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Útdráttur 

Ritgerðin sem á eftir kemur skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum var reynt að svara 

rannsóknarspurningunni með eigindlegum viðtölum við tvo misreynslumikla íslenskukennara 

á unglingastigi. Niðurstaðan varð sú að þeir töldu Aðalnámskrá helst til of opna í markmiðum 

sínum en annars er það að miklu leyti á valdi hvers kennara hvaða kennsluhætti hann notar og 

gera viðmælendur sitt besta til að nemendur standist markmið Aðalnámskrár. Jafnframt töldu 

þeir að lesskilningi og lestrargetu nemenda hefði farið aftur á síðustu árum og það setti þeim 

skorður við val á bókmenntum í kennslu. Seinni hlutinn er kennslufræðilegur. Þar eru kynntar 

kennsluaðferðir, þrjár nútímabækur til kennslu, kennsluhugmyndir og að lokum eru tillögur 

að fjölbreyttu námsmati.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er sex eininga lokaverkefni höfunda til B.Ed. prófs við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Okkar helstu áhrifavaldar að ákvörðun um efni ritgerðar voru námskeiðin 

Bókmenntafræði og kennsla og Nútímabókmenntir. Þar sáum við hvað góð kennsla er 

mikilvæg til að vekja áhuga á fjölbreyttum tegundum bókmennta og í framhaldi vöknuðu 

spurningar varðandi stöðu bókmenntakennslu í grunnskólum landsins. Umsjónarmaður 

þessara námskeiða var Kristján Jóhann Jónsson dósent í íslenskum bókmenntum sem kenndi 

okkur að rýna í texta og lesa á bak við línurnar. Þegar kom að því að velja leiðsögukennara 

kom enginn annar til greina og viljum við þakka honum kærlega fyrir góðan yfirlestur og 

ómælda aðstoð við gerð þessarar B.Ed. ritgerðar.   
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Eftir að við sóttum námskeiðið, Nútímabókmenntir á íslenskukjörsviði kennaradeildar á 

Menntavísindasviði HÍ, fórum við að velta fyrir okkur hvernig kennsla bókmennta færi fram í 

grunnskólum. Á fimmtu önn fórum við á vettvang að kenna íslensku á unglingastigi og 

ákváðum að nota tækifærið til að kynna okkur málin betur. Það kom á óvart að þar voru 

kenndar sömu bókmenntir og okkur voru kenndar fyrir um það bil 15-20 árum. Við 

framkvæmdum litla rannsókn í formi spurningalista til að kanna áhuga nemenda á þeim 

bókum sem eru í kennslu og báðum um þeirra skoðanir á því hvernig mætti vekja meiri áhuga 

á lestri bókmennta. Svörin voru á þá leið að flestum þætti leiðinlegt að lesa og að 

bókmenntirnar næðu ekki til þeirra. Þeir vildu fjölbreyttara val, til dæmis teiknimyndasögur, 

bílabækur og ævisögur frægra einstaklinga. Eitthvað sem höfðaði til áhugasviðs hvers og 

eins. 

   Þar sem við höfum mikinn áhuga á bókmenntum og höfðum lesið margar frábærar 

íslenskar bækur, bæði nýjar og gamlar, þá skildum við ekki hvers vegna bókmenntir væru 

ekki endurnýjaðar oftar. Okkur lék forvitni á að kafa dýpra og reyna að komast að ástæðunum 

sem lægju að baki ákvörðunum kennara um bækur til kennslu og hvort kennsla væri í 

samræmi við Aðalnámskrá. Við völdum að taka eigindleg viðtöl við tvo fagstjóra í íslensku á 

grunnskólastigi til að kanna hvort notaðir væru fjölbreyttir kennsluhættir, hvort að hröð eða 

hæg endurnýjun væri á kennslubókum, hvort munur væri á því hvernig nútímabókmenntir 

væru kenndar eða fornbókmenntir. Að sjálfsögðu endurspegla svör viðmælenda ekki að öllu 

leyti það starf sem í gangi er í grunnskólum landsins.  

En það er ekki gott að gagnrýna án þess að hafa hugmyndir að úrlausnum og því 

ákváðum við að finna þrjár íslenskar nútímaskáldsögur sem okkur fannst að gætu hleypt nýju 

blóði í bókmenntakennslu. Að okkar mati  bjóða þær upp á fjölbreyttar leiðir til kennslu og 

náms þar sem þær tengja saman ólíka tíma og innihaldið er myndrænt og ævintýralegt.  

Með tölvu- og sjónvarpsvæðingunni er hætta á að yndislestur mæti afgangi og því 

þurfum við að hafa okkur öll við að efla áhuga ungmenna því eins og segir í málshættinum:  

„góð bók er gulli betri“. 
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1  Rannsóknarspurning 

Hvernig samræmist bókmenntakennsla í grunnskóla markmiðum Aðalnámskrár? 

 

1.1. Markmið 

Ákveðið var að taka eigindleg viðtöl við tvo íslenskukennara með það að markmiði að fá 

innsýn annars vegar inn í heim kennara með áratuga reynslu og hins vegar kennara sem er 

tiltölulega nýútskrifaður. Hvaða vonir og væntingar hafa þeir haft að leiðarljósi? Eru þeir að 

kenna sama námsefni, eru kennsluaðferðir svipaðar eða ólíkar, eru áherslurnar þær sömu eða 

skilur eitthvað að? Er samræmi á milli bókmenntakennslu þeirra og Aðalnámskrár 

grunnskóla?  

 

1.2 Tilgáta 

Tilfinning höfunda hefur verið sú að bókmenntakennsla á unglingastigi sé stöðnuð. Fjöldinn 

allur af bókum eftir íslenska rithöfunda kemur út á ári hverju en þær virðast ekki skila sér 

sem skyldi inn í skólana. Hvers vegna eru nútímabókmenntir í kennslu, tíu til tuttugu ára 

gamlar? Þar sem höfundar eru báðir að ljúka námi á Menntavísindasviði HÍ með íslensku sem 

aðalkjörsvið fannst þeim tilvalið að komast til botns í því hvort að hugmyndir þeirra væru 

réttar og hvaða ástæður lægju að baki ákvörðunum um það hvaða bókmenntir eru kenndar. 

Fara ákvarðanir eftir Aðalnámskrá, skólanámskrá eða er það algerlega í höndum kennara? 

 

1.3  Áætluð niðurstaða 

Út frá reynslu af vettvangsnámi í grunnskólum, grunar höfunda þessarar ritgerðar að lítil 

endurnýjun eigi sér stað í vali á bókmenntum til íslenskukennslu. Þeir telja að sömu bækur 

séu kenndar svo árum skipti og hugsanlega af gömlum vana og vegna þæginda, jafnframt að 

kennsluhættir séu einhæfir og lítið sé um óhefðbundnar aðferðir. 

 

2  Aðalnámskrá grunnskóla  

 Aðalnámskrá setur upp áfangamarkmið sem nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér í 

sambandi við lestur og bókmenntir þegar þeir klára síðasta ár grunnskólans. Gerðar eru kröfur 

um það að nemendur eigi að hafa kynnt sér ákveðnar tegundir bókmennta, fornsögur, 

nútímabókmenntir, þjóðsögur, goðsögur, ævintýri, ljóð og leikrit. Áfangamarkmiðin vekja 

upp ýmsar spurningar. Er það í höndum kennara að velja hvaða bókmenntir eru lesnar og 

hvaða höfundar valdir? Hvað er til dæmis átt við með orðalaginu; nýjar íslenskar 
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bókmenntir? Eru það bækur gefnar út eftir árið 1900, 1950 eða kannski 2000? Skiptir máli 

hvort nútímabókmenntir eru endurnýjaðar í kennslu eða er það val hvers kennara hversu oft 

hann skiptir út bókum? Er það einnig val kennara hvaða markmið hann setur sér með hverri 

bók? 

Samkvæmt áfangamarkmiðum Aðalnámskrá grunnskóla-íslenska 2007 eiga nemendur  

við lok 10. bekkjar að:  

 
o skilja mikilvægi þess að geta lesið sér til gagns og ánægju 
o geta lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi 
o kunna mismunandi lestraraðferðir og geta beitt hraðlestrartækni 
o geta greint aðalatriði og aukaatriði í texta 
o þekkja margvíslegar textategundir og helstu einkenni þeirra 
o geta unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum 
o geta aflað sér heimilda, til dæmis á bókasafni, í dagblöðum, tímaritum og á Netinu 
o geta lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og fjölmiðlaefnis og tekið 
o gagnrýna afstöðu til þess 
o hafa lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir svo sem 

skáldsögur, leikrit, þjóðsögur, goðsögur og ljóð 
o geta gert grein fyrir áhrifum bókmennta og tilfinningum sem þær vekja 
o vera læs á myndmál, algengustu tákn og líkingar 
o geta beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og 

sögusviði 
o geta notað algeng hugtök úr bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið 
o hafa lært valin ljóð og fjallað um ýmiss konar kveðskap 
o þekkja til íslenskra bókmennta að fornu og nýju, hafa lesið Íslendingasögu og úr 

verkum nokkurra höfuðskálda 
o hafa kynnst öðrum menningarheimum og til dæmis lesið texta frá 
o heimalöndum samnemenda sem eru ekki af íslenskum uppruna 

                                                (Aðalnámskrá grunnskóla- íslenska.1997:18). 
 

 Höfundar velta fyrir sér hvort markmiðssetningin sé helst til of opin, annars vegar 

hvort ekki þyrfti að útskýra nánar hvenær æskilegt væri að skipta út bókum og hins vegar að 

valdar séu bækur með heimspekileg, siðferðileg og samfélagsleg málefni í huga. Samfélagið 

breytist ört og birtist oft í þeim bókum sem gefnar eru út á hverju ári. Er ekki vert að spyrja 

hvort nýlega útgefnar bækur höfði betur til nemendahópsins og veki frekar áhuga þeirra 

heldur en 20 ára gamlar bækur? Hægt væri að svara þessari spurningu með því að nemendur 

læri um mikilvæg tímabil í sögu Íslands eða málefni sem hafa brunnið á íslensku þjóðinni á 

ákveðnum tíma. En hvers vegna eru þá ekki skoðaðar nýlega útgefnar bækur sem fjalla um 

Ísland og Íslendinga fyrr á tímum?  
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 Höfundar vonast til þess að fá svör við þessum spurningum ásamt öðrum og í næsta 

kafla verða aðalniðurstöður úr viðtölum við tvo íslenskukennara kynntar. Hverjar skyldu  

þeirra vonir og væntingar vera varðandi bókmenntakennslu í dag?  

 

3  Eigindleg viðtöl 

Tekin voru viðtöl við tvo íslenskukennara á unglingastigi með mismikla reynslu og hvorn úr 

sínu bæjarfélagi. Annars vegar er íslenskukennari sem hefur starfað í sama grunnskóla í 

Hafnarfirði í tæplega 30 ár og hins vegar tiltölulega nýútskrifaður íslenskukennari í Kópavogi 

með tveggja ára starfsreynslu. Höfundar höfðu áhuga á að komast að því hvernig 

bókmenntakennslu á unglingastigi væri háttað í grunnskólum og hver væri sýn þessara 

kennara á bókmenntakennslu og möguleika hennar.  

 

3.1  Aðferðafræði 

„Viðtöl í eigindlegum rannsóknum auka skilning á merkingunni á bak við athafnir fólks.Í 
viðtölunum er spurt hvers vegna fólk gerir hlutina eins og raun ber vitni, hvernig fólk upplifir 
aðstæðurnar, hvað því finnst mikilvægt eða hvernig það skilgreinir og skilur ástandið. 
Viðtölum er oft skipt í þrennt: Opin viðtöl, hálfopin eða hálfskipulögð viðtöl og lokuð viðtöl. 
Yfirleitt er í upphafi notaður eins konar viðtalsrammi sem er ekki í mjög föstum skorðum 
heldur er gengið út frá þemum eða efnisþáttum. Gert er ráð fyrir töluverðu frelsi bæði þess 
sem tekur viðtalið og einnig viðmælandans til að hafa áhrif á það sem talað er um“  

 (Jóhanna Einarsdóttir. 2009: 8-9). 
 
Framkvæmd voru hálfskipulögð viðtöl þar sem reynt var að nota opnar spurningar. Viðtölin 

voru hljóðrituð með tölvu og hljóðnema og síðan afrituð. Reynt var  að fylgja svörum vel 

eftir án þess að höfundar virtust ýtnir og notaðar voru leiðandi spurningar í sumum tilfellum 

en ekki í öðrum til að fá sem ítarlegastar og nákvæmastar upplýsingar. Markmiðið var þó 

fyrst og fremst að ná fram sjónarhorni viðmælenda. Með þessum hætti voru svör fengin frá 

þeim sem geta gefið mestar upplýsingar um það sem rannsakað er (McMillan. 2008:273). 

Viðtölin voru tekin á vinnustöðum í báðum tilvikum. Í viðtali A var setið inni í 

íslenskukennslustofunni þar sem viðmælandi sat við kennaraborð sitt í horni skólastofunnar 

uppi við glugga. Spyrjendur sátu við hlið borðsins og viðmælandi svaraði samviskusamlega 

þeim spurningum er fyrir hann voru lagðar. Í viðtali B var setið inni á skrifstofu 

aðstoðarskólastjóra þar sem viðmælandi sat við skrifborð og sneri baki í glugga. Spyrjendur 

sátu í stólum á móti skrifborðinu, drukku kaffi og borðuðu súkkulaði með.  

Stemningin var í báðum tilfellum þægileg og virtist viðmælendum líða vel meðan á 

viðtölum stóð sem er nauðsynlegt til að traust myndist milli þátttakenda og að viðmælendur 
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geti slakað á og treyst rannsakendum. Að taka viðtöl þar sem viðmælendur eru á heimavelli 

er mikilvægt því þar eru þeir öruggir og opna sig frekar (McMillan. 2008:272-273). 

 

3.2  Mat á ferli verkefnisins. Áreiðanleiki og trúverðugleiki  

Höfundar telja að spurningar hafi verið nokkuð góðar og mátulega leiðandi. Ákveðið var að 

undirbúa spurningar en einnig var unnið út frá sveigjanlegum ramma. Markmiðið var að 

njörva ekki viðmælendur niður heldur leyfa þeim að hafa áhrif. Láta viðtalið flæða svolítið og 

þróast eftir stemningu. Þó ekki án markmiðs þar sem spurningar voru innan þess ramma sem 

ætlaður var til að komast að niðurstöðum. Spurningar voru nokkuð djúpar og leiddu svörin í 

þá átt að viðmælendur þurftu að ígrunda eigin sýn og spyrja sig spurninga um eigin 

kennsluhætti og bókmenntakennslu. Höfundar eru þeirrar skoðunar að spurningar hafi verið 

hnitmiðaðar þar sem þeir vissu hvað þeir vildu vita auk þess sem þeir þekktu lítillega til 

viðmælenda.  

Ef til vill hefur það áhrif á áreiðanleika rannsóknarinnar að ekki gafst tækifæri til að 

endurtaka viðtölin á öðrum tíma dags eða í annað skipti. Það hefði að öllum líkindum verið 

betra en miðað við skýr svör og þægilegt andrúmsloft þá komust vonandi bæði spurningar og 

svör vel til skila. Viðtölin voru tekin upp og það eykur áreiðanleikann því þá fer ekki á milli 

mála hvað er sagt og í hvaða samhengi (McMillan. 2008:296-298). 

Hægt er að meta trúverðugleika að nokkru leyti út frá þemum sem myndast í viðtölum 

og ýta þemun einnig undir trúlegar og traustvekjandi niðurstöður (McMillan. 2008:295-296). 

Varðandi trúverðugleika þá er það mat höfunda að viðmælendur  hafi að öllum líkindum sagt 

satt og rétt frá þar sem fengnar voru upplýsingar um reynslu þeirra.  

 

3.3  Viðmælandi A 

Viðmælandi er fagstjóri í íslensku í grunnskóla í Kópavogi og kennir íslensku á unglingastigi. 

Hann kemur úr sveit, er 29 ára gamall og hefur starfað í um tvö ár við íslenskukennslu í sama 

skóla. Hann hefur alltaf haft áhuga á íslensku máli og talaði að eigin sögn ýkta íslensku allt 

frá upphafi en segist hafa mildast á síðustu árum eða síðan hann flutti til Reykjavíkur. Hann 

hefur fengið skjótan frama í skólakerfinu því hann hóf ferilinn sem fagstjóri strax eftir útskrift 

sem kennari. Sem fagstjóri íslensku ber hann ábyrgð á góðri samfellu í íslenskunámi barna 

frá 6 ára bekk og upp úr. 
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3.4  Þemu viðtal A 

Þemun sem höfundar fundu voru: sýn á íslenskukennslu, aðferðir í bókmenntakennslu, 

bókmenntaáhugi nemenda og kennsluaðferðir. Þemun mynduðust þannig að viðmælandi  

nefndi oftast þessa þætti í viðtalinu sem svar við  spurningum. Þó að spurningar  væru ekki 

markvisst í þessari röð þá settu höfundar svörin upp eftir sínu skipulagi. Viðtalið gekk út á að 

komast að því hvernig viðmælandi teldi að ástatt væri með bókmenntakennslu. Þessi þemu 

voru þau sem komu oftast fyrir í svörum viðmælanda og voru kjarninn í viðtalinu við hann.  

Þess má geta að beinar tilvísanir koma fyrir á nokkrum stöðum hér fyrir neðan og eru 

þær teknar beint upp úr viðtalinu sjálfu og merktar með blaðsíðutali og línum. Hægt er að 

nálgast viðtölin í viðauka ritgerðarinnar. 

 

3.4.1  Sýn á íslenskukennslu 

Viðmælanda A finnst of mikið gert úr málfræði og stafsetningu á kostnað annarra þátta 

íslenskukennslunnar. Einnig að lesskilningur miðist of mikið við samræmd próf sem eru að 

mati viðmælanda of veigamikill þáttur í mati á kunnáttu nemenda en að það sé sem betur fer 

á undanhaldi. Hann segist miða alla sína kennslu við það sem hann vilji sjálfur gera en þó 

með tilliti til námskrár. 

