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Útdráttur 
Ljóst er að íslenskir unglingar lesa sífellt minna og mætti gera meira til að sporna við 

þeirri þróun. Ef bókmenntauppeldinu er ekki sinnt er hætta á að börn fari á mis við 

mikilvæga tengingu við bókmenntaarfinn og menningu sinnar þjóðar og annarra. 

Ritgerð þessi fjallar um verkefnið Bókabeituna. Það er tilraun til að kynna bókmenntir 

fyrir nemendum í 10. bekk með það í huga að kveikja hjá þeim áhuga á frekari lestri. Í 

inngangi er farið yfir mikilvægi lestrar og litið á rannsóknir á lestrarvenjum unglinga. 

Síðan er skoðað hvað námskráin boðar og hvað skólarnir bjóða, en ekki virðist vera 

samræmi þar á milli. Þá er farið í saumana á Bókabeitunni sem er ætlað að laða börn 

og unglinga að bókum og fá þau til að lesa af eigin hvötum. Framkvæmd 

Bókabeitunnar er í stuttu máli þannig að nemendur fengu að heyra sýnishorn úr sex 

bókum án þess að fá að vita nöfn bóka eða höfunda. Hver þátttakandi valdi sér eitt 

sýnishorn og skilaði úr því ritunarverkefni. Niðurstöður sýna að auðvelt virðist að 

vekja áhuga nemenda á bókum og að þeir voru almennt mjög jákvæðir í garð 

kynningarinnar. 
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Formáli 
Áhugi okkar á bókmenntum og útbreiðslu lestraráhuga hefur ávallt verið mikill og farið 

stigvaxandi á námsárum okkar í Kennaraháskólanum. Við höfum lesið fjölmargar 

fræðigreinar og kennslubækur um mikilvægi bókmenntalestrar og -uppeldis, en sýnist 

áherslan í þjóðfélaginu ekki endurspegla þetta mikilvægi. Nemendur verja stórum 

hluta dagsins innan veggja skólanna og sem tilvonandi kennarar höfum við áhuga á 

að sem flestir gangi þaðan út lestrarhestar sem lesa sér til gagns og gleði. En hvernig 

vekur maður áhuga nemenda á bókum og lestri? Við ákváðum að einbeita okkur að 

efstu bekkjum grunnskóla, því þar er lestraráhuginn oft minnstur, og reyna að finna 

einfalda leið til að kynna fyrir nemendum sem flestar bækur á sem stystum tíma.  

Afrakstur þessara pælinga er Bókabeitan, sem hét reyndar bókmenntakynning þegar 

hún var lögð fyrir í 10. bekk í tveimur skólum veturinn 2008 – 2009. Markmiðið var að 

opna augu nemenda fyrir þeim fjársóði sem bókmenntirnar eru og hjálpa þeim að 

brúa bilið milli barna- og unglingabókmennta og fullorðinsbóka. 

Við vorum svo heppnar að vera í æfingakennslu hjá Önnu Steinunni Valdimarsdóttur 

í Laugalækjaskóla haustið 2008, var hún okkur einstaklega hjálpleg við þessa 

tilraunastarfsemi og kunnum við henni bestu þakkir fyrir. Einnig viljum við þakka 

Eygló Erlu Þórisdóttur íslenskukennara í Hlíðaskóla fyrir að gefa okkur nokkrar 

dýrmætar kennslustundir með sínum nemendum. Þá fá allir tíundubekkingarnir í 

Laugalækjaskóla og Hlíðaskóla veturinn 2008 – 2009 kærar þakkir fyrir þátttökuna í 

kynningunni okkar. Allt voru þetta jákvæðir og skemmtilegir krakkar sem veittu okkur 

mikla hjálp við þróun verkefnisins. 

Árni, Dröfn og Halla fá kærar þakkir fyrir yfirlestur lokaverkefnisins á mismunandi 

stigum og margar góðar hugmyndir og ábendingar. 

Að lokum viljum við þakka okkar frábæra leiðsögukennara, Kristjáni Jóhanni 

Jónssyni, fyrir marga góða fundi og markvissar ábendingar. 

 

Við vonumst til að sem flestir kennarar eigi eftir að kynna sér Bókabeituna og nota 

hana í kennslu. 

 

Apríl 2009 

Birgitta Elín Hassell 

Marta Hlín Magnadóttir   
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Bókvitið 

„Lestur er mikilvægur fyrir lýðræðið“ 
Bókvitið gerir askana úrelta er haft eftir Degi Sigurðarsyni1 skáldi og lífslistamanni. 

Bókvitið, sú kunnátta sem menn fá úr bókum, er ekki síður mikilvæg í dag en þegar 

Dagur lét þessi orð falla. Það er brýnt fyrir nýbökuðum foreldrum að lesa fyrir börnin 

sín og mikið er lagt upp úr því að þeir byrji sem fyrst til að efla tilfinningu barnanna 

fyrir móðurmálinu, enda eru flestir sammála um mikilvægi lestrar fyrir móðurmálið. 

Ein af ástæðunum er sú að kunnátta í móðurmálinu, og færni til að nota það, leggur 

grunninn að flestu námi sem á eftir kemur, þar á meðal í grunnskóla. Almenn þekking 

á tungumálinu og margþætt notkun þess skiptir þar miklu máli. Hið opinbera viðhorf til 

íslenskukennslu má lesa í Aðalnámskrá grunnskóla og í inngangi að íslenskuhluta 

hennar segir að meginmarkmið með íslenskunámi sé: „...að nemendur öðlist jákvætt 

viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því. Þeir þurfa því að fá ríkuleg tækifæri til að 

kynnast áhrifamætti þess og margbreytileika “2. Þar er bent á að lestrarfærni sé 

nauðsynleg til að einstaklingurinn geti tekið virkan þátt í samfélaginu og að kunnáttan 

sem slík sé: “...undirstaða almennrar menntunar. Hún er einnig forsenda lestraráhuga 

og þess að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. Lestur eykur orðaforða 

og stuðlar að betra valdi á máli en hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum 

samskiptum“3. Þórdís Gísladóttir, ritstjóri tímaritsins Börn og menning tekur í sama 

streng þegar hún fullyrðir að ein besta ástæðan fyrir því að halda bóklestri að börnum 

sé sú að við aukinn lestur öðlist þau færni í að rökræða. Því þurfi nemendur að fá að 

nýta það sem þau lesa „...ekki bara sem þiggjendur, heldur þarf að leyfa þeim að tala 

um efnið, skrifa um það eða fjalla um það með öðrum hætti, á eigin forsendum. 

Lestur er mikilvægur fyrir lýðræðið“4.  

 

Afkomendur bókmenntaþjóðarinnar 

Fræðimenn jafnt sem leikmenn hafa haldið því fram að Íslendingar séu 

bókmenntaþjóð mikil5.  „Við vorum ekki fyrr stigin hér á land en við fórum að skrifa 

bækur“6 segir Þröstur Helgason og sumir halda því jafnvel haldið fram að hér á landi 

lesi flestir allt frá fornum handritum til nýjustu bókmenntaverka. Sóley Tómasdóttir 

segir að okkur sé kennt „...frá blautu barnsbeini að tunga okkar sé sérstök, sjaldgæf 

                                            
1 Tilvitnun.is. [án árs]. 
2 Menntamálaráðuneytið. 2007:6 
3 Sama:10 
4 Þórdís Gísladóttir. 2008:4 
5 Gagnasafn mbl.is. 2009.  
6 Morgunblaðið. 1997. 
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og vel varðveitt“7 og hikar ekki við að fullyrða að „Íslendingar [séu] bókmenntaþjóð“8. 

Þessi sýn Sóleyjar stangast þó á við niðurstöður á rannsókn Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur á lestri og tómstundavenjum nemenda í 10. bekk9. Þar kemur fram 

að tölvur og tækni hafi þau áhrif að börn og unglingar lesi færri bækur en þau gerðu 

áður, að tómstundum þeirra sé frekar varið fyrir framan tölvuskjáinn. Dr. Sigrún Klara 

Hannesdóttir telur engan vafa á nauðsyn lestrarhvatningar á öllum aldursstigum „...til 

þess að bókin og lesturinn verði ekki undir í kapphlaupinu um tíma og áhuga ungra 

Íslendinga. Sé okkur kappsmál að halda þeim orðstír að við séum bókaþjóð verðum 

við líka að vernda þennan orðstír með tiltækum ráðum“10.  

Á ráðstefnu um barna- og unglingabókmenntir í Gerðubergi 21. mars 2009 kom fram 

að bókmenntalestur fari einfaldlega úr tísku í 4.-5. bekk og að sú þróun haldi áfram 

upp í 6.bekk. Þetta gerist hraðar hjá stelpum en strákum og þar er bókmenntaþjóðin 

að missa góðan lesendahóp því að stelpur lesa að jafnaði mun meira en strákar. 

Kannanir sýna einnig að þegar á unglingsárin er komið fer áhugi á lestri bókmennta 

óðum minnkandi og lestur unglinga í dag er mun minni en hann var á síðustu öld11. 

Auk þessa er ljóst að foreldrar og kennarar eru ekki jafn ötulir við að halda bókum að 

börnum og unglingum eftir að grunnlestrarfærni er náð. Eins og áður segir fer 

bóklestur að minnka í kringum miðstigið, 5. – 7. bekk grunnskóla, en það er einmitt á 

sama tíma og bókmenntalestur fær minna rúm í stundatöflunni. Almennt er talið að 

nemendur hafi náð valdi á tæknilegum þáttum lestrar um þetta leyti  og í framhaldi af 

því virðist ábyrgð á frekari þróun, og í raun bókmenntauppeldið, vera sett í hendur 

nemendanna sjálfra. Lestrarþjálfun á sér hins vegar stað alla ævi og ber flestum 

heimildum saman um mikilvægi þess að halda lestri að unglingum jafnt sem börnum.  

Í framhaldi af þessu er vert að skoða nánar athugun Guðnýjar Guðbjörnsdóttur12. Þar 

kom fram vísbending um aukna notkun þessa hóps á interneti og tölvuleikjum í 

frítíma auk þess sem þeir virtust lesa minna í bókum árið 2005 en jafnaldrar þeirra 

1993 og 1965. Í könnuninni mátti einnig merkja minnkandi þekkingu ungs fólks á 

bókmenntum. Út frá þessu dregur Guðný meðal annars þá ályktun að það sé 

mikilvægt: „...að rannsaka betur þá gerð af læsi, sem nýju miðlarnir skapa, og að 

skólinn sé í takt við þær  breytingar“13. Það þýðir þó ekki að þörfin fyrir að vera vel 

læs sé á undanhaldi. Nokkrum árum áður talaði Heimir Pálsson14 um þessi börn 

upplýsingaþjóðfélagsins og hvernig þau geta nálgast allt netleiðis. Hann leggur ríka 

                                            
7 Sóley Tómasdóttir. 2007:11 
8 Sama:13 
9 Guðný Guðbjörnsdóttir. 2006. 
10 Dr. Sigrún Klara Hannesdóttir. 1998.  
11 Þorbjörn Broddason. 2004. 
12 Guðný Guðbjörnsdóttir. 2006. 
13 Sama:60 
14 Heimir Pálsson. 2000. 
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áherslu á að mikið af upplýsingum á netinu séu mállegar og því byggist 

upplýsingamiðlunin fyrst og fremst á lestrar- og skriftarkunnáttu. Mikilvægi þess að 

vera hraðlæs minnkar því síður en svo þó upplýsingarnar séu í tölvunni en ekki á 

bók.  „...og sannast að því fer fjarri að hin nýja upplýsingabylting geri lestrarkunnáttu 

óþarfa [...]. Lestrarkunnáttan verður með öðrum orðum undirstaða þekkingaröflunar á 

hinu nýja formi eins og áður á bók“15. Út frá þessu dregur Heimir þá ályktun að kröfur 

til lestrarkunnáttu og –þjálfunar séu að aukast fremur en hitt. Hann talar um að helsta 

þjálfun í lestri hér áður fyrr hafi falist í lestri afþreyingarbókmennta, að lestur þeirra sé 

í raun það sem skapi lestrarhraðann og því sé minnkandi lestur ungmenna 

áhyggjuefni. Því má segja að mikilvægi bókmenntalestrar sé jafn mikið í dag og fyrir 

tilkomu internetsins, jafnvel meira.  

Í rannsókninni Ungt fólk 200616 kemur fram að lestrarvenjur 15 ára unglinga á Íslandi 

eru mjög breytilegar og margt í niðurstöðunum kemur á óvart. Hluti unglinganna hefur 

reyndar gaman af því að lesa  og les mikið en einnig kemur fram að nokkuð stór 

hópur hefur lítinn áhuga á lestri. Þannig gátu 57% nemendanna sem tóku þátt allt 

eins hugsað sér að hætta að lesa, 38% allra nemendanna lesa eingöngu bækur til að 

nálgast upplýsingar og 21% þeirra þykir lestur vera tímasóun.  

 

Grunnskólinn 

Íslenskukennsla 
Í Aðalnámskrá grunnskóla er bent á mikilvægi þess að nemendur lesi: „sér til gagns 

og ánægju, gamalt efni og nýtt, innlent og erlent“17. Þar segir einnig að nauðsynlegt 

sé að huga að fjölbreytni í textum, textategundum og miðlum til að bæði drengir og 

stúlkur geti valið lesefni við sitt hæfi. Hins vegar virðist vera lítið gert af hálfu 

skólanna til að vekja áhuga eldri nemenda á bókmenntum og þjálfa þá í lestri. 

Markmið með íslenskukennslu í 10. bekk sem gefin eru upp á vefsíðum 

grunnskólanna (fylgiskjal 1) eru meðal annars að nemendur kynnist fjölbreyttum 

bókmenntatextum, að vekja áhuga nemenda á bókmenntum, miðla menningararfi 

bókmenntanna og stuðla að sterkari sjálfsmynd nemenda með lestri bókmennta. Eins 

og sjá má í kaflanum Hvað er í boði? hér á eftir virðist sem flestir skólanna ætli sér að 

ná þessum markmiðum með því að láta nemendur lesa tvær bækur; Engla 

alheimsins og Gísla sögu Súrssonar. Við hljótum að vera sammála Ragnheiði 

                                            
15 Heimir Pálsson.2000:112. 
16 Menntamálaráðuneytið. 2006:25.  
17 Menntamálaráðuneytið. 2007:17 
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Gestsdóttur þegar hún veltir fyrir sér vinsældum Engla alheimsins, sem hún segir 

firnagóða bók en spyr svo „... finnst engum öðrum en mér varasamt að láta 

viðkvæma unglinga einbeita sér að bókum þar sem aðalpersónur eru geðveikar og 

fremja sjálfsvíg?“18. Þetta er sérstaklega áhugaverð spurning í ljósi markmiða um að 

stuðla að sterkari sjálfsmynd nemenda með lestri bókmennta.  

