnarstarfið sem 

átti sér stað á 19. öld og hafði það að markmiði að reisa þjóðina úr rústum 

einokunartímabilsins. Undirbúa þurfti almenning og fá hann til þess að skilja 

ávinninginn af fræðslulögunum, því lengi hafði heyrst að bókvitið yrði ekki í askana 

látið. Í 1. grein fræðslulaganna um fræðsluskyldu segir að heimilin eigi að sjá um 

fræðslu barna og kosta hana sjálf. Hvert barn 10 ára að aldri skuli vera orðið nokkurn 

veginn læst og skrifandi ef það hefur hæfni til þess (Gunnar M. Magnúss, 1939:99, 129).  

Líkar áherslu varðandi lestur koma fram í 1. gr. í laga um grunnskóla, en þar 

segir að öllum börnum á aldrinum sex til 16 ára sé skylt að sækja skóla í sínu 

sveitarfélagi (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Skólaskylda tryggir að öll börn á þessum 

aldri eiga rétt á því að sækja skóla, þar sem þau fá tækifæri til þess að læra að lesa og 

læra fyrir lífið. Sá andi sem birtist í skrifum Guðmundar Finnbogasonar er því enn í fullu 

gildi.  
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Íslenskar rannsóknir á áhugahvöt eru ekki margar, eins og fyrr segir. Með 

hliðsjón af niðurstöðum erlendra rannsókna um lestur og áhrif hans á áhugahvöt má þó 

ljóst vera að mikilvægt er að virkja áhugahvöt nemenda svo hún nýtist þeim við lestur 

og lestrarhvetjandi verkefni (Guthrie, Wigfield, Humenick, Perencevich, Taboada og 

Barbosa, 2006:232; Strommen og Mates, 2004:198 og Sweet, Guthrie og Ng, 1998:211).  

Hamilton (1990/1993:93–94) líkir menntun við ferðalag, þar sem nemendur 

leggja af stað þegar þeir eru tilbúnir til þess að hefja nám. Ferð frá upphafspunkti í 

gegnum tímabil sem einkennast af umbyltingu í innsæi og þekkingu til áfangastaðarins. 

Það eru mótunaröflin og framkvæmdin sem eru kjarninn í námi og kennslu. Ferðalagið 

felur í sér aðlögun reynslu og þekkingar. Segja má að lokaáfanginn sé þegar nemandinn 

hefur öðlast nýjan skilning. Hamilton talar um að það að vera tilbúinn til þess að læra sé 

nátengt hugtakinu athygli. Nemendur sýni athygli og geti greint á milli þess er snertir 

viðfangsefnið og hins sem er því óviðeigandi. Það sé því snar þáttur í kennslu að gera 

nemendur viðbúna og viljuga til náms, að þeir sýni námsáhuga og að áhugahvötin fái 

notið sín. 

 

1.1 Markmið og val á rannsóknarefni  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á áhugahvöt og 

lestur og þá sérstaklega í lestrarnámi nemenda í 6. bekk í grunnskólum. Leitast var við 

að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig upplifa nemendur að unnið sé með 

áhugahvöt þeirra í lestrarnámi í 6. bekk grunnskóla?  

 Margir samverkandi þættir spiluðu saman í vali á rannsóknarverkefni. 

Hugmyndin að rannsókninni var þó aðallega sótt í eigin reynslu af því að ná seint tökum 

á lestri og þekkja þann heim. Seidman (1998:26) segir að þegar einstaklingar undirbúi 

rannsókn og hugsi um efni sem þeir hafa áhuga á að skoða, komi til það sem hann kallar 

sjálfsævisögulegar rætur. Hann segir rannsakendur sækja að einhverju leyti í eigin 

reynslubrunn.  

Rannsakandi vann einnig verkefni í megindlegum rannsóknum á vormisseri 2009 

við Háskólann á Akureyri. Verkefnið fól það í sér að skoða áhrif lestrar og áhugahvatar 

á nemendur í 2. bekk. Í heimildaleit rakst höfundur á margar rannsóknir sem beindust að 

nemendum í 1.–4. bekk, þegar þeir voru að ná tökum á lestri, að æfa sig og ná upp 

lestrarhraða. Það vakti athygli rannsakanda að raddir nemenda virtust lítið heyrast.  
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Fræðigreinum og rannsóknum um lestur og áhugahvöt ber saman um það að 

námsáhugi breytist hvað mest þegar nemendur fara af yngsta skólastigi yfir á miðstig. 

Um 12 ára aldurinn virðist áhuginn fara minnkandi, eins og áður kom fram (Anderman 

og Midgley, 1997:269). Þetta samræmist því sem fram kemur í rannsókn Amalíu 

Björnsdóttur o.fl. (2008:9) um að námsáhugi nemenda fari að dala í 6. bekk.  

Þarna kviknaði áhugahvöt rannsakanda og hvati til þess að kafa dýpra í efni um 

áhugahvöt og tengja hana lestri en horfa þá til eldri nemenda, það er þeirra sem eiga að 

vera búnir að læra að lesa og eru hættir í formlegu lestrarnámi. Áhuginn beindist m.a. að 

því að fá fram sjónarhorn nemenda og hvað þeir hefðu að segja um lestur og áhuga á 

lestri. Einnig þótti rannsakanda áhugavert að afla vitneskju um ákveðna þætti, eins og 

hvort nemendur hafi val um bækur og hvort það skipti máli að gefa tíma til lesturs í 

skólanum.  

Til að svara rannsóknarspurningunni var leitað í fræðilega umræðu um málefnið 

og spurningakönnun var lögð fyrir nemendur í nokkrum bekkjum í grunnskólum á 

Akureyri og einum skóla í nágrenni Akureyrar. Rannsakandi nýtti sér líkan að blandaðri 

aðferðafræði (e. mixed model research) (Johnson og Onwuegbuzie, 2004), þar sem 

eigindlegri og megindlegri nálgun er beitt við gagnagreininguna. 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla, auk ágrips, formála og Töfraheims lestursins. Á eftir 

innganginum er annar kafli sem er fræðileg umfjöllun um lestur og leshömlun. Gerð er 

grein fyrir mikilvægi tungumálsins sem tjáskiptatæki mannsins. Fjallað er um lestur og 

þýðingarmikið hlutverk hans fyrir menntun einstaklingsins. Sjónum er auk þess stuttlega 

beint að leshömlun og áhrifum hennar á nám nemenda. Þriðji kafli tekur fyrir áhugahvöt 

og hvaða áhrif hún hefur fyrir nám nemenda. Einnig er skoðað hvernig kennarar vinna 

með áhugahvöt. Rannsóknin er kynnt í fjórða kafla, þar sem gerð er grein fyrir 

rannsóknarspurningu, afmörkun rannsóknar, vali á rannsóknaraðferðum, öflun gagna og 

greiningu þeirra. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar á meðal 

nemenda í 6. bekk. Í framhaldi af því eru niðurstöðurnar skoðaðar með tilliti til 

rannsóknarspurningar og hins fræðilega bakgrunns. Í lokakaflanum er dregið saman 

hvaða lærdóm rannsakandi telur að draga megi af rannsóknarvinnu sem þessari, þar sem 

ljósi er varpað á áhugahvöt nemenda í lestrarnámi. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Kaflanum er skipt í þrjá hluta, auk samantektar. Í fyrsta hluta kaflans er gerð grein fyrir 

mikilvægi tungumálsins, m.a. fyrir lestrarnám, en traust kunnátta í málinu er veigamikill 

þáttur í öllu lestrarnámi. 

Í öðrum hluta er fjallað um lestur. Gerð er grein fyrir rannsóknum á lestri sem 

snúast um mikilvægi þess að foreldrar byrji strax á leikskólaaldri að undirbúa börn sín 

fyrir lestur. Greint er frá rannsóknum um gildi jákvæðs viðhorfs barna til lesturs og 

hlutverki forelda sem fyrirmynda og fjallað um stöðu lestrar í íslenskum grunnskólum.  

Í þriðja hluta er rætt um leshömlun og m.a. greint frá íslenskum skýrslum um 

lestrarörðugleika og leshömlun. Í lok kaflans er samantekt á viðfangsefninu í heild.  

 

2.1 Mál  

Í Íslenskri orðabók, (2002b:971) er hugtakið mál (e. language) skilgreint sem kerfi 

tákna, sem sett séu saman úr hljóðum (orðum) er menn nota til þess að tjá hverjir öðrum 

hugsanir sínar, mannlegt mál, tungumál.  

Börn læra frá þeirri stundu er þau koma í þennan heim. Fyrsti gráturinn sem þau 

gefa frá sér og hljóðin sem þau nota seinna skila sér í athygli og viðbrögðum sem þau fá 

frá þeim sem í kringum þau eru. Frá upphafi fá börnin svörun með tjáningu úr andlitum 

fullorðinna og hljóðanna sem þeir gefa frá sér með hvatningu, brosi og eftirvæntingu um 

að samskipti barnanna hafi merkingu (Browne, 2007:6). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska (2007:4, 8) segir að traust kunnátta í 

móðurmáli sé meginundirstaða haldgóðrar menntunar. Þar segir jafnframt að lögð sé 

áhersla á málið sem félagslegt fyrirbæri og mikilvægi þess að átta sig á breytileika þess. 

Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir (2000:39, 44) segja talmálið vera helsta 

tjáskiptatæki mannsins. Með því geti hann orðað hugsanir sínar og átt samskipti við 

aðra. Talmálið er allt í kringum okkur og segja má að samfélagið sem við lifum í byggi á 

því að við getum tjáð okkur. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og viðhorf þeirra til 

lesturs skiptir miklu máli og er líklegt til þess að endurspeglast í viðhorfum barna þeirra. 

Dewey (1994:44) hélt því til dæmis fram að:  
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                Eitt að nefna hermihneigð mannlegs eðlis nægði til að minna á hve djúp 

áhrif hugsunarháttur annarra hefur á viðhorf þess sem verið er að kenna. 

Fordæmi eru áhrifameiri en fyrirmæli og vera má að áhrif persónulegra 

eiginleika sem kennari veit ekki um eða hann álítur ekki skipta máli geri 

meira en vinna á móti bestu meðvitaðri viðleitni hans.  
 

Málvitund er ekki eitthvað sem börn tileinka sér að sjálfsdáðum, heldur verður að örva 

hana og kenna með fjölbreyttum hætti sem nær til eiginleika tungumálsins. Undirstaða 

læsis er málþroskinn og því liggja rætur lestrar í talmálinu. Hugtakið læsi felur í sér 

frumþætti móðurmálsins; tal, hlustun, lestur og ritun. Þættirnir tvinnast saman með 

fjölbreyttum hætti (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007:24–25). Segja má að Guðmundur 

Finnbogason (1903:56) hafi verið á undan sinni samtíð þegar hann segir:  

            Orðin eiga að vekja skýrar og lifandi hugmyndir um það sem þau tákna, og 

fyrsta skylda móðurmálskennarans er að venja nemendurna á að brjóta til 

mergjar hvert efni sem þeir lesa um, hugsa um það, setja sér það lifandi 

fyrir hugskotssjónir, svo það verði hold af þeirra holdi og bein af þeirra 

beinum. 
 

Miklar breytingar verða á málfari barna við 8–10 ára aldurinn og mikil aukning verður í 

orðaforða þeirra með því að lesa. Ávinningurinn verður aukin uppljómun á málinu í 

gegnum lestur, en um er að ræða einstaklingsbundið ferli í þróun máls (Pence og Justice, 

2008:253–254). Einstaklingur sem hefur yfir drjúgum orðaforða að ráða á betur með að 

orða hugsanir sínar en sá sem býr yfir rýrum orðaforða. Auðugur orðaforði er mikilvæg 

forsenda þess að geta aflað sér þekkingar, til að mynda með því að lesa. Sá sem hefur 

rýran orðaforða er að líkindum slakur lesandi því hann á erfitt með að skilja það efni 

sem fyrir augu hans ber og gæti aukið þekkingu hans. Lestrargeta barna getur því þróast 

hægar en nauðsynlegt er til þess að mæta sífellt harðari kröfum um læsi (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2000:68).  

Marzano (2004:14–15) talar um mikilvægi reynslunnar og að stærsti hluti 

þekkingarforðans sé bundinn í orðum; það er orðaforða. Stærð og styrkur orðaforðans 

byggir á því hvaða reynslu nemendur hafa í farteskinu og einnig yfir hvaða námsfærni 

þeir búa til þess að geta aflað sér þekkingar. Finna má samhljóm með orðum 

Guðmundar Finnbogasonar hér að ofan um mikilvægi orðanna og um leið orðaforðans. 

 

2.2 Lestur 

Orðið lestur (e. reading) merkir samkvæmt Íslenskri orðabók, (2002a:892); það að lesa 

og einnig nám. Browne (2007:27) segir lestur flókið fyrirbæri sem taki á mörgum 

þáttum sem snúi að þekkingu á máli og letri. Einstaklingurinn þurfi að búa yfir þekkingu 
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um stafi og orð. Hann þurfi að geta sett stafi við hljóð og geta raðað saman hljóðum 

þannig að úr verði orð og skilja að lestur hefur ákveðinn tilgang.  

Þetta kemur einnig fram hjá Ásthildi Snorradóttur og Sigurlaugu Jónsdóttur 

(2000:39) sem benda á að það sem felist í lestri sé að þekkja orð, stafi og hljóð, skilja 

tákn eða að bókstafirnir myndi orð sem merkja eitthvað ákveðið. Lestur sé vitrænt ferli 

sem feli í sér umskráningu og að tengja það sem lesið er við málið sem lesandinn hefur 

þegar aflað sé.  

Fram kemur hjá Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björgu Jónsdóttur, (2006:1) að 

lestur sé ekki náttúruleg athöfn, eins og að tala, heldur sé um að ræða menningarlegar 

athafnir sem maðurinn hafi iðkað síðustu árþúsundir.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku (2007:6, 9) segir að góð lestrarkunnátta sé 

undirstaða almennrar menntunar og mikilvæg til þess að einstaklingar geti tekið virkan 

þátt í samfélaginu. Lestrarkunnátta sé einnig forsenda lestaráhuga til þess að njóta 

bókmennta, til afþreyingar og skemmtunar og því þurfi nemendur að hafa aðgang að 

fjölbreyttu lesefni. Einnig er talað um að miklu máli skipti að allir nemendur fái 

viðfangefni í samræmi við þroska, hæfileika og áhugamál.  

Steinunn Torfadóttir (2007–2008) bendir á það að lestur sé ekki eðlislægur 

meðfæddur eiginleiki, heldur sé hann lærð aðgerð og því gjörólíkur máltökunni. Lestur 

og ritun séu hugvit mannsins og menning læsis hafi aðeins fylgt hluta mannkynsins í 

nokkra mannsaldra.  

En lestur er líka ævilangt ferli, eins og Þóra Kristinsdóttir (2000:186) heldur 

fram, sem þróast frá barnsaldri fram á fullorðinsár. Þóra segir að lestur sé ekki 

meðfæddur eiginleiki og samanstandi af mörgum þáttum sem hafi áhrif þegar verið er að 

lesa. Þættirnir séu vitsmuna- og málþroski, sjón, heyrn, athygli, áhugi og hvatning.  

Rannveig A. Jóhannsdóttir (2007:24–27) greinir frá því að grunnþættir í 

hugtakinu læsi (e. literacy) séu mál, lestur og ritun. Þróun læsis (e. emergent literacy) 

fari eftir því hvernig undirstaða þróunarinnar er lögð í nánasta umhverfi barnsins frá 

byrjun. Það sé mikill áfangi í þroska barns þegar það áttar sig á muninum á tali og 

ritmáli. Þó það kunni ekki að lesa geri það sér grein fyrir orðmyndum og þegar barnið 

sér orðin birtast aftur og aftur, þá læri það orðin. Mikið gerist í þróun læsis hjá börnum 

er þau átta sig á eiginleikum málsins, læra reglur um hljóð, heiti bókstafa, skilja tengsl 

þess og tilgang að umskrá sem og að tengja bókstafi við hljóð. Mikilvægt sé að börn sjái 

tilgang með því að læra að lesa. Texti þurfi að vera merkingarbær og hafa markmið svo 

nemendur færist fram í þekkingarleit sinni. Í upplýsingaþjóðfélagi, þar sem mikið er af 
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rituðum upplýsingum, þurfi einstaklingar að vera læsir svo þeim gefist tækifæri til þess 

að meðtaka upplýsingar sem í boði eru og séu þannig virkir í samfélaginu.  

Kotaman (2008:55) telur lestur skipta mjög miklu máli í bóklegu námi barna og 

vitnar í rannsókn Spira, Bracken og Fischel (2005:225) um áhrif á mál og bernskulæsi. 

Þar kemur fram að gengi nemenda í lestri sé stöðugt þegar til lengri tíma er litið. Þau 

benda jafnframt á að þeir nemendur sem eru slökustu lesendurnir í upphafi skólagöngu, 

verði það gjarnan það sem eftir er af skólagöngu þeirra. Rannsakendurnir telja þess 

vegna afar mikilvægt að foreldrar byrji að undirbúa börn sín strax á leikskólaaldri. Þeir 

segja að foreldrar þurfi að styðja við þroska barna sinna varðandi kunnáttu í málum til 

þess að þau geti aflað sé kunnáttu og notið góðs gengis í lestri.  

Baker og Wigfield (1999:452) telja ástæðu til þess að hvetja foreldra til þess að 

móta viðhorf barna sinna til jákvæðrar upplifunar á lestri. Þeir segja að börn með jákvætt 

viðhorf til lestrar sýni meiri áhugahvöt til þess að lesa en þau sem hafa það ekki. Eins og 

áður hefur komið fram, þá er hér sami tónn sleginn og hjá Dewey (1994:44), Ásthildi 

Snorradóttur og Sigurlaugu Jónsdóttur, (2000:44), þar sem foreldrar eru sagðir 

mikilvægar fyrirmyndir barna sinna og viðhorf foreldranna skipti máli. Börn læri það 

sem fyrir þeim sé haft og því endurspegli viðhorf foreldra oft viðhorf barna. Þetta kemur 

einnig fram hjá Gambrell (1996:18) sem segir að börn sem hafi jákvætt viðhorf gagnvart 

lestri, eyði meiri tíma til þess að lesa og verði betri lesendur. Kush, Watkins og 

Brookhart (2005:29) eru sama sinnis og Gambrell og nefna einnig að viðhorf hjá yngri 

börnum gagnvart lestri hafi mikið forspárgildi fyrir lestur þeirra í framtíðinni. 

 Í rannsókninni, Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum kemur fram að í 4. 

bekk sé tæknilegri lestrarkennslu oftast lokið. Þá eigi nemendur að komast í gegnum 

texta á sæmilegum hraða og á þessu stigi ætti því að hefjast frekari þjálfun í fjölbreyttum 

lestri til skilnings og gagns. Einnig segir að svo virðist sem flestir kennarar og 

skólastjórnendur einskorði lestrarkennslu við fyrstu bekki grunnskólans (Auður Magndís 

Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009:6, 9).  

Guðmundur B. Kristmundsson (2009:151) rýnir í rannsóknina Staða 

lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum og segir að þróun lestarkennslu komi þar skýrt 

fram. Þegar lestrarkennslu byrjenda sleppi taki þó fátt við. Jafnframt segir hann að lestur 

sem viðfangsefni hverfi smám saman og ekki sé hugað að lestrarfærni þegar 

námsgreinum fjölgar. Undantekning sé þó þar á ef um lestrarvanda sé að ræða.  
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 Þetta leiðir hugann að nokkru sem Rósa Eggertsdóttir (2000:5) bendir á. Það er 

að afar brýnt sé að hætta ekki formlegri lestrarkennslu þegar nemendur hafi náð liðleika 

í lestri sögutexta. Lestrarkennsla eigi að fara fram öll ár nemenda í grunnskóla og taka á 

sig mismunandi myndir eftir aldri og þörfum nemenda. Þetta styður það sem fram kemur 

í niðurstöðum rannsóknarinnar Staða lestrarkennslu í grunnskólum á Íslandi og bendir 

til þess að þegar komið er á mið– og efsta stig grunnskóla sé lítið um formlega 

lestrarkennslu (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009:17). 

Alþjóðleg langtímarannsókn á lestri grunnskólabarna, PIRLS, (Progress in 

International Reading Literacy Study) nær til 40 landa og fór fram árin 2001 og 2006. 

Aðalmarkmið hennar beinist að þremur þáttum lestrar:  

 Lesleikni, að geta lesið, skilið og nýtt sér texta 

 Lestri texta af ólíkum toga, bókmenntatexta og upplýsingatexta 

 Lestrarvenjum og viðhorfi til lestrar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að frammistaða íslenskra barna er nánast óbreytt 

þegar borin eru saman árin 2001 og 2006. Marktæk lækkun hefur orðið í lestri 

bókmenntatexta miðað við rannsóknina árið 2001 og má rekja lækkunina til lakari 

frammistöðu drengja en stúlkna. Meðaltal stúlkna í lesleikni er hærra en meðaltal 

drengja í öllum þátttökulöndunum. Jafnframt kemur fram að þessi kynjamunur sé frekar 

mikill á Íslandi (Brynhildur S. Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson, 2007:3–5).  

Fram kemur hjá Brynhildi Þórarinsdóttur (2006:38) að barnabækur séu vannýtt 

auðlind í grunnskólum og bendir hún á það, máli sínu til stuðnings, að góðar barnabækur 

gefi ekki bara tækifæri til lestrarþjálfunar heldur geri þær börn læs á samfélag sitt og 

menningu. Hún telur að mikilvægt sé að gera bókum hátt undir höfði í skólakerfinu, því 

þær séu lykill að lestraránægju sem sé einn helsti forspárþáttur fyrir árangri í 

lesskilningi.  

En það er ekki nóg að hafa góðar bækur. Lesskilningur þarf að vera til staðar til 

þess að börn geti notið lestrarins. Rósa Eggertsdóttir (2007:18) talar um það að í 

byrjendalæsi sé lesskilningur blanda af hraðri sjálfvirkni við endurþekkingu ritmáls, 

krefjandi hugsunar og ályktunarfærni, þar sem lesandinn beri hugmyndir í textanum 

saman við eigin hugmyndir um lífið og tilveruna.  