Viðmælandi segist leggja meiri áherslu á bókmenntakennslu heldur en hann telji 

almennt vera gert og reynir þá að blanda saman fleiri þáttum kennslunnar og mismunandi 

tegundum af bókmenntum eins og smásögum, kjörbókum og skyldulesningu. Hann telur 

mikilvægt að fá nemendur til að lesa í stað þess að þeir séu bara í myndbandaglápi og tölvum 

því að hann er hræddur um að lesturinn deyi út. Því er nauðsynlegt að halda bókmenntalestri 

lifandi í kennslu. „V: Það má ekki gleyma eins og smásögum og öðrum tegundum af 

bókmenntum heldur en bara að lesa bók, bara að reyna að fá krakkana til að lesa það er svo 

mikilvægt þegar þau eru bara í vídeó og tölvu, maður verður að passa að þetta deyi ekki út, 

þetta með að lesa“ (bls.53. L.16-19). 

 

3.4.2  Aðferðir í bókmenntakennslu 

Viðmælanda finnst bókmenntakennslu næg virðing sýnd í Aðalnámskrá þar sem passað er 

upp á  að lesnar séu fjölbreyttar tegundir bókmennta á mismunandi stigum. Þó telur hann 

meiri áherslu vera á fornbókmenntir, smásögur, þjóðsögur og goðsögur heldur en 

nútimabókmenntir. Aðspurður hvort hann telji jafnt vægi milli kennslu fornbókmennta og 

nútímabókmennta þá telur hann það vera misjafnt og að sumir kennarar kenni fornsögu í 8.-

10. bekk en aðrir bara í 9. bekk eða 10. bekk. Honum finnst mikilvægt að nemendur lesi sem 
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svarar einni Íslendingasögu alveg í 8., 9. og 10. bekk og síðan kjörbækur, smásögur og ljóð til 

að taka á öllum þáttum. 

En eftir hverju fer hann þegar hann velur bók til kennslu?  

„V: að hún sé skemmtileg og geti vakið áhuga og sé svona þokkalega vel skrifuð, á góðu máli 

fyrir þau að lesa. 

Sp: skiljanlegu eða auðgandi máli þá?  

V: já þannig að þau geti skilið, þetta má ekki vera einhver flækja þannig að þau gefast upp 

og missa áhugann, missa dampinn, þau verða að geta svona samsamað sig bókinni“ (bls.54. 

L. 4-8). 

Aðspurður að því hvort nýjar bækur sem koma inn á ýmsar siðferðilegar spurningar 

væru betri til umræðu en eldri bókmenntir sem eru fjær nemendum þá tók hann Djöflaeyjuna 

og Engla alheimsins sem dæmi. Hann telur nemendur læra margt um braggahverfið og þann 

tíma í samfélaginu og að það kveiki áhugann hjá nemendum. Hann segir Engla alheimsins 

hætta að vera nýja bók án þess þó að vera fornbók. Hún taki vel á geðsjúkdómum og það sé 

áhugavert fyrir nemendur að velta fyrir sér hvort geðveiki sé jafn mikið „tabú“ í dag eins og á 

þeim tíma sem bókin gerist. 

Viðmælandi gerir þó greinarmun á því hvort bókin komi inn á lífsleikni eða sé 

einungis bókmenntakennsla og telur að ekki þurfi að koma að öllu leyti til móts við allt í 

samfélaginu í bókmenntakennslu heldur sé það kostur bókarinnar ef eitthvert málefni sé tekið 

fyrir til umræðu. Litskrúðugir og fjölbreyttir karakterar í Djöflaeyjunni liti söguna og að hún 

sé efnislega góð. Hann telur nemendur hafa gott af því að kafa djúpt í textann og pæla svolítið 

í öðru en því sem þeir eiga að venjast. 

Aðspurður um það hvort hann vildi taka inn einhverja tiltekna bók í kennslu segist 

hann hafa tekið inn Djöflaeyjuna fyrir tveimur árum vegna þess hve frábær bókin sé og auk 

þess sem til er bíómynd úr henni sem sé mjög þægilegt. Einnig fjalli söguefnið um mjög 

mikilvægt tímabil í sögu Íslendinga og að bókin taki skemmtilega á þessu tímabili og opni 

marga möguleika. Einnig nái hún vel til nemenda.  

Varðandi breyttar áherslur framundan í fornbókmenntum segir hann: „Ég tek 

Gunnlaugssögu í áttunda, Laxdælu í níunda og Gísla í tíunda, gekk fínt í fyrra. 

Gunnlaugssaga, við vorum einmitt að klára hana núna og vorum að horfa á núna akkurat 

áðan, Ormstunga ástarsaga, leikritið sem var sjónvarpað með Benedikt Erlings og Halldóru 

Geirharðs sem er alveg brjálæðislega fyndið og skemmtilegt og þessi bók er svo þægilega 

stutt og létt en samt góð. Laxdæla í níunda er svolítið erfið fyrir suma en samt svona 

skemmtileg. Ég man að krökkunum í níunda bekk í fyrra fannst hún skemmtileg og svo kemur 



 13

Gísla saga og hún er ótrúlega löng og rosalega þung í vöfum þannig að ég var sérstaklega 

að hugsa um að skipta henni út fyrir Grettis sögu því að Grettis saga skiptist í fjóra hluta þar 

sem þú getur tekið hvorn hlut fyrir sig ekki svona samfellt eins og Gísla sögu sem þau lesa 

lengi, lengi, lengi, lengi, útlagi, útlagi, í felum, felum og svo lokabardagi og svo búið. Þú 

veist (V. gerir hrothljóð) svolítið svoleiðis. Í Grettis sögu er hann meira að slást og meiri 

draugagangur og það eru fjögur hámörk í henni, svona hápunktar og ótengdir svo að þess 

vegna gætum við lesið einn, tvo en ekki alla bókina, það er meira hægt að leika sér með 

hana“ (bls.56. L. 20-33). 

 

3.4.3  Bókmenntaáhugi nemenda 

Viðmælandi telur að áhugi nemenda fyrir bókmenntum hafi breyst mjög mikið síðustu 10-15 

ár og fari mjög niður á við. Krakkar hafi almennt miklu meiri áhuga á tölvum og 

myndböndum en bókum. Hann minnist þess að þegar hann var í 10. bekk í grunnskóla fyrir  

12 árum þá las hann mikið og flestir í kringum hann höfðu gaman af því að lesa. Á þeim tíma 

var lítið úrval af tölvuleikjum í boði en áhugi á tölvuleikjum hefur snaraukist á kostnað 

bókanna.  

Eftir að viðmælandi okkar hóf kennslu fyrir um tveimur árum þá hefur hann tekið eftir 

því hve erfitt er að fá nemendur til að lesa kjörbækur og sumir hafa aldrei áður lesið heila bók 

nema kannski Litlu gulu hænuna í sex ára bekk. Hann er hissa á því hve illa læsir nemendur 

eru og segir: „Þau bara kunnu ekki að lesa, þau eru bara ekki læs, megnið af krökkum á 

unglingastigi eru ekki læs, þau geta alveg lesið stafi skiljið þið en þau eru ekki læs eins og 

læsi þessi heildarmynd sem læsi kallast. Þau ná að stauta sig fram úr orðum og setningum jú 

en þau eru ekki læs, vita ekki hvað þau eru að lesa, skilja ekki, ná ekki og hafa engan áhuga 

en ég er að reyna að breyta og mér finnst það alveg hafa gengið ágætlega, ég hef náð að 

kveikja áhuga sumra í fyrra sem voru mjög spenntir núna“ (bls.57-58. L. 32-34 og L.1-4). 

Viðmælandi segir bækur Arnaldar Indriðasonar þægilegar fyrir unglinga til 

yndislesturs eða sem kjörbókalestur og að þeir séu mjög hrifnir af bókum hans. Söguefnið er 

spennandi, ekki of flókið og skrifað á mannamáli. Það höfði til nemenda og fæli þá ekki frá 

lestri bókanna. Þær séu vel skrifaðar og nógu einfaldar og nálægar nemendum í tíma til að 

þeir haldi þræði. Nemendur megi hreinlega ekki við dýpri pælingum til að halda út lestur 

bókanna til enda. Þessar spennubækur þjálfa þol nemenda og læsi þeirra og til langs tíma 

eykur það vonandi áhuga þeirra á að lesa meira og jafnframt fjölbreyttara efni. Einnig er 

mikilvægt að nemendur setji sig ekki í annarlegar stellingar þegar bækur eru lesnar heldur 
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njóti þess á meðan er. Á þann hátt virka bækur Arnaldar vonandi sem eins konar tálbeita til 

yndislesturs. 

Viðmælandi var sérstaklega ánægður með nemendur sína síðastliðið haust þegar þeir 

ætluðu að setja bækur Arnaldar á listann yfir jólagjafir því þá langaði að lesa meira eftir hann.  

Viðmælanda fannst það sýna að kjörbókalesturinn hefði haft jákvæð áhrif á nemendur.  

 

3.4.4  Kennsluaðferðir 

Aðspurður um það hvort fjölbreytnin sé jafnmikil í kennslu nútíma- og fornbókmennta þá 

segir hann: „ já ekkert síður í fornbókmenntunum það er náttúrulega oft þægilegra að vinna 

með þær af því að maður getur sett sig í spor einhvers gjörólíks og ólíkra aðstæðna, þú gætir 

náð þér í leikmuni eins og sjal eða lopavettlinga, þá ertu strax komin með eitthvað öðruvísi 

en glæpasaga sem gerist árið 2007,  það er bara það sama og hér og ekkert auðveldara að 

setja þig í þær aðstæður þó að það séu þínar aðstæður sem þú þekkir“ (bls. 55. L. 4-8). 

Honum finnst  kennsluaðferðir í bókmenntakennslu ekki hafa breyst mikið í samræmi 

við breytt samfélag. Hann telur að bókmenntakennsla gangi að mestu út á að lesa heima, lesa 

í tímum og spjalla en telur það mögulega leið að láta nemendur sækja sögur í „I-podinn“ sinn 

til að geta hlustað á einhvern góðan lesara lesa bókmenntir eins og t.d. Mýrina, á meðan 

unnið er með bókina, einhver verkefni eða lesið með í leiðinni. Viðmælandi veltir því jafnvel 

fyrir sér hvort kannski sé komið að því formi að nemendur hlusti og lesi samhliða í stað þess 

að lesa óstuddir. Að kannski ætti að reyna að kveikja spennu hjá nemendum með því að 

hlusta á söguna lesna af manni með góða rödd til dæmis Arnari Jónssyni leikara. Einhvern 

sem gaman er að hlusta á og auðveldar nemendum að ná söguþræði. Nemendur eiga það til 

að lesa jafnvel sömu línuna fimm sinnum og eru 20 mínútur að komast í gegnum eina 

blaðsíðu. Viðmælandi telur þó að með þessum hætti væri ekki verið að stuðla að læsi 

nemenda og að það gæti frekar skapað ákveðna stöðnun.  

Hann telur að gæta þurfi að því að tölvuvæðingin aftri ekki lestrargetu nemenda. Ef 

við förum að nota tölvur og netmiðla í skólanum þá er hættara við því að nemendur gefist upp 

á að reyna að lesa bókmenntir af pappír. Þar af leiðandi sér viðmælandi ekki ástæðu til að 

nota mikla tækni í kennslu, hann noti skjávarpa einstaka sinnum en annars bara gömlu góðu 

töfluna og samtöl við nemendur. 

Spurður að því hvers konar kennsluaðferðir hann telji að nái best til nemenda í 

bókmenntakennslu þá telur hann spjall á persónulegu nótunum, með einstaka glærum, duga 

best, til dæmis í Gísla sögu Súrssonar. Stundum lesa allir saman og glósa síðan og stundum 

fer hann í gegnum kaflann á mæltu nútímamáli til að betri skilningar á efninu náist og síðan 
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er umræða. Þá spyrja nemendur spurninga og segja sína skoðun og frá sinni upplifun. Hann 

telur að þessi aðferð virki eins og bókaklúbbur þar sem fólk hittist til að spjalla um sömu 

bókina og segja sína skoðun og taki þátt í umræðum: „Þá eru þau að spyrja og eru að segja 

sína skoðun og upplifun og svona. Þau lesa, þau skilja svo ræðum við hlutina, ég held að það 

sé langbest með bókmenntir að tala um þær svona eins og þegar fólk er að hittast í 

bókaklúbb, það er ákveðin ástæða fyrir að fólk hefur áhuga á svona” (bls. 59. L. 12-15). 

Þegar spurt var hvort meira væri unnið með fornbókmenntir heldur en 

nútímabókmenntir þá telur hann að það sé auðvelt að detta í þá gryfju. Í nútímabókmenntum 

væri látið duga að lesa og skrifa ritgerð án þess að einblína sérstaklega á efni og innihald. 

Þetta væri gert fremur til að þjálfa ritun og fá nemendur til að lesa sem áhugalestur. Í  

Djöflaeyjunni og Englum alheimsins, sem eru hluti af skyldulesningu, þá hefur viðmælandi 

látið nemendur lesa ákveðinn kafla heima og koma síðan með miða í skólann. Á honum er 

orð sem þeim þykir áhugavert og þau vilja vita meira um eins og til dæmis braggi, persóna, 

geðveiki eða annað. Í fyrra komu spurningar eins og: hvernig er Kleppur í dag, hvernig virka 

geðlyf, hvað er geðklofi? Spurningarnar leiddu síðan til umræðna um aðstöðu geðsjúklinga. 

Þessar spurningar stuðla að umræðum um söguefnið. Nemendur setja sig einnig í spor 

sögupersónanna og gera líkön af bröggum og fleira. Þannig er það ólíkt kjörbókaverkefnum. Í 

kjörbók er aðallega verið að kenna þeim að lesa til gagns og gamans og til að virkja ritun í 

gegnum ritgerðarvinnu sem styrkir og bætir læsi þeirra.  

 

3.5 Viðmælandi B 

Viðmælandi B er 56 ára, kennari að mennt og er að kenna sitt 28 starfsár við grunnskóla í 

Hafnarfirði. Hann er fagstjóri í íslensku og kennir íslensku á unglingastigi. Hann hefur fengist 

við ýmislegt annað samhliða kennslu, til dæmis námsgagnagerð og var lengi í stjórn Samtaka 

móðurmálskennara og í ýmsum nefndum á þeirra vegum, meðal annars tengill við norrænt 

samstarf. 

 

3.6  Þemu viðtal B 

Eins og í viðtali A þá mynduðust þemun eftir því hvar áherslan hjá viðmælandanum var. Í 

viðtali B voru þrjú aðalþemu: Sýn á íslenskukennslu, kennsluaðferðir og val á bókum.  

 

3.6.1  Sýn á íslenskukennslu 

Aðspurður um stefnu og sýn á kennslu segist viðmælandi okkar vilja hafa kennsluna sem 

fjölbreyttasta og vill gjarnan samþætta hana við aðrar námsgreinar. Hann telur að bókmenntir 
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sem fjalla um málefni eftir árið 1900 hafi meira vægi en fornbókmenntir þó að 

fornbókmenntum séu gerð góð skil. Hann telur að vinna í grunnskólum sé mikil og að þar sé 

ekki stöðnun heldur nútímaleg nálgun í kennslu. Hann segist halda að margir fullorðnir hafi 

þá sýn að grunnskólinn sé eins og hann var þegar þeir voru í skóla en sú sé ekki raunin.  

 Viðmælandi telur Aðalnámskrá grunnskólanna vera mjög opna varðandi 

bókmenntakennslu og að þar sé lögð áhersla á fornan texta og nútímatexta, framsögn, 

leikræna tjáningu o.fl. og hann segir að samkennarar sínir reyni að koma sem víðast við í 

kennslunni.  

 

3.6.2  Kennsluaðferðir 

Aðspurður um það hvort einhver ein kennsluaðferð nái betur til nemenda  en önnur þá talar 

hann um mismunandi nálganir eftir því með hvað sé verið að vinna. Hann talar um að bókin 

Mýrin eftir Arnald Indriðason glæði áhuga margra unglinga á lestri þar sem hún sé spennandi. 

Með Gísla sögu Súrssonar þurfi annars konar vinnu þar sem vinna þarf meira í upphafi 

kennslunnar til að ná til nemenda en þegar þeir eru komnir betur inn í bókina fari þeir að tala 

fornmál, samsama sig persónum bókarinnar og sýna hópvinnunni mikinn áhuga. Viðmælandi 

segist ekki hafa séð neina kennsluaðferð sem virki sem „hin eina sanna“ og því sé reynt að 

koma til móts við nemendur með ólíkum kennsluaðferðum. Við vinnu í Kjalnesingasögu eru 

tekin fyrir einkenni þjóðsagna og smásagna og þá er áherslan á lestur og hópavinnu. Í Gísla 

sögu Súrssonar eru samþættingaverkefni milli námsgreina og myndbönd eða leikrit sýnd.  

Þegar nemendur velja sér stefnu eða höfund til að vinna með mega þeir velja sér 

nútímahöfunda ef þeir vilja. Það sem viðmælandi okkar hefur til grundvallar sem námsgögn 

eru úrklippur sem hann hefur safnað í gegnum árin sem nemendur skoða og kynna sér en 

einnig sé unnið með kennslubækurnar Mályrkju III, Skáldatal og netið. Nemendur finna þá 

upplýsingar um höfund, efni tengt stefnu og hvernig stefnan birtist í ljóðum og sögum 

höfunda. Þegar unnið er sérstaklega í hópvinnu þá hafa sumir nemendur komist upp með að 

vinna ekki neitt. Því hefur hann farið þá leið að hafa tvo í hóp til að námið reyni á hvern og 

einn. Sumir eiga það til í þess konar vinnu að sitja og gera lítið. Þar sem einkunnir skólanna 

hafa endað á síðum dagblaða í tengslum við samræmdu prófin hafa kennarar fundið sig knúna 

til að tosa alla áfram með stýringu því að skólinn þarf að standa sig. Nemendur falla ekki 

milli anna í grunnskóla eins og í framhaldsskóla og skólinn er skyldugur til að hafa nemendur 

hjá sér með þeim kostum og göllum sem þeim fylgja. 
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Aðspurður um það hvort kennsluaðferðir í bókmenntakennslu hafi breyst í samræmi 

við breytt samfélag, til dæmis með vaxandi netnotkun, þá segist hann leyfa nemendum að 

nota netið sem heimild en passi vel upp á að þeir steli ekki heimildum í ritgerðavinnu sinni. 

 

3.6.3  Val á bókum 

Í sambandi við val á bókum í kennslu og á hverju það val velti, þá segir viðmælandi að 

Menntamálaráðuneytið sé farið að úthluta peningum til skólanna og þannig séu skólarnir ekki 

eingöngu bundnir við Námsgagnastofnun. Úthlutað er kvóta frá Menntamálaráðuneyti og 

Námsgagnastofnun sem fer eftir fjölda nemenda. Námsgagnastofnun fékk það hlutverk að 

bjóða upp á fjölbreytt úrval af bókum eftir að bækur voru teknar út úr samræmdu prófunum 

en viðmælandi okkar telur Námsgagnastofnun ekki hafa sinnt því hlutverki sem skyldi. 