Íslenskukennsla snýst um að þjálfa nemendur í ýmsum þáttum málnotkunar til að 

gera þau hæfari í málbeitingu. Afrakstur kennslunnar er oft mældur með ritun þó að 

áherslan sé ekki endilega á þjálfun sjálfs ritunarþáttarins. Ritun krefst ýmissa þátta af 

þeim sem skrifar, þar með talið góðs orðaforða. Góður orðaforði er einnig 

nauðsynlegur til að koma skoðun á framfæri á skiljanlegan hátt, hvort sem er í ræðu 

eða riti. Flestum heimildum ber saman um að lestur bóka sé það sem hafi mest áhrif 

á orðaforða barna auk þess sem greinilegt samband er á milli orðaforða barna og 

hvernig þeim gengur að læra19.   

Höskuldur Þráinsson segir það:  

„...næsta samdóma álit móðurmálskennara að þeir nemendur sem hafa lesið mikið og 

margvíslegt efni hafi yfirleitt betra vald á því að skrifa fjölbreytta og læsilega texta. Þeir 

hafa m.ö.o „betri tilfinningu“ fyrir því hvað er við hæfi í rituðu máli af ýmsu tagi og þess 

háttar tilfinning (eða næmleiki) er oft kölluð máltilfinning. Hún fæst ekki nema með 

áralangri þjálfun og í þeirri þjálfun er bóklestur áreiðanlega mjög mikilvægur þáttur“20.  

Máltilfinningin sem Höskuldur talar um felst að miklu leyti í sjónminni sem einmitt er 

best þjálfað með lestri og gott sjónminni er óneitanlega hjálplegt þegar kemur að 

stafsetningu. 

Rannsóknir21  hafa sýnt að þau börn sem lesa og hafa áhuga á lestri alast flest upp í 

umhverfi þar sem lestur er sýnilegur og umræður um lesnar bækur tíðar. Lestur bóka, 

t.d. í nestistímanum, er ein leið til að kynna bókmenntir fyrir nemendum en þá er 

mikilvægt að velja vel, eða eins og Guðrún Jónsdóttir segir: „Kennarinn getur upp á 

sitt einsdæmi valið þá sögu sem hann telur einhverra hluta vegna vel fallna til að 

bjóða nemendum með sér í ferð sem getur, ef vel tekst til, orðið til þess að nýr 

heimur opnast fyrir lesandanum ef illa tekst til þá verður lesturinn ekkert annað en 

hundleiðinleg tímaeyðsla...“22. Hins vegar fellur þessi góði siður nánast algjörlega 

niður á unglingastigi og stundum fyrr. Með hvaða hætti ætti þá að kynna bókmenntir 

fyrir stálpuðum börnum og unglingum? Hluti af því gæti verið að gera lesturinn 

sýnilegan eins og áður segir og kennarinn getur hæglega notað skólastofuna sem 

                                            
18 Ragnheiður Gestsdóttir. 2005:111 
19 Sigurður Konráðsson. 2000:168   
20 Höskuldur Þráinsson. 2000:135  
21 Ágústa Pálsdóttir. 1998.  
22 Guðrún Jónsdóttir. 2003 
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sinn vettvang. Á yngri stigum er frjáls lestur oft notaður sem uppfyllingarefni og mætti 

halda því áfram upp á unglingastig. Okkar skoðun er að frjáls lestur eigi rétt á föstum 

tíma í stundatöflu. Einnig má nota þær lausu stundir sem gefast til að hvetja 

nemendur til þess að spjalla um það sem þeir eru að lesa, fá þá til að koma með 

tillögur að skemmtilegum bókum hvert fyrir annað og er mikilvægt að kennarinn sé 

virkur í þeirri umræðu. Sökum þess að kennari þekkir nemendur sína og áhugamál 

þeirra, skapast milli þeirra ákveðinn trúnaður og því er hann í kjörinni stöðu til að 

benda þeim á bækur við hæfi. Það er því varla hægt að ítreka nóg hversu mikilvægt 

það er að kennarar séu vel að sér í barna- og unglingabókmenntum og séu 

viðræðuhæfir um þær bækur sem nemendur eru að lesa. Það er tvennt ólíkt að mæla 

með bók sem maður sjálfur þekkir eða bók sem maður hefur jafnvel ekki lesið. Eins 

er væntanlega auðveldara að þiggja meðmæli frá þeim sem maður treystir og veit að 

hefur sjálfur lesið bókina. 

Þegar kennari mælir með bókum við nemendur sína og segir þeim frá því hvað hann 

er sjálfur að lesa, er hann að gera lesturinn sýnilegan og opnar jafnframt á umræður 

um bókmenntir milli nemenda. Forsendan fyrir þeim umræðum hlýtur að vera áhugi 

nemenda og til að hann sé fyrir hendi þurfa þeir, að minnsta kosti stundum, að fá að 

velja sjálfir þær bækur sem þeir lesa. En hvernig eiga nemendur að velja sér bækur 

og vita eftir hverju þeir eiga að leita? Bókabeitan, sem verður nánar útlistuð hér á 

eftir, er einmitt tilraun í þá átt að kynna fjölbreytta bókaflóru fyrir nemendum á 

einfaldan og spennandi máta. 

Hvað er í boði? 
Margbreytileika tungumálsins er best að kynnast í tengslum við lestur margs konar 

bókmennta auk þess sem bókmenntir henta vel til að kenna nemendum um 

fjölbreytni mannlífsins eins og við komum að síðar. Þuríður Jóhannsdóttir segir 

skólann vera á villigötum í vali á lesefni fyrir unglingastigið: „Við höfum nefnilega ekki 

viðurkennt að það sé hlutverk skólans að kenna bókmenntalestur og hugtakið 

bókmenntauppeldi er okkur framandi. Þetta held ég að sé ein afleiðing þeirrar mýtu 

að halda að okkur sé einfaldlega í blóð borið að kunna að meta góðbókmenntir“23. 

Þegar við fórum að líta í kringum okkur kom á óvart að þrátt fyrir fjölmörg orð um 

ágæti bókmenntalestrar í Aðalnámskrá grunnskóla og mikilvægi þess að finna lesefni 

við hæfi hvers nemanda, virðist áherslan á þetta í skólunum sjálfum vera lítil í reynd. 

Óformleg athugun á námsáætlunum fyrir 10. bekki grunnskóla Reykjavíkur veturinn 

                                            
23 Þuríður Jónsdóttir. 1995. 
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2008-200924 leiddi í ljós að það er harla lítil fjölbreytni í vali skólanna á skáldsögum til 

lestrar í 10. bekk.   
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Mynd 1. Samantekt á bókum sem voru til kennslu í 16 grunnskólum Reykjavíkur veturinn 

2008-2009 

Eins og sjá má á mynd 1 nota flestir skólanna Gísla sögu Súrssonar í 

bókmenntakennslu eða 11 af þeim 16 sem birtu námsáætlun sína á vefnum. Sú bók 

er mjög hentug til að kynna fornbókmenntir fyrir unglingum auk þess sem hún er 

heimild um bókaskrif og lífshætti fyrr á öldum og því einnig liðtæk til kennslu í 

samfélagsgreinum. Það sem kemur meira á óvart er að næstum jafnmargir skólar 

eða 10 af 16 nota Engla Alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson. Í mörgum tilfellum 

eru báðar bækurnar á áætlun, þá önnur fyrir áramót og hin eftir áramót. Ástæðan fyrir 

því að niðurstöðurnar koma okkur á óvart er sú að í hugum unglinga er trúlegt að 

báðar bækurnar teljist til fornbókmennta þar sem margt hefur breyst síðan Einar Már 

skrifaði bók sína árið 1993. Helsta ástæðan er þó að við teljum hæpið að bjóða 

aðeins upp á eina bók sem kynningu á nútímabókmenntum. Einn hinna sextán skóla 

í athuguninni bauð þó nemendum upp á aðra skáldsögu en Engla alheimsins og var 

það Hlíðaskóli. Þar er Grafarþögn eftir Arnald Indriðason á áætlun vetrarins auk þess 

sem nemendur eiga að lesa tvær valbækur; aðra nýlega og hina eftir Halldór 

Laxness, Þórberg Þórðarson eða Gunnar Gunnarsson.  

Fyrir utan þær bækur sem nefndar eru í áætlunum er stundum minnst á valbækur 

eða frjálslestrarbækur, en alls ekki í öllum skólunum, og þá vaknar sú spurning 

                                            
24 Vefslóðir grunnskóla Reykjavíkur (fylgiskjal 1). 
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hvernig valbækur eru kynntar fyrir nemendum. Í flestum skólum hefur 

bókasafnskennsla fastan tíma í stundatöflu á yngsta stigi, eftir það er það á ábyrgð 

nemendanna sjálfra að sækja þá þjónustu sem þeim býðst á skólasafninu. Eins og 

áður sagði er það einmitt á miðstiginu sem áhugi nemenda á lestri fer að minnka, það 

má velta því fyrir sér hvort þetta tengist beint.  

Hugmyndin að Bókabeitunni kviknaði þegar við veltum fyrir okkur hvernig væri hægt 

að hjálpa nemendum að mynda sér eigin smekk á bókum og bókmenntum. Einnig 

vildum við skoða hvernig best væri að kynna fyrir þeim bækur, helst þannig að hægt 

væri að komast yfir mikið efni á skömmum tíma. Það virðist nefnilega alltaf vanta 

nokkra tíma í stundatöfluna til að komast yfir allt sem námskrá leggur áherslu á, 

sérstaklega þegar reynt er að gera efnið áhugavert fyrir nemendur. Til að afmarka 

verkefnið einbeittum við okkur að því að kynna nýlegar íslenskar bókmenntir fyrir 

efsta bekk grunnskóla. Verkefnið felst í bókmenntakynningu og býður jafnframt upp á 

fjölbreytta möguleika á frekari vinnu með bækur, meðal annars í formi ritunarverkefna 

og umræðna. Við teljum að fjölbreyttir valkostir séu ekki síður mikilvægir unglingum 

en fullorðnum. Þeir þurfa að fá að ákveða sjálfir hvað þeir lesa og fá að velja nokkurn 

veginn á sínum forsendum. Bókabeitan miðar því að því að því að nemendur fái 

einmitt þetta tvennt, fjölbreytni og val. Eins og áður segir bjóða sumir skólanna 

nemendum upp á valbækur, en þá komum við aftur að spurningunni um forsendur 

nemenda fyrir valinu. Unglingar sem lesa ekki að staðaldri og hafa ekki fyrirmynd að 

lestri bókmennta, gætu þurft á aðstoð að halda til að komast að því hvaða tegundir 

bókmennta henta þeim. Aðalnámskrá grunnskóla leggur mikla áherslu á 

einstaklingsmiðað nám sem styður þá skoðun okkar að nemendur eigi sjálfir að hafa 

val um lesefni. 

 

Einstaklingsmiðað nám   

Menntastefna Reykjavíkur kveður á um að kennslu í grunnskólum eigi ekki að laga 

að hópnum heldur eigi hún að vera einstaklingsmiðuð. Hugtakið einstaklingsmiðun er 

frekar loðið og ekki eru allir á eitt sáttir um merkingu þess. Þegar því er slegið inn á 

leitarvél koma meðal annars upp vefsíður grunnskóla og hver um sig inniheldur 

skilgreiningu síns skóla. Við ákváðum að styðjast við skilgreiningu sem gefin var út af 

Reykjavíkurborg og birtist í ritinu Stefna og starfsáætlun Leikskólasviðs og 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2007, hún hljóðar svo: 

Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða heils 

bekkjar í grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma heldur geta 
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þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í hópum. Nemendur bera 

ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun.25  

Miðað við fyrrgreinda athugun á lesefni í 10. bekk er lestur bókmennta í 

grunnskólum að öllu jöfnu ekki miðaður við þarfir hvers nemanda. Öllum 

nemendum er gert að lesa sömu bækurnar þó svo að samhliða því bjóði einhverjir 

skólar upp á valbækur. Í greininni Mál og mynd kemur Kristín Jónsdóttir inn á 

mikilvægi valþáttarins í kennslu og segir þar meðal annars: „Rannsókn á 

kennsluháttum á unglingastigi sýnir að val er mjög vannýttur kostur í að 

einstaklingsmiða, sérstaklega í bóklegum greinum“26. 

Það er mikilvægt hlutverk kennarans að kynna fyrir nemendum fjölbreytta flóru 

bóka og listi yfir titla og höfunda uppi á vegg dugar skammt til þess. Bókabeitan er 

tillaga okkar að því hvernig hægt er að einstaklingsmiða bókmenntakennslu og 

hjálpa nemendum að þróa eigin bókmenntasmekk.  

Markmið bókmenntakennslu 
Mikið er um að sömu bækurnar séu lesnar í efstu bekkjum grunnskóla eins og áður 

hefur komið fram. Fyrir þessu er þó gild ástæða, nefnilega efling menningarlæsis. 

Líklegt má telja að bækurnar Englar alheimsins og Gísla saga Súrssona eigi að 

gegna þessu hlutverki í efstu bekkjum íslenskra grunnskóla. Menningarlæsi er 

skilgreint sem: „Sú þekking á sögulegum staðreyndum, framlagi og viðhorfum ólíkra 

menningarhópa, þar með talið manns eigin, sem nauðsynleg er til skilnings á 

bókmenntum, dagblöðum og öðrum miðlum“27. Hirsch bendir á:  

[...] að vanþekking ungs fólks á þekktum höfundum og textum komi í veg fyrir að það 

geti skilið samtímatexta í ljósi fyrri hefða og því sé mikilvægt að skilgreina ákveðna 

þætti sem allir eiga að þekkja í tiltekinni menningu. Þessi skoðun þykir réttlæta það að 

ákveðnir skyldutextar séu hafðir í námsskrám skóla jafnvel þó að það séu oft aðrir 

textar en þeir sem eru vinsælastir meðal nemenda28.  

