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Yndislestur 
Bók er best vina 

 
verkefni til þess að auka yndislestur og vekja 

lestrarlöngun nemenda 
Húsabakkaskóla veturinn 2003-2004 

 
Markmið: 
Að auka áhuga nemenda og starfsfólks á lestri bókmennta sér til ánægju og yndisauka. 
Að vekja lestrarlöngun hjá nemendum. 
Að auka lestur nemenda á bókmenntum. 
Að gera lestur bókmennta sjálfsagðan hjá nemendum. 
Að nemendur uppgötvi að hafi þeir bók að lesa þurfa þeir ekki að láta sér leiðast. 
 
Greinargerð: 
Í kjölfarið á námskeiðum sem haldin voru skólaárið 2002-2003 um gagnvirkar lestur 
og notkun hugtakakorta kviknaði hugmyndin að átaki sem myndi auka yndislestur 
nemenda skólans. Það gefur auga leið að sá sem ekki hefur yndi af stefnumóti við 
texta getur lítið nýtt sér aðferðir sem auka lesskilning og námstækni hans. Ennfremur 
er það skoðun okkar að bókalestur á í harðri samkeppni við aðra afþreyingu og því 
nauðsynlegt að í skólanum sé lestur bókmennta í hávegum hafður.    
 Til þess að auka áhuga nemenda á lestri var valin sú leið að gera bókalestri 
hátt undir höfði með því að nýta það sem skólinn hefur þegar verið að fást við, bæta 
við það, nýta það sem er að gerast á líðandi stundu sem hljómar við verkefnið og að 
lokum tengja allt þetta saman í verkefnið Yndislestur.   
 
 

Leiðir 
Nemendur: 

1. Allir nemendur lesa í skólanum hljóðlestur í kjörbók í 10 – 15 mínútur á 
hverjum degi. Þetta eiga nemendur líka að gera heima.  

2. Á hverjum degi fær hver bekkjardeild upplestur á skáldsögu. (sjá lista yfir 
,,skyldubækur Húsabakkaskóla”). 

3. Allir nemendur skólans taka að minnsta kosti einu sinni á skólaárinu þátt í 
leshring. 

4. Grunnskólanemendur heimækja leikskólabörnin og lesa fyrir þau. 
5. Allir nemendur taka þátt í lestrarorminum/bókaskrímslinu. 
6. Dagur íslenskrar tungu verður haldinn hátíðlegur með upplestri og söng á sal.  
7. Skólinn verður áfram þátttakandi í Stóru upplestrarkeppninni. 
8. Allir nemendur heimsækja bókasafn Dalvíkur með umsjónarkennara sínum 

einu sinni á skólaárinu.  
9. Öllum nemendum skólans verður kennt að umgangast bókasafn skólans. 
10. Á Norrænu bókasafnsvikunni verður norrænum barnabókahöfundum gerð 

sérstök skil. 
11. Dagur bókararinnar 23. apríl verður haldinn hátíðlegur. 
12. Nemendur halda bókakynningar innan og utan eigin námshóps. 
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13. Einu sinni til tvisvar yfir skólaárið verður rithöfundi boðið í heimsókn. 
14. Fjórum sinnum yfir skólaárið vinna allir nemendur skólans með verk eftir  

,,skáld mánaðarins”. 
15. Flutningur á texta höfunda mánaðarins verður á samverustund ,,á sal.” 
16. Nemendur 4. og 5. bekkjar fá Ljóðsprota Námsgagnastofnunar til eignar. 

Nemendur 6. 7. og 8. bekkjar fá Ljóðspegla Námsgagnastofnunar til eignar.  
 