Aðspurður um það hvernig hann velji bækur til kennslu segir hann það velta á því 

hvaða bækur henti hverju sinni. Það sé alltaf verið að finna nýjar bækur til kennslu en þær 

henti misvel til og það sé margt sem taka þurfi tillit til. Hann tekur dæmi um að bækur þurfi 

að vera innan vissra siðferðismarka þannig að þær höfði til nemenda á „réttan hátt“. Það er 

meðal annars þess vegna sem reynt er að halda í bækur sem þyki góðar og eigi efnislegt 

erindi til nemenda. Hann tekur dæmi um son sinn sem las bókina Korku sem átti að prófa til 

kennslu í áttunda bekk. Honum fannst bókin ekki góð og vildi skjóta þann sem ákvað að 

kenna bókina vegna grófrar lýsingar í henni á nauðgun. Að þessu leyti telur viðmælandi að 

það sé ekki auðvelt að velja nýjar bækur til kennslu heldur þurfi að taka tillit til margra þátta.  

Viðmælandi segir að ef fagstjóri vilji hætta með bækur en kennarar séu nýir í faginu 

og telji bækurnar góðar þá sé haldið áfram með sumar þeirra eins og t.d. Engla alheimsins. 

Aðspurður um það hvað það sé við Engla alheimsins sem nái vel til nemenda segir hann það 

vera efni bókarinnar og gæði hennar. Stíllinn sé frábær og efnið gefi tilefni til umræðna um 

málefni eins og geðveiki sem hafi til langs tíma verið „tabú“ í þjóðfélaginu. Hún sé jafnt 

frábær til umræðna og ýmiss konar vinnu. Auk þess saki ekki að til er myndband við bókina 

sem horft er á eftir lesturinn.  

Viðmælandi segir að einu sinni hafi bókin Gauragangur verið tekin fyrir sem 

nútímasaga. Bókin hafi síðan verið farin að nálgast nemendur um of í tíma og því ekki 

uppeldislega viðeigandi að hans mati, umfjöllunarefnið; þjófnaður, svindl á prófum, skróp í 

skóla og fleira.  

Í tíunda bekk er unnið með bókmenntastefnur í skólanum en síðan lesa nemendur 

Mýrina heima. Fjallað er um stefnur út frá Mályrkju III. Rómantísku stefnuna og höfunda 

þeirrar stefnu, raunsæisstefnuna og höfunda og nýrómantík og höfunda. Nemendur velja sér 
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síðan stefnu eða höfund til að vinna með og mega velja nútímahöfunda ef þeir hafa áhuga á 

því. 

Þegar viðmælandi var spurður af hverju Djöflaeyjan væri kennd í mörgum skólum og 

hvort þetta tímabil í Íslandssögunni væri merkilegra en annað þá svaraði hann því að fyrst 

þegar hann vann með þá bók fannst honum hún ekkert skemmtileg. Svo var ákveðið að kenna 

hana þegar nýr kennari kom með tillögu um að vinna með hana í sambandi við stríðsárin. Það 

hafi gengið vel og unnið var með hópverkefni og nemendur fengu að sjá kvikmyndina og 

fleira. Viðmælandi segist þó sjálfur gjarnan vilja hætta með bókina þar sem honum finnst efni 

hennar vekja sig til umhugsunar um hegðun strákaóþokka en að hún sé þó góð til ýmissa 

umræðna og nái vel til nemenda. 

Hvernig fer viðmælandi að  því að koma bók inn í kennslu þegar hann les nýja bók og 

finnst hún henta vel? Hann segir kennara háða því að bækurnar séu til í skólanum. Árum 

saman hafi hann sem fagstjóri beðið kennara um hugmyndir að nýjum bókum. Hann telur 

erfitt að finna bók sem henti vel til kennslu og þær bækur sem fóru á skrá hjá 

Námsgagnastofnun á sínum tíma þegar bækur voru lesnar til samræmds prófs, séu enn 

notaðar meðan áhuginn sé fyrir hendi hjá kennurunum. 

 

3.7  Niðurstöður úr viðtölum A og B 

Viðtölin tvö sýna fram á að báðum viðmælendum finnst næg áhersla í Aðalnámskrá á að 

lesnar séu mismunandi tegundir bókmennta. Þeir eru sammála um mikilvægi kennslu 

fornbókmennta og um gæði Djöflaeyjunnar og Engla alheimsins. Þeir telja að þessar bækur 

eigi enn mjög vel við og séu efnislega góðar. Viðmælandi B viðurkennir þó að hann sé farinn 

að efast um hvort efni Djöflaeyjunnar sé sniðugt. Þeir eru báðir nýlega búnir að taka inn 

bækur Arnalds Indriðasonar og sammála því að þær nái vel til nemenda vegna spennu og 

einfaldleika.  

Viðmælendur tala báðir um ólíka kennsluhætti eftir því hvort verið sé að kenna 

fornbókmenntir, kjörbókaval eða skyldulestur. Það er farið dýpra í kennslu fornbókmennta, 

nemendur lesa sjálfir, kennari fer yfir kafla fyrir kafla á mannamáli og síðan eru teknar fyrir 

óhefðbundnar kennsluaðferðir þar sem unnið er leikrænt eða myndrænt með söguefni. Í 

skyldulesningu les allur bekkurinn sömu bókina og þá eru umræður um bókina og 

siðferðisleg mál sem koma upp, í anda lífsleikni. Í kjörbókarvali er áhersla á ritun og læsi. 

Nemendur læra að gera ritgerð en ekki er farið dýpra í bókina. Í kjörbókarvali eru teknar fyrir 

nýlega útgefnar bækur sem nemendur geta valið um á meðan skyldulesning er oftast í formi 

eldri bókmennta. Viðmælendur hafa báðir áhyggjur af minnkandi lestrargetu og lestraráhuga 
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nemenda með aukinni tölvuvæðingu en finnst báðum að farið sé að örla á framförum. Báðir 

nýta sér hefðbundnar og óhefðbundnar kennsluaðferðir eftir því sem við á.  

Það sem er ólíkt með viðmælendum og kannski hægt að skrifa á misjafna reynslu er 

að eldri viðmælandinn er með það á hreinu hvaða fjármagn skólarnir fá, hvernig því skuli 

ráðstafað og hvaðan það komi á meðan reynsluminni viðmælandinn hafði litla hugmynd um 

hvað verið væri að gefa út og hver fjárframlögin væru. Sá yngri biður um nýjar bækur sem 

hann hefur áhuga á að kenna og hefur fengið þær á meðan þeim eldri finnst hann bundinn af 

þeim bókum sem til eru í skólanum og veltir fyrir sér því fjármagni sem eftir er af árlegum 

kvóta áður hann endurnýjar bókakostinn.  

Viðmælendur okkar, sem báðir eru fagstjórar, segjast nota markmið Aðalnámskrár 

sem viðmið og að þeim sé nokkuð frjálst að haga kennslu eftir sínu höfði í samráði við hina 

íslenskukennarana. Bókaval er einnig algerlega í höndum þeirra því að það er ekki mælt með 

ákveðnum bókum til kennslu í Aðalnámskrá, aðeins vissum tegundum bóka.  

Það sem kom hins vegar í ljós var að lestrargeta nemenda virðist koma að einhverju 

leyti í veg fyrir endurnýjun kjörbóka. Nemendur eru margir hverjir það slakir í lestri að annar 

viðmælandinn er að reyna að auka yndislestur nemenda með bókum Arnalds Indriðasonar 

með því að þjálfa lestrarþol og skilning nemenda. Bækur hans hafa einfaldan söguþráð fullan 

af spennu og því ná nemendur að halda þræðinum. Með þessum hætti er smám saman verið 

að auka þyngd bóka og auka þol nemenda til yndislesturs.  

Það má segja að bókmenntakennsla viðmælenda okkar samræmist markmiðum 

Aðalnámskrár að mestu leyti þó það virðist ekki skila sér að fullu til nemenda þar sem slakur 

lesskilningur nemenda er ekki í samræmi við áfangamarkmið 10. bekkjar Aðalnámskrár. Val 

á bókmenntum til kennslu miðast við einfaldleika í stað þess að krefjast meiri skilnings og 

getu. En ritgerðarhöfundar velta því þó fyrir sér hvort komi á undan, eggið eða hænan, 

áhuginn eða áhugavert efni? Er hugsanlega verið að vanmeta getu unglinga til að fást við 

fjölbreytt, nýtt og krefjandi efni sem gæti mögulega aukið áhuga þeirra til lesturs. Er ekki 

undarlegt að sumir nemendur hafa ekki lokið við að lesa heila bók? Lesskilning má þjálfa og 

það gerist ekki nema nemendum finnist einhver tilgangur með efninu? Einfaldleikinn er ekki 

alltaf áhugaverðastur og nemendur vilja oftar en ekki fá djúp svör við lífsins spurningum. 

Hægt er að spyrja sig hvort beita þurfi langtímahugsun og leggja upp með krefjandi efni sem 

þó er sett fram með áhugaverðum kennsluháttum. Einnig velta höfundar fyrir sér hvort að 

auka þurfi eftirfylgni heimalesturs nemenda og láta foreldra kvitta upp á lestur jafnvel upp á 

unglingastig. Hvort að heimili og skóli þurfi að vinna meira saman að markmiðum. 
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4  Könnun 

Það fyrsta sem höfundar gerðu eftir að ákvörðun um efni B.Ed. ritgerðar var tekin, var að 

senda spurningalista til rúmlega 30 skóla á höfuðborgarsvæðinu. Svörin áttu að veita þeim  

samanburð á kennsluefni, aðferðum og fleira. Ætlunin var að nota þau sem grunn að 

ritgerðinni og dýpka svo með eigindlegu viðtölunum. Höfundar gáfu sér að það yrði fínt að fá 

u.þ.b. tíu lista til baka og töldu sig nokkuð örugga um að fá að minnsta kosti það, ef ekki 

fleiri. Í stuttu máli sagt þá fengu þeir þrjár neitanir, þrjá útfyllta lista, tvær kvartanir um 

þyngd listans og ekki orð frá hinum skólunum. Höfundar urðu frekar hissa og þrátt fyrir 

ítrekanir hafa þeir enn ekki fengið nein svör, ekki einu sinni neitanir. Það er varla hægt að 

túlka þetta á annan hátt en sem almennt áhugaleysi og þeir spyrja sig hvort þetta sé afstaða 

þessara skóla til mikilvægis bókmenntakennslu. Höfundar ákváðu að vinna ekki úr þeim 

þremur listum sem þeir fengu en það má taka fram að sömu bókmenntir voru kenndar í 

skólunum þremur: Englar alheimsins og Djöflaeyjan sem nútímabókmenntir og Gísla saga 

Súrssonar, Kjalnesingasaga, Gunnlaugssaga og Laxdæla í fornbókmenntum. Bækur Arnalds 

Indriðasonar og Yrsu Sigurðardóttur voru vinsælustu kjörbækurnar.  

 

5  Rannsóknir 

Að undanförnu hefur orðið mikil stefnubreyting vegna rannsókna á mannlegum eiginleikum. 

Sálfræðingurinn Howard Gardner hefur vakið hvað mesta athygli með fjölgreindarkenningu 

sinni (Theory of multiple intelligences). Hann setti fram niðurstöður rannsókna um sjö 

aðgreinanleg meginsvið greindar: tónlistargreind, hreyfigreind, rök- og stærðfræðigreind, 

málgreind, rýmisgreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Gardner telur að í 

skólastarfi hafi ofuráhersla verið lögð á mál og rökleikni í stað þess að láta reyna á fleiri þætti 

greindar sem séu í raun jafnmikilvægir. Ef koma eigi til móts við ólíka hæfileika nemenda þá 

þurfi námið að hluta til að vera einstaklingsbundið og gefa kost á miklu vali (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999a:27).                                              

Annar þekktur sálfræðingur, Robert Sternberg hefur sett fram kenningu sem hann 

nefnir Þríþáttakenningu greindar. Samkvæmt henni hefur almenn greind þrjár mikilvægar 

hliðar; 

1. Hin röklega greind: hæfileikinn til að útskýra, gagnrýna, bera saman, greina og meta. 

2. Hin skapandi greind: hæfileikinn til að skapa, uppgötva, hanna, ímynda sér eða setja 

fram nýjar hugmyndir. 

3. Hin hagnýta greind: hæfileikinn til að nota, framkvæma, beita, nýta, sýna eða prófa. 
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Sternberg leggur mikla áherslu á að í skólastarfi eigi ekki að takmarka sig við eitt svið 

greindar heldur nota allar. Hann aðhyllist þá hugmynd að sjálf greindin birtist í glímu 

mannsins við umhverfi sitt og aðstæður; hæfni hans til að takast á við raunveruleg 

viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:28).  

Þegar kennari undirbýr viðfangsefni er mikilvægt að kennsluefnið sé krefjandi fyrir 

nemendur, markmið fjölbreytt og að sköpunargáfa þeirra fái notið sín. Einnig er gott að stuðla 

að hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum, samvinnu og tengingu viðfangsefnis við reynslu 

nemenda (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:28).  

 

5.1  Kennslutæki og kennslugögn 

Fjölbreytni í kennslu hefur mikið að segja um það hvort nemendur ná árangri í námi. Auk 

þess sem námið verður skemmtilegra og eftirminnilegra. Fjölbreytt notkun ólíkra miðla og 

tækja er mikilvæg til að nemendur læri að nota þá til að afla sér þekkingar í námi. Í flestum 

skólum er hægt að nálgast hjálpartæki til náms eins og til dæmis myndavélar, ljósritunarvélar, 

tölvur, skjávarpa, smart-töflur, flettitöflur, dagblöð og tímarit, glærur, hljóðbækur, hljóðefni, 

litskyggnur og fleira (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:41).  

 

5.2  Hvað á að kenna 

Rannsóknir sýna að hefðir um hvað eigi að kenna eru það sterkar að ný viðfangsefni sem 

hægt er að færa rök fyrir að eigi jafn mikið erindi eða meira, eiga oft erfitt uppdráttar. Leiða 

má líkur að því að kennarar gætu verið í vafa með hvað leggja skuli til hliðar til að taka upp 

nýtt efni í staðinn. Sterkar hefðir eru fyrir því að í grunnskólum sé landnámið kennt um tíu 

ára aldur og að farið sé með þessa ákvörðun sem heilagan sannleik sem ekki megi hagga. 

Hvað ræður úrslitum um það? Mætti kannski kenna það á öðru aldursstigi og myndi það 

kannski henta betur þroska barnanna (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:29)? 

Námsgögn virðast oft ráða miklu um val, vægi og framsetningu viðfangsefna og hvað 

sé kennt á hvaða tíma. Rannsóknir á kennsluháttum í grunnskólum sýna að langflestir 

bóknámskennarar velja tiltekna bók sem þeir leggja til grundvallar og fara yfir í kennslu 

sinni. Ingvar telur að veruleg ástæða sé til að kennarar temji sér gagnrýna afstöðu til margra 

þeirra hefða sem ríkja um hvað skuli kennt og hvenær það skuli gert. Sterk rök kunna að vera 

fyrir öðrum viðfangsefnum en venja er að kenna nemendum á tilteknum aldri og röðun 

viðfangsefna kann að vera álitamál (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:29-30). 

Kennarar hafa mjög frjálsar hendur við uppbyggingu náms innan ramma námskrár í 

samráði við samkennara og skólastjórn. Hér er lögð áhersla á ábyrgð sérhvers kennara þó að 
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framboð á námsefni setji kennurum oft verulegar skorður. Komið hefur í ljós að kennarar 

nýta sér ekki alltaf það svigrúm sem þeir hafa til að hafa áhrif á námsefni til kennslu. Ingvar 

tekur fram að oft sé vænlegt að styðjast við fjölbreytt gögn og heimildir í bókmenntakennslu 

eins og með því að afla sér upplýsinga t.d. í gegnum internet, dagblöð og fleira (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999a:30). 

Hver kennari verður að vera gagnrýninn í hugsun og spyrja sig sífellt nýrra spurninga 

um viðfangsefnin sem á að kenna. Er þörf á þeim? Bæta þau við þekkingu nemenda? Efla þau 

skilning? Skipta þau nemendur máli?  

Námsefni er dreift í grunnskólum með hliðsjón af úthlutunarkvóta sem reiknaður er út 

árlega eftir nemendafjölda í hverjum skóla, aldri nemenda og fjárveitingu frá Alþingi. 

Námsgagnastofnun gefur út kynningarskrá sem allir kennarar geta fengið eintak af án 

endurgjalds. Í hvert sinn sem nýtt efni kemur út sendir Námsgagnastofnun bréf um það til 

skólanna. Í skólunum er tiltekinn starfsmaður sem sér um samskipti við Námsgagnastofnun 

og oftast er aðstoðarskólastjórinn í samskiptum við hann. Kennurum er bent á að beina 

óskum um bókaval og námsgögn til þessara aðila og geta þannig haft áhrif á hvað keypt er í 

skólunum (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:34).  

Þorbjörn Broddason gerði á árunum 1968-2003 langtímarannsóknina: Börn og 

sjónvarp á Íslandi. Þar kemur fram að bóklestur ungmenna á aldrinum 10-15 ára hefur 

minnkað um þriðjung frá upphafi rannsóknar. Á meðan hefur fjöldi þeirra sem eiga eigið 

sjónvarp stóraukist og einnig hefur tíminn lengst sem eytt er í áhorf (Þorbjörn Broddason. 

2005: 49-52). Hægt væri að túlka þessar niðurstöður á þá leið að ef valið stæði á milli bókar 

og bíómyndar myndi ungmennið líklegast kjósa myndina.   

Þó svo að framboð af lesefni hafi stóraukist er þeim krökkum sífellt að fjölga sem lesa 

ekki. Það er synd að þau fái aldrei notið þeirrar tilfinningar að lesa góða bók, að finna 

hugmyndaflugið vakna, að lifa sig inn í heim sögupersónanna og að gleyma sér í spennu eða 

sorg (Ragnheiður Gestsdóttir. 2005:108). 