Heimir Pálsson tekur í sama streng þegar hann talar um þau atriði í daglegu lífi og 

samskiptum sem eru bundin í bókmenntum okkar: „Það væru til að mynda sorgleg 

skil sem yrðu í málsmenningunni ef ekki væri hægt að tala um Gróu á Leiti án 

skýringa [...]. Á hliðstæðan hátt höfum við hingað til talið sjálfsagt að eiga ýmsar 

sameignir í bókmenntum, hálfkveðnar vísur þar sem allir eiga að kannast við 

                                            
25 Reykjavíkurborg. 2007. 
26 Kristín Jónsdóttir. 2006:8  
27 Dictionary.com. [Án árs]. 
28 Hér vitnað í Guðný Guðbjörnsdóttir.2006:61  
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framhaldið, fleygar tilvitnanir“29. Í þessu sambandi er vert að minnast á fleygar 

tilvitnanir úr Gísla sögu Súrssonar eins og: „Nú falla öll vötn til Dýrafjarðar“. 

Samkvæmt áðurnefndri athugun okkar á skyldulesefni nemenda í 10. bekk, veturinn 

2008 – 200930, má sjá að áherslan í bókmenntakennslu grunnskólanna er meiri á 

skyldulesningu en tómstundalestur. Aðaláherslan virðist vera á eflingu 

menningarlæsis en lítil sem engin áhersla lögð á bókmenntauppeldið. Sjálfsagt má 

að hluta kenna um eilífum tímaskorti en til að vekja áhuga á bókmenntum er 

tómstundalestur hins vegar mikilvægur þáttur auk þess sem líklegra hlýtur að teljast 

að nemendur leiti í bókmenntaarfinn seinna meir ef áhugi á lestri er til staðar á annað 

borð. Þetta viðhorf styður Þuríður Jóhannsdóttir í grein sem fjallar um 

bókmenntauppeldi í skólum þar sem hún segir meðal annars að hlutverk 

bókmenntakennslu í grunnskólum ætti að vera tvíþætt. Annars vegar „að kenna 

nemendum að lesa sér til skemmtunar og uppbyggingar“ og hins vegar „að miðla 

menningararfi bókmenntanna“31, auk þess sem hún segir að fyrra atriðið sé forsenda 

þess síðara. Það merkilega er að þessi grein er skrifuð árið 1993 en samkvæmt 

fyrrgreindri athugun er ekki að sjá að áherslurnar hafi mikið breyst í þau 16 ár sem 

eru liðin síðan þetta var ritað. 

Í lögum nr. 91/2008 segir: „Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla 

færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og 

sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og 

umheiminn“32. Þessum þáttum er auðvelt að sinna með auknum tómstundalestri 

nemenda. Auk þess að þau kynnist reglum og sögum síns eigin samfélags er einnig 

hægt að nota bókmenntalestur til að kynna fyrir þeim þann fjölbreytileika sem 

mannlífið hefur upp á að bjóða og auka víðsýni þeirra gagnvart menningu annarra 

þjóða og þeim sem eru á einhvern hátt öðruvísi. Það má því segja að með því að 

auka tómstundalestur sé um leið verið að sinna menningarlæsisþættinum.  

                                            
29 Heimir Pálsson. 2000:111. 
30 Fylgiskjal (1) í viðhengi 
31 Þuríður Jóhannsdóttir. 1993. 
32 Lög um grunnskóla.2008. 



  

 

 
 

15 

Sérstaða bókarinnar 
Þegar þeir þættir sem hafa verið ræddir í fyrri köflum eru dregnir saman vaknar sú 

spurning hvernig hægt sé að gera bókina samkeppnishæfa við aðra afþreyingu. 

Framboð á afþreyingu er stöðugt að aukast og ganga auglýsingar á bíómyndum, 

sjónvarpsþáttum og tölvuleikjum út á að magna upp spennu og vekja þannig áhuga. 

Erfiðara er að skapa svipaða stemmingu í kringum bækurnar. Sérstaða 

bókmenntanna felst hins vegar í þeirri staðreynd að skáldsaga er heill heimur út af 

fyrir sig. Það liggur því beint við að styrkja samkeppnishæfi bókarinnar með því að 

vekja athygli nemanda á hinu sérstaka sambandi sem myndast á milli hans og 

bókarinnar sem hann velur. Meðan tölvuleikir og kvikmyndir krefjast lítils af 

ímyndunaraflinu og jafnvel má ganga svo langt að segja að þessir miðlar krefjist 

lítillar hugsunar, þá krefst lestur skáldsagna þess af lesandanum að hann taki fullan 

þátt í öllu því sem fram fer. Lesandinn skapar heim bókarinnar með hverri setningu 

sem hann les og á ferðalagi sínu í heimi bókarinnar þarf lesandinn að máta það sem 

fyrir augu ber við eigin reynsluheim til þess að sköpun þess heims sem bókin birtir sé 

möguleg. Á slíku ferðalagi kemst lesandinn oft að ýmsu um mannlegt eðli og um leið 

sjálfan sig. Hann fær tækifæri til að kynnist ólíkum menningarheimum, lærir að sinn 

er siður í landi hverju og getur þannig þurft að takast á við eigin skoðanir og jafnvel 

fordóma. Okkur þykir því raunhæfur möguleiki að stilla bókum upp sem girnilegum 

valkosti við hliðina á tölvu- og myndbandaheiminum. Bókin hefur það umfram hinn 

kostinn að hún þarfnast ekki aukahluta eins og tölvu eða myndbandstækis, hún 

þarfnast einskis annars en lesandans. Lestur er einstaklingsmiðuð athöfn og ekki 

bara fullgild sem slík heldur er það hverri manneskju nauðsyn að kunna að vera ein 

með sjálfri sér. Bókabeitan okkar er skref í þá átt að kynna bókmenntir á spennandi 

hátt fyrir ungmennum. Vonandi með þeim árangri að þær nái að skapa sérstakan 

sess í lífi sem flestra. Aðalbjörg Pálsdóttir orðar það vel þegar hún segir að ekki sé: 

„... ástæða til að kvíða nóttu sem hægt er að deila með bók“33. 

                                            
33 Aðalbjörg Pálsdóttir. 2000:16. 
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Bókabeitan 

Bókabeitan er tilraun okkar til að kynna bókmenntir fyrir nemendum á einfaldan og 

nýstárlegan hátt. Þar sem við höfum báðar mikinn áhuga á bókmenntum og höfum 

setið ófá bókmenntanámskeið við Kennaraháskóla Íslands, ákváðum við að treysta á 

eigin þekkingu við val á bókum. Við byrjuðum á að velja bækur sem við töldum henta 

nemendum í 10.bekk og í kaflanum hér á eftir er nánari útlistun á bókavali og helstu 

atriðum sem stuðst var við. Við völdum um það bil eina blaðsíðu úr hverri bók til að 

lesa fyrir nemendur. Reynt var að velja blaðsíðu sem væri lýsandi fyrir efni og tón 

bókarinnar án þess þó að þar kæmu fram of miklar upplýsingar. Hver blaðsíða var þá 

ljósrituð og klippt til, tekin út blaðsíðutöl og önnur sérkenni. Nemendur fengu að vita 

að nú yrðu lesin upp fyrir þau sex sýnishorn, merkt  A – F(fylgiskjöl 5-10). Þeir fengu 

ekki að vita úr hvaða bók kaflinn var, ekkert um höfund eða nokkur nánari deili á 

bókinni. Þetta var gert til að skapa forvitni og spennu hjá nemendum. Þeir voru 

jafnframt beðnir að punkta niður minnisatriði til að auðvelda sér valið eftir að öll 

sýnishorn höfðu verið lesin. Á vegginn vörpuðum við glæru með upplýsingum um þau 

atriði sem við vildum að kæmu fram í ritunarverkefninu sem var hluti af kynningunni 

og nemendur áttu að skila síðar.  

Eftir upplesturinn völdu nemendur svo það sýnishorn sem þeim þótti mest spennandi 

og fengu það afhent auk fyrirmæla um ritunarverkefnið (fylgiskjal 11). Nemendur 

skiluðu svo verkefninu viku síðar og þá voru bækurnar kynntar fyrir þeim. Þau fengu 

upplýsingar um bókina sjálfa, höfund, söguþráð og annað sem þótti markvert í 

tengslum við hverja bók, auk þess sem bækurnar gengu um bekkinn og nemendur 

fengu að handfjatla þær og skoða. Í framhaldinu settum við okkur í samband við 

umsjónarmann/kennara á bókasafni og fengum hann til að stilla þessum bókum upp 

á áberandi stað til að auka aðgengi nemenda að þeim.  

Markmið Bókabeitunnar er að hvetja til aukins lestrar og opna augu nemenda fyrir 

fjölbreyttri flóru íslenskra bókmennta. Um leið vonumst við til að þetta skapi þeim 

forsendur til að velja sér bækur útfrá eigin smekk. Við ákváðum að vinna einnig með 

fleiri þætti íslenskunnar eins og ritun þar sem erfitt er að meta afurðir lestrar án þess 

að eitthvað slíkt komi til.  
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Val á bókum 
Wolfgang Iser34 talar um að lestur sé gagnvirkt ferli milli lesandans og textans. Hann 

bendir á mikilvægi þess að bókmenntatexti virki á einhvern hátt ímyndunarafl lesanda 

til að hann verði þátttakandi í þeirri sköpun sem lestur er. Hann líkir upplifuninni við 

sýndarveruleika sem skapast á milli lesanda og texta, þar sem textinn verður aðeins 

lifandi í túlkun hvers lesanda. Túlkunin fer fram í eyðum (gaps) sem eru í öllum 

textum, í raun það sem kemur ekki fram í textanum, það sem höfundurinn lætur 

ósagt og lesandinn þarf að fylla í með eigin ímyndunarafli. Þessar eyður örva 

lesandann og í þeim fær sköpunargáfa lesandans rými til túlkunar. Því meira sem 

kemur fram í textanum þeim mun minna svigrúm fær lesandinn til túlkunar og 

þátttöku í sköpun sögunnar. Okkur er óhætt að gera þær kröfur til þeirra texta sem 

grunnskólanemum er ætlað að lesa að þeir reyni á ímyndunaraflið, ekki síður en texti 

ætlaður fullorðnum. Við völdum því bækur sem okkur þóttu krefjast þátttöku 

lesandans og gefa pláss fyrir túlkun einstaklingsins. Ritunarverkefnið sem nemendur 

unnu gaf þeim tækifæri til að koma eigin túlkun á framfæri og við lögðum sérstaklega 

áherslu á að þeir leyfðu ímyndunaraflinu að njóta sín.  

Við val á bókum fyrir börn og unglinga þarf þó að vera sá fyrirvari að þau hafa ekki 

sama þroska og fullorðnir lesendur og af því þarf að taka mið þegar bækur fyrir þá 

eru valdar. Þuríður Jóhannsdóttir segir grundvallaratriði fyrir lesendur allt að 15 ára 

að þeir geti lifað sig inn í sögupersónuna: „Persónusköpun sögu sem valin er handa 

börnum og unglingum verður því að vera með þeim hætti að samsömun lesanda með 

aðalpersónu sögu sé auðveld“35.  

Val á bókum mun líklega alltaf byggjast á þekkingu og reynslu kennarans sem sér 

um kynninguna en ofangreind viðmið teljum við ágætt að hafa að leiðarljósi við valið. 

Þar sem verkefnið miðar að því að vekja áhuga nemenda á bókmenntum og víkka 

sjóndeildarhring þeirra liggur beinast við að íslensku- og/eða bókasafnskennarinn 

leggi línurnar. Ástæðurnar eru það traust sem við höfum áður nefnt sem myndast á 

milli kennara og nemanda og ef kennarinn les umtalsvert ætti honum að vera í lófa 

lagið að vita hvaða bækur eru líklegar til að vekja áhuga hvers nemanda. Með 

fjölbreytnina að leiðarljósi völdum við í bókakynningunni sem hér er lýst, bækur sem 

við töldum höfða til drengja, stúlkna, þjóðsagna- og tölvuleikjaunnenda svo eitthvað 

sé nefnt. 

Í frumkeyrslu verkefnisins völdum við vandaðar bækur sem við töldum að nemendur 

hefðu ekki lesið en gætu haft gaman af. Líklegt er að nemendur á unglingastigi séu 

                                            
34 Iser. 1988:192-195 
35 Þuríður Jóhannsdóttir. 1993. 
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nokkuð villtir á bókasafninu, ef svo má að orði komast. Þeir eru óðum að vaxa upp úr 

barna- og unglingabókunum en vita ekki hvar þeir eiga að leita fanga í 

„fullorðinsdeildinni“. Bókabeitan krefst þess að kennari þekki verkin sem hann hyggst 

nota til að geta myndað sér skoðun á því hvar er best að grípa niður í þau. Sé hann í 

vafa er hægt að leita ráða, til dæmis hjá bókasafnskennara eða öðrum samkennurum 

sem lesa mikið. Sýnishornið má ekki gefa of mikið uppi en samt nógu mikið til að 

nemandinn geti gert sér einhverja hugmynd um efni bókarinnar. Það er ekki sniðugt 

að koma aftan að nemendum með því að velja kafla sem gefur ekki góða mynd af 

bókinni í heild, slíkt gæti valdið vonbrigðum og jafnvel fælt frá frekari lestri. Trúlega 

gæti það einnig orðið til þess að nemendur treystu kennara sínum síður til að 

aðstoða við val á bókum í framtíðinni.  

Sýnishornin ættu að vera úr nokkrum tegundum bókmennta til að höfða til sem flestra 

nemenda. Einnig er einfalt að útfæra verkefnið þannig að kynntar séu bækur af 

ákveðinni tegund, t.d. sögulegar skáldsögur, skáldsögur annarra menningarheima, 

verk ákveðins rithöfundar, bókmenntastefna, bókmenntategund og svo mætti lengi 

telja. Aðalatriðið er að nemandinn fái sjálfur að velja það sem hann les en þurfi ekki 

að lesa verk sem kennarinn hefur ákveðið fyrir allan hópinn. Að vísu stendur valið 

auðvitað á milli bóka sem kennarinn velur, en nemandinn hefur samt aðeins meiri 

sérstöðu og getur skoðað hvað honum finnst mest spennandi og hvað af þessu hann 

langar mest að lesa. Á þennan hátt er ýtt undir að nemandinn myndi sér skoðun á 

bókmenntum og með því að ræða val nemandans og láta hann velta fyrir sér hvers 

vegna ákveðið sýnishorn vakti áhuga frekar en annað er hægt að hjálpa honum að 

þróa með sér smekk á bókum. Þetta gefur honum forsendur til að velja sér sjálfur 

bækur síðar. 