Lesskilningur er vitsmunalegt ferli sem felur í sér úrvinnslu ritmáls og þróun 

vitundar lesarans um merkingu þess. Lesandi þarf að hafa ákveðna hæfileika til þess að 

lesa. Hann þarf vitsmunalega hæfni, áhugahvöt og margvíslega þekkingu sem og fyrri 
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reynslu sem nýtist við lesturinn (RAND, 2002:11, 14). Reynsla er menningarhugtak sem 

Dewey (1994:74) leggur mikla áherslu á í fræðum sínum um menntun. Hann talar 

jafnframt um mikilvægi þess að þjálfa hugsun og færni, því reynsla sé grunnur 

þekkingar. 

 

2.3 Leshömlun  

Leshömlun eða dyslexía er skilgreind sem skert hæfni til þess að lesa skrifað eða prentað 

mál samkvæmt Íslenskri orðabók (2002a:892). Leshömlun nær ekki til lestrarerfiðleika 

af hvaða tagi sem er. Leshömlun eru sértækir erfiðleikar. Lestrarörðugleikar sem ekki 

falla undir leshömlun geta stafað af ýmsum ástæðum, eins og skorti á kennslu, 

námsástundun, félagslegum aðstæðum eða vegna greindarskorts (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:14). Íslensk þýðing yfir dyslexíu eða leshömlun er útskýrð 

sem sértækir lestrarerfiðleikar, þroskatengdir lestrarerfiðleikar sem eru að öllum 

líkindum meðfæddir og hugsanlega arfgengir og geta verið mildir eða miklir (Halldóra 

Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:19).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska (2007:10,15) segir að við byrjendakennslu í 

lestri sé mikilvægt að taka tillit til þess hve lestrarerfiðleikar séu algengir og hve 

mörgum nemendum sækist hefðbundið lestrarnám seint. Ennfremur segir þar að þegar 

nemendur eru komnir á miðstig séu gerðar kröfur um það að þeir hafi náð góðu valdi á 

lestri. Einnig að leggja beri áherslu á lestur og læsi á tækni, skilning og túlkun. 

Sömuleiðis þurfi hvatning til lestrar að vera mikil innan skólans sem utan.  

Steinunn Torfadóttir (2007–2008) segir að hjá flestum börnum komi 

lestrarfærnin án sérstakrar fyrirhafnar og hjá sumum að því er virðist algjörlega 

áreynslulaust. Fyrir önnur börn verður lestrarnámið óyfirstíganleg hindrun og 

sársaukafull reynsla, sem getur jafnvel markað alla þeirra skólagöngu og líf í heild. Því 

getur þekking og skilningur á eðli lestrarerfiðleika hjálpað, ekki aðeins við að draga úr 

alvarleika lestrarerfiðleikanna sjálfra, heldur einnig til þess að draga úr þeim 

afleiðingum sem slíkir erfiðleikar geta haft á lífsgæði einstaklinga. 

Mikilvægt er að skima markvisst eftir þeim sem eiga erfitt með að læra að lesa. 

Fram kemur í Skýrslu nefndar um lestrarörðugleika og leshömlun að nefndin leggur það 

til að skólum sé skylt að skima reglulega eftir nemendum sem eigi erfitt með lestur, með 

samræmdum prófum í 4. og 7. bekk. Prófin gegni því hlutverki að nota þessa skimun til 
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þess að finna nemendur með lestrarerfiðleika og leshömlun (Menntamálaráðuneytið, 

2007:6). 

Lestrarfræðingurinn Stanovich (2008:36–37) setti fram hin svokölluðu 

Matteusaráhrif (e. Matthew-effects in reading) sem hann segir eiga vel við um þróun 

lestrar. Börn sem lesa mikið auka orðaforða sinn og lesskilning þannig að hægt er að 

segja að „ríkir verða ríkari“. Þau börn sem lesa talsvert og hafa góðan orðaforða munu 

lesa meira, læra fleiri merkingar orða og verða þess vegna betri lesendur. Aftur á móti 

lesa börn sem hafa lítinn orðaforða minna. Afleiðingin verður minni þróun í aukningu 

orðaforða, sem hamlar frekari aukningu í lestrarfærni þeirra. Catts og Kamhi (2005:97) 

og Kotaman (2008:55) taka undir með Stanovich og segja að færir lesendur nái betri og 

betri tökum á lestri vegna þjálfunar sinnar, á meðan þeir slöku standi frekar í stað. Því 

breikkar bilið stöðugt á milli þessara hópa með tímanum.  

Lestur hefur áhrif á marga þætti er varða tungumálið. Snowling og Stackhouse 

(2006:74) benda á að það að vera fær um að lesa þýði að börn séu opin fyrir fleiri 

tungumálagerðum, tegundum, orðaforða og uppbyggingu. Þegar erfiðleikar eða seinkun 

eru við þróun talmáls fylgja óhjákvæmilega vandamál við uppbyggingu lestrarkunnáttu. 

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björg Jónsdóttir (2006:37) ásamt Snowling og Stackhouse 

(2006:4) halda því fram að slök hljóðkerfisvitund geti verið megináhrifaþáttur í 

sambandi við leshömlun. Þau vísa í bókina The alphabetic priniciples and learning to 

read (1991) eftir Liberman, Shankweiler og Liberman, en þar er bent á mikilvægi 

hljóðkerfisvitundar í lestrarnámi. Þá eru erfiðleikarnir taldir stafa af því að nemendur 

eigi erfitt með að átta sig á að orð má greina sem röð af hljóðum.  

Í samanburðarrannsókninni Foundation Literacy in European Languages á lestri 

byrjenda, sem nær til 13 landa í Evrópu, vekur athygli að lestrarnám hjá íslenskum 

börnum gengur hægt miðað við önnur lönd í Evrópu. Byrjendur eiga erfitt með að lesa 

„flókin“ orð en líkleg skýring er sögð sú að misræmi ritmáls og talmáls í íslensku sé 

meira en áður hafði verið talið (Anna Sigríður Þráinsdóttir, Baldur Sigurðsson og 

Rannveig Lund, 2006:35).  

 

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um mál, lestur og leshömlun. Eins og Aðalnámskrá 

grunnskóla (2007) kveður á um, þá er undirstaða haldgóðrar menntunar sú að 

einstaklingar búi yfir traustri kunnáttu í móðurmáli. Einnig er lögð áhersla á góða 
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lestrarkunnáttu sem undirstöðu almennrar menntunar. Miklar og örar 

þjóðfélagsbreytingar hafa gert það að verkum að auknar kröfur eru gerðar til lesturs og 

öflun þekkingar. Mikilvægt er að taka tillit til þeirra nemenda sem sækist hefðbundið 

lestrarnám seint og hvetja þá til lestrar innan skóla sem utan.  

Af skrifum og rannsóknum fræðimanna má sjá að lestrarferlið er margþætt og 

flókið ferli sem hefst við fæðingu. Þegar börn heyra talað mál er grunnur lagður að 

málþroska þeirra. Hlutverk foreldra, og annarra, sem eiga samskipti við börnin á þessum 

miklu mótunarárum, er mikilvægt, m.a. sem fyrirmyndir þeirra í máltökuferlinu.  

 Viðhorf foreldra til málörvunar hefur áhrif á málþroska barna. Fræðimenn hafa 

bent á það að börn sem búa yfir auðugum orðaforða hafa aukin tækifæri til þess að orða 

hugsanir sínar og afla sér þekkingar. Reynsla barnanna hefur mikið að segja fyrir 

orðaforðann og nýtingu hans í námi. Leggja mætti áherslu á það að bjóða börnum 

fjölbreytt málumhverfi svo þau geti byggt upp ríkan orðaforða. 

Fræðimenn telja afar mikilvægt að foreldrar byrji strax í leikskóla að undirbúa 

börn sín fyrir lestrarnám og þrói þannig jákvætt viðhorf þeirra til upplifunar á lestri. Sé 

komið til móts við þarfir barnanna geti þau öðlast jákvætt viðhorf og sýnt meiri 

áhugahvöt til lestrar. Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn eru farin að lesa, þá verja þeir 

einstaklingar sem hafa jákvætt viðhorf til lestrar meiri tíma til þess að lesa og eflist þar 

af leiðandi sem lesendur. Viðurkennt er að auðugur orðaforði er mikilvæg forsenda þess 

að geta aflað sér þekkingar með því að lesa. Lestrargeta barna getur því þróast hægar en 

nauðsynlegt er ef orðaforðinn er ekki nægur. Sá sem hefur rýran orðaforða er að 

líkindum slakur lesandi.  

Bent er á hin svokölluðu Mattheusaráhrif um þróun lestrar, sem styðja 

framangreint, því þar segir að börn sem lesi mikið nái að auka orðaforða sinn og 

lesskilning. Þá er gjarnan notuð samlíkingin að ríkur verði ríkari. Jafnframt er bent á 

það að jákvætt viðhorf gagnvart lestri hafi forspárgildi fyrir lestur barna í framtíðinni.  

Í rannsóknum, sem vísað er til í kaflanum, koma fram sterkar vísbendingar um 

það að formlegri og tæknilegri lestrarkennslu ljúki almennt í 4. bekk hér á landi. Því sé 

minna hugað að lestrarfærni þegar námsgreinum fjölgi, en undantekning sé ef um 

leshömlun sé að ræða. Eins og sjá má er mikilvægt að til staðar sé þekking og skilningur 

á eðli lestrarerfiðleika, eins og fræðimenn leggja áherslu á. Það er kjarninn og með 

aukinni þekkingu og skilningi gæti dregið úr alvarleika lestrarerfiðleikanna sjálfra sem 

og úr þeim afleiðingum sem slíkir erfiðleikar geta haft á lífsgæði einstaklinga. Velta má 
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því fyrir sér hvernig þessi þekking og skilningur mótast eftir að almennu lestrarnámi 

lýkur í grunnskólanum en þeirri spurningu verður ekki svarað hér.  

Lestur bókmenntatexta hefur minnkað á liðnum árum hér á landi og má rekja það 

til þess að strákar lesa minna en áður af þessari tegund texta, eins og fram kom í 

kaflanum. Þetta vekur upp spurningar um það hvort drengir lesi í raun minna en þeir 

gerðu hér áður fyrr. Einnig hvort öllum bókum sé gert jafnhátt undir höfði í 

skólakerfinu, því eins og fyrr segir þá eru þær lykill að lestraránægju og einn helsti 

forspárþáttur fyrir árangri í lesskilningi. Eins og sjá má, þá er að mörgu að hyggja þegar 

börn læra að lesa og margt sem hafa þarf í huga við lestrarkennslu. 

Í næsta kafla verður fjallað um áhugahvöt og áhrif hennar á nám nemenda. 
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3. Áhugahvöt 

Í þessum kafla verður fjallað um áhugahvöt og skoðaðar eru erlendar og innlendar 

rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu. Í upphafi kaflans er gerð grein fyrir því hvað 

áhugahvöt er og hvaða munur er á innr– og ytri áhugahvöt. Sjónum er beint að því 

hvernig nemendur virkja áhugahvöt sína í námi, en fræðimenn halda því fram að allir 

nemendur búi yfir áhugahvöt en hún sé mjög einstaklingsbundin. Einnig er námsáhugi 

skoðaður og hvernig hann breytist þegar nemendur fara af yngsta skólastigi yfir á 

miðstig.  

Rýnt er í skrif um áhrif áhugahvatar á lestur og þá skoðun fræðimanna að 

áhugahvöt sé undirstaða lærdóms. Jafnframt hvernig hvatningin hefur jákvæð áhrif á 

lestrargetu nemenda og árangur í skóla. Kynjamunur er skoðaður í sambandi við 

lestraráhuga. Einnig er hugað að því hver geti verið ástæðan fyrir mismunandi áhuga 

kynjanna á lestri. Kastljósinu er jafnframt beint að vali á bókum og hvaða áhrif það getur 

haft á áhugahvöt og lestur hjá nemendum.  

Komið er inn á mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða, hlutverk kennara og 

sýnilegan tilgang nemenda með náminu. Í lok kaflans er samantekt á viðfangsefninu í 

heild.  

3.1 Áhugahvöt, orðskýringar 

Orðið áhugahvöt finnst ekki í íslenskum orðabókum en orðin áhugi og hvöt er þar að 

finna og eru skilgreind á eftirfarandi hátt: Áhugi; hugur á einhverju, vilji til að fást við 

eitthvað. Hvöt; hvatning, örvun, eggjun, af eigin löngun, vilja, ekki hvattur af öðrum 

(Íslensk orðabók, 2002a:65, 685). Í bók Halldóru Haraldsdóttur og Rósu Eggertsdóttur 

(2007:34) er enska orðið motivation skilgreint sem áhugahvöt, hvatning. Í Ensk–

íslenskri orðabók (2006:453) segir að motivation þýði, hvatning, örvun; (innri) hvöt, og 

ástæða, kveikja. 

Hamachek (1995:276) telur að það sem hrindi áhugahvöt af stað sé hvatningin og 

hún sé nátengd áhugahvötinni í þeim skilningi að þörfin eða löngunin til þess að 

framkvæma sé það sem fær nemendur til þess að finna til hvatningar. Jafnframt getur 

áhugahvötin gefið nemendum orku til þess að framkvæma. 
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Skilgreining rannsakanda á orðinu áhugahvöt er eftirfarandi: Hvöt sem dregur 

einstaklinginn áfram af áhuga, til framfara og frekari uppbyggingar í námi sínu.  

Nám er flókið ferli þar sem nemendur og kennarar eru í aðalhlutverkum. Þegar 

hugtakið áhugi eða áhugahvöt (e. motivation) er skoðað, þá eru forsendur fyrir farsælu 

námi aldrei langt undan (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008:8). 

 

3.2 Hvað er áhugahvöt? 

Hvað er það sem gerir það að verkum að nemendur eru drifnir áfram af áhugahvöt sinni? 

Ýmsir fræðimenn hafa sett fram skilgreiningar á áhugahvöt. Ryan og Deci (2000:54) 

benda á að það að vera áhugasamur (e. motivated) sé að vera staðráðinn í því að 

framkvæma, aðhafast eða grípa til ráðstafana í þágu tiltekins markmiðs. Slíkur 

ásetningur getur annaðhvort stafað af innri– (e. intrinsic) eða ytri áhugahvöt (e. 

extrinsic) og gera fræðimenn greinarmun þar á.  

Weiner (1990:616–622) skoðaði sögulegt samhengi á rannsóknum um áhugahvöt 

í kennslu. Hjá honum kemur það fram að ræturnar að rannsóknum á áhugahvötinni megi 

finna í rannsóknum sem gerðar voru á árunum 1930 og 1960. Weiner vitnar í latneskar 

rætur á orðinu hvöt sem þýðir að framkvæma. Þar sé áhugahvötin í sambandi við leitina 

að hegðun sem tengist hugtökum eins og eðlishvöt, örvun, krafti, þörfum og orku. Þá 

beindu rannsakendur athygli sinni að atriðum eins og hrósi og ávítum, velgengni og 

misbresti, umbun og refsingu. Weiner skrifaði einnig sögulegt yfirlit fyrir árin 1969–

1982. Þar kveður við annan tón í rannsóknum sem gengu út á það m.a. að tengja vinnuna 

við útkomuna, lærdóm, skilning og minni og síðan bættist við framkvæmd á 

áhugahvötinni. Í skrifum þeirra árið 1990 um þessar rannsóknir, þá var áhersla lögð á 

atriði eins og einstaklingsmun, samvinnu á móti samkeppni, innri– og ytri áhugahvöt, 

umbun og hrós, frekar en refsingar og ávítur. Þegar saga áhugahvatarinnar var skoðuð 

kom í ljós mikill áhugi fyrir rannsóknum á henni. Árið 1990 höfðu rannsóknir staðið í 

um 60 ár og mikið umrót orðið innan fræðigreinarinnar. Mikil endurnýjun hafði átt sér 

stað, ný mikilvæg svið höfðu verið afhjúpuð og grundvallaratriði nýrra hugmynda verið 

kynntar, eins og innri- og ytri áhugahvöt. 

McLean (2003:7) telur að áhugahvöt geti verið fyrri reynsla, núverandi athafnir 

eða markmið í framtíðinni. Hann segir áhugahvöt taka á spurningum eins og af hverju 

einstaklingar hugsa og haga sér eins og þeir gera. McLean telur því mikilvægt að skilja 

áhugahvötina og hæfileika einstaklinga til þess að framkvæma.  
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3.3 Innri- og ytri áhugahvöt  

Ryan og Deci (2000:54–55) telja að innri áhugahvöt geti stafað af því að 

einstaklingurinn telur athöfnina vera mikilvæga, gefandi og skemmtilega. Athöfnin sé 

órjúfanlegur þáttur þess að vera lifandi manneskja sem er forvitin og áhugasöm um það 

að skoða og læra á umhverfi sitt. Nám sem slíkt er umbun í sjálfu sér og einstaklingurinn 

lítur á það sem grundvöll til vaxtar og þroska að mati Amalíu Björnsdóttur o.fl. 

(2008:9). Í bókinni The Motivated School vísar McLean (2003:9) í orð Deci frá árinu 

1975. Þar segir Deci að nemendur hafi innri áhugahvöt þegar þeir vilja gera eitthvað af 

eigin hvötum, áhuga eða ánægju. Hann segir ennfremur að nemendur finni fyrir 

ánægjutilfinningum á meðan atferlið á sér stað frekar en eftir á. Ryan og Deci (2000:55) 

tala um að þegar einstaklingurinn leggur mest upp úr útkomu athafnarinnar og fyllist 

metnaði, eins og þeim að ná góðum einkunnum, þá sé um ytri áhugahvöt að ræða.  

Deci, Koestner, Ryan og Cameron (2001:1) spyrja sig aftur á móti þeirrar 

spurningar hvað liggi að baki innri áhugahvatar hjá nemendum. Þau halda því fram að 

einstaklingurinn hafi sterka, eðlislæga tilhneigingu til þess að hafa stjórn á og sigrast á 

óhagstæðum aðstæðum sem hindra hann í því að ná markmiðum sínum. 

Í framhaldi af þessu benda sálfræðingarnir Covington (2000:22–23), Eggen og 

Kauchak (2010:285) á það að áhugahvötin sé í raun þörfin sem liggi að baki þess að 

einstaklingar séu hvattir til þess að framkvæma. Þeir geti verið drifnir áfram til 

framkvæmda af ytri áhugahvöt. Þeir sjá fyrir sér afraksturinn, eins og góðar einkunnir, 

viðurkenningu eða stjörnugjöf. Með innri áhugahvöt eru einstaklingar aftur á móti 

drifnir áfram af eigin hvötum og gefa sig í framkvæmdina. Fræðimennirnir halda því 

fram að innri áhugahvöt sé æskilegri, því hún beinist að lærdómi og skilningi. 

Í rannsókn Deci o.fl. (2001:1), um ytri umbun og innri áhugahvöt í menntun, þá 

er athyglinni m.a. beint að umbun. Þar er sagt að um umbun sé að ræða þegar nemendur 

hugsi um ytri áhugahvöt og hvað þeir geti fengið fyrir það til dæmis að læra í skólanum, 

einhvers konar viðurkenningu eða refsingu fyrir sjálft ferlið. Kennarar reyna að fá 

nemendur til þess að læra og styrkja ytri áhugahvöt þeirra með umbun, eins og það að 

hafa afrek og árangur nemenda sýnilegan eða bjóða pítsu fyrir að lesa. Kennarar geta 

einnig í refsingarskyni stjórnað og hvatt til ytri áhugahvatar nemenda með því að taka 

burtu forréttindi eins og frímínútur vegna lélegrar frammistöðu þeirra í námi. 
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Rannsóknir hafa einnig verið gerðar, þar sem skoðuð eru lestrarhvetjandi 

verkefni. Þar hefur verið bent á mikilvægi þess að nemendur skilji á milli umbunar fyrir 

lestrarverkefni og lestrarhegðunar svo þeir geti séð tenginguna á milli umbunar og 

lestursins. Talið er að umbuna ætti nemendum svo þeir geti hafist handa við lesturinn. 

Fræðimennirnir álíta að þegar lestrarfærni nemenda fer að aukast, þá ætti að reyna að 

draga úr umbun og þegar fram líða stundir væri hægt að sleppa henni að öllu leyti þegar 

lestrarhegðunin getur orðið sjálfvirk (Fawson og Moore, 1999:330). 

 

3.4 Nemendur eru aldrei án áhugahvatar 

McLean (2003:7) bendir á það að sumir kennarar telji að ákveðinn hluti nemenda hafi 

ekki áhugahvöt. Hann er því ósammála og telur að það sé ekkert til sem heiti nemandi án 

áhugahvatar. Hver einasti nemandi búi yfir áhugahvöt en sumir hafi meiri áhuga á námi 

en aðrir. Hamachek (1995:276) tekur undir orð McLean og segir að nemendur geti verið 

með mismikla áhugahvöt. Þeir geti sýnt jákvæða áhugahvöt í byrjun á tilteknum 

verkefnum sem geti síðan dofnað og endað í litlum og neikvæðum tilfinningum með 

tímanum. Wigfield, Guthrie, Tonks og Perencevich (2004:299) eru á sama máli og vísa 

til þess að áhugahvöt geti tekið breytingum eftir aðstæðum og því hvað nemendur eru að 

fást við hverju sinni. Í rannsókn Nurmi og Aunola (2005:117, 120) láta þau þess getið að 

nemendur myndi sér skoðun á fyrstu námsárum sínum í grunnskóla um það hvaða 

námsgreinar séu áhugaverðar. Fræðimennirnir segja niðurstöður sínar um áhuga 

nemenda á náminu sýna fram á það að í upphafi grunnskólanáms hafi flestir nemendur 

mikinn áhuga á að minnsta kosti einni námsgrein. Þó er þriðjungur nemenda sem sýnir 

einhverri námsgrein afar lítinn áhuga.  

 

3.5 Áhugahvöt, að lesa og læra 

Fræðimenn hafa löngum velt fyrir sér ýmsum spurningum í sambandi við áhugahvöt. 