 

6  Kennslufræði  

„Mikilvægt er að nemendur lesi sér til gagns og ánægju, gamalt efni og nýtt, innlent og 
erlent. Nemendur þurfa að læra mismunandi lestraraðferðir og geta beitt þeim. Við lestur 
bókmenntatexta ber að leggja áherslu á að nemendur læri að njóta bókmennta og tjái sig um 
eigin upplifun í ræðu og riti. Brýnt er fyrir sjálfsmynd nemenda að vekja þá til vitundar um 
gildi móðurmáls og bókmennta. Í ritunarkennslu ber að stefna að því að nemendur séu 
skapandi og öðlist sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir þurfa að fá æfingu í að vinna úr 
fjölbreyttum textum, endursegja og laga þá að eigin þörfum. Áhersla skal lögð á virðingu við 
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heimildir, að nemendur meti texta annarra og geti jafnframt tekið gagnrýni á eigin texta og 
nýtt hana til úrbóta“  

(Aðalnámskrá grunnskóla- íslenska. 2007:17). 
 

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla  er talið mikilvægt að nemendur hafi gaman af 

lestri og læri mismunandi lestraraðferðir. En er þetta raunin í bókmenntakennslu grunnskóla? 

Eru mismunandi kennsluaðferðir notaðar jöfnum höndum? Eða eru kennarar fastir í gömlum 

venjum og tileinka sér þar af leiðandi ekki gagnrýnið hugarfar gagnvart námsefni og 

kennsluaðferðum til að koma til móts við nemendur sína? Eiga bókmenntir að snúast um 

efnið sjálft og mikilleika þess eða um einstaklingsbundna upplifun hvers nemanda? Hér að 

neðanverðu verða taldar upp nokkrar viðurkenndar kennsluaðferðir sem eru til þess fallnar að 

auka fjölbreytni náms í skólastofunni.  

 

6.1  Innlifunaraðferðir 

Eru aðferðir sem krefjast þess að nemendur lifi sig inn í aðstæður eða noti tjáningu. Sagnalist, 

sjónsköpun, hugarflug með leiðsögn, leikræn tjáning, myndræn tjáning og skrifleg tjáning 

heyra undir þær aðferðir (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:48).  

 

6.2  Sjónsköpun 

Hér er átt við þegar nemendur eru beðnir um að sjá fyrir sér atriði úr námsefni í eigin 

hugarheimi. Hér þarf að undirbúa nemendur vel undir verkefnið með markvissum inngangi, 

frásögn, spurningum, eða ábendingum. Nemendur geta hallað sér fram á borð og lokað 

augunum á meðan ljósin eru slökkt í skólastofunni eða kveikt á kerti og tónlist til að skapa 

réttu stemninguna. Sjónsköpun má beita með mismunandi hætti í tengslum við móðurmál og 

bókmenntir og einnig í tengslum við myndskoðun í námsgreinum. Nemendur eru beðnir um 

að lifa sig inn í myndirnar, setja sig í spor ýmissa persóna, reyna jafnvel að sjá fyrir sér hvað 

gerðist á undan og hvað muni gerast í framhaldi atburða. Markmið þessarar kennsluaðferðar 

er meðal annars að nemandi komist betur í snertingu við viðfangsefnið. Einnig hentar 

aðferðin sem undanfari umræðna í skólastofunni. Ekki sakar heldur að nemendur slaka einnig 

á í þessu ferli sem ætti að gera þá móttækilegri fyrir námsefninu. Þar sem sjónsköpun höfðar 

sérstaklega til frjórrar hugsunar má gjarnan nota hana í skapandi ritun og leikrænni tjáningu 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:99-101). 
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6.3  Hugarflug með leiðsögn 

Er rökrétt framhald af fyrrnefndri aðferð. Kennarinn er meira leiðandi heldur en í sjónsköpun. 

Hann stjórnar ferlinu, hvert er farið og hvað er gert á með sjónsköpun snýst meira um 

hugmyndaflug nemenda sjálfra. Sé tekið dæmi úr sögu Íslands, þá gæti kennari lýst ferð 

þingmanns til Alþingis, til dæmis árið 1100, nemendur gætu tekið þátt í þinghaldinu, verið 

viðstaddir dóma og tekið þátt í lífi og starfi þingmanna meðan á þingi stendur í gegnum 

hugarflug. Þessi aðferð er tilvalin til bókmenntakennslu þar sem nemendur geta séð fyrir sér 

ólíkar aðstæður sögupersónanna (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:101-102). 

 

6.4  Leikræn tjáning 

Í móðurmálskennslu má kenna framsögn, tjáningu, túlkun, ljóð, þjóðsögur, smásögur og kafla 

úr skáldverkum með leikrænni tjáningu sem kennsluaðferð. Meginmunurinn á leiklist og 

leikrænni tjáningu er að það þarf enga lokasýningu í leikrænni tjáningu heldur er 

megintilgangurinn, þátttakan sjálf. Meðal kennsluaðferða sem flokkast undir leikræna 

tjáningu eru:  

 

1. Leikrænar æfingar 
2. Tal – og framsetningaræfingar 
3. Tengsla – og traustsæfingar 
4. Skynjunarleikir og einbeitingaræfingar 
5. Leikspuni 
6. Látbragðsleikir 
7. Hlutverkaleikir 
8. Leikþættir 
9. Brúðuleikhús                              

                                                          (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:102-104). 

 

Markmið leikrænnar tjáningar eru mismunandi: 

1. Efla ímyndunarafl og sköpunargáfu 
2. Efla skilning á mismunandi aðstæðum og hæfni nemenda til  
3. að setja sig í annarra spor 
4. Skerpa athyglisgáfu og skynjun (hlusta, horfa, snerta, lykta og bragða) 
5. Styrkja samhæfingu hreyfingar og skynjunar 
6. Þjálfa nemendur í að tjá sig , efla mál og málþroska 
7. Stuðla að samvinnu og samkennd í hópum 
8. Styrkja tilfinningalíf 
9. Efla þekkingu, skilning og áhuga á námsefni 

                                (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:102).  
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„Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með aðferðir leikrænnar 
tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í verkefnum sem byggjast á námsefni og eins verkefnum 
sem hafa það markmið að byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í lífsleikni. Allir 
nemendur á yngsta stigi og miðstigi fái þjálfun í leikrænni tjáningu og skólar geta boðið upp 
á leiklist sem námsgrein í vali á unglingastigi“  

(Aðalnámskrá grunnskóla –listgreinar. 2007:41). 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur eigi að kynnast leikrænni tjáningu 

þó að á unglingastigi sé hún í formi valfags. Leikræn tjáning er með öðrum orðum þverfagleg 

grein og það er í höndum hvers kennara hvort hann nýtir sér hana í kennslu. Í vettvangsnámi 

síðustu þriggja ára hefur höfundum þessarar ritgerðar virst kennarar vera ragir við að beita 

þessari aðferð og líta oft á hana sem „truflun“. Allt fari í háaloft og erfitt sé að róa krakkana á 

eftir. Höfundar telja að það sé alls ekki rétt og að kennarar ættu einfaldlega að stökkva í djúpu 

laugina og nýta sér þessar aðferðir því að þær eru fjölmargar og henta við kennslu í öllum 

námsgreinum. Ef eitthvað er þá ættu þeir frekar að auka áhersluna á leikræna tjáningu á 

unglingastigi frekar en hafa hana sem val eins og Aðalnámskrá kveður á um. 

 

6.5  Myndræn tjáning 

Nemendum er falið að túlka tiltekin viðfangsefni í námi, t.d. í bókmenntum, sögu og 

samfélagsfræði með myndrænum hætti. Nefna má teikningar, málverk, myndasögur, 

veggmyndir, þrykkmyndir, tölvuteikningar, krítarmyndir, kolateikningar, klippimyndir, 

pappírsbrot, líkön, þrívíddarmyndir, brúður, grímur, sviðsmyndir, ljósmyndir, eða 

kvikmyndir. Þetta geta verið einstaklings -, tvenndar – eða hópverkefni (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999b:106-107).  

 

6.6  Skrifleg tjáning, skapandi ritun 

Úrvinnsla námsefnis er fólgin í ritun af einhverju tagi, ef til vill skýrslu, ritgerð, sögugerð, 

ljóðagerð eða leikritun. Einnig eru skrifaðar dagbækur, leiðarbækur, annálar, veðurbækur eða 

fréttir (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:107).  

 

6.7  Samantekt á möguleikum kennsluaðferða 

„Miklu skiptir að allir nemendur fái viðfangsefni í samræmi við þroska, hæfileika og 
áhugamál, þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og öðlist hæfni í að leysa verkefni í samstarfi 
við aðra. Viðfangsefni nemenda í íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt og bæði stór og smá. 
Stundum er unnið með tiltekna námsþætti eina sér eða ákveðin færni þjálfuð með 
afmörkuðum verkefnum. Stór verkefni stuðla hins vegar að því að námið verði heildstætt. 
Umræðum og samvinnuaðferðum ýmiss konar má gjarnan beita í stórum verkefnum. Þjálfun í 
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framsögn, upplestri og tjáningu á að skipa veglegan sess því hún styrkir sjálfsöryggi 
nemenda og stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd“  

(Aðalnámskrá grunnskóla- íslenska. 2007:6). 
 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er mælt með fjölbreyttum kennsluaðferðum við kennslu 

í íslensku en markmiðin eru opin og á valdi hvers kennara hvernig hann nálgast sína kennslu. 

Ofantaldar kennsluaðferðir lýsa mögulegum leiðum í kennslu og lýsa mismunandi kostum 

hverrar aðferðar fyrir sig. Það er mat höfunda að fjölbreyttar kennsluaðferðir bæti og dýpki 

bókmenntakennslu og nám nemenda. Þessar kennsluaðferðir ásamt öðrum eru m.a. þær sem 

höfundar mæla með til kennslu bókmennta. Kennsluhugmyndir höfunda byggjast á ýmsum 

möguleikum til að nálgast fjölbreyttan nemendahóp og gera námið áhugaverðara og 

skemmtilegra.  

 

7  Hugmyndir að bættu kennsluefni 

Hið íslenska samfélag hefur tekið gríðarlegum breytingum síðustu ár og áratugi. Frá 1900 – 

2009 hefur Ísland breyst úr moldarkofasamfélagi yfir í nýtæknivætt framtíðarsamfélag. Þessi 

öld hefur einkennst af áhrifamiklum breytingum. Tímabil eins og þau sem fylgdu 

fólksflutningum úr sveit í borg, komu Bretanna, veru Kananna og netvæðingunni hafa 

umbreytt samfélaginu hvað eftir annað. 

Mikið er til af bókmenntum og sögulegum heimildum frá þessum tímabilum sem 

sumar hafa verið kenndar í skólum landsins. Meðal þeirra er: Þar sem Djöflaeyjan rís sem 

fjallar um braggatímabilið á eftirstríðsárunum. Einnig hafa verið kenndar bækur eins og 

Englar alheimsins sem fjalla um hugtakið geðveiki og fordómana í kringum þá. Ragnheiður 

Gestsdóttir bendir á í grein sinni Að lesa að sér þyki varhugavert að kenna misþroskuðum og 

viðkvæmum unglingum bók eins og Engla alheimsins. Aðalpersónurnar séu ekki einungis 

geðveikar heldur séu þær einnig í sjálfsmorðshugleiðingum (Ragnheiður Gestsdóttir. 2005: 

111). Grunnskólarnir hafa verið að kenna þessar bækur svo árum skiptir þrátt fyrir að önnur 

tímabil en þau sem þær fjalla um séu einnig mikilvæg í sögu lands og þjóðar. Hvert er 

markmiðið með því að fjalla um eitt tímabil fremur en annað? Hvaða tímabil skiptir meira 

máli en annað? Er kannski ekki af nógu að taka? Ætti ef til vill að kenna nútímabókmenntir út 

frá samfélaginu eins og það er í dag? Myndi það tengja nemendur betur við söguefnið? Er 

kreppan sem þjóðin er að ganga í gegnum, efniviður sem hægt er að tengja við önnur tímabil í 

sögu lands og þjóðar og höfðar kannski til nemenda? Þetta eru einungis spurningar sem eru 

settar fram til að vekja til umhugsunar í stað þess að komast að einni sannri niðurstöðu.  
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Höfundar ákváðu að finna þrjár nútímabækur sem myndu henta til kennslu á 

unglingastigi. Bækurnar Argóarflísin, Skugga-Baldur og Afleggjarinn urðu fyrir valinu. Það 

eru fjölmargar ástæður fyrir því hvers vegna þessar bækur urðu ofan á. Þær bjóða upp á 

tengingu við ýmis önnur fög og aðra tíma sem ýtir undir fjölbreytta nálgun við 

þekkingaröflun. Það er  sýn höfunda að það auki áhuga nemenda að geta tengt saman 

upplýsingar og séu þannig framsettar að þeir vilji vita meira. Kynlíf, kraftaverk, hamskipti, 

siðferðileg álitamál og losti, hvað nær betur til unglinganna en það?  

 

7.1  Skugga-Baldur útdráttur 

Sigurjón B. Sigurðsson (Sjón) fæddist árið 1962. Hann hóf feril sinn sem ljóðskáld og hefur 

m.a gefið út ljóðabækur, skrifað leikrit, samið tónlist og unnið að ritsmíðum með börnum og 

unglingum. Sjón hefur gefið út sjö skáldsögur og er Rökkurbýsnir (2008) sú nýjasta 

(Bókmenntavefurinn).  

Skugga-Baldur kom út árið 2003 og hlaut Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs árið 

2005. Í lok árs 2008 hafði hún verið þýdd á sautján tungumálum (Rúv. 2008) og í mars 2009 

var tilkynnt að Skugga-Baldur hefði hlotið tilnefningu til: „The Independent Foreign Fiction 

Prize“, sem eru helstu bókmenntaverðlaun erlendra bóka á enska málsvæðinu (Morgunblaðið. 

2008). Bókin hefur hlotið mikið lof gagnrýnenda og um hana hefur meðal annars verið sagt: 

 

Gauti Kristmannsson, gagnrýnandi Víðsjár á Rás 1, sagði í pistli sínum að Sjón sýndi 
"góðkunna og meistaralega takta í þessari knöppu bók" og hrósaði skáldinu fyrir að skrifa 
verk sem væri í senn léttleikandi og djúphugsað. 
 
„Frábærlega skrifuð ... frábærlega skrifuð ... og spennandi.“ 
                                             Páll Baldvin Baldvinsson, Stöð 2 
 
„Með kynngi mögnuðu orðfæri þar sem er samofin fögur ljóðræna, nútímamál og hátíðlegt 
nítjándu aldar mál, fangar Sjón andblæ liðins tíma í íslenskum afdal þar sem náttúran 
drottnar í ægivaldi sínu og kyrrð í senn. Hann fangar grimmdina sem hlýst af fáfræði og 
afdalamennsku en birtir einnig meðvitund og samúð með lítilmagna aldanna. Vonandi 
megum við vænta margra bóka til viðbótar frá þessum frumlega og snjalla meistara 
tungumálsins.“ 
                                            Hrund Ólafsdóttir, Morgunblaðið 
 
„Ég spái því að þessi bók eigi eftir að afla þessum sérstæða höfundi nýrra lesenda og 
aðdáenda.“ 
                                           Úlfhildur Dagsdóttir, bokmenntir.is  

(Bjartur bókaforlag. A)                                                                              
 



 28

Bókinni er skipt í fjóra kafla sem gerast á árinu 1883 nánar tiltekið frá 8. janúar til 23. mars. 

Lesandi fer fram og aftur í tíma, bæði þeim tíma sem frásögnin gerist á en einnig lengra aftur 

gegnum minningar Friðriks grasafræðings.  

Sagan hefst á því að við fylgjumst með eltingarleik manns við tófu. Maðurinn og 

tófan virðast geta lesið hvort annars hugsanir og berjast þau áfram í íslenskum hríðarbyl en 

hvorugt gefst upp. Í lok kaflans er maðurinn kynntur sem séra Baldur Skuggason og telur 

hann sig við það að ná tófunni. 

Í öðrum kafla er sagt frá Friðriki B. Friðjónssyni grasafræðingi og hluta af forsögu 

hans. Hann lærði í Danmörku, kom til Íslands að ganga frá búi látinna foreldra sinna en hittir 

þá Öbbu. Hún hafði fundist illa til reika, misnotuð og hlekkjuð í strönduðu farmskipi. Hún 

steig greinilega ekki í vitið og talaði sitt eigið mál. Hún er send til Reykjavíkur þar sem hún 

fæðir barn, ber það út og er lokuð inni. Þar finnur Friðrik hana og tekur að sér. Hún á ekkert 

nema dularfullan böggul sem enginn má snerta. Þau flytja á bæ foreldra Friðriks. Þetta er árið 

1868.  

Fjórum árum síðar tekur nýr prestur við sókninni og stjórnar með harðri hendi. Abba 

má ekki koma til kirkju og þeir eru barðir sem haga sér ekki rétt í messu. Séra Skugga-Baldur 

vill greinilega engin samskipti hafa við fávita og tekur á sig krók til að rekast ekki á Öbbu. 

Árið 1883 deyr Abba og Friðrik afhendir kistu fulla af drasli því að hann vill að hún fái betri 

greftrunarstað en í kirkjugarðinum. Í fyrsta skipti kemst hann í leyndarmál Öbbu, böggulinn 

góða sem hún passaði upp á eins og sjáaldur augna sinna. Þetta reynast vera tvö haganlega 

gerð púsl og koma í ljós latnesk orð þegar þau eru sett saman. „Allt breytist – ekkert hverfur“ 

stendur á öðru en á hinu stendur: „sú byrði er létt sem vel er borin.“ 

Í þriðja kafla er prestinum fylgt eftir á tófuveiðunum. Hann drepur tófuna en setur af 

stað snjóskriðu sem tekur hann með sér langa leið. Hann missir alla stjórn á aðstæðum og 

lendir inn í gjótu sem lokast fyrir. Þar er hann fastur með hugsunum sínum og óráði. Tófan 

vaknar til lífsins en presturinn drepur hana aftur, flær hana, klæðir sig í skinnið og étur 

hjartað. Við það breytist hann í tófu og nær að skjóta sér út úr gjótunni. Kaflinn endar á því 

að presturinn finnur lykt af læðu í látum og finnur til girndar.  