Bækurnar eru, eins og áður segir, valdar með það fyrir augum að fjölbreytni sé sem 

mest. Stefnan er jú, að sem flestir nemendur finni eitthvað við sitt hæfi, að val þeirra 

fari fram af löngun og forvitni fremur en skyldu. Algengt er að kynin hafi áhuga á 

mismunandi bókum, sérstaklega á unglingsárunum þegar áhugamálin og þroskinn 

eru á ólíkum stigum. Því var í upphafi ákveðið að miða við að í boði væru að  minnsta 

kosti ein bók sem við töldum að myndi vekja áhuga hvors kyns. Bókin Þór í 

heljargreipum töldum við að myndi henta vel fyrir stráka, sérstaklega þá sem spila 

mikið tölvuleiki, og Albúm var talin höfða frekar til stúlkna, þar sem sögupersónan er 

unglingsstúlka. LoveStar og Ýmislegt um risafurur og tímann, Vetrarsól og 

Draugaslóð töldum við geta höfðað jafnt til beggja kynja.  
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Bækurnar 

Sýnishorn A 

Þór í heljargreipum – Friðrik Erlingsson skrásetti36 

Það sem vekur fyrst athygli við bókina Þór í heljargreipum er að Friðrik Erlingsson er 

ekki skráður höfundur bókarinnar heldur skrásetjari. Friðrik skrifar bókina upp úr eigin 

kvikmyndahandriti að teiknimynd, þar sem stuðst er við efni úr Snorra-Eddu. Það að 

titla sig skrásetjara fær lesandann til að hugsa með sér að viðkomandi sé að 

skrásetja atburði sem áttu sér raunverulega stað, ekki að hann sé að skálda upp 

sögu. Enda er varla hægt að segja að bókin sé skáldsaga þó farið sé frjálslega með 

efniviðinn, norræna goðafræði og ýmsar goðsögur sem eru notaðar til þess að skapa 

söguna um Þór, stríðsmann guðanna.  

Sagan er rituð í 3. persónu og sögumaður er 

alvitur. Hann skiptir sér á milli persóna og veit 

hvernig þeim líður og hvað þær hugsa. Umhverfi 

sögunnar er heimur goðafræðinnar og skiptist í 

Mannheima, Ásgarð; heim goðanna, Undirheima 

og Jötunheima. Fyrsta opna bókarinnar sýnir 

yfirlitskort yfir þessa heima og afstöðu þeirra 

hvers til annars. Þar er landið lárétt eins og á 

hefðbundnu landakorti en ekki skipt í lóðrétt lög 

um lífstréð Yggdrasil eins og lýst er í 

Gylfaginningu í Snorra-Eddu37 og fleiri 

heimildum um heimsmynd goðafræðinnar38 og 

sjá má á yfirlitsmyndinni hér til hliðar39. Í þeim 

er heimurinn kringlóttur. Yggdrasill vex fyrir 

miðju og ná rætur hans niður í Undirheima en 

greinar upp í Ásgarð. Miðgarður liggur svo eins og skífa um jörðina miðja og aðrir 

heimar fyrir ofan og neðan hann. Að vísu er ekki til nein mynd af heimi goðafræðinnar 

frá þeim tíma er sögurnar voru ritaðar en myndin er tilraun til þess að fanga þessa 

heimsmynd sem er svo ólík þeirri sem við þekkjum í dag. Eins og áður sagði er farið 

frjálslega með goðsögurnar og þeim breytt eða þær skeyttar saman en það skemmir 

ekki heildarmyndina og flæðið er gott. 

                                            
36 Friðrik Erlingsson. 2008. 
37 Snorra-Edda. 2006:19-20 
38 Simek. 1993:112 
39 Valhalla Cycling. 2008. 

Mynd 2. Heimsmynd goðafræðinnar 
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Ytri tími sögunnar er tími goðanna. Sagan gerist greinilega í „gamla daga“ eins og sjá 

má á búskaparháttum og því að mannfólkið er mestmegnis hermenn eða bændur. 

Innri tíminn eru nokkrir dagar eða vikur, það er ekkert sem gefur skýrt til kynna 

hversu langan tíma atburðir sögunnar standa yfir. 

Andstæður í sögunni eru nokkuð skýrar. Þar má nefna undirferli og heiðarleika, 

samhygð og skeytingarleysi, gott og illt og svo eru kraftar og viska sett upp sem eins 

konar andstæður, að minnsta kosti er ekki sjálfgefið að þetta tvennt fari saman. Gott 

dæmi um það eru jötnarnir sem eru stórir og gríðarlega sterkir en stíga ekki í vitið. 

Þór gerir sig einnig sekan um að halda að líkamlegir kraftar dugi manni til að komast 

áfram í lífinu en Edda, vinkona hans, bendir honum á að það sé meira virði að vera 

sterkur innra með sér. 

Boðskapur sögunnar er skýr og jákvæður en flóknari en virðist við fyrstu sýn. Þór 

hefur ofurtrú á eigin ágæti og styrk og gengur fram með hroka og yfirgangi en lærir 

að slíkt er honum ekki til framdráttar. Þór þarf að velja milli þess að bjarga lífi lítillar 

vinkonu sinnar eða bjarga nýuppgötvuðum föður sínum, Óðni konungi goðanna, og 

um leið goðheimum öllum. Segja má að litla vinkonan Edda sé í hlutverki samvisku 

Þórs. Hún bendir Þór á að menn séu jafn mikilvægir og guðir því án manna væru 

engir guðir til, mannslíf ætti því að hafa sama gildi og líf goða. Í sumum heimildum40 

er talað um að nafnið Edda merki formóðir eða langamma og passar það ágætlega 

við viskukornin sem koma frá stúlkunni, því þau hljóma eins og úr munni mun eldri og 

reyndari manneskju. 

Sagan er hröð og skemmtileg. Oft og tíðum virðist lesandi vera á mörkum þess að 

lesa bók, horfa á teiknimynd eða jafnvel spila tölvuleik. Kannski skapast sú tilfinning 

að einhverju leyti af því að lesandinn veit að bókin er unnin upp úr kvikmyndahandriti 

að teiknimynd en varla eingöngu þess vegna. Margar senur eru ekki nauðsynlegar 

framvindu sögunnar en vel til þess fallnar að skapa hughrif svo lesandinn sjái þær 

fyrir sér eins og í teiknimynd. Má þar sérstaklega nefna senur þar sem fuglar eru 

truflaðir við iðju sína með miklum látum og fjaðrafoki, fréttahaukana (eða hrafnana) 

Huginn og Muninn og lýsingar á ferð Þórs um ranghala Undirheima. 

Þessa teiknimyndatengingu má ekki skilja sem svo að bókin sé lakari fyrir vikið. 

Sérstaklega má hrósa málfarinu og orðavali sem er síður en svo einfalt. Þar kallast 

skemmtilega á léttir frasar eða teiknimyndafyndni og gömul íslensk orð og orðtök 

sem lesandi gæti þurft að fletta upp í orðabók til að skilja. Nöfn á persónum eru 

kjarnyrt og oft rímuð, eins og nöfn stríðsmannanna Töggs, Seggs og Leggs, sem 

gefur kost á umræðu um þessi orð, ætli flestir þekki ekki „töggur“ sem karamellur.  

                                            
40 Simek. 1993:59 
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Sagan fléttar mörgum persónum goðsagnanna inn í heildstæða atburðarás. Þó er 

ýmislegt sem stangast á við goðsögurnar, eins og að Miðgarðsormur flakkar um 

Undirheima í stað þess að hringa sig um jörðina, Einherjar, fyrrum hraustustu 

hermennirnir, eru nú orðnir gamlir og vambmiklir og Fenrisúlfur er ekki bundinn og 

drepur ekki Óðinn þó hann hafi hann undir í bardaganum í lok bókarinnar. Greinilega 

má sjá áhrif Disneymynda á söguna, bæði á persónusköpun og efnistök og síðast en 

ekki síst endinn. Eins og sannri Disneysögu sæmir endar bókin nefnilega vel og Þór 

tekst með aðstoð Eddu að afstýra Ragnarökum og bjarga bæði Goðheimum og 

Mannheimum. Þetta gengur á skjön við goðsögurnar þar sem allt ferst í Ragnarökum 

en líklega má telja að markhópnum fyrir myndina, sem á að verða alþjóðleg, myndi 

ekki falla það í geð.  

Sýnishorn A - kennsluhugmyndir 

Fyrst mætti nefna orðfærið í bókinni. Þar er jöfnum höndum talað um orð eins og 

amboð og handfarangur, nútíminn og sá forni mætast á skemmtilegan hátt. Upplagt 

væri að nota bókina til að skoða þessa þætti nánar.  

Nöfn eins og Töggur, Seggur, Leggur og Þjóri hafa öll sína merkingu sem einkennir 

persónurnar sem þau bera. Þjóri er til dæmis kráareigandi.  

Þarna gefast tækifæri til að skoða bókmenntafræðilega þætti. Sem dæmi má nefna 

persónugervingu tilfinninganna á bls. 119. Þar eru örninn Ótti, úlfurinn Heigull, 

tröllskessan Sekt og uxinn Einskis Virði.  

Bókin gefur einnig tilefni til umræðna um siðferðileg málefni og jafnvel trúarleg og 

heimspekileg. Eru til guðir án tilbiðjenda og bera þeir ábyrgð gagnvart þeim sem á þá 

trúa? 

Bókina mætti einnig skoða með það fyrir augum að finna þætti sem eru fengnir úr 

goðsögunum, til dæmis Snorra-Eddu, og skoða hvar er brugðið útaf upphaflegu 

sögunni og hvar ekki.  

Við vorum tvístígandi með val á þessari bók, hvort hún þætti of barnalega fyrir 

þennan hóp. Við ákváðum þó að láta slag standa því hún er mjög góð tenging við 

menningararf okkar Íslendinga og mætti því jafnvel lesa samhliða Völuspá. Það kom 

svo skemmtilega á óvart hversu margir höfðu áhuga á að skoða sýnishornið úr henni 

betur.  
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Sýnishorn B 

Vetrarsól – Auður Jónsdóttir41 

Bókin fjallar um Sunnu sem er kona á þrítugsaldri. Ytri tími sögunnar er nútíminn þar 

sem talað er um spútnikfyrirtæki í útlöndum,  frumkvöðlafyrirtæki, sameiginlegt 

forræði yfir skilnaðarbarni og farsíma. Innri tíminn spannar níu daga í desember auk 

þess sem í  endurliti er farið í fortíð Sunnu í Barcelona á Spáni og Sunna segir 

lesanda frá uppvexti móður sinnar í sjávarþorpi á Vestfjörðum. 

Sunna situr uppi með fósturson sem hún þekkir ekkert á meðan pabbi drengsins og 

sambýlismaður hennar er veðurtepptur á Ísafirði. Sunna þarf að sinna vinnu, 

peningaáhyggjum og aldraðri móður auk þess sem henni er gert að sjá um námskeið 

í glæpasagnagerð hjá bókaforlaginu sem hún vinnur hjá. Á sama tíma er auglýst eftir 

Arndísi Theódórsdóttur sem bjó með Sunnu í Barcelona 10 árum áður. Ósjálfrátt 

leitar hugur Sunnu aftur til þess tíma og hún fer í gegnum samband þeirra vinkvenna 

og árin í Barcelona til að varpa ljósi á þá atburði sem eiga sér stað í nútímanum jafnt 

og eigin tilveru. Lesandi sér hlutina nánast eingöngu frá sjónarhóli Sunnu sem er 

sögumaður og segir söguna í 1.persónu. 

Bókin er skemmtileg blanda af raunsærri skáldsögu og spennusögu. Sögusviðið er 

Reykjavík nútímans sem mjög auðvelt er að staðsetja þar sem talað er um götunöfn 

og byggingar. Andstæðan við kalda og hryssingslega Reykjavík í desember er hin 

suðræna borg, Barcelona, þar sem sólin brennir íslenskar námsmeyjar. Þarna, eins 

og í bók Auðar, Tryggðapanti, er komið inn á mál innflytjenda og fordóma en í 

Vetrarsól er aðalpersónan gestur í ókunnu landi á Barcelona - árunum og kemst svo í 

tæri við eftirlýsta ólöglega innflytjendur á Íslandi sem fá uppreisn æru þegar kemur í 

ljós erindi þeirra við Sunnu í lok bókarinnar. Þá tengir hún líka atburði nútímans við 

veruna í Barcelona og sér samskipti sín og Arndísar í nýju ljósi.  

Við völdum þessa bók þar sem okkur fannst samspil þessa tveggja ólíku 

bókmenntategunda í einni bók áhugaverð nálgun, auk þess sem bókin stendur 

prýðilega undir sér í hvorum flokki. Gauti Kristmannsson42 talar til dæmis um hana 

sem „glæpaskáldsögu um krimma og raunverulega glæpi“ auk þess sem hann nefnir 

„hinn femíníska þráð“ en kvenfólk og þeirra hugarheimur fær óneitanlega mestu 

umfjöllunina í bókinni. Við tókum eftir því að fáir strákar völdu þetta sýnishorn og eftir 

á fannst okkur að það hefði verið þessi femíníski þráður sem fældi þá frá. Ekki bætti 

svo úr skák að í sýnishorninu kom fyrir orðið dömubindi! 

                                            
41 Auður Jónsdóttir. 2008. 
42 Gauti Kristmannsson. 2008. 
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Sýnishorn B - kennsluhugmyndir 

Þar sem það er frekar nýstárlegt að flétta saman femínískar bókmenntir og 

glæpaskáldsögu, væri gaman að skoða bókina með ólíkar gerðir bókmenntategunda 

í huga og velta fyrir sér möguleikunum þegar sett eru saman ólík form. Einnig er 

hægt að ræða um hvað það er sem gerir bók að spennusögu, ástarsögu, 

hryllingssögu og svo framvegis. 

Í bókinni má segja að sé „uppskrift“ að spennusögu (sjá t.d. bls. 64 – 67) og upplagt 

að nota þessa uppskrift til þess að fara í gegnum einkenni spennusögunnar og 

jafnvel prófa að fara eftir þeim og semja litla glæpasögu, eins og þátttakendum 

námskeiðsins í bókinni er uppálagt að gera. Það gæti verið fróðlegt að taka 

hreinræktaða glæpasögu og bera hana saman við Vetrarsól. Til dæmis nýjustu bók 

Arnaldar Indriðasonar, Myrká, þar sem aðalpersónan er einnig kvenkyns en höfundur 

bókarinnar karlkyns. Ef kennara finnst of mikið að láta nemendur lesa báðar 

bækurnar væri möguleiki að skipta bekknum í tvo hópa og láta sinn hópinn lesa 

hvora bókina og skapa verkefni og umræður út frá því. Hóparnir verða þá að vera 

blandaðir til þess að fram komi mismunandi viðhorf stráka og stelpna til hvorrar 

bókar.   