Foreldrar: 

1. Foreldrar verða hvattir til þess að lesa fyrir börnin sín. 
2. Gert er ráð fyrir að foreldrar nemenda á yngsta og miðstigi hlusti á börn sín 

lesa upphátt á hverjum degi. 
3. Foreldrar verða hvattir til þess að vera börnum sínum fyrirmynd í 

lestrarvenjum. 
4. Foreldrar verða hvattir til þess að mæta á uppákomur í skólanum tengdum 

verkefninu.  
5. Lestrarverkefni sem gera ráð fyrir þátttöku foreldra verða að minnsta kosti 

einu sinni á námsárinu. 
6. Foreldrar heimsækja skólann og  kynna t.d. fyrir nemendum: 

• hvaða bækur þeir eru að lesa  
• bestu bók sem þeir hafa lesið 
• uppáhaldsrithöfundinn sinn. 

 
Kennarar: 

1. Á haustdögum fá kennarar fyrirlestur um vefinn BarnUng og hvernig megi 
nýta hann þágu verkefnisins. 

2. Kennarar taka einnig þátt í hljóðlestri með því að lesa í eigin kjörbók. 
3. Kennarar fá fyrirlestur um dyslexíu, birtingarmyndir hennar, hvaða áhrif hún 

hefur á nám og hvað kennarar geta gert til þess að koma á móts við nemendur 
með dyslexíu. 

4. Kennarar kynni sér efni skólans um lestur og lestrarkennslu. 
5. Kennarar nýti sér kunnáttu sína um gagnvirkan lestur og hugtakakort við 

lestrarvinnu nemenda. 
 
 

Rökstuðningur og framkvæmd 
 

Allir lesa hljóðlestur í kjörbók í 10 – 15 mínútur á hverjum degi. 
 
Eitt af meginmarkmiðum verkefnisins er að auka áhuga nemenda á lestri bókmennta. 
Hljóðlestur í kjörbók á hverjum degi er að okkar mati ein af bestu leiðunum til þess að 
ná því markmiði. Þegar lesið er í hljóði á sér stað samtal milli lesanda og texta sem 
örvar ímyndunarafl lesandans.  
 Í stundatöflu allra bekkja er gert ráð fyrir að námshóparnir séu með 
umsjónarkennara sínum í upphafi skóladags og þá er gert ráð fyrir að dagurinn hefjist 
með því að nemendur lesi í hljóði.  

Með því að hafa hljóðlesturinn á sama tíma á hverjum degi verður hann áður 
en langt um líður sjálfsagður hluti af skólastarfinu. 
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Á hverjum degi fær hver bekkjardeild upplestur á skáldsögu. (sjá lista yfir 

,,skyldubækur Húsabakkaskóla”). 
 
Það er notalegt að fá lesið fyrir sig. Húsabakkaskóli vill með upplestri kennara fyrir 
nemendur skapa rólegt og notalegt andrúmsloft í kringum bókalestur. Með því að 
kennari les fyrir börnin valda ,,skylduskáldsögu skólans” er það tryggt að allir 
nemendur hlusta á heila skáldsögu. 
 
 
  

Allir nemendur skólans taka að minnsta kosti einu sinni á skólaárinu þátt í 
leshring. 

 
Í Húsabakkaskóla er til tölvert af skáldsögum í bekkjarsettum. Sjálfsagt er að nýta þau 
í verkefninu.  
 Með leshring er átt við að kennari raðar nemendum í hópa og hver hópur fær 
eina skáldsögu til þess að lesa upphátt saman. Einn nemandi í einu les upphátt og hinir 
fylgjast með. Síðan tekur sá næsti við og þannig koll af kolli þar til allir hafa lesið í 
það skiptið. Þetta er ráðlegt að gera í minnsta lagi þrisvar sinnum í viku á meðan á 
leshringnum stendur. Leshringur getur komið í staðinn fyrir hljóðlestur og/eða 
upplestur kennara á skáldsögu bekkjarins. 
 
 
 

Grunnskólanemendur heimækja leikskólabörnin og lesa fyrir þau. 
 
Til þess að auka samskipti leik- og grunnskólabarna í Húsabakkaskóla og tengja 
leikskólann Yndislestrarverkefninu og markmiðum þess verður það gert að venju að 
eldri nemendur Húsabakkaskóla fara einu sinni í viku á leikskólann og lesa upphátt 
fyrir nemendur hans. 
 Eldri nemendum verður úthlutað vikum og eiga þeir að velja barnabók sem 
þeir vilja lesa fyrir leikskólabörnin. 
 