Lokakaflinn greinir okkur frá uppruna Öbbu. Hún reyndist vera dóttir Baldurs 

Skuggasonar og seldi hann dóttur sína fyrir framhlaðning og högl. Þá var Abba (Laufey) 

aðeins tólf ára gömul. Presturinn sjálfur sást aldrei eftir tófuveiðarnar og var ekki saknað í 

sveitinni.  
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7.1.1  Skugga-Baldur umfjöllun  

Greinilegt er að Friðrik og Baldur eru algerar andstæður. Annar er maður náttúru og 

staðreynda á meðan hinn á að vera guðsmaður. Atvinna þeirra er samt ekki lýsandi fyrir 

hvern mann þeir hafa að geyma því að þó að Baldur sé prestur er hann vondur maður. Hann 

selur dóttur sína, þolir ekki að horfa á hana né hleypa henni til messu og viðurkennir ekki 

hvernig hún tengist honum. Hann er gráðugur og stjórnar fólkinu með harðri hendi. Baldur 

bæði lemur sóknarbörnin og gefur vinnufólki sínu svo mikið kaffi að það er farið að svitna 

því að ekki tímir hann í þau mat. Presturinn hefur enga samúð með neinum og hugsar bara 

um sjálfan sig. Friðrik aftur á móti er mannvinur. Hann tekur að sér Öbbu sem er algerlega 

óskyld honum og hugsar um hana til dauðadags. Hann elskar hana og þegar Friðrik grefur 

Öbbu úti í náttúrunni sést vel hve mikið hann á eftir að sakna hennar. Honum finnst hún eiga 

skilið fegurri greftrunarstað en í kirkjugarðinum sem flæðir inn í. Þegar Abba er farin tekur 

Friðrik að sér „hálfvita prestsins“, Hákon Atlason og veitir honum betra líf.  

Latneska áletrunin í kassa Öbbu er lýsandi fyrir þá báða. Friðrik ber sína byrði vel og 

það reynist honum létt en Baldur aftur á móti kastar frá sér byrðinni því að miðað við hans 

innri mann þá hefur hann skammast sín fyrir að geta af  sér ófullkomið afkvæmi og því losar 

hann sig við Öbbu og hefur nýtt líf. En fortíðin kemur í bakið á manni og þegar Baldur hefur 

menntað sig og ætlar að ráða öllu þarf hann samt að hafa „aumingjann“ fyrir augunum alla 

daga. Því að allt breytist, ekkert hverfur! Presturinn fær makleg málagjöld í lokin því að 

Friðrik grasafræðingur sendir hann í tófuveiðar þar sem hann lýkur því lífi sem hann lifði. 

Við  teljum að Sjón sé að senda skilaboð til okkar sem búum í nútímasamfélagi með 

alla okkar tækni. Í gamla daga voru börn drepin og sögð hafa fæðst andvana ef eitthvað var 

sýnilega að en við í dag, sem ættum að geta hugsað betur um þá sem eru öðruvísi og minni 

máttar, erum ekkert betri. Ekki er langt síðan talað var um að eyða öllum fóstrum með Downs 

heilkenni og stöðugt er verið að vinna með erfðaefni til að gera manninn fullkomnari. Erum 

við að reyna að hafa alla eins? Eru börnin okkar ekki alltaf fullkomin þó að eitthvað sé að?  

Augljóst er að nafnið Baldur Skuggason er vísun í þjóðsöguna af Skuggabaldri. Þetta 

kvikindi var afkvæmi tófu og kattar og var faðirinn köttur en móðirin tófa. Augnaráð 

skuggabaldurs drepur samstundis bæði menn og dýr, ekki ólíkt Medúsu í grísku 

goðafræðinni. Aðeins tvennt gat drepið þennan óvætt: silfurkúla og ef hann sá eigin ásýnd í 

spegli. Skuggabaldur var mikil skaðræðisskepna sem lagðist gjarnan á fé og var lúmskur og 

klókur. Til er saga af einum slíkum sem gat talað um leið og dauða hans bar að og sent 

skilaboð til kattar á næsta bæ. Kötturinn fékk boðin og drap þann sem hafði kálað skepnunni 

(Gibson, Michael. 1979:73-76. Jón Árnason. 1980:610). Sjón tekur þessa gömlu þjóðsögu og 
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býr til nýjan Skuggabaldur því að tófan í sögunni lifnar við, talar við prestinn og gerir lítið úr 

honum. Tófan sú er greinilega ekki auðdrepin. Að lokum sameinast Baldur og tófan í eitt dýr 

sem líklegast er einhvers konar Skuggabaldur. 

Séra Baldur minnir á Loka Laufeyjarson í norrænu goðafræðinni sem gat breytt sér í 

allra kvikinda líki og tók aldrei ábyrgð á gjörðum sínum. Þeir eru báðir slægir, gráðugir og 

vilja meiri völd. Móðir Baldurs heitir Nál eins og móðir Loka sem hét Laufey eða Nál. 

Nafnið Baldur hefur líka vísun í goðafræðina því að dauði Baldurs er ein dramatískasta 

frásögnin í sögunum um æsina. Baldur, sonur Óðins, var sá besti af öllum ásum og þegar 

hann dó grétu allir nema Loki sem stóð fyrir drápinu. Séra Baldur er alger andstæða Baldurs 

og líklega hefur enginn grátið hann. (Branston, Brian. 1979:134-140). Presturinn er greinilega 

ekki af þessum heimi og er einhvers konar blanda af manni og dýri, bæði heiðinn og kristinn, 

nútímamaður og forn vera.  

Náttúran og veðrið eru áberandi í þessari sögu. Við fylgjum prestinum eftir á 

veiðunum og  hann berst stöðugt við náttúruöflin. Hann lendir í hríðarbyl, sér ekki út úr 

augunum, festist í eigin fótsporum, fær yfir sig tvö snjóflóð og að lokum grefur snjórinn hann  

í gjótu. En hann gefst ekki upp því að sjálfsbjargarviðleitnin er svo mikil að hann lætur ekki 

veðrið og náttúruna stjórna sér heldur finnur leiðir til að bjarga sér.  

Skugga-Baldur er skrifuð í anda rómantíkur að því leyti að horft er til þjóðsagna og 

goðafræði þó að sumt sé frekar einkenni raunsæisstefnunar eins og það að presturinn er algert 

fúlmenni.  Rómantísk einkenni sjást einnig í sambandi manns og náttúru og notar Sjón 

myndmál, andstæður, tákn og goð/þjóðsögur (Jakob Benediktsson. 2006:222-224). 

 

7.1.2 Kennsluhugmyndir 

Sagan Skugga-Baldur er að mati höfunda kjörin til umræðna um breyskleika mannsins, hið 

góða og hið slæma í eðli mannsins, hvernig maðurinn nýtir sér stöðu sína á mismunandi hátt. 

Hvaða máli skiptir siðferði? Hve langt erum við tilbúin að ganga fyrir fólk sem er okkur 

ótengt? Friðrik er maður vísindanna en lifir samkvæmt kristilegu siðferði á meðan 

guðsmaðurinn Baldur á ekki til snefil af náungakærleik eða samúð með öðrum. Hvernig 

koma andstæður fram í bókinni, hvert er samspil Guðs, náttúrunnar og mannsins og hver 

hefur vald yfir hverju og hverjum? Hvert er hið raunverulega vald og hver er staða heimsins í 

dag? Heimspekilegar umræður eru þroskandi þó svo að ekkert eitt rétt svar sé til og nemendur 

hafa gott af því að velta fyrir sér stórum spurningum.  

  Í Þjóðsögum Jóns Árnasonar eru sögur um skugga-baldur. Þar er dýrinu lýst. Hver er 

tengingin á milli þjóðsagnadýrsins og séra Baldurs? Verður samruni Baldurs og tófunnar að 
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eins konar skugga baldri þjóðsagnanna? Eru til önnur dæmi um samruna óskyldra tegunda? 

Hvað með hetjur Marvel eins og t.d köngurlóarmanninn, hvernig urðu þær til? Hægt er að 

skoða uppruna þeirra á heimasíðu Marvel: http://www.marvel.com/  

 Lestur Skugga-Baldurs ýtir undir lestur norrænnar goðafræði því að sjá má 

sameiginlega tengingu. Hægt væri að vinna með hliðstæðurnar Baldur og Loka, finna 

sameiginleg einkenni o.fl.  Hvernig er Baldri hinum hvíta Ás lýst í sögunni: Dauði Baldurs? 

 Síbreytileg náttúra Íslands, veðurfar og dýraríkið leika stórt hlutverk í sögunni. Hægt 

er að kynna sér snjóflóð, hraun, gjótur, rigningu, snjó, tófur o.fl. Hvaða áhrif hefur veðrið á 

okkur í dag? Hvernig áhrif hafði það fyrir tvö hundruð árum? Hvað með klæðaburð, hvernig 

vörðu menn sig fyrir veðrum og vindi fyrir tíma kraftgallanna?  

 

7.2  Argóarflísin útdráttur 

Bókin Argóarflísin eftir rithöfundinn Sjón kom út árið 2005 í ritröð sem heitir Goðsagnirnar. 

Tuttugu og fimm útgefendur víðs vegar um heiminn hafa gefið út þessar bækur sem eiga það 

sameiginlegt að fjalla um goðsögur þar sem hver höfundur skrifar eftir eigin stíl og vali. 

Argóarflísin hlaut íslensku bókmenntaverðlaunin 2005 og hefur nú verið gerð 

aðgengileg öllum því að hún er komin út á hljóðbók í lestri höfundar (hljóðbók.is). 

 Eins og fyrri bók Sjón, Skugga-Baldur fékk Argóarflísin mjög jákvæða gagnrýni og 

hægt er að nálgast hana á vefslóðinni: http://www.bjartur.is/?i=38&f=30&o=907 þar segir 

m.a:  

"Argóarflísin er alveg fantaskemmtileg bók ... hugmyndaflug Sjóns virðist óþrjótandi, en 
meiru varðar þó hvað bókin er vandlega smíðuð og fallega hugsuð og fjári vel stíluð" (Illugi 
Jökulsson, Talstöðin). 
 
"Þetta er listilega skrifuð saga sem á eftir að gleðja unnendur goðsagna og góðra bókmennta 
yfirleitt" (Silja Aðalsteinsdóttir, www.tmm.is).  
 
"Argóarflísin er ekki síðri bók en Skugga-Baldur og minnir reyndar um margt á hana, bæði í 
formi og stílbrögðum ... höfundur hefur örugg tök á þeim ólíku stílum sem hann teflir saman, 
gamaldags hofmóðugu tungutaki Valdimars, frá því um miðja öldina og eigin stefi við 
goðsögulegt tungumál Óvíds og Hómers og þeirra félaga. Og í gegnum þessi stílbrigði birtist 
svo alltaf hinn lúmski húmor höfundar og sérstæð tök hans á hinu undarlega og óvænta" 
(Úlfhildur Dagsdóttir, www.bokmenntir.is). 

                                                                                  (Bjartur bókaforlag. B) 
 
Argóarflísin er goðsaga um Jason og Keneif. Bókin er 143 bls. að lengd og skiptist í fimm 

kafla þar sem við fylgjumst með Valdimari og ferðalagi hans. Sagan gerist 1949 en í gegnum 

sögur Keneifs ferðumst við aftur í tíma þar sem goðin ráða ríkjum. 

http://www.marvel.com/
http://www.bjartur.is/?i=38&f=30&o=907
http://www.bokmenntir.is/
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Valdimar Helgason hefur sérstakan áhuga á fiskneyslu og því sem tengir hana við 

yfirburði norrænna þjóða. Hann hefur gefið út tímaritið Fisk og kultur um sautján ára skeið 

og birt greinar um þetta efni. Hann kynnist dönskum unglingspilti af góðum ættum sem setur 

sig í samband við hann vegna áhuga síns á fiskimálum. Faðir drengsins er velefnaður 

útgerðarmaður og eftir að strákurinn deyr, býður hann Valdimari í jómfrúarferð M/S 

Elísabetar Jung-Olsen sem er nýsmíðað farmskip. 

Um borð er heljarmenni mikið, Keneifur að nafni sem er annar stýrimaður skipsins. 

Keneifur er frábær sögumaður og hefur  með í för fúna spýtu sem hann leggur að eyra sínu 

áður en hann segir sögur. Keneifur segir frá því er hann var háseti á skipinu Argó:  

Skipstjórinn Jason Esonarson segir frá leið sinni til landsins, Kolkis, til að finna 

gullna hrútsreyfið  til að færa þjóð sinni og verða konungur. Aþena hafði komið og lagt fjöl 

úr hvíslandi eikartré Seifs í stafn Argó og með því talar skipið við Jason og leiðbeinir honum 

framhjá hættum eins og Póseidon landaskelfi. Dag einn taka skipverjar land á eynni Lemney 

og búa þar í tíu mánuði þó að ætlunin hafi aðeins verið að taka vistir. Á Lemney búa aðeins 

konur því að allir mennirnir höfðu flutt sig til annarrar eyju til fegurri kvenna og tekið með 

sér alla stráka en drepið karlkyns þræla. Afródíta hafði lagt álög á konurnar að þær skyldu 

lykta svo illa að enginn karlmaður kæmi nálægt þeim en þegar skipverjar taka í hendur 

kvennanna þá hverfur lyktin. Mikil veisla er haldin og þar sögð sagan af  ástum og örlögum 

Sigurðar Fáfnisbana, Brynhildar og Guðrúnar Gjúkadóttur.  Skipverjum til mikillar furðu 

vekur þessi ljóta saga mikla kátínu meðal kvennanna. 

Mennirnir sofa hjá konunum þessa sömu nótt og næstu tíu mánuði, allt frá 

þjónustustúlkum til aðalskvenna. Dag einn þegar ákveðið er að efna til kappreiða slasast 

Keneifur það mikið að skipstjórinn tekur til þess ráðs að krossfesta hann. Við þessa meðferð 

kemur í ljós að Keneifur var eitt sinn stúlka og á meðan hann liggur krossfestur fer líkami 

hans óvænt að breytast í sitt upprunalega horf. Hann hafði þá heitið Kenís, gullfalleg og 

greind konungsdóttir sem horfði framhjá hverjum biðlinum á fætur öðrum. Faðir hennar tók 

þessu illa og dag einn fer Kenís á leynistaðinn sinn niður við sjó. Þar finnur Póseidon hana og 

nauðgar henni. Hann launar henni meydóminn með einni ósk sem er sú að hún verði að 

karlmanni. Þá breytist Kenís í Keneif og fær hún/hann einnig þá gjöf að engir málmar fái 

honum grandað.  

Um leið og fyrsti barnsgrátur heyrist á Lemney rofna álögin og Keneifur verður 

sjálfum sér líkur. Fljótlega fara börn að fæðast í hrönnum á Lemney. En hagur fólksins fer 

versnandi og skipverjar orðnir þreyttir á losta kvennanna sem aldrei virðast fá nóg. Þeir 

ákveða að halda för sinni áfram og sigla af stað frá Lemney. Löngu síðar þegar Keneifur 
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breytist í silfurmáf hittir hann skipstjórann sinn á ný. Jason er þá einungis skugginn af sjálfum 

sér og kannast ekki við Keneif aftur þar sem hann hafði skipt um ham. Skipstjórinn lýkur lífi 

sínu þegar stafnviður Argó fellur á hann. Keneifur tekur með sér flísina góðu sem hann notar 

við sagnamennskuna og flýgur til Finnmerkur þar sem seiðkarl breytir honum aftur í mann. 

Eftir það siglir hann með norrænum skipum. 

Valdimar gamli unir hag sínum vel um borð í skipinu enda ákaflega þakklátur fyrir 

þetta stórkostlega ferðatækifæri. Hann undrar sig þó á því að enginn fiskur sé borinn fram. 

Hann veiðir því sjálfur fisk en hlýtur að launum mikla andúð hjá konu brytans. Valdimar 

veltir fyrir sér hvort andúðin sé vegna afskipta hans af kvöldverðinum eða hvort  hún sé eins 

og Lemneysku konurnar í leit að betri maka og að hún sé fúl því að hún hafi getið sér rangt til 

um fjárhagsstöðu hans sjálfs. Í þakklætisskyni heldur Valdimar stutta ræðu um fisk og 

menningu. Hann hefur sterkar skoðanir á því hvernig fiskneysla hafi gert norrænar þjóðir 

sterkari og meiri öðrum þjóðum í andlegum þroska og atgervi.  

Valdimar er í sjö daga á sjó og ákveður að nú sé hann búinn að fá sitt út úr ferðinni og 

tími komin til að halda heim til Kaupmannahafnar. Samferðamönnum hans er brugðið en 

drekka hans skál. Síðasta kvöldið er búið að fjarlægja farangur hans úr káetunni og breyta 

henni í matvælageymslu og vopnabúr. Þetta finnst Valdimari skrítið þar sem enginn vissi að 

hann væri á förum. Hann finnur skipstjórann og verður vitni að furðulegum atburðum. Öll 

áhöfnin er samankomin við ferstrendan kassa þar sem fjórir menn bera mannhæðarháan lykil 

á milli sín og stinga í kassa sem virðist vera einhvers konar úrverk. Þegar Keneifur snýr 

lyklinum segir skipstjórinn að hann sé að trekkja upp skipið og að Valdimar geti sofið í káetu 

Keneifs síðustu nóttina. Þar finnur hann flísina góðu og tekur hana með sér og við það 

tvíeflist karlmennska hans og nær hann sér í ekkju þegar heim er komið. Skömmu síðar er 

bankað á gluggann hjá honum og þar stendur silvurmáfur (Keneifur) fyrir utan! Að sjálfsögðu 

vill Valdimar ekki hleypa honum inn því að þá myndi hann missa flísina og jafnframt 

manndóminn/karlmennskuna sem hefur stóraukist eftir að hann eignaðist hana. Sögunni lýkur 

með að Valdimar dregur fyrir. 

 

7.2.1  Argóarflísin umfjöllun 

Saga Keneifs um Argóarfarana er frá þriðju öld fyrir krist. Skipverjar voru um fimmtíu talsins 

og jafnframt mestu hetjur sem siglt höfðu um Svartahaf og Miðjarðarhaf. Þeir fóru í mikla 

hættuför til að endurheimta reyfið og komu við á eynni Lemney þar sem aðeins voru konur. 

Það sem vantar í sögu Sjóns er að konurnar höfðu drepið alla karlmenn á eynni vegna 

ótryggðar þeirra og vegna þess að þeir kvörtuðu um slæma lykt af konunum (Gunnar Dal. 
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2000:95-103). Þetta útskýrir hvers vegna viðbrögð kvennanna við sögunni af Sigurði 

Fáfnisbana voru svona skrítin. Þær gátu greinilega tengt sig við svipaða atburði því að í sögu 

Sigurðar og er það Brynhildur sem lætur drepa hann vegna ótryggðar (Snorri Sturluson. 