Bókin gefur einnig tilefni til siðferðilegra umræðna; sérstaklega um innflytjendur og 

fordóma. Þarna er frummerking hugtaksins á ferðinni: fordómar – að dæma einhvern 

fyrir fram. Sunna gerist sek um það og kemst einmitt að raun um að hræðsla hennar 

við marokkósku mennina þrjá var ekkert annað en fordómar. 

  

Sýnishorn C 

Albúm – Guðrún Eva Mínervudóttir43 

Bókin er sett upp sem minningabrot, eins konar myndaalbúm sem lesandi flettir. 

Myndbrotin eru yfirleitt ekki lengri en ein blaðsíða, í mesta lagi tvær. Sagan er sögð í 

1. persónu eintölu, sögumaður er ung stúlka sem opnar myndaalbúmið sitt fyrir 

lesanda. Ytri tími sögunnar er síðustu áratugir 20. aldarinnar ef miðað er við að 

sögupersónan lifi sama tíma og höfundur sem er fæddur árið 1976. Innri tími 

sögunnar er frá miðjum 8. áratugnum og fram á miðjan 10. áratuginn, frá fæðingu 

aðalpersónunnar og þar til hún er í kringum 18 ára aldurinn. 

Málfarið í bókinni er nútímalegt og myndmálið einfalt, mest er um persónugervingar 

og viðlíkingar sem eru settar fram á einfaldan og skýran hátt. Dæmi um þetta eru: 

                                            
43 Guðrún Eva Mínervudóttir. 2002.  
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bolakálfarnir voru „álappalegir eins og fermingarbörn“ (s.70) og „rokið [renndi] sér 

niður brekkuna eins og adrenalínsjúkur skíðakappi“ (s.53). Í fyrri hluta bókarinnar er 

umhverfi og manneskjum lýst frá sjónarhorni barns. Myndirnar eru flatar og 

bakgrunnur naumur en samt nær lesandi að búa sér til nokkuð góða mynd af ævi 

þessarar stúlku. Myndirnar verða dýpri þegar líður á lesturinn og eftir því sem stúlkan 

á myndunum eldist þeim mun meira baksvið fá þær.  

Sögumaður talar tæpitungulaust og bókin er mjög raunsæ. Atburðir eru ekki fegraðir 

eða lýttir og ekki sveipaðir neinum ævintýrablæ. Stundum vottar fyrir kaldhæðnisblæ í 

lýsingum á atburðum, eins og söguhöfundur hafi ekki mikið álit á skoðunum og  

gjörðum þessarar ungu sögupersónu. Auðvelt er að falla í þá gryfju að lesa bókina 

sem sjálfsævisögu. Höfundur skrifar í 1. persónu, hún notar eigið nafn og eftirnafn og 

það er fátt sem gefur til kynna að þetta sé skáldsaga, nema nafn bókarinnar: Albúm - 

skáldsaga. Það er þó varla hægt að kalla þetta ævisögu þar sem höfundur hefur ekki 

náð fertugsaldrinum þegar bókin er skrifuð en lesturinn vekur samt hjá manni þá 

tilfinningu að um einhvers konar skáldævisögu sé að ræða. Að bókin skuli titluð 

skáldsaga getur einnig vísað í það hve minnið er óáreiðanlegt. Ævisögur hljóta alltaf 

á einhvern hátt að vera skáldskapur þar sem vitað er að einstaklingar skálda í 

eyðurnar, oftast án þess að vita af því. Höfundur lýsir þessu þannig „...svona getur 

minnið gert úr manni fífl og skáldsagnahetju og allt þar á milli“ (s. 110). 

Þessi bók var valin í verkefnið þar sem hún er skrifuð af ungum höfundi og á 21. 

öldinni. Stíllinn er einfaldur sem og málfarið og þarna er ýmislegt sem gaman væri að  

skoða nánar með nemendum. Sagan spannar ævi sögupersónunnar fram til um 18 

ára sem er ekki langt frá nemendum 10. bekkjar. Lífshlaup stúlkunnar er þó 

væntanlega ólíkt því sem nemendur 10. bekkja í dag eiga að venjast þó verið gæti að 

einhver þeirra kannist við svona líf. Guðrún sögunnar flytur ung að heiman og í stað 

þess að fegra líf sjálfstæðs unglings sýnir höfundur blákaldan veruleikann.  Það eru 

aldrei sett upp rósrauð gleraugu og erfiðir eða vondir atburðir gerðir góðir og 

auðveldir. 

Sýnishorn C - kennsluhugmyndir 

Bókin gefur tilefni til ýmissa pælinga í tengslum við bókmenntaform og býður auk 

þess upp á skemmtileg ritunarverkefni. Í Laugalækjarskóla lögðum við það verkefni 

fyrir 10. bekk að skrifa sín eigin minningarbrot og hafa bók Guðrúnar Evu sem 

fyrirmynd og/eða hugmyndavaka. Nemendum var bent á að halda eðlilegu flæði í 

texta, varast upptalningu og leyfa hugmyndafluginu að njóta sín. Áherslan var ekki á 

kórréttar staðreyndir heldur að textinn væri læsilegur og frásögnin góð. Flestir eiga 

minningu sem þeir eru tilbúnir að færa í skriflegt form og hægt er að setja hvert brot 
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upp sem nokkurs konar smásögu. Útkoman varð mjög skemmtileg og kveikti áhuga 

sumra nemenda á áframhaldandi minningaskriftum.  

Í framhaldi af vinnu nemenda með eigin minningar væri svo hægt að kynna fyrir þeim 

endurminningar og ævisögur. Við teljum að nafnið á þessum bókaflokki geta fælt 

nemendur frá honum en oft leynast þar perlur sem nemendur á þessum aldri gætu 

haft mjög gaman af, bara ef tekst að koma þeim á bragðið. 

Rödd sögumanns er nokkuð afgerandi í bókinni og nemendur ættu að geta fundið 

dæmi um það. Eins er vert að skoða myndmál bókarinnar sem stundum er barnalegt 

en getur einnig orðið kaldhæðnislegt. 

 

Sýnishorn D 

Draugaslóð – Kristín Helga Gunnarsdóttir44 

Draugaslóð er samtímasaga, og er frásögnin í þriðju persónu. Sögumaður staðsetur 

sig að mestu hjá aðalsöguhetjunni Eyvindi Þórusyni sem er 13 ára og býr í 

Mosahöllinni, gömlum sumarbústað við Elliðavatn. Þar hefur hann alist upp hjá ömmu 

sinni á meðan móðirin er í námi í útlöndum. Eyvindur lítur á móður sína sem 

skemmtilega systur þegar hún kemur til þeirra á sumrin og kallar hana aldrei annað 

en Þóru. Pabbi hans er útlendingur sem Eyvindur hefur aldrei hitt. Þetta sumar er 

ólíkt öðrum því að nú hefur Þóra lokið náminu og er að flytja heim. Hún vill að 

Eyvindur kom með sér á Hveravelli yfir sumarið þar sem hún hefur fengið vinnu sem 

skálavörður. Það hefur lengi verið draumur Eyvindar að komast þangað, á slóðir 

Fjalla-Eyvindar, en þar lést einnig afi hans þegar Þóra var ársgömul. Afi Eyvindar og 

nafni er enn stór partur af heimilislífinu þrátt fyrir að hafa verið látinn í áratugi. Þetta 

vor gerist það svo að tveir drengir frá Skotlandi týnast á Kili og tekur Eyvindur þátt í 

að finna þá með hjálp afa síns. 

Sagan gerist á umbrotatímum í lífi aðalsöguhetju. Hann er að stíga inn í fullorðinsárin 

og um leið að skipta algjörlega um lífsstíl. Andstæðurnar sveit og borg eru dregnar 

fram. Bókin hefst um vortíma er Eyvindur býr í Mosahöllinni í útjaðri byggðar. Hann 

eyðir sumrinu í óbyggðum og sögunni lýkur um haust þegar hann er nýfluttur í 

miðborgina í nýja íbúð ásamt mömmu og ömmu. Hann hefur myndað ný tengsl við 

móður sína og amma er ekki bara búin að fá sér tölvu heldur líka farsíma. Innri tími 

sögunnar er sumarið, skólum er að ljúka um það bil sem sagan hefst og þeir eru að 

byrja aftur í sögulok. Ytri tíminn er líklega samtíminn eins og áður segir, þó það sé 

ekki mjög augljóst. Helst má sjá það á uppbyggingunni við Elliðavatn, þar sem 
                                            
44 Kristín Helga Gunnarsdóttir. 2007. 
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Mosahöllin stendur, sem hófst á tíunda áratugnum. Nútímatæki eins og tölvur og 

farsímar koma ekkert við sögu fyrr en alveg í blálokin.  

Sagan er vel heppnuð blanda af fortíð og nútíð og er hlutverk ömmunnar að mynda 

brú milli þessara tíma. Tákn fortíðarinnar eru allar þjóðsögurnar og andi afans sem 

tekur þátt í uppeldi nafna síns. 

Sagan af Eyvindi myndar ramma utan um margar smærri sögur. Sú stærsta er sagan 

af McReynolds-bræðrunum sem koma frá Skotlandi í fylgd föður síns til að kaupa 

íslenska hesta en týnast í vondu veðri á Kili. Saga bræðranna, föður þeirra og 

fylgdarmanna er sögð í endurliti inn á milli sögu Eyvindar og einnig fáum við fréttir af 

þeim í gegnum útvarpið eftir að þeir týnast. Inn í sögu McReynolds fjölskyldunnar 

fléttast sagan af Reynistaðabræðrum, sem urðu úti á Kili haustið 1780 en fundust 

ekki fyrr en 65 árum síðar. Margt líkt er hægt að sjá með þessum bræðrapörum og 

málum þeirra, eins og samhljóma nöfn, aldur og það að eldri bróðirinn birtist systur 

þeirra í draumi í báðum tilfellum. Leitin að McReynolds-bræðrum gengur hægt og 

kemst ekki skriður á hana fyrr en Eyvindur tekur þátt í leitinni með leiðsögn afans í 

gegnum drauma. 

Eyvindur glímir við ýmis mál sem eru ansi stór fyrir 13 ára dreng og skapar það mikla 

spennu í bókinni. Höfundur fer þó vel með og bindur þannig um hnúta að ungur 

lesandi þarf ekki að óttast. Til dæmis bíða McReynolds bræðra hræðileg örlög, en 

lýsingin á afdrifum þeirra er hófstillt. Lesandinn fyllist sorg en er ekki skilinn eftir með 

slæmar tilfinningar. Endirinn ber svo með sér von um betra líf og allir eru nokkuð 

sáttir.  

Sýnishorn D - kennsluhugmyndir 

Með nemendum má skoða þær þjóðsögur og útilegumannasögur sem eru fléttaðar 

inn í bókina útfrá lestri þessarar bókar. Ætli þær séu sannar eða sannleikskorn í 

þeim? Einnig væri gaman að velta fyrir sér þjóðsagnaforminu og ræða um hvernig 

þjóðsögurnar hafi komið til. Benda má á náttúruverndarsjónamið í því samhengi, 

álfasögur ganga til dæmis margar út á að ekki sé heillavænlegt að hreyfa mikið við 

náttúrunni.  

Bókina er tilvalið að nota í tengslum við samfélagsfræði þar sem mikið er um lýsingar 

á náttúru og staðháttum. Fróðlegt er að sýna nemendum myndir frá þeim stöðum 

sem sagan gerist á auk þess sem skólar á höfuðborgarsvæðinu geta auðveldlega 

farið með bekkina í vettvangsferð á söguslóðir. 

Hérna mætti einnig skoða hluti eins og hvenær börn verða fullorðin og hvaða 

manndómsvígslur tíðkuðust áður fyrr og hverjar tíðkast í dag. Faðir McReynolds-
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bræðra vill gera syni sína að mönnum og ákveður þess vegna að fara með þá í 

þessa ferð, þrátt fyrir áköf mótmæli drengjanna, sérstaklega yngri sonarins.  

Einnig má láta nemendur skoða breytingar í lífi Eyvindar sem tekur út mikinn þroska í 

sögunni og segja má að hann stígi sín fyrstu skref úr bernsku yfir í fullorðinsárin. 

 

Sýnishorn E 

Ýmislegt um risafurur og tímann – Jón Kalman Stefánsson45 

Bókin er svipuð að uppbyggingu og Albúm-skáldsaga. Hún rifjar upp minningar 

manns eitt sumar þegar hann var 10 ára og dvaldi hjá ömmu sinni og afa í Noregi. 

Kaflarnir eru stuttir, sjaldan lengri en 1-2 blaðsíður. Nöfn kaflanna eru stundum mjög 

löng en eru alltaf lýsandi og gefa til kynna um hvað kaflinn fjallar. Hver kafli fjallar um 

ákveðinn atburð þessa sumars en þó fer höfundur með lesanda fram og til baka og 

tíminn er ekki línulegt fyrirbæri í frásögninni.  

Sagan er sögð í 1. persónu eintölu, það er „ég“ sem segi söguna. Ytri tími er um 

1970-1973, líklega árið 1970 þar sem vitnað er í endalok Bítlanna sem voru það ár. 

Innri tími sögunnar er nokkuð flókinn. Aðallega gerist hún þetta sumar 1970 en 

höfundur flakkar um tímann og segir söguna ekki í „réttri“ röð. Lesandinn er gerður 

meðvitaður um sögutíma og frásagnartíma með höfundarinnskotum. Höfundur grípur 

þannig stundum fram í fyrir textanum og stoppar sjálfan sig, tilfinningin er líkt og hann 

hafi ekki betri stjórn á því sem hann skrifar en því sem hann hugsar, svona eins og 

hugsanirnar komi beint á blað án nokkurrar ritskoðunar. Stundum er eins og barnið 

sé sjálft að skrifa því maður finnur ekki alltaf fyrir hinum fullorðna sögumanni. Hann 

túlkar allt sem fyrir augu og eyru ber af einlægni, líkt og barn. Milli sögutíma og 

frásagnartíma er langt bil en það sem brúar bilið er amman og afinn sem eru, eins og 

risafururnar, tákn eilífðarinnar. 