 
 

Allir nemendur taka þátt í lestrarorminum/bókaskrímslinu. 
 
Sameiginlegum lestrarormi/bókasskrímsli fyrir alla nemendur skólans verður komið 
fyrir á áberandi stað í skólanum (á efstu hæð, á pallinum þar sem bókasafn skólans 
er). Hlutverk hans verður að hvetja nemendur til þess að ljúka við kjörbækur sínar. 
Ennfremur verður hlutverk hans að gera Yndislestrarverkefnið sýnilegt öllum sem 
fara um ganga skólans. 
 Þegar nemendur hafa lokið við að lesa skáldsögu fylla þeir út lítinn miða og 
skrá á hann nafn bókar, nafn höfundar bókarinnar, nafn lesanda og fjölda blaðsíðna.  
Eftir því sem miðunum fjölgar, stækkar ormurinn/skrímslið. 
 Sérstök ,,bókaveisla” verður þegar 1000 blaðsíður hafa verið lesnar. Önnur 
veisla verður þegar ormurinn/skrímslið verður kominn á miðhæð skólans og síðasta 
veislan verður þegar hann/það hefur náð neðstu hæð skólans.  
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 Höfuð ormsins/skrímslisins verður komið á sinn stað á fyrsta skóladegi. 
Kennarar vekja athygli nemenda á höfðinu án þess að gefa upp til hvers það er. Síðan 
verður það þraut dagsins fyrir nemendur að finna út hver hann sé, hvaðan hann hafi 
komið og til hvers hann sé. Skólastjóri sér um að upplýsa málið í hádegishléi 
nemenda. 
 
 

Dagur íslenskrar tungu verður haldinn hátíðlegur með upplestri og söng á sal. 
 
Undanfarin ár hefur skapast hefð fyrir því í Húsabakkaskóla að halda Dag íslenskrar 
tungu hátíðlegan með því að bjóða foreldrum og öðrum gestum í skólann til þess að 
hlusta á upplestur nemenda. 
 Í ár verður foreldrum boðið til samverustundar á Rimum þar sem nemendur 
lesa upp fyrir foreldra og aðra gesti og í lokin verður samsöngur. Með þessu móti er 
fastur liður í skólastarfinu settur í samhengi við Yndislestrarverkefnið. 
 
 

Skólinn verður áfram þátttakandi í Stóru upplestrarkeppninni. 
 
Undanfarin þrjú ár hefur Húsabakkaskóli tekið þátt í Stóru upplestrarkeppninni. 
Nemendur 7. bekkjar hafa haldið upplestrarkeppni skólans og boðið til hennar 
foreldrum og öðrum gestum. Í þeirri keppni hefur fulltrúi skólans í stóru keppninni 
verið valinn.   

Með þessu móti er fastur liður í skólastarfinu settur í samhengi við 
Yndislestrarverkefnið. 
 
 

Allir nemendur heimsækja bókasafn Dalvíkur með umsjónarkennara sínum 
einu sinni á skólaárinu. 

 
Til þess að nemendur geti nýtt sér bókasafn Dalvíkur í verkefninu er eðlilegt að þeir 
heimsæki það ásamt umsjónarkennara sínum og fái leiðsögn bókasafnsfræðings um 
safnið.  
 
 

Öllum nemendum skólans verður kennt að umgangast bókasafn skólans. 
 