Má þar nefna Eggen og Kauchak (2010:283) sem velta því m.a. fyrir sér af hverju 

nemendum líki betur í sumum kennslustundum en öðrum. Af hverju nemendur hafi 

meiri ánægju af sumum athöfnum en öðrum og nefna þeir lestur, leiki og íþróttir. Þeir 

segja að svörin við báðum þessum spurningunum snúist um áhugahvöt, hún sé 

undirstaða alls lærdóms.  
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Ótalmargt getur haft áhrif á námsáhuga nemenda. Það kom fram í rannsókn 

Brophy (1987:42–44, 48), um áhrif áhugahvatar fyrir nám, að viðfangsefni þurfi að vera 

við hæfi og að vandað sé til verka við val á aðferðum. Einnig að markmið hafi 

raunverulega þýðingu fyrir nemendur. Hann leggur áherslu á jákvætt og styrkjandi 

námsumhverfi með viðfangsefnum við hæfi nemenda. Í sambandi við ytri hvatningu 

leggur Brophy m.a. áherslu á það að nemendur fái umbun fyrir vel unnið verk og 

notagildi væntanlegs árangurs í námi og starfi. Hann leggur einnig áherslu á það að 

nemendur upplifi áhuga og finni til starfsgleði í námi sínu. Það sé í raun uppeldisatriði 

sem beri að leggja rækt við í skólastarfi. Fleiri fræðimenn eru á sama máli og má þar 

nefna Ingvar Sigurgeirsson (1999:22–24) sem aðhyllist áþekkar áherslur og er þær að 

finna víða í skólastarfi. Brynhildur Þórarinsdóttir (2006:40) leggur einnig áherslu á það 

að virkja áhuga barna og hvetja þau til þess að lesa barnabækur og læra í gegnum þær. 

Jafnframt bendir hún á mikilvægi þess að hvetja kennara til þess að kynna barnabækur 

fyrir nemendum og að þeir fylgist með því nýjasta sem er að gerast í útkomu barnabóka 

og reyni að skapa spennu og lestrarhvetjandi anda hjá börnunum. 

Strommen og Mates (2004:198–199) skoðuðu í rannsókn sinni hvernig hægt væri 

að fá börn til þess að njóta þess að lesa. Þar kemur fram að þegar fullorðnir hvetja börn 

til lestrar eru þeir að senda kraftmikil skilaboð um gleðina sem getur fylgt lestri góðra 

bóka og það er til þess fallið að vekja áhuga barnanna. Fræðimennirnir telja að það geti 

einmitt verið lykillinn að því að byggja upp skilning barna á sjálfum sér sem lesendum. 

Fram kom í rannsókn þeirra að börn sem segjast lesa lítið finnst lestur stundum vera 

„þreytandi“ og „leiðinlegur“. Þau lýsa lestri frekar sem tilgangi en nautn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að fyrirmyndir barna skipti miklu máli og það að lesið sé 

fyrir þau. Einnig sé mikilvægt að ala upp áhuga barna á bókum og lestri til þess að hann 

geti viðhaldist. Jafnframt eigi að bjóða börnum sem fjölbreytilegast úrval af bókum og 

fylgja því eftir í samræmi við þroska þeirra og áhugahvöt. Segja má að þessar rannsóknir 

falli vel að viðfangsefnunum kafla 2.2 lestur, þar sem rætt er um hlutverk foreldra 

varðandi nám barna og viðhorf til lestrar. 

Tilley (2009) hefur rannsakað lestur barna á teiknimyndasögum. Hún vekur 

athygli á því að þó teiknimyndir hafi verið birtar í dagblöðum síðan árið 1890, þá hafi 

þær ekki hlotið virðingu hjá sumum kennurum og bókasafnsfræðingum, þrátt fyrir 

vinsældir á meðal barna og fullorðinna. Jafnframt bendir hún á það að kennarar og 

foreldrar eigi það til að líta teiknimyndasögur ekki sömu augum og aðrar bækur. Tilley 

segir mikilvægt að kennarar, foreldrar og aðrir sem koma að lestri barna geri sér grein 
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fyrir því að lestur teiknimyndasagna sé góður fyrir námsþroska þeirra og krefjist jafn 

mikils af lesendum og annars konar bækur. Niðurstöður benda til þess að með lestri 

teiknimyndasagna auki börn við orðaforða sinn, auðgi ímyndunaraflið og þau geti fengið  

meiri áhuga á lestri bóka almennt. Þegar myndir og orð vinna saman að því að segja 

sögu, geta bækurnar orðið margbreytilegar og flóknar til aflestrar.  

Morgan og Fuchs (2007:165–166) velta fyrir sér í rannsókn sinni sambandinu á 

milli lestrarfærni og lestraráhuga. Þar kemur það fram að börn sem njóta þess að lesa 

gera það oftar og verða góðir lesendur. Aftur á móti hafa þau börn sem eru slakir 

lesendur oft lítinn áhuga fyrir lestri. Morgan og Fuchs telja eina hugsanlega skýringu á 

þessu vera þá að lestrarfærni og lestaráhugi barnanna hafi áhrif á hvort annað. 

Rannsakendur, sérfræðingar og foreldrar gætu þurft að beina sjónum sínum meira að 

bæði lestrarfærni og áhugahvöt til þess að aðstoða slaka lesendur á sem bestan hátt svo 

þeir geti orðið góðir lesendur. Fram kom í sömu rannsókn að börn sem eru áhugasöm 

um lestur, lesa þrisvar sinnum meira fyrir utan skólann en jafnaldrar þeirra sem hafa litla 

áhugahvöt í lestri. 

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað áhrif innri– og ytri áhugahvatar á lestur 

nemenda á miðstigi með tilliti til þess hvaða áhrif hún hefði á skólagöngu þeirra. Lepper, 

Corpus og Iyengar (2005:185) gerðu rannsókn og beindu sjónum sínum að innri- og ytri 

áhugahvöt á meðal nemenda í 3.–8. bekk. Í ljós kom að innri áhugahvöt hafði minnkað 

og kom það fram í lægri einkunnum hjá nemendum. Samt sem áður breyttist ytri 

áhugahvöt nemenda lítið á milli bekkja og var í samhengi við neikvæða bóklega 

frammistöðu þeirra. Þeim mun meiri sem ytri áhugahvöt nemenda var, þeim mun verri 

var bókleg frammistaða þeirra. Unrau og Schlackman (2006:81–82) vísa í Kohn (1993) í 

grein hans Motivation and It‘s Relationship with Reading Achievement in an Urban 

Middle School. Þar segir Kohn marga kennara hafi íhugað það hver ástæðan gæti verið 

fyrir því að það dragi úr áhugahvöt í skólagöngu. Kennararnir eru þeirrar skoðunar að 

viðleitnin til þess að vekja áhuga hjá nemendum með mismunandi umbunarkerfum geti 

grafið undan eigin áhuga þeirra og náttúrulegri forvitni. Að mati Unrau og Schlackman 

(2006:100) er það þýðingarmikill ávinningur fyrir kennarana að öðlast þekkingu á þessu 

sviði, sérstaklega hjá nemendum á miðstigi, þar sem þessi ár eru ákveðinn áfangi í átt að 

framhaldsskóla. Unrau og Schlackman telja mikilvægt að öðlast meiri vitneskju um áhrif 

áhugahvatar, og þá sérstaklega hvað varðar innri áhugahvöt hjá nemendum á miðstigi, til 

þess að auka áhugahvöt í lestri og lærdómi almennt. Með aukinni þátttöku í lestri og 
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lærdómi geti það styrkt og stuðlað að breytingum í mörgum bekkjum og reyndar í lífi 

margra nemenda.  

Í rannsókn Guthrie o.fl. (2006:232) er fjallað um áhrif áhugahvatar á lestur og 

lesskilning hjá nemendum sem fá hvatningu til þess að vinna áhugaverð verkefni í 

tengslum við lestur. Fram kemur að ef nemendur fái hvatningu til lestrar sé það mjög 

mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra sem geti haft áhrif á lestrargetu og árangur 

þeirra í skóla. Rannsóknir Guthrie o.fl. hafa sýnt að sérstaklega sé mikilvægt að virkja 

áhugahvöt í lestri hjá nemendum í 3.–5. bekk, því hún geti sagt fyrir um gengi þeirra í 

lestri til lengri tíma. Gottfried (1985:631) er sömu skoðunar en bendir á það að í þessum 

bekkjum sé áhugahvöt fyrir lestri frábrugðin áhuga á öðrum verkefnum, eins og 

vísindum eða stærðfærði. Hann segir að lestraráhugi nemenda falli ekki sérstaklega 

undir áhuga þeirra á menntun.  

Sweet, Guthrie og Ng (1998:211) gerðu rannsókn þar sem þau fylgdust með 68 

kennurum nemenda í 3.–6. bekk. Í rannsókninni var lögð áhersla á áhugahvetjandi 

verkefni tengd lesskilningi. Fræðimennirnir töldu að nemendur með litla áhugahvöt 

hefðu meiri þörf fyrir áhugahvetjandi verkefni en þeir sem byggju yfir mikilli 

áhugahvöt. Niðurstöður rannsóknar Guthrie o.fl. (2006:232, 244) sýna að vinna með 

hvetjandi verkefni sé árangursrík vegna þess að allir nemendur geti tekið þátt. Þeir geti 

tengt verkefnin við bækur með því að sýna áhuga á lestri. Nemendurnir sýndu meira 

frumkvæði í vinnu með hvetjandi verkefni og því þurfti kennarinn minna að leiðbeina 

hverjum og einum. Nemendur sem höfðu litla áhugahvöt fyrir lestri tóku einnig þátt í 

verkefnum og náðu að styrkja lestraráhuga sinn.  

Guthrie og Wigfield (1999:199) skoðuðu áhrif áhugahvatar í samhengi við lestur. 

Þeir tala um áhugahvöt nemenda í lestri sem markmið þeirra og trú á því hvað snertir 

lestur. Lestraráhugi nemenda hafi þannig áhrif á athafnir sem tengjast lestri. Guthrie og 

Wigfield segja tilgang með lestri vera athöfn þar sem verið er að leggja grunn að 

áhugahvöt hjá nemendum og grunnurinn sé sá að skilja hegðunina af ásettu ráði. Þegar 

þeir lesa, þá er að verki ákveðin og vísvitandi framkvæmd. Nemendur séu ekki líklegir 

til þess að lesa af tilviljun. Ef þeir eru ekki meðvitaður um lesefnið, veita því ekki 

nægilega athygli og sjá ekki tilganginn með lestrinum, þá  geti skort skilning. Þess vegna 

sé áríðandi að útskýra áhrif áhugahvatar fyrir nemendum og að hún geti skipt sköpum 

fyrir skilning þeirra á lestri.  

Í bókinni Motivating students to read: Evidence for classroom practices that 

increase reading motivation and schievement. The voice of evidence in reading research 
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vísa Brozo og Flynt (2008:172) í rannsóknir sem Guthrie og Humenick gerðu árið 2004. 

Þar segja fræðimennirnir að nemendur sem gefi sig að lestri og hugsi mikið um lestur 

geti orðið áhugasamir nemendur. Guthrie, Wigfield, Metsala og Cox (1999:231) telja 

ástæðuna vera þá að nemendur sem séu áhugasamir um lestur eyði meiri tíma til lestrar 

en jafnaldrar þeirra sem lesa minna. Þetta kemur einnig fram hjá Morrow (1992:251) 

sem talar um að þeir lesendur sem séu uppteknir við lestur sem börn eigi meiri 

möguleika á því að verða lesendur til lífstíðar. Brozo og Flynt (2005) eru sömu 

skoðunar. Þeir benda jafnframt á að mikilvægt sé að hafa það í huga að á unga aldri geti 

börnin orðið hugfangin af ritmáli. Það örvi ímyndunarafl þeirra, viðhaldi áhuga þeirra og 

haldi þeim við lestur á unglingsárum og áfram í lífinu. Strommen og Mates (2004:198) 

eru sama sinnis. Þeir telja að ef nemendur nái ekki að hrífast af því sem þeir lesa, eða 

finnist textinn of erfiður og kennsluaðferðin nái ekki að vekja áhuga, þá geti farið svo að 

þeir reyni að forðast lestur um mikilvæg efni og missi þar af leiðandi af mikilvægum 

fróðleik. Brozo og Flynt (2005) vísa í Hirsch (2008). Þar kemur það fram að ef 

nemendur nái ekki að lesa innihald textans, þá eigi þeir það á hættu að fara á mis við 

mikilvægar upplýsingar hans, sem er undirstaða fyrir árangri í námi. Miklu máli skipti 

að nemendur hafi þörf fyrir að skilja innihald textans, því það hafi mikil áhrif á 

lestrarferlið og reynslu af lestrinum (Brozo og Flynt, 2008:174). Þetta kemur einnig fram 

hjá Marzano (2004:14–15, 32) og nefnir hann mikilvægi reynslunnar og 

þekkingarforðans, sem sé bundinn í orðum, það er að segja orðaforðans. Stærð hans fari 

gjarnan eftir reynslu nemenda og geti verið mismikil. Orðaforði sé uppsafnaður og bilið 

á milli nemenda hafi tilhneigingu til þess að breikka með tímanum. Þannig skipti 

bakgrunnur og fyrri þekking miklu máli í sambandi við þróun orðaforðans. Þetta fellur 

vel að því sem fram kemur m.a. í köflunum 2.1, 2.2 og 2.3 um mál, lestur og leshömlun. 

Wang og Guthrie (2004:166) segja marga kennarar meðvitaða um mikilvægi 

áhugahvatar á þróun lestrar og hvernig nemendum gangi í námi. Fræðimennirnir hafa 

notað mismunandi kennsluaðferðir til þess að auka lestraráhuga og hvetja nemendur til 

þess að lesa. Á meðal þeirra sem þetta hafa gert eru Edmunds og Bauserman (2006:420) 

sem gerðu rannsókn og spurðu nemendur að því hvað kennarar gætu lært um áhugahvöt 

í sambandi við lestur með því að eiga samtöl við þá. Edmunds og Bauserman eru 

kennarar með fjölbreytta reynslu að baki og upplifun þeirra varðandi viðhorf nemenda til 

lesturs var oft neikvæðar athugasemdir um lesturinn. Fræðimennirnir ákváðu því að taka 

viðtöl við nemendur og finna út hvernig hægt væri að snúa frá hinu neikvæða viðhorfi til 

hins jákvæða. Fræðimennirnir telja mikilvægt að gera sér grein fyrir því hverjir það séu 
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sem hvetja nemendur til þess að lesa, en ekki aðeins hver kynni fyrir þeim bækur. Í ljós 

kom að fjölskyldumeðlimir hvöttu nemendur til þess að lesa, einnig kennarar og síðan 

nemendur sjálfir. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýna enn frekar hve mikil áhrif 

fjölskyldan hefur á viðhorf barna til lestrar og hve stórt hlutverk kennarar hafa í því að 

virkja áhugahvöt nemenda í lestri.  

 

3.6 Breytilegur námsáhugi  

Rannsóknir benda til þess að námsáhugi breytist og minnki hvað mest þegar nemendur 

eru á miðstigi (10–12 ára), eins og áður hefur komið fram (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2008:9, 10; Anderman og Midgley, 1997:269; Hamachek, 1995:277). Í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2008:24–25) Við megum ráða þegar við erum búin með 

bækurnar, um reynslu og viðhorf barna í 1. bekk til upphafs grunnskólagöngu sinnar, þá 

benda niðurstöðurnar til þess að börnin telji lestur og stærðfræði vera viðfangsefni 1. 

bekkjar og hlutverk kennara að kenna þessar greinar. Nokkur hluti nemenda sagðist ráða 

illa við lestrar- og stærðfræðiverkefni sem þeim var ætlað að vinna. Þeir töldu sig hafa 

lítið val um það hvað þau gerðu í skólanum eða hvernig þau gerðu það.  

Anderman og Midgley (1997:269–270) greina frá því að margar rannsóknir 

bendi til þess að áhugi nemenda á námsgreinum sé breytilegur. Þær sýni að áhugi 

nemenda sé minnkandi við upphaf miðstigs og þá dragi meira úr námsáhuga getumeiri 

nemenda. Jafnframt segja þau að rannsóknir sýni að breytingar í námsumhverfi nemenda 

hafi almennt meiri áhrif á meðal getuminni nemenda. Áhrifin geti þó verið tvíbent, þ.e. 

annað hvort aukið eða minnkað námsáhuga unglinganna. Námsumhverfi skiptir því 

miklu máli fyrir þessa einstaklinga. 

Í nýlegri rannsókn í æskulýðsrannsóknarröðinni Ungt fólk, sem gerð var á meðal 

nemenda í 5.–7. bekk, var m.a. skoðað viðhorf þeirra til náms og skóla. Ein af 

spurningum rannsóknarinnar var: Finnst þér námið vera skemmtilegt? Á meðal 6. 

bekkinga kemur það fram að 37% stelpna og 21% stráka finnst námið oft eða allaf 

skemmtilegt. Þegar 6. bekkur er borinn saman við 5. og 7. bekk, þá kemur það skýrt fram 

að hlutfall nemenda sem finnst námið skemmtilegt lækkar eftir því sem nemendur eldast 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2009:82–83). 

Námsstílar nemenda skipta einnig máli í sambandi við breytilegan áhuga 

nemenda á námi. Reid (2005:64) telur mikilvægt að greina námsstíla hjá nemendum,  til 
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þess að styrkja námsvitund þeirra. Einnig þurfa kennarar að koma til móts við 

mismunandi námsþarfir einstaklinga ef námsáhugi fer minnkandi. Rósa Eggertsdóttir 

(2000:3) er sömu skoðunar og Reid og segir námsvitund fela í sér vitund nemanda um 

eigin færni og getu. Nemandi þurfi að læra að þekkja sjálfan sig sem námsmann, hverjir 

séu styrkleikar hans og hvernig hann geti stýrt fram hjá veikleikum sínum.  

Eins og áður hefur komið fram, í kafla 2, þá er hlutverk foreldra er varðar nám 

barna mikilvægt og þarf að hafa það í huga þegar fjallað er um námsáhuga. Góð tengsl 

nemenda, foreldra og kennara eru talin stuðla að meiri áhuga á námi. Nemendur eru afar 

næmir á væntingar foreldra og kennara í sambandi við það hvaða viðfangsefni séu þess 

virði að takast á við. Skilningur foreldra á stuðningi og væntingum virkar því oftast sem 

jákvæð hvatning fyrir nemendur (Bong, 2008:195, 208). 

 

3.7 Val á lesefni  

Í rannsókn Edmunds og Bauserman (2006:420) töluðu nemendur mikið um bækur sem 

þeir fengu sjálfir að velja. Að mati fræðimannanna undirstrika niðurstöður 

rannsóknarinnar mikilvægi þess að nemendur hafi val þegar tilraun er gerð til þess að 

hafa jákvæð áhrif á áhugahvöt í lestri. Edmunds og Bauserman benda á að mikilvægt sé 

fyrir kennara að leyfa val um bækur og ekki síður að bjóða daglega tíma til lestrar í 

skólanum. 

Í rannsókn Davila og Patrick (2010:199, 201), sem ber titilinn Asking the 

experts: What children have to say about their reading preferences, er velt upp 

spurningunni um það hvað börnin séu að lesa. Fræðimennirnir telja að besta 

fyrirkomulagið til þess að virkja áhuga barnanna sé að fylgja upplýsingum um uppáhalds 

lesefni þeirra og höfða til áhuga þeirra. Sérstaklega þar sem fram kemur að oftast sjá 

fullorðnir um að skrifa, gefa út og kaupa á bækur og geta þannig stjórnað því hvaða efni 

börnin eru að lesa. Greinargerð frá Scholastic (2008) segir að 90% barnanna í könnun 

þeirra frá árinu 2008 vildu sjálf fá að velja lesefni sitt.  

Í framhaldinu er spurt að því hvernig bækur og lestrarefni börn telji áhugavert. Í 

rannsókn Worthy, Moorman og Turner (1999:16) What Johnny likes to read is hard to 

find in school? og tók til rúmlega 400 nemenda í 6. bekk, völdu bæði kynin 

hryllingsbækur. Þó rannsókn Worthy o.fl. sé gerð fyrir rúmum 10 árum, þá eru 

hryllingsbækur enn vinsælastar, samkvæmt Davila og Patrick (2010:201).  
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Í rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur (2009:572–574), Lestrarvenjur íslenskra 

bókaorma, sem unnin var í samvinnu við Amtsbókasafnið á Akureyri og Minjasafnið á 

Akureyri, athugaði hún hvað það er sem geri börn að virkum lesurum. Um var að ræða 

Sumarlestrarnámskeið fyrir 7–11 ára börn sem áhuga höfðu á bóklestri. Skoðaðir voru 

þeir bakgrunnsþættir barnanna sem gera þau að virkum lesurum.  

Börnin voru t.d. spurð um lestrarvenjur sínar og fjölskyldunnar, hver hvetti þau 

til lestrar, hvar þau fengju hugmyndir að lesefni og hvort þau ræddu við einhvern um 

bækur sem þau væru að lesa. Niðurstöðurnar sýndu hvaða þætti börnin áttu 

sameiginlega. Þau höfðu öll alist upp við lestur og lesið hafði verið fyrir börnin þegar 

þau voru yngri. Foreldrarnir höfðu þó yfirleitt hætt að lesa fyrir börnin á þessum aldri. 

Aðeins tvö barnanna sögðu að enn væri lesið fyrir þau. Börnin nefndu að þau ræddu um 

bækur við vini og mömmur oftar en pabba og sami hópur gæfi þeim hugmyndir að 

lesefni. Börnin voru sammála um það hvernig góð barnabók ætti að vera; spennandi og 

fyndin. Bókaflokkarnir sem nutu vinsælda hjá börnunum voru; Fíasól og Skúli skelfir. 

Jafnframt nefndu þau annars konar lesefni, eins og Andrésblöð og Syrpur. Þegar börnin 

voru spurð um það hvað væri hægt að gera til þess að hvetja börn til lestrar, þá komu 

þau með dæmi: ,,Með því að segja að þessi bók sé skemmtileg,“ „með því að segja að 

þau geti alveg lesið svona bók, hún sé ekki of erfið“ og „með því að spyrja: Viljið þið 

vera góð að lesa?“ Einnig voru börnin spurð að því hverjir hvettu þau til lestrar. Þar 

höfðu börnin mjög sterkar skoðanir og sögðu að það væri ekki eins manns verk og eitt 

barnanna þuldi upp langan lista: „Mamma og pabbi, vinirnir, frændi og frænka, 

kennarinn, afi og amma, langafi og langamma.“ Brynhildur ályktar að það skipti ekki 

meginmáli hvernig auka megi bókalestur barna heldur miklu frekar hvernig viðhalda 

megi áhuga þeirra. 