Málfarið í bókinni er hreint og beint og laust við tilgerð, það flæðir reiprennandi og án 

hnökra. Í myndmálinu notar höfundur hversdagsleg orð á nýjan hátt:  „tungumálið 

eins og þunglamaleg breiðþota“ (s.60), „limgerðið sem er eins og röð af óðum 

mönnum“ (s.62), „frostið svo hart að það brakar í himninum“ (s.18) og amman sem er 

stál (s.58). Líkingamálið er augljóst svo að jafnvel börn geta skilið hvað við er átt, 

dæmi um þetta er lýsingin á dagrenningu á bls. 186 „...næturmyrkrið dregst saman í 

skafla í runnum og í trjákrónum“. Nánast á hverri blaðsíðu er líkingamál en þó ekki 

þannig að það trufli lesturinn. 

                                            
45 Jón Kalman Stefánsson. 2001.  
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Í sögunni er nokkuð um andstæður sem hverfast í kringum lífið og dauðann, eins og: 

Barn      Fullorðinn 

Lífið      Dauðinn 

Sakleysi     Kynlíf/kynhvöt 

Ímyndunarafl (ég)    Bókvitið (Helge) 

Himininn (hið víða, stóra, óþekkjanlega) Risafururnar (hið trausta, fasta, kunnuglega) 

Þemað í bókinni er tíminn, lífið og dauðinn. 

Sýnishorn E - kennsluhugmyndir 

Í bókinni eru mýmörg dæmi um myndhverfingar; samlíkingar og persónugervingar. Í 

Aðalnámskránni46 segir að nemendur eigi að geta fjallað um mismunandi gerðir 

myndmáls; beina mynd, líkingu, persónugervingu og myndhverfingu. Þessi hugtök 

væri tilvalið að kynna fyrir fram og ítreka síðan þegar bókin er lesin. Táknmyndirnar 

sem höfundur notar eru skýrar og merkingin liggur ekki djúpt sjá t.d. andstæðurnar á 

bls. 53 „þegar sólin er svo stór að hver sem er getur tyllt sér á tær, brotið sér geisla 

og gengið síðan um með skínandi sverðið til að kljúfa leiðindi, kóngulær og dauða.” 

Og síðar á sömu síðu: „Hann vinnur í stórri, svartri byggingu sem stendur langt í 

burtu og þar er myrkrið búið til, vondir draumar og kóngulær”. Þessar myndir eru 

mjög skýrar og mörg hugtök sem væri hægt að fjalla um útfrá þeim. Aðrar andstæður 

bókarinnar henta líka ágætlega til umfjöllunar.  

Bókin gefur kennara einnig gott tilefni til að ræða um tungumálið og hvernig má leika 

sér með það. Þarna eru mörg dæmi um hvernig myndmál og myndrænar lýsingar 

geta skapað stemmningu, spennu og dulúð, gleði, hamingju, sorg og ótta. 

Eins og Albúm – skáldsaga er hægt að nota þessa bók til að styðjast við ef maður 

leitar að formi fyrir eigin minningar úr æsku. Framsetningin í Risafurunum er ólíkt 

draumkenndari en raunsæjar frásagnirnar í bók Guðrúnar Evu.  

 

Sýnishorn F 

LoveStar – Andri Snær Magnason47 

LoveStar er vísindaskáldsaga sem gerist á Íslandi í framtíðinni. Ekki er hægt að segja 

nákvæmlega hvenær en ýmislegt bendir til að það sé í náinni framtíð. Farið er með 

framfarir í tækni og vísindum í algjöra öfga en samt ekki það fjarlæga að margt sem á 

sér stað í bókinni gæti mögulega gerst.  

                                            
46 Menntamálaráðuneytið. 2007. 
47 Andri Snær Magnason. 2002. 
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Örvar Árnason er vísindamaður sem fær þá flugu í höfuðið að skilgreina bylgjur sem 

fuglar senda sín á milli og koma þeim í not fyrir mannkynið. Ekki veitir af þar sem dýr 

jarðarinnar eru farin að ruglast af öllum bylgjumöstrunum sem mannshöndin hefur 

reist í sína þágu. Kríurnar rata ekki heim og leggja undir sig París, íbúar Chicago flýja 

borgina þegar hún fyllist af hunangi út af öllum randaflugunum sem þar taka sér 

bólfestu og kóngafiðrildin leggjast til svefns á Norðurpólnum en ekki í Mexíkó eins og 

vanalega. Örvar, sem kallar sig LoveStar, gerir mannkynið handfrjálst og lætur ekki 

staðar numið þar því möguleikarnir virðast endalausir.  

Eins og áður segir er sögutíminn framtíðin, ytri tími sögunnar er óljós þess vegna. 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hversu langt er liðið frá okkar tímum, hvort 

ártalið er í kringum 2050, 2100 eða 2200, en þó svo að tækniframfarir hafi orðið 

miklar er nokkuð um vísanir í samtímann. Kringlan er ennþá verslunarmiðstöð en 

Alþingishúsið er aðal veitingastaðurinn og Ísland sjálft er orðið risastór 

skemmtigarður. Innri tími sögunnar er einnig óljós. Ramminn um hann eru þær tæpu 

5 klukkustundir sem LoveStar á eftir ólifaðar þegar bókin hefst. Saga LoveStars er 

sögð í endurliti, aðeins skyggnst inn í misheppnað fjölskyldulíf Örvars og sagt frá 

fyrirtækjunum hans; LoveDeath, inLove og LoveGod, svo nokkur séu nefnd. Fleiri 

persónur eru kvaddar til sögunnar og er þar stærst ástarsaga þeirra Indriða og 

Sigríðar sem nær langt aftur í bókmenntasöguna. Þar vísar Andri Snær í persónurnar 

úr Pilti og stúlku eftir Jón Thoroddsen, sem sjálfur sótti persónurnar í Flateyjarbók. 

„Andri Snær segir hugmyndina upphaflega hafa verið að ramma inn tímabil í 

bókmenntasögunni og láta LoveStar vera síðustu íslensku skáldsöguna.“48, en Piltur 

og stúlka hefur oft verið kölluð sú fyrsta. Í bókinni eru mun fleiri vísanir í menningararf 

Íslendinga, nafnið sjálft er til dæmis skrumskæling á setningu úr ljóði Jónasar 

Hallgrímssonar Ferðalok, ástarstjarna yfir Hraundranga. Inn í ástarsögu Indriða og 

Sigríðar fléttast svo sögur annarra persóna, til dæmis Ragnars sem er yfirmaður 

stemningsdeildarinnar ÍSTAR og ýmissa minni persóna sem hafa bein og óbein áhrif 

á framvindu sögunnar. 

Sagan er rituð í 3. persónu og sögumaður er alvitur. Hann þekkir hugsanir og 

tilfinningar allra persóna. Þessi skilgreining sögumanns er þó með öðrum formerkjum 

en oft áður því tæknin í sögunni gerir það að verkum að starfsmenn LoveStar eru 

nánast allir alvitrir og aðrar persónur hafa jafn mikinn aðgang að upplýsingum um 

náungann og þeir kæra sig um. Þar sem allir eru stöðugt beintengdir er hægðarleikur 

að komast að hugsunum og tilfinningum annarra og er þetta óspart notað af ÍSTAR, 

stemnings- og markaðsdeild LoveStar. Til dæmis er reynt að beina systkinum inn á 

mismunandi áhugasvið til að samnýting á leikföngum, fatnaði og íþróttavörum verði 
                                            
48 Þröstur Helgason. 2002. 
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sem minnst, allt í þágu neyslu og markaðshyggju. Bókin verður að teljast ádeila á 

neyslusamfélagið sem við lifum í og hvernig markaðshugsjónir taka völdin. Í sögunni 

hefur það gerst og allir eru ofurseldir fyrirtækinu LoveStar. 

Berglind Steinsdóttir hefur í ritdómi sínum um bókina áhyggjur af því hvernig 

höfundur notar tungumálið og gengur svo langt að segja að „...móðurmálshjartað í 

ritdómara missi[ ] úr slag“49. Þessar hjartsláttartruflanir Berglindar stafa helst af 

enskum slettum og enskum rithætti orða eins og Stóri Grimmi Úlfurinn, Milljón Stjörnu 

Hátíðin og titli bókarinnar: LoveStar sem hún telur reyndar fæla frá. Okkur finnst þetta 

hins vegar líta meira út eins og meðvitað stílbragð reynds höfundar, að styðjast við 

skammstafanir og stóran staf í nafnorðum, enda kallast þessi ameríski ritháttur á við 

markvissa notkun höfundar á íslenskri tungu þar sem hann notar ýmsa orðaleiki og 

vísar óspart í bókmenntasöguna. Auk þessa detta þarna inn setningar á dönsku og 

leggur þetta samkrull tungumála áherslu á það hversu blandaður heimur sögunnar er 

orðinn. Enda er það einn kosturinn við að reikna saman fólk af misjöfnum 

kynstofnum, smátt og smátt hverfa öll landamæri tungumála og trúmála og með því 

losnar heimurinn við stríð. Einnig snýst veldi LoveStars um ferðamannaiðnaðinn og 

markaðssetningu fyrir ferðamenn og því eðlilegt að tungumálið taki mið af því. 

Sýnishorn F - kennsluhugmyndir 

Við teljum bókina henta vel í kennslu á unglingastigi af ýmsum ástæðum. Hún er 

líkleg til að vekja áhuga unglingsstráka sem ekki eru vanir að lesa bækur þar sem 

vísanir í tækniundur framtíðar eru mýmargar og spennandi. Á köflum líkist hún 

vísindaskáldsögu eða bíómynd sem gerist í framtíðinni. Fyrir utan það hefur Andri 

Snær greinilega mikla þekkingu á íslenskum bókmenntum og vísar jafnt í textabrot úr 

ljóði eftir Böðvar Guðmundsson sem og ástmög þjóðarinnar, Jónas Hallgrímsson. 

Tilvalið er að láta nemendur sem velja þessa bók lesa ljóð Jónasar og skoða vísanir 

úr Ferðalokum í ástarsögu Sigríðar og Indriða eins og hún birtist í LoveStar. Svo má 

auðvitað bera bókina saman við ástarsögu Sigríðar og Indriða í Pilti og Stúlku eftir 

Jón Thoroddsen. 

Í bókinni eru margir áhugaverðir punktar sem væri gaman að skoða nánar. Til dæmis 

að menn fái ekki hugmyndir heldur fái hugmyndir menn; að hugmyndir liggi í loftinu 

og bíði eftir hýslum. Svo er nærtækt að skoða þessa framtíðarsýn, sérstaklega í ljósi 

undangenginna atburða á Íslandi. 

Bókin gefur mörg tækifæri til siðferðisumræðna, sérstaklega í sambandi við tæknina. 

Friðhelgi einkalífsins er hugtak sem er varla til í LoveStar. Þar er hægt að fylgjast 

                                            
49 Berglind Steinsdóttir. 2002:31 
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með fólki inni á heimilum þess við sína daglegu iðju. Galarar hafa ekki stjórn á eigin 

líkama, honum er stjórnað af ÍSTAR og fleiri dæmi mætti nefna. Þetta er hægt að 

ræða í tengslum við tækni nútímans, hvar liggja mörkin, hvað er leyfilegt og hvað 

ekki. Börn og unglingar gera sér oft ekki grein fyrir því að það sem þau setja frá sér, 

t.d. á netið, verður þar um aldur og ævi og jafnvel aðgengilegt öllum. 

Þá má einnig stofna til umræðna um hversu langt má ganga í nafni vísindanna í 

meinta þágu mannsins. Má gera hvað sem er manninum til skemmtunar? Er allt í lagi 

að ala lóurnar á sterum þar til þær verða svo akfeitar að þær geta ekki flogið? 

Umhverfisverndarsjónarmiðið í bókinni er líka áhugavert og gaman væri að láta 

nemendur koma með sína skoðun á því. 

 

Fyrirlögnin 

Bókabeitan var fyrst lögð fyrir nemendur í 10. bekkjum Laugalækjarskóla haustið 

2008. Þar rákum við okkur á nokkra vankanta á framkvæmdinni svo við ákváðum að 

endurbæta verkefnið og leggja fyrir nýjan hóp. Niðurstöðurnar sem hér eru reifaðar 

byggja því á verkefni sem lagt var fyrir nemendur í 10. bekkjum Hlíðaskóla í febrúar 

2009. Einhverjar niðurstöður eru óháðar þeim þáttum sem breyttust milli verkefna og 

er því stundum fjallað um niðurstöður úr báðum skólum, í þeim tilfellum er það tekið 

fram sérstaklega.  

Við upphaf og lok verkefnisins voru lagðir spurningalistar fyrir nemendur, þeim er lýst 

nánar í kafla um spurningalista og einkunnakvarða. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru allir nemendur í 10. bekk Hlíðaskóla 10. og 17. 

febrúar 2009. Nemendur eru 60 talsins; spurningalista 1 svöruðu 49; 24 drengir og 25 

stúlkur og spurningalista 2 svöruðu 42; 22 drengir og 20 stúlkur. Verkefnum skiluðu 

eingöngu 31 nemandi; 14 drengir og 17 stúlkur og einkunnadreifing er því miðuð við 

þann fjölda. Nemendur eru á 16. aldursári eða nýorðnir 16 ára, námsgeta er misjöfn 

og 2 nemendur fá sérkennslu í íslensku. 

Spurningalistar og einkunnakvarðar 

Tilgangurinn með spurningalistum var að kanna hvort verkefnið vekti áhuga nemenda 

á bókum sem eru annars eðlis en þau eru vön að lesa og á bókum yfirhöfuð hjá þeim 

nemendum sem lesa lítið sem ekkert. Einnig var áhugi á að skoða samband milli 

lestrarvenja nemenda og gengi í verkefninu. 
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Með fyrsta spurningalistanum (fylgiskjal 2) var markmiðið helst að fá upplýsingar um 

almenna lestrarhegðun nemenda, hversu margar bækur þeir teldu sig lesa fyrir 

skólann og svo til afþreyingar, hvernig bækur þeir læsu helst, eftir hverju þeir færu 

þegar þeir veldu sér bækur til tómstundalestrar og hvort þeir yrðu varir við að 

foreldrar þeirra læsu. Einnig lék forvitni á að vita hvort nemendur 10. bekkja fengju 

bækur í jólagjöf og ef svo væri hvort þeir hefðu lesið einhverjar þeirra. Í rannsókn Dr. 

Sigrúnar Klöru50 á lestri og tengslum lestrar við jólabækur kom fram að við 16 ára 

aldurinn virðast mörg börn hætta að fá bækur í jólagjöf og á sama tíma hefur 

lestraráhugi minnkað til muna. Hvað er orsök og hvað afleiðing er látið ósagt en 

okkur lék hugur á að kanna hvernig þessu væri háttað hjá þeim nemendum sem við 

höfðum aðgang að. 