Stöðuhlutfall starfsmanns bókasafns Húsabakkaskóla er ekki það stórt að hann sé til 
staðar alla daga. Þess vegna hafa nemendur þurft að bjarga sér sjálfir á bókasafninu. Á 
vordögum 2003 var bókum skólans raðað í hillur samkvæmt því kerfi sem tíðkast á 
almennum bókasöfnum. Ennfremur var nemendum falið það að skrá útlán sín í þar til 
gerða bók. Það sem hefur vantað upp á er að nemendur setji bækurnar aftur á réttan 
stað í bókahillunum.  
 Í Yndislestrarverkefninu verður umsjónarkennurum falið það verkefni að 
kenna nemendum að umgangast bókasafnið. Það er gert til þess að nemendur finni að 
þeir beri einhverja ábyrgð á eignum skólans og að þeir finni að ef bækurnar eru settar 
á réttan stað er auðveldara að nálgast þær þegar þeirra er seinna þörf. 
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Á Norrænu bókasafnsvikunni verður norrænum barnabókahöfundum gerð 
sérstök skil. 

 
Kennarar Húsabakkaskóla vilja nota hvert tækifæri sem gefst til þess að vekja athygli 
nemenda á bókum, rithöfundum og bókasöfnum. Þetta er m.a. gert til þess að 
auðvelda nemendum valið á kjörbókum. Í fyrstu viku nóvember ár hvert er Norræna 
bókasafnsvikan og þá hafa bókasöfn víða um land boðið upp á dagskrá. Kennurum 
verður falið að fylgjast með í fjölmiðlum þegar líða tekur að Norrænu 
bókasafnsvikunni og nýta í kennslu. 
 Bókaverði Húsbakkaskóla verður falið að setja ,,fram á grind” bækur eftir 
norræna höfunda. 
 Ef þannig stendur á í upplestrarbókum bekkjanna er hægt að nota tækifærið til 
þess að velja bók eftir norrænan höfund. 
 
 

Dagur bókararinnar 23. apríl verður haldinn hátíðlegur. 
 
Fæðingardagur Halldórs Kiljans Laxness er Dagur bókarinnar. Tilvalið er að nota 
þann dag til þess að hvetja nemendur til þess að lesa verk hans og til þess að bjóða til 
Laxness-vöku í skólanum með þáttöku nemenda, foreldra, starfsfólks og barnakórsins 
Góðra hálsa.  
 
 

Nemendur halda bókakynningar innan og utan eigin námshóps. 
 
Bókakynningar eru ætlaðar til þess að hvetja nemendur til þess að ræða um það sem 
þeir hafa verið að lesa og til þess að aðstoða nemendur við val á kjörbókum. 
Nemendur geta haldið bókakynningar inni í eigin námshóp og einnig kynnt bækur í 
öðrum námshópum.  
 Kveikjur að bókakynningum geta verið margs konar:  

• Segðu frá bókinni sem þú hefur nýlega lokið við að lesa. 
• Segðu frá bókinni sem þú ert að lesa. 
• Segðu frá fyndnustu bók sem þú hefur lesið. 
• Segðu frá sorglegustu bók sem þú hefur lesið. 
• Segðu frá mestu spennusögu sem þú hefur lesið. 
• Segðu frá fyrstu ,,alvöru” bókinni sem þú last. 
• Segðu frá uppáhaldsbókinni þinni þegar þú varst yngri. 

 
Námshópar geta tekið sig saman og lesið bækur eftir einn ákveðinn höfund og kynnt 
síðan innihald bókanna hvert fyrir öðru eða fyrir öðrum námshópum. Einnig er hægt 
að lesa allar bækur sem t.d. hafa fengið Íslensku barnabókaverðlaunin og kynna þær 
síðan hvert fyrir öðru eða fyrir öðrum námshópum.  
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Einu sinni til tvisvar yfir skólaárið verður rithöfundi boðið í heimsókn. 
 
Ungir lesendur gera sér oft ekki grein fyrir því hvernig bækur verða til og að á bak við 
bókina sem þeir eru að lesa er manneskja sem hefur ,,búið hana til”. Það getur hvatt 
nemendur til þess að lesa bækur rithöfundar sem þeir hafa hitt og einnig auðveldað 
þeim val á kjörbókum. 
 Við undirbúning á heimsókn rithöfundar er æskilegt að nemendur hafi kynnt 
sér höfundinn á einhvern hátt og því er við hæfi að tengja rithöfundaheimsóknina við 
höfunda mánaðarins (sjá atriði nr. 13 í leiðir að markmiðum verkefnisins), leshringi 
eða upplestrarbók bekkjarins. 
 