Hidi og Harackiewicz (2000:151) unnu skýrsluna Motivating the academically 

unmotivated: A critical issue for the 21st century og spyrja hvernig hægt sé að bæta 

bóklega frammistöðu nemenda. Það sé ein af mikilvægustu ósvöruðu spurningunum í 

menntun á 21. öldinni. Hidi og Harackiewicz setja fram tvær skýringar á óviðunandi 

bóklegri frammistöðu nemenda, en þær eru; skortur á hæfileikum og lítill áhugi. Þar sem 

kennarar geti lítið gert í fyrra atriðinu verði þeir að einbeita sér að því síðarnefnda sem 

er áhuginn. Margir þættir geti verið þess valdandi að lítill áhugi sé hjá nemendum til 

þess að læra og nefna megi eftirfarandi; verkefni í skólanum geti verið erfið eða of létt 

og/eða kennarar geti verið of kröfuharðir. Þrátt fyrir það geti vöntun á bóklegum áhuga 

nemenda endurspeglað vanrækslu þeirra á eigin lærdómi.  
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Val á bókum getur beinst að því að lesa bók á tölvutæku formi og hafa margir 

nemendur tækifæri til upplýsingaöflunar með tölvum, eins og fram kemur í greininni Ný 

börn og nýir miðlar á nýju árþúsundi eftir Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson, og 

Sólveigu Margréti Karlsdóttir (2009:3) sem unnin er út frá langtímarannsókninni Börn 

og sjónvarp á Íslandi. Miklar breytingar í þjóðfélaginu hafa kallað á framþróun í 

tölvumálum og vísa fræðimennirnir í orð Lee (2005:316), en hann segir að gjarnan sé 

gengið út frá þeirri forsendu að það sé í eðli ungs fólks að hafa áhuga á nýjum 

boðskiptaháttum, eins og til dæmis á Netinu. Lee heldur því einnig fram að ákafi hinna 

yngri sé meiri en hjá þeim sem eldri eru. Niðurstöðurnar hjá Þorbirni Broddasyni o.fl. 

(2009:63) sýna að 84% nemenda í 6. bekk eiga eða hafa aðgang að tölvu í herberginu 

sínu. Fram kom að árið 2009 óx tölvueign á milli kannana og nettengingar voru orðnar 

algengari.  

 

3. 8 Kennarar og áhugahvöt  

Hamachek (1995:275) talar um áhugahvöt sem eina af mörgum ráðgátum menntunar og 

eitt af stórkostlegum viðfangsefnum hennar. Hann segir að hver kennari þurfi að spyrja 

sig spurninga eins og þeirra hvernig hann geti náð að hvetja nemendur sína til þess að 

læra og í framhaldinu hvernig kennarinn geti fengið nemendur til þess að stunda virkt 

nám.  

Deci o.fl. (2001:15) telja að mikilvægt sé fyrir skólafólk að finna leið til þess að 

styrkja innri áhugahvöt. Þeir koma með þá tillögu að boðið sé upp á og stuðst við sem 

fjölbreytilegastar kennsluaðferðir, þar sem námskostum sé fjölgað og gætt sé að því að 

nemendur fái nægilega þung verkefni. Með því er átt við að verkefnin séu á mörkum 

þess sem nemendur ráða við hverju sinni, eins og fram hefur komið áður. Þennan 

hljómgrunn má einnig finna í fleiri rannsóknum, eins og hjá Amalíu Björnsdóttur o.fl. 

(2008:9). Dæmi um umbunarkerfi eru lestrarátök sem beitt er í íslenskum skólum. Má 

þar nefna verkefnið Ungur nemur, gamall temur, þar sem eldri nemendur taka að sér að 

leiðbeina yngri nemendum í lestri. Í verkefninu Lestrarvinir lesa nemendur hver fyrir 

annan, þeir eignast vinabekk í lestri og hver nemandi sinn lestrarvin. Fluglæsi er 

lestrarátak þar sem nemendur lesa fimm daga vikunnar til þess að komast á milli 

áfangastaða. Þeir nota heimatilbúnar flugvélar til þess að ferðast á milli staðanna. Í 

Víxllestri skiptast nemendur og foreldrar á við það að lesa upphátt (Lindaskóli, e.d.; 

Lækjarskóli, e.d.). 
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Í rannsókn Þorbjörns Broddasonar o.fl. (2009:7–8) kemur fram að nemendur eru 

farnir að lesa meira en þeir gerðu. Í könnunni sem gerð var árið 2009 kom fram að 

nemendur sem lásu enga bók á síðustu 30 dögum fækkaði um 5%, en áður hafði þeim 

fjölgað, nema árið 1979. Rannsakendum fannst þetta jákvætt og veltu fyrir sér 

ástæðunum. Þeir álitu nærtækast að leita skýringa í umhverfisáhrifum og töldu sennilegt 

að lestrarhvetjandi aðgerðir skólanna hefðu þar mikið að segja. Þetta styður það sem 

fram kemur í innlendum og erlendum rannsóknum hér að framan.  

Lestur er þó meira en einungis það að lesa bækur sér til ánægju eða til þess að 

nota við ákveðin verkefni sem skylda er að lesa eins og fram kom í kafla 2, um mál og 

lestur. Brozo og Flynt (2008:172) benda til dæmis á að kennarar þurfi að búa yfir 

þekkingu til þess að greina þroska nemenda í sambandi við orðaforða þeirra. Þeir þurfi 

að geta gefið nemendum innblástur, örvun um lestur og lesmál í sem fjölbreyttustu 

kennslugreinum, eins og stærðfræði, vísindum og tungumálum.  

Innblástur og örvun getur verið á marga vegu. Ingvar Sigurgeirsson (1999:21) 

talar um að kveikjur geti vakið áhuga nemenda stutta stund, en það sé ekki víst að hann 

haldist. Ingvar segir að gæta verði að því að námsefnið og aðferðir hæfi nemandanum, 

þar sem vel þekktur vandi sé sá að nemendum henti ólíkir námsstílar og þar af leiðandi 

ólík nálgun á viðfangsefnum sínum. Þetta kemur einnig fram hjá Rief og Heimburge 

(2007:1) sem segja að nemendur þurfi lesefni sem nær að virkja áhugahvöt þeirra, efla 

sköpunargáfu og hvetja þau til gagnrýnnar hugsunar. Þannig þurfi nemendurnir einnig 

skipulag og markvissa nálgun til þess að öðlast kunnáttu til verka sem er undirstaða þess 

að þeir geti orðið sjálfstæðir lesendur. Því þurfi kennarar að bjóða fjölda hagnýtra 

verkefna til þess að mæta þörfum nemendanna sem þurfa áskorun til þess að geta stigið 

út fyrir þægindasvið sitt. 

Í þessu samhengi má velta því fyrir sér hvað það sé kennarar noti sem hvatningu 

fyrir nemendur. Fawson og Moore (1999:330) komust að því, í rannsókn sinni um 

notkun á lestrarhvetjandi verkefnum, að 95% kennara sögðust nota alla vega eitt slíkt 

hvatningarkerfi í kennslu til þess að hvetja nemendur til þess að lesa. Kennararnir í 

rannsókninni töldu tvö atriði vera sín aðalmarkmið. Annars vegar það að hvetja 

nemendur til jákvæðs viðhorfs til lestrar og hins vegar að bæta lestrartækni þeirra.  

Í fyrrnefndri grein Brynhildar Þórarinsdóttur (2006:40); Bókaormafræði um 

barnabókmenntir í grunnskólum, vitnar hún í Almar M. Halldórsson (2006), þar sem 

hann talar um kennara sem áróðursmeistara, að þeir sjái hlutverk barnabóka sem hluta af 

skóladeginum, bæði sem áhugavert kennsluefni og sem eðlilega afþreyingu á milli 
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verkefna. Hann telur að markmiðið sé ekki aðeins að fjölga lestrarmínútum barna heldur 

einnig að auka ánægju þeirra af bókum, enda sé lestraránægja einn mikilvægasti 

forspárþátturinn í sambandi við árangur í lesskilningi. Brynhildur er sömu skoðunar og  

Almar og segir jafnframt að bókalestur íslenskra barna fari minnkandi. Hún talar um 

mikilvægi þess að kennarar séu meðvitaðir um vinsælustu bækur barnanna á hverjum 

tíma, geti haft kynningu á þeim og geti tekið þátt í umræðu um þær. Á þann hátt geti þeir 

virkjað áhuga barnanna og skapað lestrarhvetjandi andrúmsloft í skólum. Jafnframt 

þurfa kennarar að bera virðingu fyrir mismunandi áhugasviðum nemenda þegar kemur 

að vali á barnabókum.  

Eins og fram kemur hjá Brynhildi, þá hafa nemendur mismunandi áhuga á 

lesefni og þetta kemur einnig fram hjá Reid (2005:64) sem talar um mikilvægi þess að 

greina námsstíla hjá nemendum, eins og fyrr segir. Það gæti reynst gott hjálpartæki fyrir 

kennara til þess að mæta einstaklingsþörfum nemendanna. Með greiningu á námsstílum 

geta kennarar fengið skýrari mynd af margbreytileika nemenda sinn. Það getur verið góð 

leið til þess að nýta þekkinguna og skoða á hvaða hátt best sé að mæta námsþörfum 

þeirra og hvaða kennsluaðferðum sé gott að beita. Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, 

Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West 

(2005:159) eru sama sinnis og telja að fáum sé það betur ljóst en kennurum hve 

misjafnir nemendur eru að áhuga, hæfileikum, reynslu og vilja. Því þurfa kennarar að 

hafa á valdi sínu fjölbreytta kennsluhætti og vita hvers konar vinnubrögð henta hverjum 

og einum nemenda sem og bekknum í heild. 

 

3.9 Kynjamunur  

Lestraráhugi er talinn fara minnkandi þegar líður á grunnskólagöngu og þá sérstaklega 

hjá drengjum. Fræðimenn velta því fyrir sér hvort ástæðan geti verið sú að ekki sé boðið 

upp á nógu áhugavert efni, þ.e. efni sem kalli á umræðu og ígrundun (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2009:152). Þetta styður samantekt á rannsókn Nurmi og Aunola 

(2005:117, 120) um áhugahvöt nemenda á fyrstu árum þeirra í grunnskóla, en margt 

bendir til þess að námsáhugi fari minnkandi þegar líður á grunnskólanám. Vísbendingar 

hafa komið fram sem benda til þess að stúlkur sýni fleiri námsgreinum áhuga en drengir 

og jafnframt að fleiri drengir en stúlkur hafi lítinn áhuga á lestri. Strommen og Mates 

(2004:198) eru sama sinnis og töldu ástæðuna vera þá að nemendurnir fyndu ekki lengur 

efni sem næði að vekja áhuga þeirra á lestri. 
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Í rannsókninni Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum kemur það fram að 

það ríkti nánast þögn þegar kennarar og skólastjórar voru spurðir um kennsluhætti sem 

tekið gætu mið af ólíkri getu og áhuga drengja og stúlkna. Fæstir höfðu eitthvað til 

málanna að leggja en nokkrir nefndu það að nota þyrfti fjölbreyttari kennsluhætti og 

aðrir að gefa þyrfti út fleiri bækur fyrir drengi (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 

2009:106).  

Davila og Patrick (2010:204) segja að þó sýnt hafi verið fram á mun á milli 

stúlkna og drengja hvað varðar mismunandi áhuga á uppáhalds lestrarefni þeirra, þá sé 

afar mikilvægt að hafa það í huga að hjá áköfum lesendum geti verið minni munur á 

milli kynja en talið er. Þær benda í því sambandi á rannsókn Strommen og Mates 

(2004:199) sem sýni fram á það að ákafir lesendur á meðal nemenda í 6. bekk lesi 

fjölbreytt lestrarefni og trúi því að lestur hjálpi þeim að örva ímyndunarafl þeirra og 

þannig fái þeir aukinn skilning á heiminn í gegnum lestur.  

 

3.10 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um margbreytileika áhugahvatarinnar og áhrif hennar 

á nám. Fram hefur komið í kaflanum að fræðimenn telja flest börn í leikskólum og fyrsta 

bekk í grunnskólum vera áhugasöm fyrir skólagöngu sinni. Þeir benda einnig á það að 

fyrir marga þá séu þetta tilfinningar sem geti glatast og hinn upprunalegi eldmóður fyrir 

skólagöngu hverfi. Því er sérstaklega mikilvægt fyrir nemendur og kennara að gera sér 

grein fyrir því hvað áhugahvöt er, svo þeir geti viðhaldið áhuganum strax í upphafi 

skólagöngu.  

Rannsóknir sýna að það sem hrindir af stað áhugahvöt sé hvatningin annars 

vegar og hún sé þörf og hins vegar löngun nemenda til þess að framkvæma. Rannsóknir 

hafa einnig staðfest að allir nemendur hafi áhugahvöt, bara mismikla. Þegar talað eru um 

innri áhugahvöt eru nemendur drifnir áfram af eigin hvötum og gefa sig í 

framkvæmdina. Þeir eru forvitnir og áhugasamir um það að skoða og læra í umhverfi 

sínu. Þá er námið sjálf umbunin og nemendur líta á það sem grundvöll til vaxtar og 

þroska. Í ytri áhugahvöt tala fræðimenn um það að nemendur leggi mest upp úr útkomu 

athafnarinnar, eins og viðurkenningum og góðum einkunnum.  

Fræðimenn telja þýðingarmikið að koma til móts við lestur nemenda með því að 

bjóða þeim val á bókum og huga vel að fjölbreyttu úrvali í samræmi við þroska 

nemendanna. Sterkar vísbendingar koma fram í rannsóknum um það hve fyrirmyndir 
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hafa mikið að segja fyrir áhuga barna á lestri. Þegar fullorðnir hvetja nemendur til þess 

að lesa eru það áhrifamikil skilaboð um nautn þess að lesa og virkja áhuga þeirra. Það 

sýnir sig að nemendur sem eru áhugasamir um lestur lesa meira en þeir sem hafa minni 

áhugahvöt í lestri.  

Í rannsóknum er bent á það að námsáhugi breytist og fari minnkandi á miðstigi. 

Fræðimenn tala jafnframt um að greining kennara á námsstílum geti aðstoðað nemendur 

við að styrkja námsvitund sína. Í sambandi við minnkandi námsáhuga kemur það einnig 

fram að drengir hafi minni áhuga á lestri en stúlkur, að þeir finni ekki lengur lesefni sem 

vekur áhuga þeirra.  

Þegar niðurstöður rannsókna á áhugahvöt og lestri eru skoðaðar, þá sést að 

viðhorf nemenda og löngun þeirra í lestur er uppspretta að áhugahvöt. Því sé vert að 

skoða hvað það er sem kallar það fram. Edmunds og Bauserman (2006:420) nefna til 

dæmis áhrif fyrirmynda. Fjölskyldumeðlimir gegna þar stærsta hlutverkinu, síðan 

kennarar og einnig nemendurnir sjálfir. Þar kemur það fram að nemendurnir sjálfir hafa 

áhrif á lestur annarra nemenda.  

Fræðimenn benda á það að eitt af mikilvægustu hlutverkum kennara sé að finna 

leið til þess að styrkja innri áhugahvöt með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Kennarar 

ættu að vera meðvitaðir um vinsælar barnabækur og geta tekið þátt í umræðu um þær. 

Þannig væri hægt að vekja áhuga nemenda og skapa lestrarhvetjandi andrúmsloft í 

skólum. Einnig þarf að gæta sérstaklega að því að bjóða nemendum verkefni sem hæfa 

getu þeirra, þannig að þau séu á mörkum þess sem þeir ráða við hverju sinni. Síðast en 

ekki síst þurfa nemendur að sjá tilgang og árangur af vinnu sinni.  

Áhugahvöt er ein af mörgum ráðgátum menntunar en jafnframt eitt af 

stórkostlegum viðfangsefnum hennar. Í næsta kafla verður fjallað um þá þætti sem snúa 

að rannsókninni sjálfri; rannsóknarsnið, rannsóknarspurningu, þátttakendum, 

spurningalista, framkvæmd rannsóknarinnar og greiningu gagna. 
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4. Rannsóknaraðferð  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðinni sem lögð var til grundvallar í 

rannsókninni. Gerð er grein fyrir rannsóknarsniði, framkvæmd rannsóknarinnar og 

greiningu gagna.  

 

4.1 Rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif áhugahvatar á upplifun nemenda í 

lestrarnámi í 6. bekk. Hvernig fá þeir tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast og hafa 

áhrif á nám sitt með áhugahvöt að leiðarljósi? Skoðað var hlutverk kennara í samspili 

við nemendur og hver áhrif kennara eru í vinnu með áhugahvöt. 

Í rannsókninni var kastljósinu beint að vinnu með áhugahvöt og lestri nemenda 

og leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

- Hvernig upplifa nemendur að unnið sé með áhugahvöt þeirra í lestrarnámi í 6. 

bekk grunnskóla? 

 

4.2 Rannsóknarsnið 

Í félagsvísindum eru aðallega notaðar tvenns konar rannsóknaraðferðir, annars vegar 

eigindlegar aðferðir (e. qualitative method) og hins vegar megindlegar aðferðir (e. 

quantitative method). Í rannsókninni var unnið samkvæmt líkani að blandaðri 

rannsóknaraðferð (e. mixed model research) (Johnson og Onwuegbuzie, 2004), þar sem 

eigindlegar og megindlegar aðferðir voru nýttar til þess að svara 

rannsóknarspurningunni.  

Í eigindlegri aðferðafræði er byggt á upplifun einstaklinganna sem verið er að 

skoða, til dæmis með viðtölum eða vettvangsrannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003:221–222). Þar gefst kostur á því að veita innsýn í menningarsamfélagið og 

aðstæður fólks, þar sem rannsakandinn fær tækifæri til þess að sjá og skilja upplifun og 

reynslu viðmælenda. Það er einkennandi fyrir allar rannsóknaraðferðir að rannsakandi 

setur eigin skoðanir til hliðar og beinir athyglinni að því að sjá heiminn með augum 

einstaklinganna og skilja sjónarmið þeirra (Björn Bergsson, 2002:40, 48). 
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Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða liggja í því að hægt er að kafa djúpt í 

viðfangsefnið og leitast við að fá miklar upplýsingar um afmarkað efni. Gallarnir eru 

aftur á móti þeir hve aðferðin er tímafrek og sú hætta er alltaf til staðar að rannsakandi 

liti niðurstöður með viðhorfi sínu. Einnig er alhæfingargildi lítið út fyrir þann hóp sem 

er í úrtakinu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:220–222). 

Í eigindlegum rannsóknum er ekki gert ráð fyrir því að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann og því er óraunhæft að tala um traustleika eða endurtekningu 

rannsókna. Til þess að auka trúverðugleika rannsókna þarf að vera hægt að sýna fram á 

það að niðurstöðurnar standist, til dæmis með því að nota fleiri en eina aðferð. Ekki er 

hægt að búast við því að niðurstöður yfirfærist á aðrar aðstæður eða aðra hópa (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003:232–233).  

Í megindlegri aðferðafræði eru notaðar annars konar vísindalegar aðferðir til þess 

að skoða félagslegan veruleika. Unnið er með tölur, þar sem hægt er að mæla og telja 

svör. Kostir megindlegrar aðferðafræði eru þeir að hægt er að safna upplýsingum um 

stóran hóp á stuttum tíma. Gallar aðferðarinnar eru þeir að upplýsingarnar segja ekki til 

um orsök og afleiðingu heldur er verið að skoða tengsl á milli breyta en ekki hverja 

breytu fyrir sig (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:220–222).  

Sigurlína Davíðsdóttir (2003:225) segir að skil á milli eigindlegra og 

megindlegra nálgana séu ekki alltaf augljós. Hún segir að tölur feli í sér alls kyns  

gildismat um merkingu þeirra. Þannig eru megindlegar nálganir að einhverju leyti 

undirorpnar eigindlegum hugmyndum og eigindlegar nálganir er hægt að skoða 

megindlega. Þetta kemur einnig fram hjá Robson (1999:370–371) sem segir að 

aðferðirnar skarist og aðferðirnar blandist vegna þess að oft er verið að beita 

tölfræðilegri nálgun á hugverk sem á rætur sínar í eigindlegum aðferðum.  

Blönduð aðferðafræði felur í sér blöndu af eigindlegri og megindlegri 

aðferðafræði. Aðferðinni má skipta í blandaða rannsóknaraðferð (e. mixed method 

research) og líkan að blandaðri rannsóknaraðferð (e. mixed model research). Í fyrri 

aðferðinni er eigindleg nálgun notuð í ákveðnum áfanga í rannsókninni og síðan 

megindleg nálgun í öðrum áfanga. Þessu er líkt við tvær rannsóknir en samt er 

rannsóknin ein heild. Í seinni aðferðinni er eigindlegri og megindlegri aðferðafræði 

blandað saman í rannsókninni eða þvert yfir hana, til dæmis við úrvinnslu. Þá þarf að 

velja hvað hentar hvar í rannsókninni eða fara yfir tvö svið rannsóknaraðferða. Þá getur 

rannsakandinn framkvæmt spurningakönnun og notað spurningalista með opnum og 

lokuðum spurningum (Rudolph, 2006).  
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Johnson og Onwuegbuzie (2004:14–15, 21) vilja kynna blandaða aðferðafræði 

sem þriðju víddina í menntarannsóknum. Þeir telja að markmiðið með henni sé ekki að 

koma í staðinn fyrir eigindlega eða megindlega aðferðafræði, heldur að draga fram kosti 

og lágmarka galla af báðum aðferðunum. Kostir blandaðra aðferða eru þeir að nota orð, 

myndir og frásögn til þess að koma merkingu á tölur og jafnframt að nota tölur til þess 

að setja nákvæmni á orð, myndir og frásögn.  

 

4.3 Þátttakendur  

Í rannsókninni var notað hentugleikaúrtak, þar sem auðvelt var að ná til þátttakenda í 

kennslustofum og hægt var að leggja könnunina fyrir allstórt úrtak á skömmum tíma 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003:62). 

Nemendur í 6. bekk í grunnskólum á Akureyri og einum skóla í nágrenni voru 

alls 312 vorið 2010. Heildarfjöldi þátttakenda í rannsókninni voru 214 nemendur í fimm 

grunnskólum á Akureyri og einum í nágrenni Akureyrar, í úrtakinu voru 204 nemendur. 

Fjórir nemendur voru felldir úr úrtakinu. Þrír þeirra svöruðu því ekki af hvoru kyninu 

þeir væru og einn nemandi svaraði því ekki í hvaða skóla hann væri. Það voru því 200 

nemendur sem svöruðu spurningalistanum með fullnægjandi hætti. Stúlkur voru 92 og 

drengir 108. Aldur nemenda skiptist þannig að tveir nemendur voru fæddir árið 1999 en 

aðrir árið 1998. Svarhlutfall var á bilinu 81–100%. Skólarnir voru valdir með fjölda 

nemenda í huga, þrír fjölmennir skólar (<204 nemendur) og þrír fámennir skólar (>204 

nemendur).  