Áður en eiginleg vinna við ritunarverkefni hófst fengu nemendur að sjá matskvarða 

fyrir einkunnagjöf (fylgiskjal 3).  

Með spurningalistanum sem var lagður fyrir við lok verkefnisins (fylgiskjal 4) vildum við 

kanna hvort verkefnið hefði vakið áhuga nemenda á einhverri bókanna sem kynntar 

voru, hvernig þeim þótti verkefnið, auk þess sem nemendur fengu tækifæri til að 

koma með athugasemdir um verkefnið, til dæmis hvað hefði mátt betur fara.  

Gögn og vinnuskjöl 

Við völdum sýnishorn úr sex nýlegum íslenskum bókum og er valinu lýst nánar í 

kaflanum um bækurnar hér að framan. Við sáum nauðsyn þess að afmarka verkefnið 

og ákváðum því að einbeita okkur að íslenskum skáldsögum sem höfðu komið út á 

síðasta áratug og voru eftir tiltölulega unga höfunda. Við reyndum að hafa bækurnar 

fjölbreyttar þar sem þær þurftu að höfða til ólíkra nemenda.  

Bækurnar sem kynntar voru eru eftirfarandi:  

Albúm, skáldsaga eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur varð fyrir valinu þar sem 

aðalpersónan í bókinni er barn og unglingur og okkur þykir hún gott dæmi um 

fullorðinsbók sem hentar stálpuðum unglingum. 

Draugaslóð eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur er verðlaunasaga fyrir börn og 

unglinga. Við töldum hana spennandi og skemmtilegan valkost auk þess sem hún 

ætti að höfða til nemenda sem hafa áhuga á þjóðsögum og draugasögum. 

Ýmislegt um risafurur og tímann eftir Jón Kalman Stefánsson var valin af svipuðum 

ástæðum og Albúm, skáldsaga. Þarna er aðalpersónan ungur strákur, málfarið er 

fallegt og tilgerðarlaust en við töldum að hún höfðaði frekar til stráka en bók 

Guðrúnar Evu. 
                                            
50 Dr. Sigrún Klara Hannesdóttir.1998.  
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Þór í heljargreipum skrásett af Friðriki Erlingssyni var valin þar sem hún var talin geta 

höfðað til stráka og jafnvel slakari lesenda, enda letur stórt og aðgengilegt. Texti og 

málfar er ekki einfalt en mjög myndrænt og atburðarásin er hröð. 

Vetrarsól eftir Auði Jónsdóttur kom út fyrir jólin 2008. Hún varð fyrir valinu þar sem 

við töldum hana uppfylla kröfur um spennu þó svo að form bókarinnar sé ólíkt 

hefðbundinni spennusögu. 

LoveStar eftir Andra Snæ Magnason töldum við henta vel þeim nemendum sem hafa 

áhuga á vísindaskáldskap. Bókin er með fjölmargar vísanir í bókmenntaarfinn en 

gerir þó ekki þær kröfur á lesanda að hann þekki til íslenskrar menningar og 

bókmennta en óneitanlega dýpkar það upplifunina ef vitneskjan er til staðar.  

Þetta eru bækur sem við þekkjum ágætlega og með því að blaða gegnum þær 

fundum við opnur sem gáfu ágæta mynd af bókinni í heild án þess að gefa of mikið 

uppi um efnið (sjá fylgiskjöl 5 – 10).  

Framkvæmd 

Hér er fjallað um bókmenntakynninguna sem lögð var fyrir í Hlíðaskóla í febrúar 

2009. Einnig er vísað í niðurstöður sams konar kynningar sem var lögð fyrir í 

Laugalækjarskóla í október 2008, þar sem það er gert er það tekið sérstaklega fram. 

Áður en eiginleg verkefnavinna hófst svöruðu nemendur spurningalista þar sem reynt 

var að varpa ljósi á almenna lestrarhegðun, hvort nemendur læsu að staðaldri og 

hversu margar bækur þeir hefðu lesið síðustu 6 mánuði (fylgiskjal 2).  

Við upphaf verkefnisins kynntum við okkur og tilgang verkefnisins. Nemendum var 

sagt að nú yrðu lesin fyrir þá sex sýnishorn úr nýlegum íslenskum bókum. Þeir væru 

ekki að velja sér bók heldur eingöngu sýnishornið sjálft og þeir kæmu til með vinna 

nánar með það. Nemendur fengu ekki að vita nöfn bókanna, ekki nöfn höfunda né 

neitt annað sem gæti haft áhrif á áhuga þeirra á sýnishorninu. Þeim var fyrirlagt að 

punkta hjá sér nógu mikið um hvert sýnishorn til þess að geta valið sér eitt þeirra að 

loknum upplestri. Við ítrekuðum við nemendur að valið ætti að byggjast á þeirra 

áhuga. Lögð var áhersla á að verkefnið væri einstaklingsverkefni til að þau létu ekki 

val sessunautar og/eða vinar hafa áhrif á sitt val. Einnig var bent á að ef þeir þekktu 

eitthvert sýnishornanna þá skyldu þeir velja eitthvað annað þar sem verkefnið 

byggðist á því að þeir hefðu ekki lesið bókina. Sýnishornin voru því næst lesin upp 

eitt af öðru.  

Að loknum lestri allra sýnishornanna voru nemendur beðnir um að velja sér eitt þeirra 

og fengu þeir eintak af því. Um leið fengu nemendur afhent skrifleg fyrirmæli sem var 

einnig varpað á töflu (fylgiskjal 11). Þar voru nemendur beðnir um að skoða textann og 



  

 

 
 

34 

velta um leið fyrir sér ýmsum bókmenntahugtökum svo sem persónu, 

bókmenntategund, innri og/eða ytri tíma og fleiru. Kröfurnar voru aðallega að 

nemendur veltu textanum fyrir sér, reyndu að setja sig inn í hugarheim sögunnar og 

geta sér til um það hver framvindan gæti orðið. Þeir fengu einnig fyrirmæli um að 

þetta væri einstaklingsverkefni sem þeir fengju einkunn fyrir. Á skriflegum fyrirmælum 

kom fram að verkefnið ætti að vera um það bil ein útprentuð/vélrituð síða sem ætti að 

skila viku síðar. Eftir að nemendur höfðu skilað verkefnunum fengu þeir afhentan 

spurningalista um bókmenntakynninguna þar sem þeir voru beðnir um að leggja mat 

sitt á hana (fylgiskjal 4).  

Niðurstöður 

Í spurningalistanum sem var lagður fyrir nemendur í upphafi verkefnis var meðal 

annars spurt um fjölda lesinna bóka síðustu 6 mánuði. Spurningin hljómaði svona: 

Hvað heldurðu að þú hafir lesið margar bækur síðustu 6 mánuði? 

Í tengslum við skólann _________________ 

Til afþreyingar   _________________ 

Ákveðið var að hafa ekki valmöguleika við þessa spurningu heldur leyfa nemendum 

að skrifa áætlaðan fjölda. Þetta var gert þar sem valmöguleikar í sambærilegum 

spurningalista sem var lagður fyrir í Laugalækjarskóla þóttu takmarkandi og 

nemendur lentu í vandræðum ef þeir höfðu lesið mjög margar bækur. Þá þótti einnig 

óhentugt að hafa valmöguleikana mjög marga þannig að allur mögulegur fjöldi bóka 

kæmist fyrir. Nemendur töldu sig hafa lesið frá einni og upp í níu bækur fyrir skólann 

síðustu 6 mánuði. Drengir skráðu mun fleiri bækur en stúlkur en flestir nemendur 

töldu sig hafa lesið 3-4 bækur fyrir skólann. 

Mun meiri dreifing var á fjölda bóka sem nemendur sögðust hafa lesið til afþreyingar 

síðustu 6 mánuði eða frá 0 og upp í 20 bækur. Þar skapaðist umræða um hvort 

teiknimyndasögur teldust bækur og var ákveðið að telja þær með þó svo upphaflega 

spurningin hafi átt að eiga við lestur skáldsagna. 47% nemenda töldu sig hafa lesið 

1-3 bækur eða 23 nemendur. Athygli vakti að 16% nemenda höfðu ekki lesið neina 

bók til afþreyingar síðustu 6 mánuði. Þessi athugun er gerð í febrúar svo nemendur 

eru að svara þessari spurningu fyrir tímabilið ágúst – febrúar, jólafríið er þarna 

meðtalið.  

Við spurðum nemendur að því hvort þeir yrðu varir við að foreldrar þeirra læsu. 

Langflestir nemendur svöruðu því játandi eða 93%. Það hefur verið bent á að börn 

sem alast upp í kringum bækur lesi frekar og séu líklegri til að standa sig betur í námi 
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en börn sem hafa síður aðgang að bókum og þessar niðurstöður eru því mjög 

jákvæðar. 

Þegar einkunnir fyrir bókmenntaverkefnið eru skoðaðar kemur í ljós að 

meðaleinkunnin er 7,6. Lægsta einkunn var 6,0 og sú hæsta 9,5. Einkunnadreifingin 

var nokkuð jöfn, flestir nemendur fengu einkunnirnar 6,5 og 8,5 en aðeins einn 

nemandi fékk 9,5.  

Okkur lék hugur á að skoða hvort þessi nemendahópur hefði fengið bækur í jólagjöf. 

Eins og áður segir komst Dr. Sigrún Klara51 að því í rannsókn sinni frá 1997 að 

nemendur virðast hætta að fá bækur í jólagjöf í elsta bekk grunnskóla, þó svo að sum 

þeirra virtust ekki ánægð með það. Spurningin á spurningalista okkar (fylgiskjal 2) 

hljóðar svona: 

Fékkstu bók/bækur í jólagjöf?  _________________________ 

Ef já, hversu margar   _________________________ 

Ef já, lastu einhverjar þeirra?  _________________________ 

 

Niðurstöðurnar eru ánægjulegar því í ljós kom að mikill meirihluti eða 79% fengu eina 

eða fleiri bækur í jólagjöf síðustu jól. Flestir nemendur sögðust hafa fengið 2-4 bækur 

en dreifingin var frá einni bók og upp í 10 bækur. Ekki var munur á milli kynja í 

þessum niðurstöðum. Af þeim sem fengu bók í jólagjöf voru aðeins 8% drengja (3 

nemendur) og 5% stúlkna (1 nemandi) sem höfðu ekki lesið neina þeirra bóka sem 

þeir fengu í jólagjöf. Af þeim sem ekki fengu bók í jólagjöf gáfu sumir til kynna að 

þeim þætti það miður.  

                                            
51 Dr. Sigrún Klara Hannesdóttir. 1998 
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Nemendur voru einnig spurðir að því hvernig þeir veldu sér bók til tómstundalestrar, 

athugið að þarna gátu nemendur merkt við fleiri en einn möguleika. 

Hvernig velurðu þér bækur til tómstundalestrar? 

____  a) Fer eftir meðmælum vina 

____  b) Útfrá kápunni (forsíðu og umsögn aftan á bók) 

____  c) Fer eftir meðmælum kennara eða foreldra 

____  d) Útfrá rithöfundinum 

____  e) Annað 

Flestir nemendanna tóku mið af meðmælum vina (47%) og/eða fór eftir bókarkápunni 

(45%). 

Eftir að nemendur höfðu skilað ritunarverkefninu lögðum við fyrir þá spurningalista til 

að kanna hvort markmið verkefnisins hefðu náðst. Helsta markmið verkefnisins var 

að kveikja áhuga nemenda á bókum og opna augu þeirra fyrir bókum sem þau hefðu 

ella ekki valið. Til að kanna þetta settum við fram eftirfarandi spurningu á 

spurningalista 2 (fylgiskjal 4): 

Verkefnið vakti áhuga minn á einhverri bókanna sem voru kynntar. 

A) Já, nokkrum þeirra 

B) Já, einni 

C) Nei, engri 
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Verkefnið vakti áhuga minn á einhverri bókanna

 

Mynd 3. Áhugi nemenda á bókunum í verkefninu. 

Eins og sjá má höfðu 15 nemendur (36%)  ekki áhuga á neinni bókanna að verkefni 

loknu. Þegar þessi þáttur er skoðaður með tilliti til einkunna kemur ekki í ljós neinn 
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munur á svörum nemenda. Það voru jafnt þeir sem fengu háar einkunnir og lágar 

sem svöruðu að verkefnið hefði ekki vakið áhuga á neinni bók.  

Okkur lék einnig hugur á að vita hvernig svona verkefni legðist í nemendur, hvort 

þeim þætti það áhugavert eða hreinlega leiðinlegt.  

Því hljóðaði ein spurningin svona: 

Mér þótti verkefnið 

___ Mjög áhugavert 

___ Áhugavert 

___ Allt í lagi 

___ Leiðinlegt 
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Mér þótti verkefnið:

 

Mynd 4. Skoðun nemenda á bókmenntakynningunni. 

Eins og sjá má á myndinni þótti flestum nemendum verkefnið vera „allt í lagi“ eða 

„áhugavert“ samtals 74% eða 31 nemanda. 24% þótti reyndar verkefnið „leiðinlegt“ 

eða 10 nemendum og aðeins einum þótti það „mjög áhugavert“.  

Umræða 

Útkoma verkefnisins í heild kveikti von um að auðvelt sé að vekja áhuga nemenda í 

10. bekk á bókum og lestri þar sem nemendur voru almennt jákvæðir gagnvart 

verkefninu og bókunum. Við töldum það merki um að markmið verkefnisins hefði 

náðst að flestir nemendur eða 27 (64%) sögðu að verkefnið hefði vakið áhuga þeirra 

á einni bók eða fleirum. Ef þessar niðurstöður eru bornar við niðurstöður úr fyrri 

fyrirlögn (í Laugalækjarskóla) kemur þó í ljós að þar voru nemendur mun jákvæðari 

gagnvart verkefninu. Þar vakti verkefnið áhuga 87% nemenda á einni bókinni eða 
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fleirum en á bakvið þá prósentutölu eru 67 nemendur þar sem það úrtak var mun 

stærra. Þarna komum við aftur að því trausti sem myndast á milli kennara og 

nemenda. Í Laugalækjarskóla vorum við kennaranemar í fimm vikur og höfðum því 

kynnst nemendum lítillega, fyrst í áheyrn og síðan í kennslu, áður en við lögðum 

verkefnið fyrir. Í Hlíðaskóla komum við inn í bekkina eingöngu til að leggja fyrir 

verkefnið án þess að hafa hitt nemendurna áður. Trúlega hafa nemendur í Hlíðaskóla 

ekki borið sama traust til okkar til þess að velja fyrir sig bækur og nemendur 

Laugalækjarskóla sem þekktu okkur betur.  