  

Fjórum sinnum yfir skólaárið vinna allir nemendur skólans með verk eftir  
,,skáld mánaðarins”. 

 
Skólavefurinn ( www.skolavefurinn.is ) bauð upp á skáld mánaðarins á  skólaárinu 
2002-2003. Hugmyndin með verkefninu var að vekja áhuga skólanema og almennings 
á kveðskap og gildi hans í menningu okkar fyrr og nú.  
 Með því að nýta sér ,,skáld mánaðarins” á Skólavefnum nær 
yndislestrarverkefnið að samþætta kennslu í upplýsingatækni og íslensku til viðbótar 
því að kynna enn frekar fyrir nemendum íslenska rithöfunda.  
 Það er eðlilegt að tengja saman vinnu nemenda við ,,skáld mánaðarins” og 
rithöfundaheimsókn. 
 
 

Nemendur 4. og 5. bekkjar fá Ljóðsprota til eignar.  
Nemendur 6. 7. og 8. bekkjar fá Ljóðspegla til eignar. 

 
Húsabakkaskóli hefur haft það fyrir hefð að færa nemendum sínum Ljóðsprota og 
Ljóðspegla. Eðlilegt er að tengja það verkefninu um yndislestur.  
 Umsjónarkennarar umræddra bekkja afhenda nemendum sínum bækurnar og í 
framhaldi af því að nýta sér þær til þess að auka áhuga nemenda á ljóðalestri. 
 
 

Foreldrar: 
 
 

Foreldrar verða hvattir til þess að lesa fyrir börnin sín. 
 

Þegar lesið er fyrir barn lærir það ómeðvitað ýmislegt sem gagnast því við 
lestrarnám. Það lærir að hlusta og einbeita sér á annan hátt en þegar talað er við 
það. Lestur styrkir og eflir orðaforða og eykur þekkingu og reynslu.  
Á haustfundi foreldra verður verkefnið í heild kynnt fyrir foreldrum. Á sama 
fundir fá foreldrar bæklingana Lestur er lykill að þekkingu og betri framtíð og 
Korter á dag, hefur þú tíma til þess.  
 



 7 

 
Gert er ráð fyrir að foreldrar nemenda á yngsta og miðstigi hlusti á börn sín 

lesa upphátt á hverjum degi. 
 
Í lestrarnámi er nauðsynlegt að lesa upphátt. Sá hluti lestrarnámsins er til þess að æfa 
framburð og áherslur. Upplestur getur líka verið notaður til þess að auka lestrarhraða 
nemenda. Til þess að tengja heimilin við verkefnið þurfa nemendur að lesa fyrir 
foreldra sína á hverjum degi. 
 

Foreldrar verða hvattir til þess að vera börnum sínum fyrirmynd í 
lestrarvenjum. 

 
Allir þurfa að eiga sér fyrirmyndir í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur, jafnt börn 
sem fullorðnir. Ef börn venjast því að sjá fullorðna í kringum sig leita í bókalestur 
sem afþreyingu er líklegt að það hafi þau áhrif að bókalestur verði fyrir valinu sem 
afþreying barnsins. 
 
 

Foreldrar verða hvattir til þess að mæta á uppákomur í skólanum tengdum 
verkefninu. 

 
Í tengslum við verkefnið verður foreldrum nokkrum sinnum yfir veturinn boðið í 
skólann sem þátttakendum og áhorfendum. Áhugi fullorðinna utan skólans eykur 
gleði nemenda við störf þeirra. 
 
 
Lestrarverkefni sem gera ráð fyrir þátttöku foreldra verða að minnsta kosti einu 

sinni á námsárinu. 
 