 

4.4 Spurningalisti 

Til að fá svör við upplifun áhugahvatar á lestrarnám nemendanna var notaður 

spurningalisti í rannsókninni. Þar sem enginn einn heildstæður spurningalisti fannst sem 

hægt var að nota, var spurningarlisti frá Amalíu Björnsdóttur, Baldri Kristjánssyni og 

Berki Hansen (2008) og erlendir spurningarlistar hafðir til viðmiðunar; Lepper, Corpus, 

og Iyengar, 2005 og Gambrell, Palmer, Codling og Mazzoni, 1996. Spurningalistinn var 

saminn á grundvelli fræðilega kafla ritgerðarinnar og með hliðsjón af áðurnefndum 

spurningalistum. 

Spurningalistinn innihélt 21 spurningu (sjá fylgiskjal 1). Reynt var eftir fremsta 

megni að hafa uppsetningu spurningalistans einfalda og skýra, svo þátttakendur í 
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rannsókninni ættu eins auðvelt með að svara og hægt væri. Hugað var sérstaklega að því 

að hafa orðalag einfalt og skýrt, þar sem um unga nemendur var að ræða og forðast að 

nota skammstafanir og fullyrðingar. 

Svarkvarðinn sem notaður var við lokaðar spurningar er fjögra punkta Likert 

raðkvarði (e. ordinal scale). Í spurningalista, þar sem slíkur kvarði er notaður, er verið 

að ákvarða hversu sammála eða ósammála svarendur eru ákveðnum staðhæfingum 

(Amalía Björnsdóttir, 2003:116 og Guðrún Árnadóttir, 2003:421). Gert var ráð fyrir því 

að sá sem fékk mjög oft að velja sér lesefni eftir áhuga í skólanum væri jákvæðari en sá 

sem fékk sjaldan að velja sér lesefni. Í spurningalistanum voru svarmöguleikar, alltaf, 

mjög oft, sjaldan og aldrei, þar sem það átti við. Þorlákur Karlsson (2003:342) vitnar í 

Schuman og Presser (1981) varðandi það að rannsóknir á mismunandi kvörðum með og 

án miðju, bendi til þess að það skipti litlu máli hvort er valið.  

Með því að nota opnar spurningar er leitast við að fá fram sjónarmið nemenda, 

heyra rödd þeirra og þannig hafa þeir val um það að láta í ljós skoðanir sínar, sem er 

einn af kostunum við eigindlegar aðferðir. Ingvar Sigurgeirsson (1998:14) bendir á það 

að þegar notaðar eru opnar spurningar er ekkert eitt ákveðið svar í þeim rétt, heldur er 

hægt að fá mörg fjölbreytt svör sem krefjast hugmyndaflugs, innsæis og rökhugsunar. 

4.4.1 Leyfi  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 2), þar sem fram kom að ekki 

væri um persónugreinandi gögn að ræða og að ekki væri með nokkru móti hægt að rekja 

gögnin til þátttakenda.  

 Fræðslustjóri Akureyrarbæjar gaf leyfi fyrir rannsókninni en einnig var sótt um 

leyfi hjá tveimur skólastjórum utan Akureyrar, í einum skóla fyrir rannsókninni og 

öðrum fyrir forprófun á spurningalistanum. Efni rannsóknarinnar og spurningalistinn var 

kynntur skólastjórnendum með bréfi og síðar í heimsókn í hvern skóla fyrir sig.  

 

4.5 Framkvæmd  

Eftir að rannsóknaráætlun var samþykkt fór rannsakandi í heimsókn í alla grunnskólana 

sem tóku þátt í rannsókninni og kynnti rannsóknina fyrir skólastjórnendum en þeir höfðu 

áður fengið sent bréf varðandi efni rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 3). Skólastjórnendur 

kynntu rannsóknina fyrir kennurum og bréf voru send heim til allra nemenda, þar sem 
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rannsóknin var kynnt og foreldrum og forráðamönnum gafst kostur á því að hafna 

þátttöku barna sinna í rannsókninni (sjá fylgiskjal 4).  

Spurningarlistinn var settur upp í forritinu Surveymonkey. Fræðslustjóri 

Akureyrarbæjar veitti leyfi fyrir notkun á forritinu og sá starfsmaður Akureyrarbæjar um 

uppsetningu og veitti aðstoð við breytingar eftir forprófun. Í Surveymonkey forritinu eru 

svör ekki rekjanleg til svarenda. 

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur var hann forprófaður af 

nemendum í 5. og 6. bekk í öðru fræðsluumdæmi. Nemendur voru beðnir um að greina 

frá því ef spurningarnar væru á einhvern hátt óskýrar. Breyta þurfti orðalagi, þar sem 

fjölmargir nemendur skildu ekki orð eins og; ráð, áhugahvöt og fjölbreyttir 

kennsluhættir. Eftir breytingar á spurningalistanum var hann lagður fyrir þátttakendur á 

vormánuðum 2010. Allir þeir nemendur sem mættir voru á fyrirlagnardegi tóku þátt og 

engir foreldrar eða forráðamenn höfnuðu þátttöku barna sinna.  

Nemendur voru beðnir um að svara spurningalista sem var aðgengilegur á vef. 

Rannsakandi var ávallt viðstaddur þegar nemendur svöruðu spurningalistum og veitti 

þeim aðstoð við framkvæmd ef á þurfti að halda. Rannsakandi hélt dagbók yfir allar 

skólaheimsóknir og skráði hjá sér spurningar, vangaveltur og annað sem fram kom og 

tengdist rannsókninni. Rudolph (2006) telur þýðingarmikið að skrá strax niður 

minnisatriði á meðan þau eru enn í fersku minni og koma þannig í veg fyrir það að 

mikilvægar upplýsingar geti glatast eða skolast til.  

Nemendur, kennarar, skólastjórnendur, bókasafnskennarar og aðrir starfsmenn 

skólanna sýndu vinnunni við rannsóknina áhuga og rannsakandi upplifði sig alls staðar 

velkominn. Í öllum heimsóknum var spurt um gildi rannsóknarinnar fyrir 

skólasamfélagið. 

 

4.6 Gagnagreining  

Þegar gagnasöfnun var lokið voru svörin úr megindlega hluta ritgerðarinnar keyrð úr 

Surveymonkey og inn í tölfræðiforritið SPSS v 17.0 (e. Statistical Package for the Social 

Science). Þar var strax tekin afstaða til ógildra svara. Niðurstöðurnar voru settar fram 

með lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) til þess að skoða hvað einkenndi gögnin 

og til þess að lýsa eiginleikum gagnasafnsins (Amalía Björnsdóttir, 2003:115; Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005:269, 321, 456). Í lýsandi tölfræði, sem notuð 

var í túlkun á rannsókninni, byggjast niðurstöðurnar á úrtakinu og ekki var ætlunin að 
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alhæfa út frá svörun nemenda yfir á stærri hóp. Við myndræna framsetningu var notaður 

Excel töflureiknir.  

 Innihaldsgreiningu (e. content analysis) var beitt við greiningu á opnum 

spurningum. Með innihaldsgreiningu er átt við það að öllum gögnunum er safnað saman 

og síðan er þeim lýst í gagnasafninu. Með því að nota þessa aðferð hefur rannsakandinn 

tækifæri til þess að vinna kerfisbundið. Hann tekur afrit af gagnasafninu, sem getur verið 

tölur eða orð, og afmarkar þannig einkenni gagnanna. Innihaldsgreiningu má nota fyrir 

opnar spurningar í spurningalista í eigindlegum athugunum. Þannig er hægt að gera 

rannsakandanum kleift að mæla svör viðmælenda (Rudolph, 2006). Í gagnagreiningu 

eigindlegra aðferða á opnum spurningum voru gögnin þemagreind á þann hátt að svör 

nemenda voru flokkuð eftir efnislegu innihaldi þeirra. Svörin voru bæði talin sem og 

voru orð barnanna tekin saman, en tungumálið gegnir lykilhlutverki þegar kanna á 

upplifanir eða reynslu fólks (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:223). Van Manen (1990:130) 

segir jafnframt: „Skrif sýna að við getum séð eitthvað núna, en á sama tíma sýnir það 

takmörkun þess sem er ...“ Í niðurstöðum er því hægt að sjá hluta af upplifun barnanna á 

því hvað þau telja að skipti máli.  

 

4.6.1 Styrkleikar og veikleikar  

Styrkleikar rannsóknarinnar felast að mati rannsakanda í því að unnið var með blönduðu 

rannsóknarsniði. Í opnum spurningum eigindlega hlutans, fá raddir nemenda að heyrast 

og hugmyndir þeirra komu fram. Í megindlega hlutanum fást tölulegar niðurstöður er 

varða nemendur og viðhorf þeirra til lestrar og áhugahvatar. Á þennan hátt má segja að 

ákveðin breidd geti náðst til þess að svara rannsóknarspurningunni á sem trúverðugastan 

hátt. Styrkleiki rannsóknarinnar var einnig sá að rannsakandi var ávallt á staðnum til 

aðstoðar fyrir nemendur ef þeir þurftu á aðstoð að halda. Einnig hélt rannsakandi dagbók 

frá skólaheimsóknum og skráði þar upplýsingar sem vörðuðu rannsóknina.  

Veikleikar rannsóknarinnar voru þeir að nemendur búa yfir mismunandi 

lestrarfærni sem getur haft áhrif á skilning þeirra á orðum í spurningunum eins og 

áhugahvöt og fjölbreyttum kennsluaðferðum. Einnig geta nemendur haft mismunandi 

túlkun á orðum eins og spennandi og skemmtilegt. Ætla má að spurningar sem eru mjög 

huglægar gætu verið veikur þáttur í rannsókninni, þar sem svörin byggja á huglægu mati 

nemenda. Þetta getur þó líka verið styrkur, þar sem rödd nemandans og upplifun hans 
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fær að njóta sín. Veikleiki rannsóknarinnar er einnig styrkleiki hennar, en eins og áður 

segir þá var rannsakandi ætíð viðstaddur er nemendur svöruðu spurningalistanum. Það 

gæti hugsanlega haft áhrif á svör nemenda þegar þeir leituðu eftir útskýringum, þó 

rannsakandi væri meðvitaður um það að hann yrði að vera hlutlaus. 

4.6.2 Áreiðanleiki og réttmæti  

Mikið er lagt upp úr áreiðanleika (e. reliability) í megindlegum rannsóknum, þannig að 

ef mælingar eru endurteknar á sömu hlutum gætu þær leitt til svipaðrar niðurstaðna. 

Réttmæti (e. validity) rannsóknarinnar er einnig afar mikilvægt og þegar innra réttmæti 

er skoðað veltur það á því að hve miklu leyti svör fengust við þeim spurningum sem 

spurt var um. Ytra réttmæti byggir aftur á móti á því hvort hægt sé að alhæfa um 

niðurstöður úr einni rannsókn yfir á aðrar aðstæður eða finna með þeim einhvers konar 

lögmál.  

Í eigindlegum aðferðum verður lesandinn að treysta því að rannsakandinn hafi 

fundið það sem mikilvægast var í gögnunum. Framsetningin þarf að vera trúverðug, þar 

sem ekkert kerfi getur sannað eða afsannað niðurstöðurnar. Aftur á móti eru 

marktæknipróf notuð þegar um megindlegar aðferðir er að ræða til þess að alhæfa um 

niðurstöður úrtaks yfir á þýði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:232–234).  

Til þess að gæta réttmætis við uppbyggingu spurningalistans var innlendur 

spurningalisti og erlendir listar hafðir til viðmiðunar. Áreiðanleiki rannsóknarinnar felst 

m.a. í forprófun á spurningalistanum sem gerð var áður en hann var lagður fyrir 

nemendur í úrtakinu. 

Þorlákur Karlsson (2003:331) segir að sterk tengsl séu á milli þess sem fólk 

segist gera og þess sem það gerir. Styrkur spurningakannana ætti því að vera réttmætur í 

þeim skilningi. 

 

4.6.3 Siðferðileg atriði 

Allar rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur, eigi þær að standa undir nafni, 

eigi síður en aðferðafræðilega. Þær þurfa að grundvallast á fjórum höfuðreglum sem eru:   

Sjálfstæði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2003:161–163). Það er 

því skylda rannsakanda að gæta þess að það sé með engu móti hægt að rekja 

persónugreinandi gögn. Þetta kemur einnig fram hjá Seidman (1998:56) sem segir að 

með þessu móti megi koma í veg fyrir að hægt sé að rekja upplýsingar til þátttakenda og 
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þannig gætir rannsakandi að siðferðilegum skyldum við þá. Til þess að gæta 

siðferðilegra þátta var þess gætt að ekki kæmi fram hvaða skólar tóku þátt í 

rannsókninni, sem og eru svör nemenda ekki rekjanleg, þar sem ekki var spurt um 

persónueinkenni eða annað sem tengir svörin við einstaklinga.  
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5. Niðurstöður  

Í kaflanum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Byrjað er á því að segja 

frá svörun í spurningakönnun og bakgrunnsbreytum. Þá er greint frá svörum nemenda 

við spurningalistanum og þau skoðuð í texta, töflum og myndum. Að lokum eru birtar 

niðurstöður úr þemagreiningu á opnum spurningum, þar sem vitnað er m.a. í orð 

nemenda.   

 

5.1 Svörun við spurningalista  

Í spurningalistanum byrjuðu nemendur á því að svara í hvaða skóla þeir væru. Síðan 

voru tvær spurningar um bakgrunnupplýsingar, kyn og aldur nemenda. Hvort ertu stúlka 

eða drengur? Og hvaða ár ertu fædd/ur? 

 

Tafla 1  

Heildarfjöldi nemenda í 6. bekk grunnskólanna sem svöruðu spurningalistum 

vorið 2010 

Skóli Stúlkur Drengir Fjöldi alls 

Hlutfall af 

heildarfjölda í 

árgangi 

1 5 8 13 93% 

2 32 28 60 94% 

3 8 5 13 81% 

4 8 16 24 96% 

5 25 26 51 100% 

6 14 25 39 98% 

Alls 92 108 200  

 

Spurningalistinn var lagður fyrir alla nemendur í 6. bekkjum viðkomandi skóla. Fram 

kemur í töflu 1, að stúlkur voru 92 og drengir voru 108. Fjögur svör voru felld úr 

úrtakinu þar sem þrír nemendur svöruðu því ekki af hvoru kyninu þeir væru og einn 

nemandi sleppti því að svara í hvaða skóla hann væri. 200 nemendur svöruðu 

spurningalistanum. Svarhlutfall var á bilinu 81–100%. Tveir nemendur voru fæddir árið 

1999 en aðrir árið 1998. 
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Mynd 1 

Mat nemenda í 6. bekkjum grunnskóla á Akureyri og nágrenni 

 vorið 2010 á eigin getu í lestri  

 

 

 

Til þess að kanna viðhorf nemendanna til eigin getu í lestri var spurt: Hvernig finnst þér 

þú vera í lestri? Niðurstöðurnar má sjá á mynd 1. Meirihluti nemenda upplifir sig góðan 

eða mjög góðan í lestri. Alls sögðust 33% vera mjög góð í lestri og 47% töldu sig vera 

góð í lestri. Á hinn bóginn töldu 18% sig vera sæmileg í lestri og 2% sögðust slök í 

lestri. 
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Tafla 2 

Svör nemenda á frumbreytum í rannsókn á tengslum áhugahvatar við mat 

nemenda á eigin getu í lestri 

 

Alltaf/Mjög oft Sjaldan/Aldrei 

Finnst þér gaman í skólanum? 80,7% 19,3% 

Hefur þú gaman af því að lesa í skólanum? 73,4% 26,6% 

Finnst þér verkefnin í skólanum skemmtileg? 74,1% 25,9% 

Færð þú að velja lesefni eftir áhuga í skólanum? 85,4% 14,6% 

Finnst þér kennarar hvetja þig til þess að lesa í 

skólanum? 74,1% 25,9% 

Spyrja kennarar þig hvort þú hafir áhuga á lestri? 24,0% 76,0% 

 

Í rannsókninni eru könnuð tengsl nokkurra þátta sem mæla áhugahvöt við mat 

nemendanna á eigin getu í lestri. Í töflu 2 má sjá svör nemenda við þessum breytum. 

Svarmöguleikar voru í öllum tilfellum alltaf, mjög oft, sjaldan og aldrei. Í úrvinnslu 

gagnanna voru svarmöguleikarnir teknir saman í tvo; annars vegar alltaf/mjög oft og 

hins vegar sjaldan/aldrei.  

Fyrst voru könnuð tengsl við spurninguna: Finnst þér gaman í skólanum? Alls 

sögðu 80,7% nemendanna að alltaf eða mjög oft væri gaman í skólanum og 19,3% sögðu 

að sjaldan eða aldrei væri gaman í skólanum. Síðan voru skoðuð tengsl við 

spurninguna: Hefur þú gaman af að lesa í skólanum? Þar sögðu 73,4% nemendanna hafa 

alltaf eða mjög oft gaman af að lesa í skólanum og 26,6% svöruðu að sjaldan eða aldrei 

væri gaman að lesa í skólanum. Þá voru könnuð tengsl við spurninguna: Finnst þér 

verkefnin í skólanum skemmtileg? Þar kom fram að 74,1% nemendanna finnst verkefnin 

í skólanum alltaf eða mjög oft skemmtileg og 25,9% fannst verkefnin sjaldan eða aldrei 

skemmtileg. Næst voru skoðuð tengsl við spurninguna: Færð þú að velja lesefni eftir 

áhuga í skólanum? Svöruðu 85,4% nemendanna að þeir fengu alltaf eða mjög oft að 

velja lesefni eftir áhuga í skólanum og 14,6% sögðust sjaldan eða aldrei fá að velja sér 

lesefni eftir áhuga. Einnig voru könnuð tengsl við spurninguna: Finnst þér kennarar 

hvetja þig til þess að lesa í skólanum? Þar svöruðu 74,1% nemendanna að þeim fyndist 

alltaf eða mjög oft að kennararnir hvettu þá til þess að lesa í skólanum og 25,9% sögðust 

sjaldan eða aldrei fá hvatningu frá kennurum til þess að lesa í skólanum. Að lokum voru 

könnuð tengsl við spurninguna: Spyrja kennarar þig hvort þú hafir áhuga á lestri? Þar 

svöruðu 24% nemendanna að þeim fyndist alltaf eða mjög oft að kennarar spyrðu þá 

hvort þeir hefðu áhuga á lestri og 76% sögðu að kennarar spyrðu sjaldan eða aldrei 

hvort þeir hefðu áhuga á lestri.   
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Mynd 2. 

Tengsl kynferðis og mats á eigin getu í lestri  

 

 
 

 

 

Á mynd 2 má sjá að hlutfallslega fleiri drengir telja sig góða eða mjög góða í lestri eða 

alls 84% á móti 77% stúlkna. Um leið meta fleiri stúlkur getu sína sæmilega eða slaka, 

eða alls 23% á meðan sambærilegt hlutfall er 16% á meðal drengja.  
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Mynd 3 

Tengsl ánægju í skólanum og mats á eigin getu í lestri  

 

 

 

Fram kemur á mynd 3 að 37% þeirra sem segja að alltaf eða mjög oft sé gaman í 

skólanum telja sig mjög góða í lestri. Sambærilegt hlutfall er 18% á meðal þeirra sem 

segja að sjaldan eða aldrei sé gaman í skólanum. Alls töldu 10% þeirra sem segja að 

aldrei sé gaman í skólanum sig vera slaka í lestri. Á meðal þeirra sem sögðu alltaf eða 

mjög oft væri gaman í skólanum var enginn nemandi sem taldi sig slakan í lestri. 
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Mynd 4. 

Tengsl viðhorfa til lesturs og mats á eigin getu í lestri  

 

 

 

Á mynd 4 má sjá að 39% nemenda telur alltaf eða mjög oft gaman að lesa og telja sig 

mjög góða í lestri. Sambærilegt hlutfall er 17% þeirra sem segjast sjaldan eða aldrei 

hafa gaman að lesa. Alls völdu 7% nemenda að segja að þeim fyndist sjaldan eða aldrei 

gaman í skólanum og fyndist þeir vera slakir í lestri.  
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Mynd 5. 

Tengsl viðhorfa til verkefna í skólanum og mats á eigin getu í lestri  

 

 

 

Á mynd 5 sést að 38% þeirra sem segja verkefnin í skólanum skemmtileg telja sig mjög 

góða í lestri. Sjá má sambærilegt hlutfall 19% hjá þeim sem finnst verkefnin í skólanum 

sjaldan eða aldrei skemmtileg. Þá töldu 15% þeirra sem segja verkefnin í skólanum 

skemmtileg sig sæmileg í lestri. Á hinn bóginn telja 35% þeirra sjaldan eða aldrei að 

verkefnin í skólanum séu skemmtileg.  
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Mynd 6. 

Tengsl þess að fá að velja lesefni í skólanum eftir áhuga og mats á eigin getu í lestri  

 

 

 

Fram kemur á mynd 6 að af nemendum sem segjast alltaf eða mjög oft fá að velja lesefni 

eftir áhuga þá telja 37% sig vera mjög góð í lestri. Sambærilegt hlutfall er 17% á meðal 

þeirra sem segjast sjaldan eða aldrei fá að velja lesefni eftir áhuga. Alls telja 18% þeirra 

sem fá alltaf eða mjög oft að velja eftir áhuga sig vera sæmilega eða slaka í lestri. 

Sambærilegt hlutfall er 28% á meðal þeirra sem fá sjaldan eða aldrei að velja sér lesefni 

eftir áhuga og telja sig slaka í lestri.  
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Mynd 7. 

Tengsl hvatningar frá kennurum til lesturs og mats á eigin getu í lestri  

 

 

 

Á mynd 7 má sjá að af þeim nemendum sem segjast fá hvatningu frá kennurum til þess 

að lesa í skólanum telja 36% þeirra sig vera mjög góð í lestri. Sjá má sambærilegt 

hlutfall í því að 27% þeirra sem segja sig sjaldan eða aldrei fá hvatningu frá kennurum 

til þess að lesa í skólanum telja sig mjög góð í lestri. Alls telja 17% þeirra sem finnst 

kennarar hvetja sig alltaf eða mjög oft og sig vera sæmileg eða slök í lestri. Sambærilegt 

hlutfall er 24% á meðal þeirra sem finna sjaldan eða aldrei að kennarar hvetji þá til þess 

að lesa í skólanum. 
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Mynd 8. 