1984:135-137).  

Keneifur og Valdimar eru afar ólíkir sögumenn. Valdimar er gamall, hrokafullur karl 

sem dæmir framkomu annarra á meðan Keneifur er tákn annarra tíma þar sem goðin eru 

allsráðandi. Sögurnar tvær sameinast ekki fyrr en á síðustu blaðsíðum þegar Keneifur trekkir 

upp skipið og loksins þegar silfurmáfurinn bankar á glugga Valdimars. Kannski skipið hafi 

verið tímavél og jafnvel frásögnin líka!.  

Keneifur hefur lent í miklum og mörgum ævintýrum og frásagnir hans eru litríkar og 

spennandi eins og venjulega er með goðsögur á meðan Valdimar vill ekki einu sinni fara af 

skipsfjöl í stuttar ferðir. Hann vill frekar horfa á meðan verkamenn ferma skipið af 

pappamassa. Keneifur er tákn hins goðsögulega tíma þegar goðin réðu ríkjum og mennirnir 

treystu á þau til að halda öllu gangandi. Valdimar er aftur á móti í nútíma þar sem 

heimstyrjöldinni er nýlokið og mennirnir stjórna sjálfir og Guð er ekki mjög sýnilegur.  

 

7.2.2 Kennsluhugmyndir 

Bókin Argóarflísin er þannig uppbyggð að hún gefur manni örlitla innsýn og vísar inn í aðrar 

sögur sem vekja löngun til að grafa dýpra og leita að fleiri upplýsingum. Hverjar voru 

konurnar á Lemney, hver var Sigurður fáfnisbani, hvernig er sagan um Sigurð, Brynhildi og 

Guðrúnu, eru til fleiri sögur um hamskipti í norrænni og grískri goðafræði, hver var 

Póseidon?  

 Hægt væri að tengja Snorra-Eddu, Völsunga sögu og Eddukvæðin við kennsluna með 

því að lesa söguna um Sigurð fáfnisbana og fá þannig skilning á því hvers vegna konurnar á 

Lemney greinilega tengja sig við hana. Í grískri goðafræði eru bæði sögur af Amasónum og 

Sírenum sem lokkuðu menn til lags við sig. Þær voru miklir hermenn og drápu öll sveinbörn 

sem þær fæddu af sér. Aðvelt er að  finna frásagnir á vísindavefnum sem vísa í nánari 

heimildir (Arnór Már Arnórsson og Þorsteinn Baldvin Jónsson. 2008). Póseidon er einnig í 

grísku goðafræðinni og gaman væri að glugga betur í hans athafnir og hvort að hann lagði 

það í vana sinn að nauðga ungum stúlkum. Sjávarguðir og vættir eru margvíslegir í 

trúarbrögðum og gaman væri að vinna þemavinnu tengda hafinu og þeim sem þar búa. Bókin 

býður upp á umræður um siðferðileg málefni t.d. hlutverk kynjanna, kynferðislega misnotkun 

af hálfu kvenmanna og karlmanna, samskipti kynjanna og fleira.  
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 Tilvalið væri að bera saman ólíka guði. Guð nútímamanna, norræn goð, grísk goð, 

hvað er líkt eða ólíkt, hver er munurinn á heiðni og kristni og svo framvegis. Goðin voru 

mannleg, þau urðu full, gerðu mistök, var hegnt, höfðu áhyggjur af útliti sínu á meðan hinn 

kristni Guð er ósnertanlegur, fjarlægur og heilagur.  

 Landafræðileg nálgun gæti verið að kanna sjóleiðina sem farin er í bókinni og 

staðsetningar sem talað er um t.d. Lemney, Svartahaf, Miðjarðarhaf. Hver er fjarlægðin á 

milli Íslands og Lemneyjar (hvernig kunnu íbúar skil á Sigurði fáfnisbana?).  

 Kennarinn getur notað hugtök bókmenntafræðinnar, tákn, vísun, sögumaður, tími, 

umhverfi o.fl. Síðast en ekki síst er tilvalið að nýta sér bókina í öðrum þáttum íslenskunnar 

með því að finna erfið/óvenjuleg/sjaldgæf orð, endurskrifa textabrot í ritun, orðflokkagreina, 

semja goðafræðilega smásögu, skiptast á að lesa upphátt fyrir bekkinn, semja handrit að 

leikriti, útbúa dagblað með gagnrýni, greinar um ákveðna atburði sögunnar, smáauglýsingar 

(auglýst eftir karlmönnum á Lemney) og fleira. 

 Hér að ofan er aðeins stiklað á stóru því að það er á valdi hvers kennara hve langt 

hann vill fara og hvaða takmörk hann setur sér í kennslu. Hugmyndaflug og víðsýni er allt 

sem þarf. 

 

7.3  Afleggjarinn útdráttur  

Skáldsagan Afleggjarinn kom út árið 2007 og er eftir Auði A. Ólafsdóttur sem er 41 árs lektor 

í listfræði við Háskóla Íslands. Auður hefur gefið út þrjár bækur: Upphækkuð jörð (1998), 

Rigning í Nóvember (2004) og Afleggjarinn (2007).  

„Auður hefur hlotið mikla athygli og einróma lof gagnrýnenda fyrir einstaklega seiðandi stíl 
og listræn efnistök. Hún heldur lesandanum við efnið með því að tefla fram trúverðugum 
persónum sem glíma við óvæntar og oft kómískar aðstæður og kemur sífellt skemmtilega á 
óvart" (Salka.is. A).   
 

Afleggjarinn hlaut Menningarverðlaun DV og Fjöruverðlaunin árið 2008 (Salka.is. B). Tökur 

á kvikmynd eftir bókinni hefjast brátt og taka bæði íslenskir og erlendir leikarar þátt (Salka.is. 

C). Gagnrýnendur hafa m.a. sagt: 

„Tvímælalaust ein af sterkustu skáldsögum ársins" (B. Þ. V. Morgunblaðið). 

„Afleggjarinn rífur sig úr viðjum hins hefðbundna en um leið er sagan uppfull af trúarlegum 
táknum, listfræðilegum vísunum og heimspekilegum átökum um tilvist mannsins. Hér er 
sleginn nýr tónn í íslensku samhengi." (Dómnefnd Menningarverðlauna DV). 

„Afleggjarinn er óumræðilega fallegur skáldskapur" (S. B. Morgunblaðið). 
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„Áhrifamikil saga sem kemur á óvart með karllýsingu sem hlýtur að teljast ný í íslenskum 
bókmenntum" (Dómnefnd Fjöruverðlaunanna) 

 (Salka.is. D). 

Afleggjarinn er 286 blaðsíður að lengd og skiptist í 77 kafla þar sem fylgst er með lífi ungs 

manns sem leggur upp í ferðalag til fjarlægra slóða. Við fylgjumst með fortíð og nútíð í 

gegnum hugsanir og samskipti aðalpersónunar.  

Arnljótur Þórir er 22 ára gamall maður með mikinn áhuga á blómarækt. Það er 

ástæðan fyrir því að hann er að leggja upp í langferð til lítils þorps í útlöndum með þrjá 

rósaafleggjara. Þetta eru engar venjulegar rósir enda er ferðinni ekki heitið á neinn venjulegan 

stað. Arnljótur er að fara að vinna sem garðyrkjumaður í gömlum klaustur/rósagarði og 

vonast til að endurvekja forna frægð rósagarðsins. Hvaða staður er betri fyrir þyrnalausu 

áttblaðarósina hans?  

Móðir Arnljóts, eða Lobba eins og pabbi hans kallar hann, var mikil garðyrkjukona og 

þaðan er áhuginn kominn. Hún lést í bílslysi þann sjöunda ágúst og skildi eftir sig mann og 

tvíburasyni, þá Lobba og Jósef. Bræðurnir eru mjög ólíkir. Jósef er dökkhærður og 

brúneygður en Lobbi rauðhærður með blá augu og hvítur á hörund. Það er þó ekki það eina 

sem er ólíkt því að Jósef er þroskaheftur og býr á sambýli. Faðir þeirra er 77 ára gamall 

rafvirki sem er í stöðugu basli við að elda upp úr matreiðslubók látinnar eiginkonu sinnar og 

hafa áhyggjur af því hvort hann skuli bjóða vinkonu sinni, henni Boggu, í mat.  

Sjöundi ágúst er sérstakur dagur í fjölskyldunni af þremur ástæðum: fæðingar og 

dánardagur móður tvíburanna og fæðingardagur Flóru Sólar sem er sjö mánaða gömul dóttir 

Lobba. Hann býr þó ekki með barnsmóður sinni, Önnu, því að þau þekkjast lítið sem ekkert. 

Hún er erfðafræðinemi og vinkona vinar hans. Flóra Sól kom undir alveg óvart og var 

einungis um hálfrar nætur gaman að ræða. Ungu foreldrarnir hittust aðeins tvisvar á 

meðgöngunni en fékk Lobbi þó að taka á móti Flóru Sól. Lobba finnst hann ekki vera 

skuldbundinn barnsmóður sinni og dóttur og því frjáls til að fylgja draumum sínum til 

fjarlægs lands. 

Litla þorpið sem hann fer til stendur á klettóttri hæð og einkennist af þúsund ára 

gömlum afar litríkum húsum og fjölmörgum kirkjum. Íbúarnir eru um það bil 700 talsins og 

tala svo til útdauða mállýsku. Séra Tómas tekur á móti Lobba og þar sem að presturinn talar 

24 tungumál eru samskiptin með auðveldara móti.  

Frægasti rósagarður heims er í algerri niðurníðslu og munkarnir hafa lítinn áhuga á að 

vinna í honum, þeir hafa nóg með vínframleiðslu og þýðingar á gömlum handritum. Lobbi er 
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fljótur að aðlagast rólegu þorpinu og að komast inn í daglega rútínu. Borða sama 

morgunmatinn á gistiheimilinu, vinna í garðinum og enda svo daginn á að horfa á kvikmyndir 

hjá séra Tómasi sem er forfallinn áhugamaður um erlendar myndir.  

Tæplega tveir mánuðir líða í ró og næði en þá kemur „bréfið“ sem breytir öllu. Anna, 

barnsmóðir hans, biður hann um að hugsa um Flóru Sól í mánuð því að Anna er að klára 

lokaritgerð og þarf frið til þess. Hún gefur honum raunverulega ekki val um að neita bóninni 

og minnir hann á að Flóra sé líka á hans ábyrgð.  

En margt fer öðruvísi en áætlað er og þegar á hólminn er komið getur Anna ekki  

yfirgefið dóttur sína og stingur upp á að klára lokaritgerðina hjá Lobba. Ungu foreldrarnir 

skipta með sér deginum, Lobbi sér um Flóru fyrir hádegi og á kvöldin en Anna yfir miðjan 

daginn. Þannig geta þau bæði unnið. Þau versla bæði til heimilisins en Lobbi sér um að elda. 

Hann fær sendar uppskriftir móður sinnar, skoðar matreiðslubækur héraðsins, horfir á 

bíómyndir um mat, lærir hjá konunni á veitingahúsinu og hjá slátraranum. Hann eyðir 

miklum tíma í að hugsa um mat, innkaup og eldamennsku og fljótlega er hann búinn að 

tileinka sér sjö rétti.  

Á hverjum degi fer Lobbi með dóttur sína í kirkjuna til að skoða málverk, þau ganga 

alltaf sama hringinn og skoða þau í röð en enda á mynd af Maríu mey í hásæti með 

Jesúbarnið. Flóra Sól er hrifin af þeirri mynd og situr alltaf grafkyrr í fangi föður síns á 

meðan þau horfa á Jesúbarnið sem er ótrúlega líkt Flóru, eiginlega alveg eins.  

Fólkið í þorpinu er farið að hegða sér furðulega gagnvart barninu og sumir virðast 

fullvissir um lækningamátt þess. Flóra er aðeins níu mánaða gömul en er strax farin að tala 

sitt móðurmál auk latnesku og fáein orð á mállýsku þorpsins. Hún er mjög þroskað ungabarn 

sem flautar, púslar, syngur og gengur. Dag einn eftir kvöldmat enda Lobbi og Anna uppi í 

rúmi. Allt í einu eru þau ekki lengur sambýlingar með barn heldur par með barn. Fljótlega sér 

Lobbi fyrir sér framtíð litlu fjölskyldunnar en Anna er ekki á sama máli. Hún segist ekki vera 

tilbúin og vill fara út í heim og læra meira, kannski geti þau seinna eignast annað barn saman. 

Hún vill að Lobbi sjái um Flóru a.m.k. næstu sex mánuði enda nái þau svo vel saman að það 

liggi við að Önnu sé ofaukið. Svo er hún farin.  

Eftir standa feðginin í litlu þorpi í útlöndum. Rósagarðurinn hefur verið endurvakinn 

og munkarnir eru hættir að hanga inni á bókasafni og farnir að vera úti í garði og þeir hafa 

meira að segja ákveðið að opna garðinn fyrir almenning og byrja að borga fyrir viðhald hans. 

Í lok bókarinnar ákveður Lobbi að nú sé tímabært að halda heimleiðis með Flóru Sól, þau 

koma við í kirkjunni í síðasta sinn og þar yfir altarinu í kórglugganum er útskorin áttblaðarós 

alveg eins og sú sem Lobbi flutti í rósagarðinn, alla leið frá Íslandi.  
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7.3.1  Afleggjarinn umfjöllun 

Afleggjarinn er skrifuð í fyrstu persónu og við fáum upplýsingar um aðalpersónu, fortíð 

hennar og nútíð í gegnum hugsanir Arnljóts og samskipti hans við aðra. Þetta er ferðalag frá 

einum stað til annars en einnig þroskasaga ungs manns frá því að vera engum háður til þess 

að verða einstæður faðir og allt gerist þetta á nokkrum mánuðum. Við teljum að hægt sé að 

skipta sögunni í þrennt: ferðalagið, Lobbi einsamall í þorpinu og Lobbi með Önnu og Flóru. 

Ferðalagið einkennist af hugsunum um fortíð, nútíð og framtíð, hann rifjar upp dauða móður 

sinnar, fæðingu dóttur sinnar og veltir fyrir sér stöðu sinni í framtíðinni. Þegar hann kemur til 

þorpsins kynnist hann nýju tungumáli, gjörólíku líferni og hefst handa við ræktun garðsins. 

Um leið og Anna og Flóra koma breytist allt, hann þarf að taka ábyrgð og þarf að haga sínu 

lífi í samræmi við fleiri en bara sig sjálfan.  

Tölurnar í sögunni gegna mikilvægu hlutverki og minna á þjóðsögur, ævintýri og 

dæmisögur Biblíunnar þar sem þrír, sex og sjö eru oft áberandi. Þrítalan kemur oft fyrir. 

Lobbi tekur með sér þrjá rósaafleggjara, hann fann 3 sexblaða smára á sex ára afmælinu sínu, 

hann er þrjá daga á spítala og hittir þrjár dökkhærðar, brúneygðar hjúkkur. Hann skiptir 

einnig hugsunum sínum í þrennt: um dauðann, um líkamann og um rósir. Séra Tómas flettir 

upp í Biblíunni og kemst að því að það er ekki óeðlilegt að hugsanir Lobba snúist um þetta 

þrennt því að í henni er talað 152 sinnum um líkama, 249 sinnum um dauða og 219 sinnum 

um rósir. Þrítalan er trúarleg og er fjölmargt í Biblíunni sem kemur í þrennum t.d. hin heilaga 

þrenning, faðir, sonur, heilagur andi og vitringarnir þrír með þrjár gjafir. Tölurnar sex og sjö 

koma einnig oft fyrir í sögunni t.d. 77 ára faðir, 7. ágúst (þrisvar), sjö speglar í íbúðinni og 

Flóra talar sjö orð, Lobbi hefur sofið hjá sex konum og það eru sex metrar upp í myndskreytt 

hvolfþak leiguíbúðarinnar (sem minnir á kirkju). 

Dúfur í Biblíunni eru tákn um heilagan anda eða sendiboða Guðs (Porter, J.R. 2000: 

84 og 65) og í Afleggjaranum er nokkrum sinnum minnst á dúfur. Lobbi finnur hálfdauða 

dúfu sem vantar á hluta af vængnum, hann tekur hana upp en hún deyr í höndunum á honum. 

Loftið í íbúðinni er með mynd af englum og dúfu sem vantar á annan vængin. Kannski má 

segja að hálfdauða dúfan hafi verið boðberi um komu Flóru Sólar og samvistir þeirra í 

íbúðinni með hvolfþakinu. 

  Lýsingar á Flóru Sól eru mjög trúarlegar og líkist hún Jesú Kristi á fleiri en einn hátt. 

Strax á fæðingardeildinni er ljós í kringum hana sem hverfur ekki þó að hún eldist og ef við 

skoðum málverk af Jesú þá er oft málaður geislabaugur um höfuð hans (Porter, J.R. 

2000:207). Hún virðist hafa lækningarmátt því að leigusali Lobba og fleiri eru vissir um að 

hafa læknast með snertingu barnsins rétt eins og þegar Jesú læknaði fólk með 
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handayfirlagningu (Porter, J.R. 2000:94-95). Hún er saklaus, óspillt og er góð við alla og þó 

að það sé ósköp eðlilegt miðað við aldur hennar þá  gefa lýsingarnar manni aðra sýn. Það er 

eitthvað meira en aðeins sakleysi æskunnar. Munkarnir dragast að henni og koma út úr 

klaustrinu til að líta hana augum og þó svo að þeir komi aðeins ellefu þá er Lobbi þar líka 

sem gerir mennina alls tólf, jafn margir og lærisveinar Jesú (Tryggvi Þorgeirsson og 

Þorsteinn Vilhjálmsson. 2000). Nöfnin eru einnig biblíunöfn eins og t.d. Jakob, Matthías, 

Tómas og Jósef. Myndin af Jesúbarninu í kirkjunni er alveg eins og Flóra: „þegar ég skoða 

myndina betur kemst ég ekki hjá því að sjá ýmislegt annað sem er líkt með dóttur minni og 

barninu á málverkinu; andlitslagið, stór, björt augun, sami blómamunnurinn, nefið, hakan, 

jafnvel spékopparnir, það er sama hvar er borið niður“ (Auður A. Ólafsdóttir 2007:132). 

Allar lýsingar af henni gefa í skyn að þarna fari mjög þroskað barn með óvenjulega hæfileika.  

 Í 1000 ára gömlu einangruðu þorpi uppi á kletti tekur aðalpersónan mikið þroskaskref. 