Hugmyndir er að á skólaárinu komi foreldrar og barn sér saman um hvaða bók væri 
gaman að lesa í sameiningu, eða ef svo ber undir að hjálpast að við að lesa. Ekki er 
fullmótað hvernig skilin á þessu verkefni verða, en líklegt er að hver námshópur fyrir 
sig haldi ,,uppskeruhátíð” þar sem nemendur og foreldrar halda hvert um sig stutta 
kynningu á bókinni sem lesin var. Gert er ráð fyrir að á meðan á þessu stendur þá sé 
ekki annar heimalestur í kjörbók.  
 
 

Foreldrar heimsækja skólann og  kynna t.d. fyrir nemendum: 
hvaða bækur þeir eru að lesa 
bestu bók sem þeir hafa lesið 
uppáhaldsrithöfundinn sinn. 

 
Þessi liður verkefnisns tengir saman nokkra aðra liði þess; að foreldrar séu börnum 
sínum fyrirmynd í lestrarvenjum, að foreldrar komi í skólann og taki þátt í starfsemi 
hans og að nemendur kynnist nýjum bókum og e.t.v. höfundum. 
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Kennarar 
 
Á haustdögum fá kennarar fyrirlestur um vefinn BarnUng og hvernig megi nýta 

hann þágu verkefnisins. 
 
Á vefnum BarnUng er að finna ýmsan fróðleik um barna- og unglingabókmenntir og 
sjálfsagt er að nota hann í verkefninu. Þuríður Jóhannsdóttir sem er ,,móðir” vefsins 
heldur fyrirlestur og leiðbeinir kennurum 18. október.  
 

Kennarar taka einnig þátt í hljóðlestri með því að lesa í eigin kjörbók. 
 
Sjálfsagt er að kennarinn sé nemendum sínum fyrirmynd í lestrarvenjum. Með því að 
kennarinn les um leið og nemendur gefur hann merki um að hann hafi sama áhuga á 
verkefninu og ætlast er til af nemendum. Með þessu móti geta kennarar einnig nýtt 
þetta tækifæri til þess að kynnast barna – og unglingabókum og orðið betur færir um 
að leiðbeina nemendum sínum í vali á bókum.  
 
 

Kennarar fá fyrirlestur um dyslexíu, birtingarmyndir hennar, hvaða áhrif hún 
hefur á nám og hvað kennarar geta gert til þess að koma á móts við nemendur 

með dyslexíu. 
 
Allir nemendur hafa ekki sömu forsendur til þess að taka þátt í verkefni sem 
einvörðungu snýst um lestur. Fyrir suma nemendur getur slíkt verkefni haft þveröfug 
áhrif en ætlast er til. Til þess að koma í veg fyrir að slíkt gerist í þessu verkefni þá 
verður á kennarafundi í október/nóvember haldinn fyrir kennara fyrirlestur um 
dyslexíu. Gert er ráð fyrir að annað hvort sérkennari skólans og/eða kennsluráðgjafi 
Félags- og skólaþjónustu ÚtEy haldi fyrirlesturinn/fyrirlestrana. 
 
 

Kennarar kynni sér efni skólans um lestur og lestrarkennslu. 
 
Í gegnum tíðina hefur safnast saman mikið af efni um lestur og lestarkennslu í 
Húsabakkaskóla. Sjálfsagt er að nýta sér það og verður því komið fyrir á áberandi og 
aðgengilegum stað í skólanum og gefinn verður tími á kennarafundi til þess að ræða 
það sem kennarar hafa lesið. 
 
 

Kennarar nýti sér kunnáttu sína um gagnvirkan lestur og hugtakakort við 
lestrarvinnu nemenda. 

 
Til þess að nýta betur þekkingu kennara og nemenda frá fyrra skólaári er eðlilegt að 
gagnvirkur lestur og hugtakakort verði notuð við lestur bóka. Það er hægt að gera með 
því að minna nemendur á og aðsoða þá við að tengja kunnáttu þeirra þegar þeir t.d. 
eru í leshringjunum og þegar þeir útbúa bókkynningarnar. 