Tengsl þess hvort kennarar spyrji hvort áhugi sé á lestri og  

mats einstaklinga á eigin getu í lestri  

 

 

 

Fram kemur á mynd 8 að 35% þeirra sem telja að kennarar spyrji sig hvort þeir hafi 

áhuga á lestri telja sig mjög góð í lestri. Af sambærilegu hlutfalli má sjá að 31% þeirra 

segja að kennarar spyrji þá sjaldan eða aldrei  hvort þeir hafi áhuga á lestri. Alls telja 

17% þeirra sem finnst alltaf eða mjög oft að kennarar spyrji þá hvort þeir hafi áhuga á 

lestri sig vera sæmilega eða slaka í lestri. Sambærilegt hlutfall er 21% á meðal þeirra 

sem telja að kennarar spyrji þá sjaldan eða aldrei hvort þeir hafi áhuga á lestri og telja 

sig slaka í lestri.  

Einnig kom fram hjá nemendum að yfirgnæfandi meirihluti þeirra, eða 90%, 

segjast upplifa að kennarar beiti ýmsum leiðum við kennslu, það er að segja að hann noti 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. 
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5.2 Rödd nemenda, hvað finnst nemendum gaman að lesa?  

Í rannsókninni var spurt: Hvað finnst þér gaman að lesa? Nemendur höfðu val um að 

svara: Bók, dagblað, tímarit, lestur í tölvu eða eitthvað annað og þar gátu þeir sjálfir 

skrifað hvað það var. Af þeim 200 nemendum sem svöruðu spurningunni völdu 105, eða 

52,5%, bók, þrír völdu dagblöð, sem er 1,5%, tímarit völdu 48 nemendur, eða 24%, og 

lestur í tölvu völdu átta nemendur, eða 4% (tafla 3).  

 

Tafla 3 

Hvað finnst þér gaman að lesa?  

Þema Nemendur 

Bækur  105 

Dagblöð  3 

Tímarit   48 

Lestur í tölvu  8 

 

Þeir nemendur sem völdu eitthvað annað en bók, dagblað, tímarit eða lestur í tölvu voru 

36, eða 18%. Þegar búið var að þemagreina og flokka þau svör, þá kom í ljós að 12 

nemendum fannst ástæða til þess að velja tvennt, eins og bækur og tímarit, ævintýri og 

Syrpu. Niðurstöður úr flokkuninni sem nemendur völdu (tafla 4). 

 

Tafla 4 

Hvað finnst þér gaman að lesa? Eitthvað annað 

Þema Nemendur 

Teiknimyndasögur 7 

Tímarit  7 

Bækur  4 

Spennubækur  4 

Ekkert og enga  2 

Tvennt valið 12 

 

Eftirfarandi dæmi úr flokkunum (þema) sem nemendur nefndu: 

(Teiknimyndasögur): Andrésar andar syrpur. 

(Tímarit): Júlía tímarit fyrir stelpur, fótboltablöð og slúðurblöð. 

(Bækur): Artemis Fowl og unglingabækur, ekki venjulegar. 

(Spennubækur): Gæsahúð og hasarbækur. 
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(Engar bækur og ekkert). 

(Eitthvað tvennt): Teiknimyndasögur og íþróttafréttir, Andréssyrpur og spennusögur. 

 

5.3 Rödd nemenda. Hvað finnst þér að hægt sé að gera svo lestur verði 

skemmtilegur og spennandi fyrir þig? 

Í spurningakönnuninni var opin spurning þar sem spurt var: Hvað finnst þér að hægt sé 

að gera svo lestur verði skemmtilegur og spennandi fyrir þig? Nemendur voru beðnir 

um að skrifa svör sín í þar til gerðan reit á spurningalistanum. Af þeim 200 nemendum 

sem þátt tóku í rannsókninni voru 165 þeirra sem komu með tillögur en 35 völdu að 

svara ekki. Þegar búið var að þemagreina svörin voru tillögurnar nemenda eftirfarandi: 

  

Tafla 5  

Hvað finnst þér að hægt sé að gera svo lestur verði 

skemmtilegur og spennandi fyrir þig? 

Þema Nemendur 

Skemmtilegar bækur  33 

Spennandi bækur  25 

Skemmtilegar og spennandi bækur  17 

Val á lesefni 31 

Frjáls tími fyrir lestur 10 

Veit ekki  24 

Ekkert/engar breytingar 16 

Annað 9 

 

Ef teknir eru saman þeir nemendur sem völdu skemmtilegar, spennandi eða 

skemmtilegar og spennandi bækur voru þeir alls 75 af þeim 165 nemendum sem komu 

með uppástungur. 

 

Upplifanir nemenda birtast í þeirra eigin orðum.  

Um skemmtilegar bækur:  

Bara lesa skemmtilegar bækur sem ég nenni að lesa, ekki alltof erfitt og ekki alltof 

auðvelt.  

 

Ég verð að hafa áhuga á lesefninu og hann verður að vera fræðandi og 

skemmtilegur. 
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Spennandi bækur:  

Gert hrilingskafla, spenandi kafla og  svoleiðis. 

 

Að finna spennandi bók eða bók sem maður hefur áhuga á eða er spenntur fyrir. 

 

Bæði skemmtilegar og spennandi: 

Mér fins skemtilekt að lesa spenandi bækur, mér finst gott að lesa bækur með storu 

letri. 

 

Ef ég les eitthvað sem mér finnst skemmtilegt eða spennandi þá langar mig að lesa 

meira og meira og vita meira og um þetta sem ég er að lesa um.   

 

Hér koma nokkur svör úr hinum flokkunum. 

Val á lesefni: 

Hafa oftar lestrartíma og bara ekkert það er nó fyrir mig að hafa nóu langan tíma í 

lestri og ég vel mér spennandi bækur þannig að lestur er spennandi fyrir 

 

Mér finnst að ég eigi að taka skemmtilegar, spennandi og góðar bækur til að lesa því 

að þá nennir maður að lesa þær. 

 

Frjáls tími fyrir lestur: 

Mig myndi finnast spennandi að fá að lesa tímarit og eitthvað slíkt, Það irði 

spennandi að fá að lesa það í lestrar tímum ... 

 

Leifa að lesa andrésandarblöð í skólanum. hafa meiri frítíma.  

 

Veit ekki: 

Veit ekki um neina hugmindir.  

 

Það veit ég ey.  

 

Ekkert: 

... mér finnst ekki rosalega gaman að lesa, ekkert held ég.  

 

Ekkert það er nógu spennandi. 

 

Annað: 

Ég hreinlega veit það ekki allveg mér finnst bækur frábærar en mér finnst svolítið 

eins og ekki séu til margar bækur fyrir minn aldurshóp eða svoleiðis eða það mættu 

allveg vera til fleiri það eru til margar unglingabækur fyrir eldri en ég er og fyrir þá 

sem eru yngri en ég er annast finnst mér mjög gaman að lesa. 

 
Mér finnst eins og það ætti að vera um krakka sem villast eða um ástarsögu og þá 

meina ég um krakka ástar sögu en það væri líka gaman að hafa bara eingar bækur! 

 
Ég hef gífurlegan áhuga á lestri, svo það í rauninni hef enga hugmynd um leið til 

þess. Nema að leifa mér að velja mér bók.  
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5.4 Samantekt  

Í kaflanum hefur verið fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, sagt var frá svörun 

spurningarkönnunarinnar og bakgrunnsbreyturnar kyn og aldur nemenda voru skoðaðar. 

Fjöldi nemendanna var 200 og skiptist þannig að stúlkur voru 92 en drengir 108, tveir 

nemendur eru fæddir árið 1999 en aðrir árið 1998.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar í stuttu máli eru þær að 80% nemenda telja 

sig mjög góð eða góð í lestri en 20% þeirra finnst þau sæmileg eða slök í lestri. Einnig 

kemur fram að meirihluti nemenda er sammála því að það skipti máli hvernig unnið sé 

með áhugahvöt í lestrarnámi. Kynjahlutfall er á þann veg að 36% stúlkna finnst þær 

mjög góðar í lestri en 30% drengja telja sig mjög góða í lestri. Allt annað kemur í ljós 

þegar skoðað er hvernig nemendur telja sig vera í lestri, 54% drengja og 41% stúlkna 

telja sig góð/a í lestri. 

Meirihluti nemenda telur sig mjög góðan eða góðan í lestri; finnst gaman í 

skólanum, gaman að lesa, verkefnin skemmtileg, upplifa val um lesefni eftir áhuga, 

finnst kennarinn hvetja þá til lesturs og spyrja um áhuga á lestri. Minnihluti nemenda 

finnst þeir sæmilegir, eða 18%, og 2% telja sig slök í lestri. Flestir nemendur töldu 

kennara nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Þegar nemendur voru spurðir um það hvað þeim fyndist gaman að lesa voru 

svarmöguleikar; bók, dagblað, tímarit, lestur í tölvu eða eitthvað annað. Bækur skoruðu 

hæst, því rúmlega helmingur nemenda valdi þær. Hópur þeirra nemenda sem valdi 

eitthvað annað, valdi tvennt, eins og bækur og tímarit, ævintýri og teiknimyndasögur. 

Þegar leitað var til nemenda eftir hugmyndum til þess að gera lestur 

skemmtilegan og spennandi, þá svöruðu 165 nemendur af 200. Yfirgnæfandi meirihluti 

valdi skemmtilegar eða spennandi bækur eða bæði skemmtilegar og spennandi bækur. 

Næst því kom val á lesefni og frjáls tími fyrir lestur. Einnig var hópur sem sagðist ekki 

hafa neinar hugmyndir eða skrifaði ekkert/engar breytingar. Í þemanu annað, var nefnt 

að bækur vantaði fyrir þennan aldurshóp. 

Í næsta kafla verða niðurstöðurnar dregnar saman í umræðu og ályktanir dregnar 

út frá umræðu um lestur og áhugahvöt og hvaða áhrif það hefur á nám nemenda. 
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6. Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar 

fræðilegri umræðu um lestur, áhugahvöt og hlutverk kennara. Leitað er svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvernig upplifa nemendur að unnið sé með áhugahvöt þeirra í 

lestrarnámi í 6. bekk grunnskóla? Valið var að draga fram þessa þætti sem fram komu í 

rannsókninni og telja verður mikilvæga fyrir áhugahvöt í lestrarnámi nemenda. Í 

kaflanum er einnig skoðað hvað er til ráða fyrir kennara sem vilja efla áhugahvöt í 

kennslu. Jafnframt eru settar fram hugmyndir að frekari rannsóknum. 

 

6.1 Meginniðurstöður  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 80% nemenda hafa jákvæða upplifun af 

lestranámi sínu og telja sig mjög góða eða góða í lestri (tafla 2). Þegar skoðuð voru 

tengsl áhugahvatar við mat nemenda á eigin getu í lestri, kemur fram að 82% þeirra telja 

sig hafa val um lesefni í skólanum. Einnig kom fram að 18% nemenda finnst þeir alltaf 

eða mjög oft hafa val um lesefni en telja sig vera sæmilega eða slaka í lestri. Áhugavert 

væri að skoða hvað hægt væri að gera fyrir þessa nemendur til hvatningar í námi, því 

þarna gætu hugsanlega verið nemendur sem vildu fá meiri hvatningu í lestrarnáminu 

(mynd 6).  

Annað sem fram kemur í niðurstöðum er að 85% nemenda telja verkefnin í 

skólanum alltaf eða mjög oft skemmtileg og finnst þeir mjög góðir eða góðir í lestri. 

Einnig kemur fram að 15% nemenda finnst verkefnin skemmtileg og upplifa sig 

sæmilega í lestri. Samanber 35% nemenda sem finnst verkefnin sjaldan eða aldrei 

skemmtileg og telja sig sæmilega eða slaka í lestri (mynd 5). Út frá þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að flestir nemendur hafi jákvæða upplifun af lestri og 

telji að unnið sé með áhugahvöt þeirra í lestrarnámi. Samt sem áður er ákveðinn hópur 

sem virðist þurfa á meiri hvatningu og aðstoð að halda.  

Nemendur virðast hafa nokkuð mótaðar skoðanir á því hvað þeim finnst gaman 

að lesa (tafla 3 og 4). Þar eru bækur oftast nefndar, síðan tímarit og teiknimyndasögur. 

Meirihluti nemenda kom með sínar hugmyndir um hvernig hægt væri að gera lestur 

skemmtilegan og spennandi. Rannsakandi telur að þar séu á ferð mikilvægar 
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upplýsingar varðandi það hvað sé hægt að gera til þess að greina hvar áhugahvöt þeirra 

liggur.  

  

Lestur  

Eins og fram kom í kafla 2, um mál og lestur, þá gengur þeim nemendum sem hafa 

drjúgan orðaforða betur að afla sér þekkingar, til að mynda með því að lesa. Aftur á 

móti er líklegt að þeir sem hafa rýran orðaforða upplifi sig sem slaka í lestri. Þeir geta 

því átt erfitt með að skilja og tileinka sér efni sem fyrir augu þeirra ber. Lestrargeta 

þessara nemenda getur því þróast hægar. Browne (2007:27), Guðmundur B. 

Kristmundsson (2000:68) og Marzano (2004:14) segja að til þess að vera læs og 

skrifandi þurfi nemendur að búa yfir þekkingu, reynslu, færni og vitneskju til þess að 

skilja og nota málið. Einnig hafi samspil á milli líkamlegra og vitsmunalegra þátta áhrif 

á lestur nemenda.  

Nemendur í rannsókninni voru spurðir: Hvernig finnst þér þú vera í lestri? 

(mynd 1). Rannsakandi telur það afar ánægjulegt hve hátt hlutfall nemenda, eða 80% 

þeirra, upplifa lestrarnám sitt jákvætt og hafa yndi af því að lesa. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslensku (2007:6, 9) segir að góð lestrarkunnátta sé undirstaða almennrar 

menntunar svo einstaklingar geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Hún sé einnig forsenda 

áhuga til þess að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. Í nýrri bók Nönnu 

Kristínar Christiansen (2010:32) bendir hún á þær miklu breytingar sem orðið hafa og 

eru að verða í samfélaginu. Nanna Kristín segir að núverandi grunnskólanemendur muni 

starfa í þjóðfélagi sem geri allt aðrar kröfur en nú eru gerðar um færni og kunnáttu. Því 

sé mikilvægt að foreldrar skólabarna og kennarar ígrundi hlutverk sitt með tilliti til þess.  

Eitt af stærstu hlutverkum skólans, í samstarfi við foreldra og heimili, hlýtur að 

vera það að nemendur komi læsir út í samfélagið. Þá geta nemendurnir lesið og nýtt sér 

þekkingu í síbreytilegu samfélagi til framfara og uppbyggjandi athafna. Rannsakandi 

veltir því fyrir sér hvers vegna mikill meirihluti nemenda í rannsókn hans hefur jákvæða 

upplifun af lestri. Er hugsanlegt að það sé vísbending um það að þeir hafi náð að virkja 

áhugahvöt sína í lestri? Getur verið að þessi þróun haldi áfram hjá nemendum? Fram 

kemur í rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008:8–9) að hugtakið áhugi eða 

áhugahvöt er aldrei langt undan þegar rætt er um forsendur fyrir farsælu námi. Í 

rannsókn þeirra segir einnig að þegar nemendur fara af yngsta stigi yfir á miðstig geti 

námsáhugi breyst og hann farið minnkandi. Þó að 80% nemenda telji sig mjög góða eða 

góða í lestri, þá eru 18% nemenda sem telja sig sæmilega í lestri og 2% slaka í lestri. 
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Hvað er verið að gera fyrir þessa nemendur til þess að örva áhugahvöt þeirra til lestrar? 

Þrátt fyrir lestrarkennslu og ýmiss lestrarátök í skólum, þá eru samt sem áður enn 20% 

nemenda í 6. bekk sem telja sig hafa litla getu í lestri. Hugsanlega getur þetta talist hátt 

hlutfall af þeim 200 nemenda hópi sem þátt tók í rannsókninni. Þessir nemendur upplifa 

erfiðleika með lesturinn og njóta hans því ver en skyldi. Þess ber þó að geta að 

nemendur eru oft ekki með skilgreindan vanda ef þeir eru áhugalitlir eða hæglæsir, en 

það getur verið ein af ástæðum þess hve lágt nemendur meta sjálfa sig. Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir (2006:20) telja að 2%–15% nemenda búi við 

talsverða eða mikla lestrarerfiðleika. Þær styðjast þar við rannsóknir íslenskra 

fræðimanna, eins og Rannveigar Lund og Ástu Lárusdóttur, sem og erlenda fræðimenn. 

Hafa ber í huga að fjöldinn getur verið misjafn eftir skólum og viðmiðum. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku (2007:10) segir að við byrjendakennslu í lestri sé 

mikilvægt að taka tillit til þess hve lestrarerfiðleikar séu algengir og hve mörgum 

nemendum sækist hefðbundið lestrarnám seint. Mikilvægt er því að hafa í huga að nám í 

grunnskólum byggir að miklu leyti á lestarfærni nemenda. 

Þegar kynjahlutfall nemenda er skoðað (mynd 2) kemur í ljós að 36% stúlkna og 

30% drengja telja sig vera mjög góða í lestri. Það er athyglisvert að hlutfallslega fleiri 

drengir en stúlkur upplifa sig góða í lestri þar sem aðrar rannsóknir hafa sýnt hið 

gangstæða, eins og niðurstöður í rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008:23). Þær 

rannsóknir benda til þess að stúlkur standi sig oftar betur í lestri en drengir. Það sama 

kom fram í kafla 3.4, þar sem rannsókn Nurmi og Aunola (2005:117, 120) bendir til þess 

að stúlkur sýni meiri áhuga á lestri en drengir. Amalía Björnsdóttur o.fl. (2008:7, 23) 

segja mikla umræðu hafa verið síðustu árin um slakt gengi drengja og lítinn áhuga þeirra 

á lestri. Fræðimennirnir benda á að við upphaf skólagöngu sé hópur nemenda (5–10%) 

sem hafi lítinn áhuga á námi og þar eru drengir í meirihluta. Auður Magndís 

Leiknisdóttir o.fl. (2009:106) taka undir orð þeirra um minnkandi lestraráhuga þegar 

líður á grunnskólagöngu og þá sérstaklega hjá drengjum. Fræðimennirnir veltu því fyrir 

sér hvort ástæðan gæti verið sú að lesefnið væri ekki nógu áhugavert til þess að viðhalda 

áhuga drengja.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku (2007:6, 9) segir að góð lestrarkunnátta sé 

undirstaða almennrar menntunar svo einstaklingar geti tekið virkan þátt í samfélaginu. 

Lestrarkunnátta er einnig forsenda áhuga á því að njóta bókmennta til afþreyingar og 

skemmtunar. Jafnframt segir að mikilvægt sé að allir nemendur fái viðfangefni í 

samræmi við þroska, hæfileika og áhugamál. Eitt af stærstu hlutverkum skólans er 
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einmitt það að skila nemendum læsum út í samfélagið, í samstarfi við foreldra og 

heimili, eins og áður sagði. Davila og Patrick (2010:204) benda á það að þó sýnt hafi 

verið fram á meiri áhuga stúlkna en drengja í lestri, þá sé afar mikilvægt að hafa það í 

huga að hjá áköfum lesurum geti verið minni munur á milli kynja en talið er.  

Þegar skoðuð er spurningin: Finnst þér gaman í skólanum? (mynd 3) svarar 

mikill meirihluti nemenda, eða 82%, því til að þeim finnist alltaf eða mjög oft gaman í 

skólanum og er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Amalíu Björnsdóttur o.fl. 

(2008:22), þar sem bent er á það að helmingi nemenda í 6. bekk finnist gaman í 

skólanum.  

Í spurningunni: Hefur þú gaman af því að lesa í skólanum? (mynd 4) svöruðu 

84% nemenda því til að þeim finnist alltaf eða mjög oft gaman að lesa í skólanum. Þessi 

niðurstaða er afar jákvæð. Það hlýtur því að vera umhugsunarefni hvernig eigi að 

viðhalda þessum áhuga, þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á minnkandi áhuga á lestri 

um 10–12 ára aldurinn, samanber Anderman og Midgley (1997:269). Rannsakanda 

finnst það þó athyglisvert að 16% nemenda finnst alltaf eða mjög oft gaman að lesa en 

um leið telja þeir sig vera sæmilega eða slaka í lestri.  

Nemendur voru spurðir: Hvað finnst þér gaman að lesa? (tafla 3). Þeir gátu 

valið um fimm svarmöguleika: bók, dagblað, tímarit, lestur í tölvu eða annað. 

Flokkarnir dreifðust þannig að 52,5% nemenda völdu bækur, 1,5% dagblað, 48% tímarit 

og 4% lestur í tölvu.  

Hversu fáir nemenda völdu lestur í tölvu er sú niðurstaða sem kemur 

rannsakanda mest á óvart. Niðurstöður rannsóknar Þorbjörns Broddasonar o.fl. (2009:7–

8) sýna að 84% nemenda í 6. bekk eiga eða hafa aðgang að tölvu í herberginu sínu. 

Einnig vakti það athygli rannsakanda að 36 nemendur, eða 18%, völdu fimmta flokkinn 

(tafla4), sem var annað, og 12 nemendur af þeim, eða 6%, sáu ástæðu til þess að velja 

fleiri en einn flokk. Má þar nefna; ævintýri og Andrés Andar syrpu, teiknimyndasögur 

og íþróttafréttir.  

Að þemagreiningu og flokkun lokinni mátti sjá að sjö nemendur, eða 3,5%, 

völdu teiknimyndir. Þetta eru e.t.v. ekki margir nemendur, en þeir nefna lesefni sem oft 

er ekki gert hátt undir höfði í lestri í skólanum. Þess vegna er vert að velta því fyrir sér 

hvort nemendur langi til þess að lesa teiknimyndasögur í skólanum. Að mati 

rannsakanda væri fróðlegt að kanna hvort teiknimyndasögur gætu hlotið sess í 

lestrarkennslu. Í þessu sambandi þarf að velta fyrir sér hvert viðhorf kennara til 

teiknimyndasagna er.  
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Tilley (2009) bendir á að teiknimyndasögur hafi fyrst birst í dagblöðum árið 

1890 og í dag njóti þær mikilla vinsælda bæði hjá börnum og fullorðnum. Tilley 

rannsakaði lestur teiknimyndasagna og segir að þær krefjist jafn mikils af hálfu lesenda 

og annars konar bókmenntir. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um það að með lestri 

teiknimyndasagna geti börn aukið orðaforða sinn og hugsanlega fengið almennt meiri 

áhuga á lestri bóka. Myndir og orð vinna saman að því að segja sögu og þannig gætu 

bækurnar orðið margbreytilegt lestrarefni.  