Hann breytist úr strákling í karlmann, úr mömmustrák í pabba. Þegar við fylgjumst með litlu 

fjölskyldunni er það Lobbi sem tekur stöðu móðurinnar á heimilinu, hann eldar, þrífur, þvær 

þvott og elur upp barnið á meðan Anna vinnur í ritgerðinni sinni, leikur við Flóru og tekur 

lítinn þátt í heimilishaldinu. Að lokum er það Anna sem þarf að vera frjáls og yfirgefur barnið 

sitt til að mennta sig í útlöndum. Kynjahlutverkunum er snúið við enda er ætlast til í 

nútímasamfélagi að sama krafa sé gerð til karla og kvenna. Konan er ekki lengur ólærða 

húsmóðirin sem þreif og eldaði allan daginn til að vera eiginmanni sínum þóknanleg. Í 

upphafi fer Lobbi frá dóttur sinni til að elta draum en á endanum kemst hann að því að það er 

dóttirin sem er draumurinn og að það sé tímabært að snúa aftur heim með framtíðina í 

fanginu.  

 

7.3.2  Kennsluhugmyndir 

Eins og með Skugga- baldur og Argóarflísina, býður Afleggjarinn upp á umræður við 

nemendur. Hægt er að skoða stöðu kynjanna og hvernig hún hefur breyst á tiltölulega stuttum 

tíma, getnaðarvarnir og hvernig það sé að verða foreldri „óvart“, kynjahlutverk í sambandi 

við atvinnu, kröfur um framhaldsnám, samskipti við foreldra, ábyrgð gagnvart öðrum o.fl.  

 Hægt væri að tengja bókina við kristinfræði, fara í vettvangsferðir í kirkjur, skoða 

listaverk sem þar eru, finna myndir á netinu tengdar Jesúbarninu, englum og dúfum, kanna 

hvernig listaverk prýða kirkjuhvolf frægra kirkja, fræðast um listamennina sem máluðu 

þessar myndir og hvernig þeir fóru að því að mála myndir upp fyrir sig í sex metra hæð. 

Kannski væri hægt að mála kirkjulistaverk eða hanna kirkju! Skoða klaustur á netinu, eru enn 
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mörg klaustur, hvernig er starfsemin þar, eru margir munkar, hvað með nunnuklaustur, eru 

þau öðruvísi? Eru klaustur á Íslandi? 

 Á meðan á lestri stendur gætu nemendur skráð hjá sér þær tölur sem koma fyrir í 

bókinni og í hvaða sambandi, einnig gætu þeir skrifað niður hvaða hugsanir sækja oftast á þá 

(hjá Lobba voru það: líkami, dauði og rósir), ætli við séum öll með eitthvað þrennt sem við 

hugsum mest um eða skyldi það vera fleira? Hægt væri að láta nemendur útbúa blöð með 

sínum hugsunum og finna hvað það er sem liggur mest á unglingum í dag. Ef allir hugsa um 

hitt kynið 100 sinnum á hverjum degi þá ætti það að vera ljóst hvar áherslan liggur.  

 Nemendur gætu skrifað leiðarbók og ímyndað sér að þeir væru að fara til útlanda í 

vinnu, hvað myndu þeir vilja gera, hver væri draumastaðurinn, hvernig er hægt að komast 

þangað, þarf að taka lest, leigja bíl eða fljúga beint, hver er gjaldmiðillinn, hvað myndi ferðin 

kosta, hvernig er veðráttan o.s.frv. Lokaskil gætu verið í formi kynningar á hverju verkefni. 

 Hægt væri að fara í vettvangsferð í grasagarðinn að vori, tala við séfræðing og kynna 

sér rósarækt á Íslandi, hvað eru margar tegundir hérlendis, en erlendis? Eru til frægir 

rósagarðar og hvernig líta þeir út? 

 Kennsluhugmyndir með þessari bók eins og öðrum ná eins langt og kennarinn er 

tilbúinn að útfæra þær. Það er auðvelt að vinna einungis ritgerð en auðveldasta leiðin er ekki 

endilega sú besta. Nemendur læra að njóta innihalds og virða þá vinnu sem fer í að skrifa 

heila bók með því að kafa djúpt og skoða fleira en bara yfirborðið. 

  

8  Samantekt  

Margar ástæður er fyrir því að valdar voru þessar tilteknu íslensku bækur fyrir utan það að 

þær hafa allar fengið mikið lof gagnrýnenda á síðustu misserum. Ein er komin á hljóðbók, 

önnur hefur verið tilnefnd til merkra verðlauna og þriðja bíður þess að vera kvikmynduð 

erlendis. Þær hafa allar fengið verðlaun hérlendis og eru eftir tiltölulega unga íslenska 

höfunda. Þær eiga það sammerkt að vera mjög myndrænar og þó höfundar þeirra séu 

nútímahöfundar þá gerast sögurnar á „öðrum“ tímum en við lifum á í dag. Bækurnar eru 

framandi og ævintýralegar og ríkar af táknum og innihaldslýsingum fjarlægra og nálægra 

heima. Í Argóarflísinni er flakkað á milli ólíkra tíma, allt frá tímum goðsagna og tilbaka. 

Skugga – Baldur gerist  1883 en tenging við heiðni og norræna goðafræði er sterk og þó að 

Afleggjarinn gerist í nútímanum þá er sögusviðið 1000 ára gamalt og mjög trúarlegt. 

Tilfinningin sem skapast við lestur allra bókanna er sú að þar séu tveir heimar að mætast, 

fortíð og nútíð. 
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Kennslufræðilega nálgun við þessar bækur er sú að setja sig í spor ólíkra 

menningarheima, skapa heimspekilegar umræður um trúarlegar tengingar við kristni, norræna 

og gríska goðafræði. Umræður um baráttu góðs og ills, samskipti kynjanna, samúð, hamskipti 

og samruna tegunda, þar sem kona breytist í mann sem breytist í fugl, maður og tófa verða að 

einni skepnu og heilagur andi, boðberi í líki dúfu birtist.  

Þessar bækur bjóða allar upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir og ekki síst óhefðbundar 

eins og leikræna og myndræna tjáningu. Hugmyndaríkur kennari skiptir sköpum því að það er 

á hans herðum að bjóða upp á skemmtilegt kennsluefni sem höfðar til fjölbreytts 

nemendahóps og misjafnra hæfileika hvers og eins. Ef bókmenntir í kennslu ná ekki til 

nemenda þá er hættan á að þeir missi áhugann á því að lesa sér til gagns og gamans.  

Það má heldur ekki gleyma kennurum sjálfum sem þurfa einnig á endurnýjun að halda 

í bókmenntakennslu. Það er erfitt að ímynda sér að áhugi kennara haldist stöðugur ár eftir ár 

við kennslu sömu bókar. Í námi höfunda við Kennaraháskólann hefur  ítrekað verið sagt að 

því meiri áhuga sem kennarinn hafi á kennsluefninu þeim mun betur skili hann því til 

nemenda sinna. Því hlýtur að skipta miklu máli að regluleg endurnýjun eigi sér stað í vali á 

bókmenntum.  

Til að geta unnið með bækur á nýstárlegan, krefjandi og skapandi hátt er óhefðbundið 

námsmat kjörið. Í kaflanum hér á eftir verða kynntar nokkrar leiðir til námsmats og getur 

hver kennari valið sér það mat sem hentar í hans kennslu. 

 

9  Námsmat 

 „Með námsmati er reynt að komast að því hvort nemandi hefur náð þeim markmiðum sem að 
er stefnt eða hversu vel hann hefur nálgast þau. Þar sem markmiðin eru margvísleg og hægt 
að fara ýmsar leiðir til að ná þeim er augljóst að matsaðferðir verða að vera fjölbreytilegar. 
Þær verða að hæfa markmiðunum og endurspegla áherslur í kennslu. Þess er enginn kostur 
að meta námsgengi og framfarir eingöngu með prófum og öðrum formlegum aðferðum. Mörg 
markmið eru þess eðlis að einungis óformlegum aðferðum verður við komið. Niðurstöður 
námsmats verða því að byggjast jöfnum höndum á óformlegu mati kennara og á formlegum 
aðferðum, s.s. prófum og könnunum. Hafa verður hugfast að sum markmið eru þess eðlis að 
ekki kemur fram fyrr en seinna í lífinu hvort þeim varð náð eða ekki“                      

(Aðalnámskrá grunnskóla- almennur hluti. 2006:16-17). 

Eins og Aðalnámskrá grunnskóla greinir skýrt frá getur námsmat verið af fjölbreyttum toga, 

frá símati til prófa og allt þar á milli. Mikilvægt er að kennarar nýti sér fleiri en eina leið til að 

meta vinnu nemenda sinna því að hæfileikar þeirra liggja ekki allir á sama stað. Sumir eru 

sterkir verklega og aðrir bóklega og gefur það því auga leið að ef allt námsmat fer fram með 

gömlu góðu prófunum þá sitja ekki allir við sama borð. Hér eru nefndar nokkrar aðferðir við 
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námsmat sem kennarar geta nýtt sér í starfi. Að sjálfsögðu eru mun fleiri aðferðir til og má til 

dæmis benda á: „Hugmyndabanka fyrir mat á skólastarfi og námsmat“ á vefslóðinni: 

(http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsmat/matsbanki/Welcome.htm). Ingvar Sigurgeirsson 

prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands hefur sett þar inn fjölmargar hugmyndir að 

námsmati og einnig alls kyns gátlista fyrir nemendur og kennara. Þetta er vefur sem hver 

einasti kennari ætti að kynna sér. 

 

9.1  Símat 

Kennari gengur um í skólastofunni, fylgist með vinnu nemenda hvort sem er að ræða 

hópavinnu eða einstaklingsvinnu og skráir niður athugasemdir sínar. Til að flýta fyrir og gera 

vinnuna auðveldari gæti hann verið búinn að útbúa eyðublað eða gátlista þar sem einungis 

þarf að merkja við það sem verið er að skoða hverju sinni. Nemendur vita hvað kennarinn er 

að gera og reynslan sýnir að það hefur jákvæð áhrif á afköstin (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:50).  

 Nauðsynlegt er að kennari skrái reglulega niðurstöður sínar og haldi þeim til haga 

jafnvel í formi dagbókar sem hann getur síðan unnið úr strax og kennslu er lokið (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999a:88-90). 

 

9.2  Sjálfsmat 

Það er fjölmargt gott sem fæst með sjálfsmati m.a. skilja nemendur betur til hvers er ætlast af 

þeim, hvort markmiðum hafi verið náð, hverjar séu veikar og sterkar hliðar þeirra og ekki síst 

er þetta góð leið fyrir kennara að sjá hvernig nemendur líta á eigin vinnu, veikleika og 

styrkleika (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:91). 

Þótt nemendur séu oft með raunhæfa mynd af sjálfu sér kemur það fyrir að mat 

kennara og nemanda fer ekki saman. Þetta sér kennari ef hann notar saman sjálfsmat og símat 

og getur þá rætt við nemandann og komist að því á hverju misræmið byggist (Lilja M. 

Jónsdóttir. 1996:53-54). 

 

9.3  Jafningjamat 

Þessi matsaðferð er mjög góð þegar unnið er í hóp. Oft vill það verða þannig að nemendur 

leggja á sig mismikla vinnu en ef þeir vita að allir í hópnum fylla út gátlista hver um annars 

afköst og einnig hópsins í heild, þá ýtir það undir afköst allra (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:50).  

 Þessa aðferð er að sjálfsögðu einnig hægt að nota þegar unnin eru 

einstaklingsverkefni. Þá skiptast nemendur á verkefnum, setja sig í spor kennara og  koma 

með athugasemdir og hugmyndir til að gera verkefnið betra. Hugsanlega gæti hvert verkefni 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsmat/matsbanki/Welcome.htm
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farið til tveggja nemenda og hvor um sig skilað hálfri til einni síðu til höfundar sem getur 

síðan fínpússað verkefnið áður en því er skilað til kennara. Það þyrfti að ítreka við nemendur 

að vera faglegir og gagnrýna án þess að særa, hrósa því sem er gott og vera með 

uppbyggilega gagnrýni.  

 

9.4  Hópmat 

Nemendur meta hópinn sem heild: hvernig samvinnan gekk, hvað var skemmtilegt/ 

leiðinlegt/ auðvelt/ erfitt og svo framvegis. og hvaða einkunn hópurinn gefur sér. Þessi vinna 

gefur tilefni til umræðna og skoðanaskipta innan hópsins. Nemendur fylla út matsblað sem er 

skilað til kennara og færa þar rök fyrir niðurstöðum sínum (Lilja M. Jónsdóttir. 1996:50-51). 

 

9.5  Sýnismappa/Verkmappa (Portfolio) 

Í möppuna er til dæmis. sett markmið nemanda, einkunnir, hugleiðingar, bestu verk vetrarins, 

skemmtilegustu verkefnin, bréf frá foreldrum og svo framvegis. Tilgangurinn með 

verkmöppu er að safna saman heimildum um nám nemandans, fá hann til að rýna í eigin verk 

og vera virkur þátttakandi í markmiðssetningu og námsmati (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:87-

88).  

Þessi aðferð hefur náð miklum vinsældum síðastliðin ár og það er mismunandi 

hvernig skólar útfæra hana. Hægt er að hafa möppu fyrir hvert ár, hverja önn, tvö ár eða 

jafnvel þrjú ár. Sumir skólar eru svo með sérstakan dag einu sinni á ári þar sem foreldrar og 

nemendur fara yfir möppuna og skoða verk vetrarins en einnig framfarir síðustu ára 

(verkmappa til tveggja/þriggja ára). 

 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir kalla á fjölbreytt námsmat. Það er á valdi kennara að hafa 

kennsluna áhugaverða og skemmtilega. Bókmenntir bjóða upp á margs konar nálgun og þá er 

um að gera að prófa sig áfram, bæði í kennslu og námsmati. Bókmenntir geta verið af ýmsum 

toga en allar eiga þær það sameiginlegt að auðvelt er að samþætta þær við aðrar námsgreinar 

til dæmis lífsleikni, stærðfræði, tungumál, sögu, leiklist og fleira. Vinna með bókmenntir á að 

vera skemmtileg og skapandi og eftir lestur góðrar bókar á að sitja meira en lesskilningur. 

Umræður, ígrundun, skapandi vinnubrögð, tengsl við eigin reynslu, möguleikarnir eru 

óþrjótandi og því er erfitt að skilja af hverju kennarar festast í þeim sporum að námsmat fari 

fram í formi ritgerða og hefðbundinna prófa.   
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Lokaorð 

Það má segja að ýmislegt hafi komið okkur á óvart á meðan á ritgerðarvinnunni stóð. Í 

upphafi áætluðum við að niðurstöður eigindlegra viðtala sýndu fram á að lítil endurnýjun ætti 

sér stað í vali á bókmenntum til íslenskukennslu, að sömu bækur væru kenndar svo árum 

skipti, hugsanlega af gömlum vana og vegna þæginda. Jafnframt  áætluðum við að 

kennsluhættir væru einhæfir og lítið væri um óhefðbundnar aðferðir. Niðurstaða okkar eins 

og kemur fram að ofan er sú að lítil endurnýjun eigi sér stað á bókmenntum til kennslu, sömu 

bækur séu oft kenndar ár eftir ár en kennsluhættir séu hvorki einhæfir né hefðbundnir.   

Við höfðum engan veginn gert okkur grein fyrir slælegri lestrarkunnáttu nemenda né 

hvaða áhrif hún hefði á val kennara á bókum til kennslu. Það er greinilegt að viðmælendur 

hafa áhyggjur af stöðu læsis og eru að gera sitt besta til að auka yndislestur nemenda. Það má 

áætla að kennsla bóka eins og Djöflaeyjunnar og Engla alheimsins sé að vissu leyti vegna 

þess hve vel viðmælendur þekkja þessar skáldsögur og vegna kennsluefnis sem fylgir þeim. 

Staða læsis virðist draga úr að kennarar endurnýji oftar bækur. Tími kennarans fer aðallega í 

þjálfun lesskilnings og er það okkar tilfinning að kennarar haldi sig við bókmenntir sem hafa 

verið kenndar árum saman. Ef kennari ákveður að taka inn nýja bók til kennslu þarf hann að 

semja nýtt kennsluefni, ný verkefni og próf og jafnvel tileinka sér aðra kennsluhætti. Það 

getur verið tímafrekt og óvíst hvort efnið sé við hæfi og nái til nemendahóps. Ákveðin áhætta 

er í því fólgin að gera tilraunir sem hugsanlega ganga ekki upp meðal annars vegna lélegrar 

lestrargetu nemenda. Bókmenntirnar sem viðmælendur okkar velja sér til kennslu virðast vera 

valdar með það í huga að þeim fylgi efni sem auðveldar nemendum að skilja innihaldið, til 

dæmis kvikmyndir, hljóðbækur og fleira. Það er sorglegt að staða margra unglinga sé orðin 

það slæm að þeim finnist lestur leiðinlegur.   

Ef við skoðum spurninguna sem við lögðum upp með í upphafi þá virðast kennarar 

gera sitt besta til að haga kennslu sinni þannig að nemendur standist markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla en það virðist þó ekki skila sér sem skyldi. Ef nemendur hafa lítinn lesskilning og 

hafa varla lesið heila bók þá hafa þeir ekki staðist áfangamarkmið Aðalnámskrár. Þarna er 

pottur brotinn og teljum við að heimili og skóli þurfi að vinna saman þar sem ábyrgðin liggur 

einnig hjá foreldrum að þjálfa lestrarfærni og skilning barna sinna. Ef kennarar eru að gera 

allt sem þeir geta er ljóst út frá niðurstöðum okkar að þeir þurfa aðstoð og þar verða heimilin 

að koma inn.  

 Íslenska hlýtur að vera ein mikilvægasta námsgreinin í íslenskum grunnskólum og þar 

er lestur og lesskilningur ofarlega á blaði. Tungumálið er okkar samskiptaleið og það skiptir 
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máli að vera frambærilegur í samskiptum við aðra. Bókmenntakennsla er að sjálfsögðu stór 

hluti af þessu því þar lærum við flókin orð, eðlilega setningaskipan, stafsetningu og fleira. Þar 

að auki fáum við betri tilfinningu fyrir flæði í tungumáli okkar, við þjálfum ímyndunaraflið 

og sjáum hvað liggur á bak við orðin.  