Frá einum nemanda í Hlíðaskóla fengum við fyrirspurn um af hverju við værum ekki 

með neitt eftir Arnald Indriðason, bókavalið væri ekki nógu spennandi því við værum 

eingöngu að bjóða upp á bækur fyrir „börn og kellingar“. Við töldum okkur einmitt ekki 

þurfa að kynna þann glæpasagnahöfund fyrir unglingum og þessi athugasemd studdi 

þá skoðun fyllilega. 

Það vakti athygli okkar að nokkrum þótti verkefnið áhugavert þó svo að það hefði 

ekki vakið áhuga þeirra á neinni af bókunum. Þetta gefur vísbendingu um að 

nemendur geti verið móttækilegir fyrir kynningu sem þessari þó svo að engin 

bókanna henti þeirra áhugasviði. Einnig var ánægjulegt að sjá hversu mikinn áhuga 

nemendur sýndu á upplestrinum sjálfum. Undantekningarlaust þurfti lítið eða ekkert 

að biðja nemendur um að gefa hljóð, þeir héldu athyglinni allan tímann sem sést best 

á því að bækur voru valdar jafnt, hvar sem þær voru í upplestrarröð. 

Þegar nemendur voru spurðir út í verkefnið sjálft kom enn fram munur á milli skóla. 

Aðeins 5% nemenda í Laugalækjarskóla þótti verkefnið „leiðinlegt“ (4 nemendur), 

95% þótti það „áhugavert“ eða „allt í lagi“ (72 nemendur). Þessar niðurstöður teljum 

við gefa enn frekari vísbendingar um hversu miklu máli skiptir það traust sem 

myndast á milli kennara og nemenda. 

Líklega er nauðsynlegt að taka niðurstöðum um fjölda bóka í jólapökkum nemenda 

með fyrirvara. Það er möguleiki að gjörbreytt efnahagsástand á Íslandi hafi gert það 

að verkum að bækur hafi frekar ratað í jólapakkana en dýrari gjafir fyrri ára. Einnig 

hafði verið mikill áróður fyrir því að „velja íslenskt“ í jólapakkana og líkast til hafa 

margir svarað því kalli. Þetta eru þó ánægjulegar niðurstöður, sérstaklega þær að 

flestir þeirra nemenda sem fengu bækur í jólagjöf lásu þær líka. Það segir okkur að 

nemendur eru opnir fyrir bókagjöfum og lesa þær bækur sem eru komnar á 

skrifborðið. 

Kennarar geta nýtt sér markvisst þær niðurstöður að nemendur styðjist helst við 

meðmæli vina og/eða bókarkápuna til að velja sér bækur til tómstundalestrar til að 

vekja áhuga þeirra á nýju efni. Ekki veitir af því að sýna nemendum fram á að 
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bókarkápan þarf ekki að gefa þá mynd af innihaldi bókarinnar sem nemendur búast 

við eða eins og einn nemandi í Laugalækjarskóla orðaði það svo skemmtilega: „Þetta 

[verkefni] kenndi mér að maður á ekki að dæma bókina eftir kápunni“.  

Notkunarmöguleikar Bókabeitunnar 
Notkunarmöguleikarnir eru margir og misjafnir. Fjölmargar hugmyndir runnu í 

gegnum kollinn á okkur við framkvæmd kynningarinnar og koma nokkrar þeirra hér á 

eftir. Vissulega er æskilegt að svona kynning sé nýtt til þess að nemendur velji sér 

heila bók til lestrar, ekki eingöngu sýnishorn úr bók, en þar sem aðgangur okkar að 

nemendum var takmarkaður náði verkefnið ekki lengra að þessu sinni. Við teljum 

hentugast að beitan sé lögð fyrir eins og lýst hefur verið, að nemendur velji sér 

sýnishorn, íhugi það sem þar kemur fram og velti fyrir sér spurningum svipuðum og 

þeim sem fram koma í fyrirmælunum (viðhengi 11). Með því fær nemandi tækifæri til 

að mynda sér skoðun á bókinni sem er líklega önnur en sú sem hann hefði fengið við 

að skoða kápuna, nafn höfundar og að lesa aftan á bókina. Við teljum svo eðlilegt 

framhald að nemandinn lesi bókina og meti hvernig íhugun hans á sýnishorninu 

stemmdi við bókina og hvernig bókin stóðst þær væntingar sem sýnishornið vakti. 

Það gæti orðið að skemmtilegu umræðu- og/eða ritunarverkefni.  

Það hefur komið fram að nemendur nota kápuna mikið við val á bókum. Það væri 

fróðlegt að stilla upp bókakápunum eftir að sýnishornin hafa verið kynnt og vera þá 

búinn að fjarlægja titil bókar. Láta síðan nemendur para saman sýnishorn og kápu. 

Bókabeitan er hentug til samþættingar við önnur fög. Í samfélagsfræði væri hægt að 

kynna bækur frá ólíkum menningarsamfélögum til að auka skilning nemenda á þeim 

og kynna þeim áðurnefndan fjölbreytileika mannlífs og samfélaga. Þar má nefna 

bækur eins og Flugdrekahlauparann eftir Khaled Hosseini og Saffraneldhúsið eftir 

Yasmin Crowther. Samfélagsfræðin tekur einnig á fyrri öldum og til eru mjög 

vandaðar og góðar íslenskar barnabækur og unglingabækur sem gerast „í gamla 

daga“ og ætla mætti að nútímabörn hefðu ekki síður gaman af en kennslubókunum. 

Má þar sem dæmi nefna bækurnar um Sossu eftir Magneu frá Kleifum og Korku sögu 

eftir Vilborgu Davíðsdóttur. 

Eins og áður hefur verið bent á er hægt að tengja Bókabeituna öðrum fögum en auk 

þess er auðvelt að láta það ná yfir ólíka þætti íslenskukennslunnar eins og framsögn, 

áheyrn og ritun. Við notuðum bæði ritunar- og framsagnarþáttinn til að mæla 

afrakstur vinnunnar með sýnishornin. Framsagnarverkefni lögðum við eingöngu fyrir 

nemendur í Laugalækjarskóla. Þar settum við þá nemendur saman í hópa sem höfðu 

valið sér sama sýnishorn. Hver hópur átti að ræða sín á milli niðurstöður úr 

ritunarverkefninu, sammælast um þær helstu og kynna svo sameiginlegar 
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niðurstöður fyrir bekknum. Þetta tókst ágætlega, sérstaklega umræðuhlutinn þar sem 

nemendur innan hvers hóps höfðu oft mjög ólíkar hugmyndir um það sýnishorn sem 

þeir höfðu til umfjöllunar. Hópavinnu af þessu tagi teljum við geta aukið áhugann fyrir 

viðkomandi bók, ekki er ólíklegt að nemendur séu spenntari fyrir því að lesa bókina 

og komast að því hver innan hópsins hafði réttast fyrir sér um söguþráð og efnivið 

bókarinnar. 

Þær niðurstöður að nemendur velji sér helst bók eftir meðmælum vina er upplagt að 

nýta í skólastofunni, eða skólanum öllum. Þar liggur beinast við að nemendur kynni 

sínar uppáhaldsbækur fyrir bekkjarfélögunum og þannig má safna saman 

vinsældalista bekkjarins. Einnig má gera úr þessu samstarfsverkefni og láta eldri 

nemendur vera með bókakynningar fyrir nemendur einum til þremur bekkjum yngri en 

þeir sjálfir og kynna þá fyrir þeim sínar uppáhaldsbækur. 

Að sjálfsögðu er svo ekkert því til fyrirstöðu að nota Bókabeituna til að kynna 

bókmenntir á öðrum tungumálum. 

Við teljum að hentugt sé að hefja notkun Bókabeitunnar strax á miðstigi eða um leið 

og nemendur geta farið að lesa heilar skáldsögur upp á eigin spýtur. Þetta mætti svo 

gera á tveggja mánaða fresti og kynna þannig ýmsar gerðir bókmennta fyrir 

nemendum. Á miðstiginu missa flestir nemendur bókasafnstíma úr stundatöflu og því 

er enn meiri þörf á að umsjónar- eða íslenskukennari taki á sig það hlutverk að halda 

bókum að nemendum. Á yngri stigum er hægt að nota nestistímann til að lesa 

sýnishorn og jafnvel lesa nokkur eftir sama höfund í einum nestistíma. Þetta gæti 

verið vikuverkefni sem endar á bókasafninu þar sem nemendur fá aðstoð kennara og 

bókasafnskennara til að skoða úrvalið og sækja sér það sem kveikir áhugann. Það 

hefur verið bent á að barna- og unglingabókmenntir séu vannýttur kostur við kennslu 

barna og ungmenna og Þuríður Jóhannsdóttir telur: „...að löngu sé kominn tími til að 

við viðurkennum barna- og unglingabókmenntir sem hluta af menningu barna og 

unglinga sem okkur ber að taka alvarlega“ 52. Sama viðhorf kom fram á ráðstefnunni 

Bókaormaeldi sem haldin var í Gerðubergi 21. mars 2009, en þar voru flestir 

sammála um að tími væri kominn til að barna- og unglingabækur yrðu viðurkenndar 

sem „alvöru“ bókmenntir. Nauðsynlegt er að ná til barnanna áður en tómstundalestur 

hreinlega „dettur úr tísku“ og halda þeim við efnið alla grunnskólagönguna.  

                                            
52 Þuríður Jóhannsdóttir. 1993. 
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Köttur úti í mýri.... 
Úr niðurstöðum verkefnisins lásum við að ekki ætti að reynast flókið eða tímafrekt að 

vekja áhuga nemenda á skáldsögum til tómstundalestrar. Í öllum þeim bekkjum sem 

tóku þátt í kynningunni urðum við varar við mikinn áhuga nemenda og eins og áður 

sagði höfðu flestir áhuga á einhverri bókanna að kynningu lokinni. Í raun voru 

viðtökurnar betri en við þorðum að vona í upphafi, þar sem flestum heimildum ber 

saman um að nemendur á þessum aldri hafi almennt ekki mikinn áhuga á lestri 

bókmennta. Niðurstöðurnar hljóta að vita á gott þar sem ekki voru kynntar nema 6 

bækur af þeim mikla fjölda íslenskra gæðabóka sem öll börn hafa greiðan aðgang að 

á skóla- og almenningssöfnum. Það ætti því að vera nóg úrval til frekari kynninga og 

hægt að ná til enn fleiri lesenda í þessum hópi. 

Ekki er vanþörf á að halda bókum að blessuðum börnunum þar sem fram kom á 

áðurnefndri ráðstefnu um bókaormaeldi að íslenskir grunnskólanemendur virðast 

vera að dragast aftur úr flestum nágrannalöndum sínum í lestrarfærni. Þetta sést 

meðal annars á niðurstöðum úr PISA og PIRLS rannsóknum ásamt því að íslenskar 

rannsóknir undanfarinna ára sýna að börn og unglingar lesa sífellt minna ár hvert. 

Þar kom einnig fram að framhaldsskólakennarar eru farnir að fá til sín nýnema sem 

hafa ekki klárað eina einustu bók yfir ævina. Fyrirlesarar á ráðstefnunni voru allir 

sammála því að þetta kallar á aðgerðir, ekki seinna en strax. Við teljum hætt við því 

að þessi ungmenni muni ekki geta staðið undir þeim kröfum sem samfélagið gerir til 

læsis, hvorki menningarlæsis né þess læsis sem hverri manneskju er nauðsynlegt til 

að „lifa og starfa í nútímaþjóðfélagi“, eins og segir í Aðalnámskrá.  

Í okkar þjóðfélagi er áherslan á að rækta líkamann í forgrunni. Börn og fullorðnir fá 

verðlaunapeninga og bikara fyrir að hlaupa á eftir fótbolta, synda og standa á 

skíðum. Almennt finnst okkur viðhorf til bókmenntalesturs barna og unglinga frekar 

neikvætt, lestur er fyrir innipúka og letingja. Það ætti að vera ljóst eftir lestur þessarar 

ritgerðar hversu nauðsynlegt er að breyta þessu viðhorfi. Við þurfum að gera 

bókmenntalestur að viðurkenndri tómstundaiðkun sem á rétt á sér á eigin forsendum. 

Okkur finnst að lestur eigi ekki bara að nota sem undirleik við nestisát á skólatíma, 

eitthvað til að grípa í þegar ekkert skárra gefst eða aðferð til að róa sig fyrir svefninn. 

Lestur er líkamsrækt hugans og að okkar mati ætti ræktun hugans að vera jafn rétthá 

ræktun líkamans.  

Bókmenntauppeldið fer að sjálfsögðu ekki eingöngu fram í skólanum, heimilið ber þar 

einnig ábyrgð og í raun samfélagið allt, þó það falli ekki innan ramma þessarar 

ritgerðar að fara út í þá sálma. Skólinn er líklega eini staðurinn þar sem hægt er að 
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ná til allra barna og unglinga og óneitanlega eru fáir í jafn góðri stöðu og 

íslenskukennararnir þegar að því kemur að ýta nemendum í rétta átt. Um leið finnst 

okkur það verða sjálfsögð krafa til íslenskukennara að þeir lesi oft og mikið – að þeir 

sinni eigin tómstundalestri af kappi og elju og séu þannig nemendum sínum góð 

fyrirmynd.  

Bókabeitan er einföld í sniðum, tekur lítinn tíma og eftirvinnslan getur verið jafnmikil 

eða lítil og hentar hverju sinni. Það hefur verið bent á að ekki sé nauðsynlegt að 

vinna með eða úr öllum lesnum bókum53. Aðalatriðið er að fá nemendur til að lesa og 

njóta góðrar bókar og þá er mikilvægt að finna bækur sem henta hverjum nemanda. 

Ef það á að vinna með ritunarþáttinn er hægt að hafa hann með en það má líka stilla 

verkefninu upp sem einfaldri kynningu, til dæmis á jólabókum, til að undirbúa 

sumarlestur nemenda eða til að kynna efni sem tengist öðrum fögum. Grunnþátturinn 

er að koma nemendum á sporið í lestri bókmennta, gefa þeim örlitla innsýn í þann 

fjársjóð sem liggur þarna úti og vekja nægilega forvitni til að þeir komi sér sjálfir af 

stað í ævintýraleitina. Hvort nemandi kýs að hefja ferðina á Gæsahúð eða Halldóri 

Laxness skiptir ekki öllu máli ef okkur tekst að fá hann til að stíga fyrstu skrefin. 

 

                                            
53 Ragnheiður Gestsdóttir. 2005. 
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