Nemendur í rannsókninni sem hér um getur langar að lesa teiknimyndasögur í 

skólanum eins og fram kemur í orðum þeirra:  

Leifa að lesa andrésandarblöð í skólanum ... 
Leifa að láta man lesa andrés andar blöð og syrpur og meiga láta kvita undir í lestra 

bókinni sem má ekki en samt má lesa að gani.  

 

Áhugahvöt 

Rannsóknir á áhugahvöt spanna tæplega 80 ára sögu og voru fyrstu rannsóknirnar gerðar 

árið 1930. Þar var sjónum m.a. beint að hrósi og ávítum, eins og fram kom í kafla 3. Í 

kringum árið 1990 komu fram nýjar hugmyndir, þar sem áhersla var lögð á innri- og ytri 

áhugahvöt (Weiner, 1990:616). Enn er verið að skoða áhrif innri- og ytri áhugahvatar og 

tengsla hennar við nám, en hún er af mörgum talin vera undirstaða alls náms, samanber 

Covington (2000:22–23), Eggen og Kauchak (2010:283).  

Í rannsókninni voru nemendur spurðir hvort þeim fyndist verkefnin í skólanum 

skemmtileg (mynd 5). Meirihluti nemenda, eða 85%, upplifa verkefnin í skólanum 

skemmtileg og telja sig mjög góða eða góða í lestri. Þetta er í samræmi við rannsókn 

Guthrie o.fl. (2006:232) um áhrif áhugahvatar á lestur og lesskilning. Þar segir að fái 

nemendur tækifæri til þess að vinna áhugaverð verkefni eftir áhugahvöt sinni í lestri, þá 

sé það mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra og geti haft góð áhrif á lestrargetu og 

árangur þeirra í námi. Þetta leiðir hugann að skólabyrjun nemenda og upphafi á 

skólagöngu þeirra.  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2008:24–25), um reynslu og viðhorf nemenda í 

1. bekk til upphafs grunnskólagöngu sinnar, segir að nemendur hafi talið sig hafa lítið 

val um það hvað þeir gerðu í skólanum. Í framhaldi af þessu má hugleiða það að ef 

nemendur upplifa lítið val um vinnu sína strax í upphafi skólagöngu, þá geti það reynst 

þeim erfitt að virkja áhugahvöt sína og efla sjálfstæð vinnubrögð. Rannsakandi telur að 

færa megi rök fyrir því að ef nemendur hafi meira val um nám sitt, þá læri þeir að taka 

ábyrgð á eigin námi strax í skólabyrjun og geti frekar unnið sjálfstætt.  
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Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 15% nemenda finnst verkefnin í 

skólanum alltaf eða mjög oft skemmtileg en þeir telja sig sæmilega í lestri og enginn 

taldi sig slakan. Á hinn bóginn telja 35% nemenda að verkefnin í skólanum séu sjaldan 

eða aldrei skemmtileg, 27% þeirra töldu sig vera sæmilega í lestri og 8% slaka.  

Niðurstöður varðandi spurninguna: Færð þú að velja lesefni eftir áhuga í 

skólanum? (mynd 6) sýna að 82% nemenda segjast alltaf eða mjög oft fá að velja sér 

lesefni eftir áhuga og telja sig mjög góða eða góða í lestri. Rannsakandi telur fulla 

ástæðu til þess að gleðjast yfir þessum niðurstöðum, þó hann hefði viljað sjá enn fleiri 

nemendur sýna merki um áhugahvöt í námi sínu.  

Í framhaldi af þessu þá veltir rannsakandi því fyrir sér hvort þeir nemendur sem 

ekki falla inn í þessi 82%, eða um 18% nemenda, hafi litla áhugahvöt og hverjar séu þá 

mögulegar ástæður. Hamachek (1995:276) og McLean (2003:7) svara því til að 

nemendur séu aldrei án áhugahvatar í námi sínu. Þeir búi yfir mismikilli áhugahvöt og 

hún geti verið breytileg eftir verkefnum. Þeir telja að sumir kennarar virðist þó álíta að 

ákveðinn hluti nemenda búi ekki yfir áhugahvöt.  

Með þá vitneskju að áhugahvöt sé alltaf til staðar, aðeins mismikil, telur 

rannsakandi mikilvægt að reynt sé að efla áhugahvötina hjá nemendum. Því má ekki 

gleyma að nemendur sem búa yfir mikilli áhugahvöt þurfa ekki síður á hvatningu en 

hinir sem sýna minni áhugahvöt. Áhugahvöt er undirstaða alls náms, eins og fyrr segir, 

og hún snýst um það að virkja nemendur á ólíkum sviðum námsins, þó þeir sýni meiri 

áhuga á sumum fögum en öðrum (Eggen og Kauchak, 2010:283).  

Leitað var eftir hugmyndum nemenda og þeir spurðir: Hvað finnst þér að hægt sé 

að gera svo lestur verði skemmtilegur og spennandi fyrir þig? (tafla 5). Hér fengu raddir 

nemenda að heyrast og hugmyndir þeirra að njóta sín. Þegar búið var að þemagreina 

spurninguna, þá velti rannsakandi því fyrir sér hvort spurningin hefði verið leiðandi og 

orðalag hennar haft áhrif á svör nemenda, þar sem 75 nemendur af 165 sem svöruðu 

nefndu skemmtilegt, spennandi eða skemmtilegt og spennandi. Þegar spurningarlistinn 

var saminn var rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008:16) notuð til hliðsjónar og þar 

er spurt: Finnst þér verkefnin í skólanum spennandi og skemmtileg?  

Þess má geta að í forprófun á spurningalistanum var notuð spurningin: Hvaða 

ráð átt þú til þess að gera lestur áhugaverðari? Meira en helmingur nemendurnir skildi 

ekki spurninguna og einnig kom það fram að nemendur skildu ekki orð eins og ráð, 

áhugaverðari, áhugahvöt og fjölbreyttir kennsluhættir. Þetta gaf rannsakanda 

vísbendingu um það að umorða þyrfti spurningalistann svo nemendur gætu skilið um 
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hvað var verið að spyrja. Þorlákur Karlsson (2003:332) segir að það sé grunnatriði fyrir 

áreiðanleika og réttmæti spurningalista að þátttakendur skilji spurningarnar.  

Meirihluti nemenda kom með hugmyndir um það hvernig hægt væri að gera 

lestur skemmtilegan og spennandi. 75 nemendur nefndu spennandi og skemmtilegar 

bækur. En hvað geta talist skemmtilegar bækur? Í rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur 

(2009:573) á íslenskum bókaormum, þá voru börnin spurð um það hvað einkenndi góða 

barnabók. Börnin voru sammála um það að hún ætti að vera spennandi og fyndin. 

Skilgreining nemenda í rannsókninni, sem hér var gerð, á því hvað þau telja vera 

skemmtilega bók kom skýrt fram í svörum þeirra: 

Mér finnst að ég eigi að taka skemmtilegar, spennandi og góðar 

bækur til að lesa því að þá nennir maður að lesa þær. 

 

Mér fins skemtilekt að lesa spenandi bækur, mér finst gott að lesa 

bækur með storu letri. 

 

Nemendur í rannsókninni nefndu það að þeir vildu hafa val um lesefni. Í 

rannsókn Edmunds og Bauserman (2006:420) kom fram að nemendur töluðu mikið um 

þær bækur sem þeir fengu sjálfir að velja. Að mati fræðimannanna undirstrika 

niðurstöður rannsóknarinnar mikilvægi þess að nemendur hafi val þegar tilraun er gerð 

til þess að hafa jákvæð áhrif á áhugahvöt í lestri. Svör nemenda á vali um lesefni eru 

eftirfarandi: 

Ég vel mér spennandi bækur þannig að lestur er spennandi fyrir ...   

 

Mér finnst að ég eigi að taka skemmtilegar, spennandi og góðar 

bækur til að lesa því að þá nennir maður að lesa þær. 

 

Davila og Patrick (2010:199, 201) rannsökuðu hvað nemendur læsu. Niðurstaða 

þeirra var sú að besta fyrirkomulagið væri að virkja áhuga nemenda, fá upplýsingar um 

það hvað þeim þætti áhugavert og hvað höfðaði til áhuga þeirra. Fræðimennirnir veltu 

því fyrir sér hverjir það væru sem stjórnuðu því hvað börnin læsu. Þeir komust að því að 

oftast eru það fullorðnir sem skrifa bækurnar og sjá um að gefa þær út. Fullorðnir eru 

einnig oftast þeir sem sjá um innkaup á bókum. Af þessu má sjá að fullorðnir hafa mikil 

áhrif á það hvað börn lesa.  

Í niðurstöðum rannsóknar Brynhildar Þórarinsdóttur (2009:573) á lestri 

bókaorma voru nefndir nokkrir bókaflokkar sem nutu vinsælda hjá börnunum. Þeir voru 

m.a. Fíasól, Skúli skelfir og Harry Potter. Einnig nefndu þau Andrésblöð og Syrpur. 

Teiknimyndasögurnar njóta vinsælda hjá bókaormunum og er það í samræmi við 
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fyrrnefndar niðurstöður Tilley (2009) um áhuga barna á teiknimyndasögum og lestri 

þeirra.  

Worthy o.fl. gerðu rannsókn (1999:16) þar sem þeir skoðuðu hvaða bækur 

rúmlega 400 nemendur í 6. bekk vildu lesa. Í ljós kom að bæði kynin völdu 

hryllingsbækur. Athyglisvert þykir að 10 árum seinna eru hryllingsbækur enn 

vinsælastar, samkvæmt Davila og Patrick (2010:201). Það gæti verið verðugt 

rannsóknarefni að skoða hvaða skilning nemendur í 6. bekk á Íslandi leggja í orðið 

hryllingsbækur og hvort þær séu þær sömu og til dæmis spennandi bækur.  

Nemendur sögðust vilja fá frjálsan tíma til þess að lesa, svo lestur verði 

skemmtilegur og spennandi fyrir þá. Niðurstöðurnar komu rannsakanda verulega á óvart, 

því einungis 10 nemendur af þeim 165 sem svöruðu vildu fá meiri tíma til lestrar. 

Áhugavert hefði verið að spyrja í rannsókninni hvort nemendur hefðu viljað fá 

skemmtilega bók og einnig meiri tíma. Edmunds og Bauserman (2006:420) töluðu um 

það í rannsókn sinni að beina ætti þeim tilmælum til kennara að bjóða nemendum 

daglega tíma til lestrar í skólanum. Rannsakandi er sama sinnis og telur að það gæti haft 

jákvæð áhrif að bjóða nemendum að lesa daglega og með því móti væri e.t.v. hægt að 

hafa áhrif á áhugahvöt. Hér koma orð nemenda um frjálsan tíma fyrir lestur: 

Mig myndi finnast spennandi að fá að lesa tímarit og eitthvað slíkt, Það irði 

spennandi að fá að lesa það í lestrar tímum ... 

Hafa oftar lestrartíma ...og hafa nóu langan tíma í lestri. 

 

 

Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara er margþætt og í kennslunni kynnast þeir nemendum með mismunandi 

viðhorf til náms. Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005:159) benda á það að fáum sé betur ljóst 

en kennurum hve misjafnir nemendur eru að áhuga, hæfileikum, reynslu og vilja. Rúnar 

og fleiri telja að því sé mikilvægt að kennarar hafi á valdi sínu fjölbreytta kennsluhætti 

og viti hvers konar vinnubrögð henti hverjum nemenda fyrir sig og bekkjardeildinni sem 

heild. Rannsakandi telur það styrkja kennara að þeir afli sér þekkingar á áhugahvöt, 

þannig að máttur hennar nýtist á margvíslegasta hátt. 

 Noddings (2007: 47–60) fjallar um hlutverk kennarans í námi nemenda og bendir 

á skilgreiningu John Deweys á því hvað sé nám og kennsla. Dewey segir að nemendur 

þurfi að vera viðstaddir bæði í líkama og á sál. Kennarar sem kenna án þess að 

nemendur séu viðstaddir væru að margra mati ekki trúverðugir kennarar. Dewey er 

þeirrar skoðunar að nemendur þurfi sjálfir að hafa fyrir því að læra. Þeir verði að „gera 

sjálfir“ og „fyrir sjálfan sig“. Kennarar kannast trúlega við það og tala um áhugahvöt, 
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löngun eða virkni sem er þessi æskilegi hvati sem til þarf. Þetta kemur einnig fram hjá 

Hamachek (1995:275) sem segir áhugahvöt eina af mörgum ráðgátum menntunar og eitt 

af stórkostlegum viðfangsefnum hennar. Kennarar þurfa að hans mati að horfast í augu 

við spurningar eins og þær hvernig þeir geti náð að hvetja nemendur til þess að læra og 

hvernig kennarar geti fengið nemendur til þess að stunda virkt nám.  

 Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005:139) velta fyrir sér hvað einkenni bestu kennarana. 

Í fyrrnefndri rannsókn kemur í ljós að kennarar og nemendur hafa sameiginlega skoðun 

á því hverjir séu bestu kennararnir. Báðir aðilar telja það mikilvægasta þáttinn í 

kennsluháttum góðs kennara að veita nemendum ákveðið svigrúm og val. Enn og aftur 

koma fræðimenn inn á mikilvægi þess að nemendur hafi val og séu virkir þátttakendur í 

námi sínu. 

Spurt var: Finnst þér kennarar hvetja þig til þess að lesa í skólanum? (mynd 7). Í 

niðurstöðum rannsóknar höfundar svöruðu 83% nemenda því til að þeir teldu kennara 

alltaf eða mjög oft hvetja sig til þess að lesa í skólanum og telja nemendurnir sig mjög 

góða eða góða í lestri. Á hinn bóginn töldu 17% nemenda að kennarar hvettu þá alltaf 

eða mjög oft til þess að lesa í skólanum en töldu sig sæmilega í lestri. Hins vegar töldu 

24% nemenda sem telja sig sæmilega eða slaka í lestri að kennara hvettu þá sjaldan eða 

aldrei til þess að lesa í skólanum. Þó munurinn sé e.t.v. ekki ýkja mikill, þá er það samt 

svo að 17% þeirra sem segja kennarana hvetja sig til lesturs, telja sig jafnframt vera 

sæmilega eða slaka í lestri. Þetta hlutfall er 7% hærra á meðal þeirra sem fá sjaldan eða 

aldrei slíka hvatningu frá kennurum.  

Fawson og Moore (1999:330) velta því fyrir sér hvernig hvatningu kennarar nota 

í lestrarhvetjandi verkefnum fyrir nemendur. Þeir komust að því í rannsókn sinni að 95% 

kennara sögðust nota alla vega eitt lestrarhvetjandi kerfi í kennslu til þess að hvetja 

nemendur til þess að lesa. Kennararnir nefndu aðalmarkmið sem væri annars vegar að 

hvetja nemendur til jákvæðs viðhorfs til lestrar og hins vegar að bæta lestrartækni þeirra. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar þá hvetja kennarar nemendur óháð getu 

þeirra í lestri. Edmunds og Bauserman (2006:420) skoðuðu hverjir það væru sem hvettu 

nemendur til þess að lesa. Í niðurstöðum rannsóknar þeirra kom fram að það eru 

fjölskyldumeðlimir, kennarar og samnemendur. Fjölskyldan hefur að þeirra mati mikil 

áhrif á viðhorf barna til lestrar og einnig gegna kennarar stóru hlutverki í því að virkja 

áhugahvöt nemenda til lestrar.  

Spurt var: Spyrja kennarar þig hvort þú hafir áhuga á lestri? (mynd 8). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telja 83% nemenda að kennarar spyrji þá alltaf 
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eða mjög oft hvort þeir hafi áhuga á því sem þeir eru að lesa og þeir telja sig mjög góða 

eða góða í lestri. Þá segjast 17% nemenda sem telja sig sæmilega í lestri að kennarar 

spyrji þá alltaf eða mjög oft hvort þeir hafi áhuga á því sem þeir eru að lesa. Á móti 

finnst 18% nemenda þeir sæmilegir í lestri og 3% slakir í lestri. Þeim finnst kennarar 

sjaldan eða aldrei spyrja þá hvort þeir hafi áhuga á því sem þeir eru að lesa.  

Í grein Brynhildar Þórarinsdóttur (2006:40) um Bókaormafræði í grunnskólum 

vitnar hún í Almar M. Halldórsson (2006) í Skímu, þar sem hann segir kennara geta 

verið áróðursmeistara. Þeirra hlutverk sé að sjá barnabækur sem áhugavert kennsluefni 

og eðlilega afþreyingu á milli verkefna. Almar telur að mikilvægt sé að auka ánægju 

nemenda af bókum, enda sé lestraránægja einn mikilvægasti forspárþátturinn í sambandi 

við árangur í lesskilningi. Hann er þeirrar skoðunar að einnig þurfi að fjölga 

lestrarmínútum hjá nemendum. Brynhildur tekur undir með Almari og telur að kennarar 

geti kynnt barnabækur fyrir nemendum og þannig reynt að virkja áhuga þeirra.  

Spurt var: Nota kennarar ýmsar leiðir við kennslu? Yfirgnæfandi meirihluti 

nemenda, eða 90%, segjast upplifa það að kennarar beiti ýmsum leiðum við kennslu. Þar 

er átt við það að þeir noti fjölbreyttar kennsluaðferðir. Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005:182) 

telja að eitt af mikilvægustu hlutverkum kennara sé að hvetja nemendur til þess að vinna 

á sem fjölbreytilegastan hátt og að kenna þeim það. Reynslan hafi sýnt að nemendur geti 

náð betri námsárangri þegar þeir fái tækifæri til þess að læra á þann hátt sem hentar þeim 

best. Þetta eigi einnig við um þá nemendur sem álitið hafi verið að hefðu litla athygli og 

úthald. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 

(2007:6) að mikilvægt sé að allir nemendur fái viðfangefni í samræmi við þroska, 

hæfileika og áhugamál. Deci o.fl. (2001:15) telja einmitt að mikilvægt sé fyrir skólafólk 

að finna leið til þess að styrkja innri áhugahvöt. Tillaga þeirra er að bjóða sem 

fjölbreytilegastar kennsluaðferðir, þar sem námskostum sé fjölgað og gætt að því að 

nemendur fái hæfilega þung verkefni. Ingvar Sigurgeirsson (1999:21) talar um að 

kveikjur geti vakið áhuga nemenda stutta stund, en það sé ekki víst að hann haldist. 

Ingvar bendir því á að námsefnið og aðferðir þurfi að hæfa nemendum, þar sem þeir hafi 

ólíka nálgun á viðfangsefni sín. 

Ákveðinn hópur nemenda, eða 24, var ekki með hugmyndir að því hvernig mætti 

gera lestur skemmtilegan eða spennandi og 14 nemendur töldu engar breytingar þurfa í 

þessum efnum. Í tveimur skólum höfðu kennarar, sem höfundur ræddi við áður en 

rannsóknin var lögð fyrir, á orði að það yrði erfitt að fá nemendur til þess að koma með 

hugmyndir er vörðuðu það að gera lestur áhugaverðari og yfir höfuð að fá þá til þess að 
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tjá sig. Upplifun rannsakanda var önnur. Af þeim 200 nemendum sem svöruðu komu 

165 með hugmyndir. Rannsakandi trúir því að margir nemendur hafi sterkar skoðanir á 

málunum, eins og fram kemur í rannsókninni. Einnig komu margir nemendur til 

rannsakanda eftir að þeir höfðu svarað spurningalistanum og vildu tala um bækur og 

lestur. Fjölmargir þeirra sögðu frá áhugaverðum bókum sem þeir voru að lesa, spurðu 

hvað væri gert með spurningakönnunina og hvort rannsakandi gæti komið með nýjar 

bækur á skólabókasafnið. Þarna var áhugi fyrir bókum. Það leyndi sér ekki. Það kom sér 

vel fyrir rannsakanda að hafa haldið dagbók yfir allar skólaheimsóknir. Þar hafði hann 

skráð hjá sér spurningar, vangaveltur og annað sem tengdist rannsókninni og það 

reyndist fróðleiksbrunnur að sækja í. Það var mikil hvatning fyrir rannsakanda að fá bréf 

frá foreldri (sjá fylgiskjal 5), þar sem kemur fram ánægja með rannsóknina og áhugi á 

því að miðla af jákvæðri reynslu í sambandi við lestur og áhugahvöt sem fléttast inn í 

kennslu. Foreldrið kynnti hugmyndina fyrir kennaranum og bauð samvinnu. Þar gafst 

kjörið tækifæri til þess að nýta mannauð foreldra og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

 

6.2 Hvað er til ráða?  

Þegar skoðaðar eru leiðir fyrir kennara til þess að vinna með áhugahvöt og lestur 

nemenda, þá koma Brozo og Flynt (2008:172–174) með eftirfarandi hugmyndir: Efla 

áhrif nemenda á eigið nám með því að stuðla að trú þeirra á eigin getu. Fá nemendur til 

þess að framkvæma svo þeir geti séð árangur af eigin vinnu. Reyna að fá nemendur til 

þess að sýna áhuga á því að læra nýtt námsefni og einnig að tengja athafnir daglegs lífs 

við námið. Síðan mæla fræðimennirnir með því að hafa gnótt af áhugaverðu lesefni til 

staðar í skólastofunni og síðast en ekki síst að bjóða upp á val á lestrarefni.  

Í niðurstöðum rannsóknar Edmunds og Bauserman (2006:423) mæla 

fræðimennirnir með leiðum til þess að efla áhuga nemenda í skólastofunni. Þeir nefna 

þar m.a. að nemendur fái val um lesefni, bókum sé veitt meiri athygli, persónulegur 

áhugi nemenda sé virkjaður og gott aðgengi verði að bókum. Fræðimennirnir telja að 

þessar áherslur muni auka áhugahvöt nemenda til lesturs. Þeir vilja gjarnan heyra 

jákvæð ummæli frá nemendum um lestur eins og: „Ég hef áhuga á að lesa góða bók“ og 

„Bækur eru áhugaverðar“.  

Pressley (2002:289) segir að margt geti stuðlað að áhugahvöt nemenda á lestri, 

svo sem það að nemendur trúi því að þeir geti lesið, því þá eru þeir líklegri til þess að 

lesa efni sem höfðar til þeirra. Umbun og hrós fyrir lestur geti haft áhrif á lestraráhuga 
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nemenda og það að þeir upplifi frelsi til þess að velja geti einnig ýtt undir lestraráhuga. 

Þessar áherslur falla vel að niðurstöðum rannsóknarinnar og sýna ennfremur áhrif 

áhugahvatar á nám barna þegar kemur að lestri. 

„Í skólanum okkar eru alltaf einhver lestrarátök í gangi“ sagði kennari í einum 

þeirra skóla sem þátt tók í rannsókninni. Rannsakandi hafði í tengslum við eigin 

rannsókn athugað lestrarátök í 6. bekk í mörgum skólum. Hann nýtti sér vefinn í þeim 

tilgangi en afraksturinn reyndist frekar rýr. Eftir samtalið við kennarann ákvað 

rannsakandi að taka saman hugmyndabanka um lestrarátök frá skólum landsins og byrja 

að safna upplýsingum á Akureyri (sjá fylgiskjal 6). Í framhaldi af samtali við 

áðurnefndan kennara og umræðu um það hvað væri verið að gera í þjóðfélaginu til þess 

að efla lestur, þá var einnig ákveðið að taka saman lista yfir þann þátt (sjá fylgiskjal 7). 

 

6.3 Hugmyndir að frekari rannsóknum  

Rannsóknin kveikir margar spurningar sem leiða af sér hugmyndir um verðug 

rannsóknarefni um áhugahvöt og nám. Má t.d. nefna það að áhugavert væri að fara 

dýpra í það að spyrja nemendur og fá þeirra sjónarhorn á hvað þeir geti gert til þess að 

auka lestraránægju sína. Hægt væri að skoða betur hugmyndir nemenda um aukin tíma 

fyrir frjálsan lestur í skólum og breiðara val á lesefni. Einnig að athuga hugmyndir þeirra 

um jafningjafræðslu. Til dæmis hvernig nemendur gætu kynnt fyrir öðrum nemendum 

lesefni sem þeir hafa reynslu af og gæti hugsanlega kveikt áhugahvöt hjá öðrum. 

Jafnframt væri áhugavert að taka 5. og 7. bekk í sambærilega rannsókn og gerð var og 

skoða hvort munur er í sambandi við vinnu með áhugahvöt í lestrarnám á milli bekkja 

hjá nemendum á miðstigi. Áhugavert væri að kanna hversu mikið kennarar hugsa um 

áhugahvöt í kennslu, þegar þeir velja kennsluaðferðir fyrir nemendur og einnig þegar 

verið er að velja námsefni fyrir þá. Að lokum má nefna að fróðlegt væri einnig að 

rannsaka kynjamun betur með áhugahvöt í huga, þar sem athyglinni væri beint að 

almennum námsáhuga í grunnskólum og taka þá alla bekki með í rannsókninni. Eins og 

Davila og Patrick (2010:204) hafa áður bent á í sambandi við kynjamun, þá segja þau að 

stúlkur hafi meiri áhuga á lestri en drengir. Þá telja þau að hjá áköfum lesurum sé minni 

munur á milli kynja en talið er. Því gæti verið athyglisvert að endurtaka rannsóknina 

sem hér um getur og sjá hvort sama niðurstaða fæst aftur. Sú að drengir telji sig góða í 

lestri sem er á skjön við margar rannsóknir og hlutfallslega fleiri stúlkur telja sig góða í 
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lestri sem er í samræmi við fleiri rannsóknir en hitt. Ekki væri síður fróðlegt að komast 

að því hvað það er sem veldur þessum muni hjá kynjunum.  

 

6.4 Að lokum  

Vinna við verkefnið var ákaflega lærdómsrík og gefandi fyrir rannsakanda. Gott 

tækifæri gafst til þess að kynna sér áhugahvöt og áhrif hennar á lestranám, sem er eins 

og litróf en jafnframt vítt og breitt. Mikilvægt er fyrir nemendur að sýna náminu áhuga 

og nýta sér áhugahvöt sína, njóta lesturs og auka við þekkinguna.  

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig upplifa nemendur að unnið sé með áhugahvöt þeirra í lestrarnámi í 6. bekk 

grunnskóla? Rannsakandi álítur að rannsóknarspurningunni hafi verið svarað, þó svörin 

við spurningunni hafi verið margþætt, eins og fram hefur komið. Rannsóknin gefur 

nokkrar vísbendingar um það að meirihluti nemenda upplifi það að unnið sé með 

áhugahvöt þeirra í lestrarnáminu. Þeir upplifi val um lesefni eftir áhuga, hafi gaman af 

að lesa og upplifa það að kennarar hvetji þá til þess að lesa í skólanum. Rannsakandi 

telur ljóst að nemendur læri til þess að nýta lærdóm sinn og auka visku sína með virkjun 

áhugahvatar.  

Það var ánægjulegt að sjá það í niðurstöðunum að nemendur hafa skoðanir á því 

hvað þeir vilja lesa. Nemendurnir telja sig finna fyrir hvatningu hjá kennurum en segja 

þó að þeir gætu verið duglegri við það að spyrja um áhuga á því lestrarefni sem 

nemendurnir eru að lesa. Hlutverk kennarans er afar mikilvægt hvað varðar samvinnu 

með nemendum í vinnu með áhugahvöt. Þegar vel tekst til getur það verið leið að 

farsælu námi.  

Stærð úrtaksins leyfir það ekki að alhæfa rannsóknina yfir á aðra grunnskóla á 

Íslandi, þar sem alhæfingargildi hennar er lítið. Niðurstöður gefa þó ákveðnar 

vísbendingar um þætti er varðar áhugahvöt og lestur í þeim skólum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Mikill meirihluti þeirra nemenda sem tóku þátt í rannsókninni upplifðu 

lestur og áhugahvöt á jákvæðan hátt. Gildi rannsóknarinnar felst einkum í því að á 

Íslandi hafa fáar rannsóknir verið gerðar um samspil áhugahvatar og lesturs.  

Í vinnunni við heimildaöflun, lestur fræðirita og rannsókna, hefur þekking 

rannsakanda á viðfangsefninu aukist mikið og hann öðlast aukna víðsýni. Einnig hefur 

rannsakandi lært mikilvægi faglegra vinnubragða við vinnu ritgerðarinnar. Við 

heimildaleit lagði rannsakandi mikla vinnu í leit að íslensku efni um áhugahvöt en svo 
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virðist sem ekki sé mikið til af því. Haft var samband við nokkra íslenska fræðimenn 

sem skrifað hafa um áhugahvöt eða unnið með hana. Allir svöruðu þeir fyrirspurnum og 

vildu aðstoða við leitina.  

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008:7) benda þau á það að rannsókn 

þeirra hafi augljóst hagnýtt gildi fyrir íslenskt skólastarf, þar sem lítið er vitað um 

námsáhuga nemenda, sem og áhugahvöt og hvernig hún breytist hjá nemendum á 

grunnskólaaldri. Þau segja að slíkar upplýsingar geti haft hagnýtt gildi fyrir kennara og 

gefið þeim vísbendingar um það hvort þeir séu á réttri leið í kennslunni.  

Rannsakandi tekur heilshugar undir orð þeirra. Hann ber í brjósti sér þá einlægu 

von að ritgerð þessi geti orðið til þess að efla umræðu um mikilvægi tengsla áhugahvatar 

og lestrarnáms sem lítið hefur verið rannsakað hér á landi, eins og margoft hefur komið 

fram. Slík umræða gæti orðið til mikilla hagsbóta fyrir skólastarf á Íslandi. 
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Fylgiskjal 1. 

 

Í spurningalistanum var spurt um eitt efnisatriði í hverri spurningu og leitast var við að 

nota ekki leiðandi spurningar né tvöfalda neitun. Efnislega svipaðar spurningar voru 

hafðar saman til hagræðis fyrir svarendur. Spurningalistinn er mælitæki og verður því að 

vera áreiðanlegur og réttmætur. Grunnatriði var því að nemendur skildu hvað var meint 

með hverri spurningu (Þorlákur Karlsson, 2003:332–336). Spurningarnar voru 

feitletraðar og svarkostirnir grannletraðir. Svarkostirnir voru í beinum lóðréttum dálkum 

neðan við spurningarnar og hringir til þess að svara í vinstra megin við hvern svarkost. 

Við uppbyggingu spurningalistans var byrjað á bakgrunnsupplýsingum um kyn 

og aldur. Þá komu spurningar tengdar lestri og áhugahvöt eins og; Færð þú að velja 

lesefni eftir áhuga í skólanum? og Hefur þú gaman að því að lesa í skólanum? Spurt var 

um áhuga á lestri í skólanum og vísað til áhugahvatar. Einnig var spurt um skilning í 

lestri og aðstoð frá kennurum við lestur. Þá var spurt um hvatningu og áhuga frá 

kennurum og hvort kennarar notuðu ýmsar leiðir í kennslu (fjölbreytta kennsluhætti). 

Jafnframt var spurt um upplifun nemanda á sjálfum sér sem lesanda og mikilvægi þess 

að kunna að lesa og spurt um lestur utan skóla. Að lokum voru opnar spurningar, þar 

sem nemendum gafst kostur á því að koma með sínar eigin hugmyndir um það hvað 

hægt væri að gera til þess að lesturinn yrði skemmtilegri og meira spennandi fyrir þá. 

Spurningin; Hvað finnst þér gaman að lesa? bauð upp á val um bók, dagblað, tímarit, 

lestur í tölvu eða annað. Þar gafst nemendum einnig tækifæri til þess að skrifa það sem 

þeir vildu bæta við.  

Nokkrar spurningar má meta sem huglægar til dæmis spurningin; Hvernig finnst 

þér þú vera í lestri? Rannsakandi vildi þarna fá fram upplifun nemenda á ákveðnum 

þáttum og ákvað því að spyrja spurninga sem vörpuðu ljósi á það sem þeir hugsuðu 

þegar þeir svöruðu spurningunum.  
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Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010

Rannsókn á áhugahvöt og lestarnámi nemenda í 6. bekk 

í grunnskólum Akureyrar og nágrennis 

 

Kæri nemandi, ég bið þig vinsamlegast að svara spurningunum eftir bestu samvisku  

1. Ég er nemandi í skóla númer:  

(Ef þú veist ekki svarið skaltu spyrja) 

2. Hvort ertu stelpa eða strákur? 

3. Hvaða ár ert þú fædd/ur  

4. Finnst þér gaman í skólanum? 

 
1. 

1
 

nmlkj

2
 

nmlkj

3
 

nmlkj

4
 

nmlkj

5
 

nmlkj

6
 

nmlkj

Stelpa
 

nmlkj

Strákur
 

nmlkj

1997
 

nmlkj

1998
 

nmlkj

1999
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj
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Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010Rannsókn á áhugahvöt og lestrarnámi nemenda maí 2010
5. Finnst þér verkefnin í skólanum skemmtileg? 

6. Lærir þú af því þér finnst gaman að læra nýja hluti? 

7. Færð þú að velja lesefni eftir áhuga í skólanum? 

8. Hefur þú gaman af því að lesa í skólanum? 

9. Átt þú auðvelt með að skilja það sem þú lest? 

10. Færð þú þá aðstoð sem þú þarft við að lesa? 

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj
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11. Finnst þér kennarar hvetja þig til að lesa í skólanum? 

12. Lærir þú til að fá góðar einkunnir? 

13. Kennarar nota ýmsar leiðir við kennslu. 

14. Spyrja kennarar þig hvort þú hafir áhuga á lestri? 

15. Finnst þér gaman að lesa námsefni í tölvu? 

16. Hvernig gengur þér að lesa?  

Allataf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Alltaf
 

nmlkj

Mjög oft
 

nmlkj

Sjaldan
 

nmlkj

Aldrei
 

nmlkj

Mjög vel
 

nmlkj

Vel
 

nmlkj

Illa
 

nmlkj

Mjög illa
 

nmlkj
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17. Hve margar bækur að eigin vali hefur þú lesið utan skóla síðustu 30 daga? 

18. Hvað finnst þér gaman að lesa? 

19. Hversu mikilvægt finnst þér að kunna að lesa?  

20. Hvernig finnst þér þú vera í lestri? 

21. Hvað finnst þér að hægt sé að gera svo lestur verði skemmtilegur og spennandi 

fyrir þig? 

(Vinsamlegast skrifaðu hugmyndir þínar hér fyrir neðan) 

 

Þakka þér kærlega fyrir að svara spurningum mínum um lestur og áhugahvöt. Ég met það mikils að þú skulir hjálpa mér við verkefnið mitt 

 

Gangi þér vel í leik og starfi  

Bestu kveðjur 

Herdís Anna Friðfinnsdóttir  

55

66

Enga
 

nmlkj

1 – 2
 

nmlkj

3 – 4
 

nmlkj

Fleiri en 4
 

nmlkj

Bók
 

nmlkj

Dagblað (til dæmis, Fréttablaðið, Morgunblaðið)
 

nmlkj

Tímarit (til dæmis, Andrésblað, Lifandi vísindi, Séð og heyrt)
 

nmlkj

Lestur í tölvu
 

nmlkj

Annað, hvað?
 

 
nmlkj

Mjög mikilvægt
 

nmlkj

Mikilvægt
 

nmlkj

Svolítið mikilvægt
 

nmlkj

Ekki mikilvægt
 

nmlkj

Mjög góð/ur
 

nmlkj

Góð/ur
 

nmlkj

Sæmileg/ur
 

nmlkj

Slök/Slakur
 

nmlkj
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Fylgiskjal 3. 

 

 

 

Akureyri, 19. apríl 2010 

 

 

 

Skólastjóri skóla 

Nafn 

 

Ég heiti Herdís Anna Friðfinnsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri. Ég er að vinna að meistararitgerð og mun gera rannsókn 

þar sem markmið mitt er að skoða hvernig áhrif áhugahvöt getur haft á lestrarnám 

nemenda í 6. bekk í grunnskólum Akureyrar.  

Íslenskar rannsóknir sem huga að vinnu nemenda með áhugahvöt í 

lestarnámi sínu eru ekki margar. Ég tel því að rannsókn sem þessi geti gefið mér, 

nemendum og kennurum vísbendingar og upplýsingar um upplifun nemenda af 

vinnu með áhugahvöt. Jafnframt því hvernig kennarar geta notað áhugahvöt 

nemenda til framfara og eflingar í námi. 

Rannsóknin er megindleg og byggir á spurningalista sem tekur u.þ.b. 10 

mínútur að svara og verður listann að finna á vefslóð í tölvukerfi Surveymonkey. 

Svörin verða á engan hátt rekjanleg til einstaklinga.  

 

 

Með fyrirfram þökk um samstarf 

Herdís Anna Friðfinnsdóttir 

Meistaranemi í menntunarfræðum 

ha070190@unak.is 

 

  

mailto:ha070190@unak.is
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Fylgiskjal 4. 

 

 

 

        Akureyri, 22. apríl 2010 

 

 

 

Foreldrar og forráðamenn nemenda í 6. bekk  

 
Ég heiti Herdís Anna Friðfinnsdóttir og er í meistaranámi í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri. Ég vinn að meistararitgerð og mun gera rannsókn þar sem 

markmið mitt er að skoða hvernig áhrif áhugahvöt getur haft á lestrarnám nemenda í 6. 

bekk. 

Íslenskar rannsóknir sem huga að vinnu nemenda með áhugahvöt í lestarnámi 

eru ekki margar. Ég tel því að rannsókn sem þessi geti gefið mér, nemendum og 

kennurum vísbendingar og upplýsingar um upplifun nemenda af vinnu með áhugahvöt. 

Jafnframt því hvernig kennarar geta notað áhugahvöt nemenda til framfara og eflingar í 

námi. 

Rannsóknin er megindleg og byggir á spurningalista til nemenda sem tekur u.þ.b. 

10 mínútur að svara og verður listann að finna á vefslóð í tölvukerfi Surveymonkey. 

Svörin verða á engan hátt rekjanleg til einstaklinga. Þeir foreldrar sem vilja EKKI að 

börnin þeirra taki þátt, vinsamlegast látið skólastjórann vita.  

 

 
Með fyrirfram þökk um samstarf 

Herdís Anna Friðfinnsdóttir 

Meistaranemi í menntunarfræðum 

ha070190@unak.is 
 

 

  

mailto:ha070190@unak.is


90 

 

Fylgiskjal 5.  

 

 

 

          3. maí 2010  

 

 

 

Sæl Herdís Anna 

 

Mér finnst þetta verkefni þitt mjög áhugavert og vona að það gangi vel hjá þér. Sonur 

minn fékk stóru bókina um dýrin í fyrra í jólagjöf og las lengi vel í henni sem 

heimalestur og var miklu áhugasamari þar sem hann er mikill áhugamaður um dýr. 

Vinur hans sem hafði mjög mikinn áhuga á dýrum t. d. marflóm og kanínum honum 

gekk ekki sérlega vel í stærðfræði en ég er viss um að ef margföldunarkennslan hefði 

verið dregin inn í hans heim hefði það tekið mun styttri tíma að kenna honum. Ég stakk 

meira að segja upp á því við kennarann hans þar sem sonur minn var búinn að segja mér 

að honum gengi ekki vel að læra þetta ... 

þá hefði verið hægt að eiga 2 pör af kanínum sem áttu 2 unga síðan 3 unga og svo 

framvegis ... 

Svo flott hjá þér að taka þetta efni fyrir og gangi þér vel. 

  

Kveðja Sólveig Jóhannsdóttir móðir nema í 6. bekk. 
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Fylgiskjal 6. 

 

 

 

Hugmyndabanki fyrir lestrarátak og hugmyndir úr ýmsum áttum í viðbót við þær sem 

fram koma í ritgerðinni: 

 Næðisstund, þar sem kennarar og nemendur lesa í upphafi skóladags í 20 

mínútur. Allir nemendur hafa val um það hvað þeir lesa, hver á sínum 

forsendum. Kennarar lesa líka (fyrirmyndir) 

 Leyfa nemendum að koma með bækur að heiman til þess að lesa í skólanum og 

einnig geta nemendur kynnt bækurnar fyrir öðrum nemendum 

 Lesa framhaldssögu fyrir nemendur á hverjum degi og á meðan eru í boði bækur 

eftir saman höfund. Hugmyndin er að vekja áhuga nemenda á rithöfundum með 

kynningunni og reyna að fá þau til þess að lesa bækurnar 

 Fá rithöfunda til þess að koma í heimsókn í skólann og lesa úr bókum sínum. 

 Hugmynd um jafningjafræðslu, sótt til Danmerkur og hefur borið góðan árangur 

þar. Markvisst er byggð upp sjálfsmynd góðra lesenda og þeir geta verið öðrum 

sterk fyrirmynd. Einn liður í uppbyggingunni er þátttaka í spurningakeppni sem 

er afar eftirsótt og best lesnu nemendurnir urðu öðrum fyrirmynd 

 Lestrarsprettir í bekkjum 

 Lestrarvinir á milli bekkja, einnig leikskóli og grunnskóli 

 Leshringir, 2–4 nemendur í hóp, kynning á bókum og höfundum 

 Virkt samstarf bókasafnskennara og faggreinakennara 

 Daglegur opnunartími á skólabókasöfnum  
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Fylgiskjal 7.   

Hvað er verið að gera í þjóðfélaginu til þess að efla lestur? Eftirfarandi listi er sýnishorn 

af því sem er í boði: 

 Fágæti og furðuverk er þróunar- og rannsóknarverkefni Skólaþróunarsviðs 

Háskólans á Akureyri. Markmið þess er að efla lestraráhuga nemenda á aldrinum 

7–10 ára, einkum drengja. Nemendur fá bakpoka heim í eina viku og vinna 

verkefni í samvinnu með fjölskyldunni  

 Alþjóðadagur læsis, 8. september 2010. Sameinuðu þjóðirnar hafa frá árinu 1965 

helgað þennan dag málefnum læsis. Í ár taka Íslendingar þátt í annað skipti 

http://www.unak.is/forsida/news/althjodadagur_laesis_8._september/ 

 Háskólinn á Akureyri, ráðstefna: Læsi – lykill að andans auði 

http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/laesi_-_lykill_ad_andans_audi 

 Háskólinn á Akureyri, námsstefna um Byrjendalæsi 

http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/namstefna_um_byrjendalaesi 

 Bóka- og unglingaráðstefna haldin í mars 2009 í Gerðubergi í 11. sinn. Fjórir 

fyrirlesarar héldu erindi um bækur og börn: Halla Kjartansdóttir: Að vera læs eða 

lens (glíman við ólæsi), Guðlaug Ricther rithöfundur: Hvernig glæðum við áhuga 

barna í lestri? Um könnun á upplýsingum um allt það helsta sem verið er að 

gera á svið lestrarhvatningar á Íslandi. Ingibjörg Baldursdóttir: Ýmsar leiðir til 

að kveikja áhuga nemenda á lestri bóka. Brynhildur Þórarinsdóttir: 

Lestrarhestamót(un) – gæðingaskeið, slaktaumatölt og fleiri lestraríþróttir  

 Barna- og unglingabókmenntahátíð í Norræna húsinu í apríl 2010 www.myrin.is  

 Vika bókarinnar í maí 2010. Þar beinir Félag íslenskra bókaútgefanda sjónum 

sínum að skólabókasöfnum grunnskóla sem þeir telja hornstein lestrarhvatningar. 

Hvert heimili fékk senda 1.000.- króna ávísun til bókakaupa og renna 100.- 

krónur til skólabókasafna 

 Sögustund á Hvolsvelli er lestrarátak í samstarfi við heimilin. Foreldrar lesa 

framhaldssögu fyrir nemendur sem kvitta fyrir lestur foreldranna sinna 

http://www.ibby.is/2010_lesandinn.pdf 

 Nýjung í lestrarkennslu. Bók og vinnubók, Fimm vinir (2010), eftir Rannveigu 

Lund 

 Í bóli bjarnar (2010) eftir Guðjón Ragnar Jónasson, þar sem hann leggur áherslu 

á eflingu orðaforða og áhuga á lestri 

http://www.unak.is/forsida/news/althjodadagur_laesis_8._september/
http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/laesi_-_lykill_ad_andans_audi
http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/namstefna_um_byrjendalaesi
http://www.myrin.is/
http://www.ibby.is/2010_lesandinn.pdf