 Okkar draumur er að bókmenntakennsla snúist um svo miklu meira en hún virðist 

gera. Skáldsögur sem eru innihaldsríkar, fullar af táknum og veita tækifæri á endalausum 

vangaveltum um fjölbreytt málefni ættu að vera í kennslu. Við getum ekki ímyndað okkur 

annað en að hægt sé að auka yndislestur og áhuga á bókmenntum ef valdar eru fjölbreyttari 

bækur. Við trúum því að allir finni „bókina“ sem hrærir þá ef þeir lesa nógu fjölbreyttar 

bókmenntir og þá er ekki aftur snúið því þegar lestri frábærrar bókar er lokið vill maður 

meira. Lestur bókmennta vekur auk þess samhygð og skilning með öðrum, hann eykur 

orðaforða, veltir upp spurningum og svarar jafnvel öðrum.  Hvað er betra en tilfinningin sem 

kemur þegar maður lifir sig inn í annan heim, grætur ill örlög, hlær að mistökum eða reiðist 

óréttlæti?  
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Viðauki 1 

Viðmælandi A 2 

Sp: Segðu okkur dálítið frá menntun þinni og af hverju þú valdir íslenskukennslu. 3 

V: Nú ég er bara búin með Kennaraháskólann og íslenskukjörsvið þar og ég hef bara alltaf 4 

verið svona íslenskuáhugamanneskja síðan ég var krakki, svona nörd, kem úr sveitinni og 5 

talaði alltaf allt öðruvísi en aðrir þegar ég kom til Reykjavíkur, alltaf að lesa og nánast 6 

skrollaði á errunum og svona, nota forn orð sem enginn skildi (hlær). 7 

SP: var það meðfætt eða úr uppeldinu? 8 

V: ég held að það sé bara það sem var talað í kringum mann. Það var oft sem ég rak mig á 9 

það þegar ég kom hér í menntaskóla fyrst, þá var ég 18 ára og var spurð: af hverju talarðu 10 

svona, hvaða orð var þetta og bara eitthvað svona. Svo er bara sorglegt að ég er bara, maður 11 

bara hættir að tala svona, þetta er bara óvart maður bara glatar þessu niður. 12 

Sp: var þá mikið af eldra fólki í kringum þig eða? 13 

V: samt ekki ég er yngst af sex systkinum, bróðir minn er einu ári eldri en ég og við vorum 14 

alltaf að leika okkur saman þannig að og mamma og pabbi ekkert 150 ára sko en samt er 15 

greinilega bara öðruvísi talsmáti í sveitinni. 16 

Sp: hvað ertu gömul? 17 

V: ég er að verða 29 ára. 18 

Sp: og starfsaldur þinn síðan þú útskrifaðist eða fórst að vinna? 19 

V: þetta er bara annað árið mitt í kennslu 20 

Sp: og bæði árin hefurðu starfað hér eða? 21 

V: já 22 

Sp: hver er þín staða í skólanum? 23 

V: ég er fagstjóri í íslensku og kennari á unglingastigi, ég hélt fyrst að fagstjóri tengdist bara 24 

unglingastiginu en komst svo að því að það er yfir allt og þá á ég í raun að fylgjast með hvort 25 

að það sé góð samfella í íslenskunni frá 6 ára bekk upp í tíunda 26 

Sp: svo þú hefur fengið aðeins meira en þú hélst? 27 

V: já en þau eru sem betur fer voðalega góð að fylgjast með á sínum stigum það er aðallega 28 

bara að það sé á milli stiga 29 

Sp: ertu þá bara faglegur ráðunautur yngri bekkja? 30 

V: já þá geta þau komið til mín, er það rétt að byrja á þessu í fimmta bekk miðað við það sem 31 

þau eru búin að læra í fjórða bekk og er of stórt stökk miðað við hvað þau eru að gera í 32 
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sjöunda og svo í áttunda og svo ef það kemur svona upplestrarkeppni og da,da,da þá sé ég um 1 

það. 2 

Sp: hver er þín stefna eða sýn á kennslu á unglingastigi? 3 

V: (viðmælandi andvarpar) sýn eða stefna já, sko mér finnst að það megi bara gefa því nógu 4 

mikið, mér finnst oft lögð of mikið áhersla á málfræði og stafsetningu og eitthvað svona og 5 

hitt gleymist og svo eru krakkarnir æfðir í lesskilningi af því að það er á samræmdum prófum 6 

og við erum náttúrulega svo ótrúlega miðuð við þessi samræmdu próf og sem betur fer getum 7 

við kannski breytt því núna, nú tökum við þau á haustin og sjáum hvernig krakkarnir standa í 8 

ákveðnum þáttum og svo getum við bara leikið okkur með það fram á vor. Ég miða alla mína 9 

kennslu við það sem ég vil gera í raun og veru en samkvæmt líka auðvitað námskránni. 10 

Sp: leggur þú þá meira upp úr bókmenntakennslunni og reynir þá að draga úr..? 11 

V: já allavegna að reyna að hafa þetta svona meira blandað og hérna eins og núna erum við 12 

búin að taka fleiri fleiri mánuði í að vera með kjörbækur og bara eins og núna í haust allir 13 

með kjörbækur og síðan tókum við Djöflaeyjuna í 9.bekk það hefur aldrei verið svona föst 14 

bók í 9. bekk a.m.k ekki þegar ég byrjaði hérna. Nú er Djöflaeyjan orðin föst bók í 9. bekk og 15 

englarnir í 10. og koma svo inn líka og passa að það má ekki gleyma eins og smásögum og 16 

öðrum tegundum af bókmenntum heldur en bara að lesa bók bara að reyna að fá krakkana til 17 

að lesa það er svo mikilvægt þegar þau eru bara í vídeó og tölvu maður verður að passa að 18 

þetta deyi ekki út þetta með að lesa. 19 

Sp: þannig að það er svona þín sýn og líka stefna. Það kemur svolítið saman þarna. 20 

V: já það er í raun bara að halda þessu lifandi í kennslu  21 

Sp: finnst þér vera nógu mikil áhersla á bókmenntakennslu í Aðalnámskrá? 22 

V: já það er alveg passað upp á það á mismunandi stigum og þrepum að það sé verið að lesa 23 

mismunandi tegundir bókmennta það er kannski mest áberandi að passa upp á 24 

fornbókmenntir, smásögur, þjóðsögur, goðsögur og dududududu en jú ég held að það sé 25 

alveg. 26 

Sp: finnst þér vera jafnt vægi á milli kennslu fornbókmennta og nútímabókmennta? 27 

V: ég held að það sé misjafnt, sumir eru með alveg niðurneglt eina fornsögu í 8.,9. og 10. 28 

aðrir eru bara með þetta í 9. og sumir jafnvel bara í 10. og bara svona brot bara eða þætti og 29 

þjóðsögur, ég held að þetta sé rosalega misjafnt. Mér finnst mikilvægt að þau lesi eina 30 

Íslendingasögu alveg í 8., 9. og 10. og svo eru þau með kjörbækur og svona svo að þetta er 31 

svona nokkuð jafnt já þannig aðeins meira kannski af, og svo er maður náttúrulega líka með 32 

þó að maður sé með kjörbækur og svona þá er maður líka að reyna að vera með því 33 
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bókmenntir eru líka smásögur og ljóð og alls konar annað þannig að við erum að reyna að 1 

taka á öllum þáttum. 2 

Sp: eftir hverju ferð þú þegar þú velur bók í kennslu? 3 

V: að hún sé skemmtileg og geti vakið áhuga og sé svona þokkalega vel skrifuð, á góðu máli 4 

fyrir þau að lesa. 5 

Sp: skiljanlegu eða auðgandi máli þá?  6 

V: já þannig að þau geti skilið þetta má ekki vera einhver flækja þannig að þau gefast upp og 7 

missa áhugann, missa dampinn, þau verða að geta svona samsamað sig bókinni. 8 

Sp: Hvernig er ferlið s.s. segjum svo að þú lesir alveg frábæra bók og þú sérð strax að þú 9 

vildir kenna hana útaf siðferðismálum eða einhverju, gætirðu fengið hana inn í skólann? 10 

V: já  11 

Sp: hvernig berðu þig þá að , þarftu að sækja um eitthvað eða..? 12 

V: nei, ég gerði þetta einmitt núna. Við höfum t.d. vorum við að búa til kjörbókarlista í haust 13 

og þá sáum við að okkur langaði í fleiri bækur og þær voru ekki til, það voru til einhver 14 

bekkjarsett eins og Grafarþögn og einhverjar nokkrar af þessu og þessu eftir svona höfund 15 

eins og Arnald Indriða t.d. og mig langaði í fleiri bækur eftir bæði Arnald  til þess að eiga þú 16 

veist t.d. 10 stykki af fleiri bókum eftir hann því að þær eru mjög vinsælar og góðar sem 17 

kjörbækur og aðrar svipaðar eins og Árna Þórarins og Yrsu og eitthvað svona þá fór ég bara 18 

til deildarstjórans með lista og spurði: má ég panta þetta og hann sagði: ekkert mál og svo 19 

minnir mig að hann hafi sagt mér að láta bókasafnsvörðin vita og hann pantaði þetta og var 20 

komið eftir 2-3 daga eða eitthvað.  21 

Sp: ertu þá með ákveðin kvóta? 22 

V: Ég hef ekki beðið um mikið og bækur það er eitthvað sem má alveg kaupa hér og litið 23 

jákvætt á að versla t.d. voru einhver námspil sem voru tengd íslensku og samfélagsfræði sem 24 

voru auglýst frá námsgagnastofnun, ég spurði hvort það væri ekki sniðugt að eiga þetta og jú 25 

þau voru keypt einn tveir og bingó og voru komin þú veist í lok vikunnar þannig að það er 26 

tekið vel undir það hér ég held að það sé, það eru enginn þæfingur og tafir. Nú veit ég ekki 27 

hvernig þetta er nú er þessi deildarstjóri hættur og önnur tekin við svona til bráðabirgða fram 28 

að vori og svona og náttúrulega kreppa og skólastjórinn að spara svo að ég veit ekki hvað 29 

myndi gerast ef ég færi núna að biðja um bekkjarsett af einhverri bók það eru t.d. 3 bekkir í 8. 30 

bekk og ég færi að biðja um 70-80 eintök af einhverri bók en það hefur amk verið mjög 31 

þægilegt hingað til. 32 

Sp: hvað eru þá keyptar margar af sömu sort? 33 
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V: af því að þetta eru ekki kjörbækur þá held ég að þetta hafi verið 5 bækur sem mig langaði í 1 

og keypti 10 stykki af hverri bók og þá voru keyptar 50 bækur og það var ekkert mál sko. 2 

Sp: er jafn mikil fjölbreytni í kennslu nútíma og fornbókmennta t.d. leikrit, umræður? 3 

V: já ekkert síður í fornbókmenntunum það er náttúrulega oft þægilegra að vinna með þær af 4 

því að maður getur sett sig í spor einhvers gjörólíks og ólíkra aðstæðna, þú gætir náð þér í 5 

leikmuni eins og sjal eða lopavettlinga þá ertu strax komin með eitthvað öðruvísi en 6 

glæpasaga sem gerist árið 2007 það er bara það sama og hér og ekkert auðveldara að setja þig 7 

í þær aðstæður þó að það séu þínar aðstæður sem þú þekkir. 8 

Sp: við höfum einmitt rekist á það að það er meira unnið með fornbókmenntirnar og 9 

bækur eins og Djöflaeyjuna heldur en nútímabókmenntir það er bara útdráttur eða ritgerð 10 

en ekkert meira eins og umræður eða eitthvað skapandi. 11 

V: það er nefnilega auðvelt að detta í þá gryfju eins og með kjörbækurnar hér vorum við bara 12 

að lesa kjörbækur til að fá þau til að lesa, við vorum ekkert sérstaklega að einblína á efni og 13 

innihald og svo skrifuðu þau ritgerð, notuðum þetta bara svolítið bara svona til að þjálfa 14 

ritunina og bara fá þau til að lesa, bara áhugalestur. Af því að það má heldur ekki gera þetta 15 

of mikið þú veist þau áttu bara voðalega mikið að gera þetta sjálf svo bæði eins og með 16 

Djöflaeyjunna þá hafa þau þá er ég með sömu kennsluaðferð og í Englunum þá læt ég þau 17 

lesa einhvern ákveðinn kafla heima svo koma þau öll með miða og það er eitthvað eitt 18 

ákveðið orð á miðanum, eitthvað sem þau sáu að var áhugavert eða vilja vita meira um og 19 

það getur verið hvað sem er það getur verið braggi eða einhver persóna eða það getur verið 20 

bara allt í einu sjá þau eitthvað eins og í englunum í fyrra þá komu rosalega margir með 21 

eitthvað tengt geðsjúkdómum bara: hvernig er Kleppur í dag, geðlyf, geðklofi, hvað er 22 

geðklofi og svo vorum við allt í einu komin í umræðu um aðstöðu geðsjúklinga skiljið þið. 23 

Það tengist auðvitað ekki bókmenntum neitt en er siðferðislegt og þannig notum við þessar 24 

bækur sko tölum mikið meira um þær, setjum okkur í spor þú veist og svona, gerð líkön af 25 

bröggunum sem var frábært verkefni. Þannig að það er ólíkt kjörbók, lesbók, fornbókmenntir 26 

maður vinnur svolítið ólíkt með þær. Í kjörbók er maður aðallega að reyna að kenna þeim að 27 

lesa sér til gamans bara látu þau velja sér bók í þeirri von um að þau hafi gaman af henni bara 28 

yndislestur. Svo kemur ritunin inn í, við kennum þeim að skrifa ritgerð þar sem þau eiga að 29 

velja sér efni og læra að gera inngang og svona og svo kemur bók eins og Djöflaeyjan og 30 

Englarnir sem er skyldulesning og þá vinnum við öðruvísi með það förum meira í efnið og 31 

höfundinn og bara hvað er að gerast í bókinni, hvað finnst ykkur um þetta bara 32 

þjóðfélagslegar og samfélagslegar umræður og svo koma fornbókmenntirnar og þá förum við 33 

bara að læra um þann tíma raunverulega líka. Þetta er náttúrulega bara saga í raun og veru. 34 
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Það er eiginlega bara þetta þrennt sem við leggjum áherslu á í þessu svona hefðbundnum 1 

bókmenntum. 2 

Sp: er einhver bók sem þú vildir taka inn í kennslu? 3 

V: við erum auðvitað bara nýbúin að taka inn Djöflaeyjuna fyrir tveimur árum síðan. 4 

Sp: af hverju Djöflaeyjan? 5 

V: af því að mér finnst Djöflaeyjan bara svo frábær bók og það er til bíómynd úr henni og 6 

það er alltaf mjög þægilegt, maður getur alltaf notað það í kennslunni og þetta er náttúrulega 7 

svo ofsalega mikilvægt tímabil í sögu okkar Íslendinga og að það skuli vera til bók um það og 8 

að það sé skáldsaga sem tekur svona skemmtilega á þessu það opnar alveg rosalega marga 9 

möguleika. 10 

Sp: finnst þér hún alveg ná til krakkanna? 11 

V: já flest þeirra höfðu mjög gaman af því að lesa hana.  12 

Sp: einhverjar breytingar á bókmenntum framundan  13 

V: Ég ætla líklegast að breyta fornbókunum á næsta ári og taka Grettis sögu í staðin fyrir 14 

Gísla sögu, skoða hvort ég taki Kjalnesingasögu í staðin fyrir Gunnlaugssögu eða Laxdælu 15 

bara til að hafa hreyfingu á þessu aðeins. Gísla saga er svolítið þung. Gunnlaugssaga er 16 

náttúrulega mjög skemmtileg og Laxdæla mér finnst hún skemmtileg en það er ekkert að 17 

marka (V. hlær) en það er spurning að taka Kjalnesingasögu inn í staðinn. 18 

Sp: hvaða fornbókmenntir eru kenndar á hverju stigi? 19 

V: ég tek Gunnlaugssögu í áttunda, Laxdælu í níunda og Gísla í tíunda, gekk fínt í fyrra. 20 

Gunnlaugssaga við vorum einmitt að klára hana núna og vorum að horfa á núna akkurat áðan 21 

Ormstunga ástarsaga, leikritið sem var sjónvarpað með Benedikt Erlings og Halldóru 22 

Geirharðs sem er alveg brjálæðislega fyndið og skemmtilegt og þessi bók er svo þægilega 23 

stutt og létt en samt góð. Laxdæla í níunda er svolítið erfið fyrir suma en samt svona 24 

skemmtileg. Ég man að krökkunum í níunda bekk í fyrra fannst hún skemmtileg og svo 25 

kemur Gísla saga og hún er ótrúlega löng og rosalega þung í vöfum þannig að ég var 26 

sérstaklega að hugsa um að skipta henni út fyrir Grettis sögu því að Grettis saga skiptist í 27 

fjóra hluta þar sem þú getur tekið hvorn hlut fyrir sig ekki svona samfellt eins og Gísla sögu 28 

sem þau lesa lengi, lengi, lengi, lengi, útlagi, útlagi, í felum, felum og svo lokabardagi og svo 29 

búið. Þú veist (V. gerir hrothljóð) svolítið svoleiðis. Í Grettis sögu er hann meira að slást og 30 

meiri draugagangur og það eru fjögur hámörk í henni svona hápunktar og ótengdir svo að 31 

þess vegna gætum við lesið einn, tvo en ekki alla bókina, það er meira hægt að leika sér með 32 

hana. 33 
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Sp:Finnst þér námsgagnastofnun og Aðalnámskrá ýti nægilega undir fjölbreytt bókaval til 1 

kennslu? 2 

V: veistu ég held ég geti ekki svarað þessu því að ég fylgist ekkert með því en 3 

Námsgagnastofnun er alltaf að senda hingað auglýsingar um kennsluefni þannig að þeir eru 4 

alveg svo sem.. en Menntamálaráðuneytið ég veit það ekki þeir hafa aldrei reynt að hvetja 5 

mig í kennslu, ég fæ aldrei póst sem segir kennarar takið eftir!! 6 

Sp: en finnst þér Námsgagnastofnun bjóða upp á nægilegt val af bókum í kennslu en það 7 

er kannski eitthvað sem kemur þér beint við? 8 

V: nei ég veit ekki hvort að Námsgagnastofnun er beint að reyna ýta undir eitthvað val á 9 

bókum í kennslu því eins og í bókmenntakennslu í skólum ef það er ekki eitthvað sem er eins 10 

og mályrkja sem er heildstæð móðurmálskennsla og það eru alls konar bókmenntatextar 11 

hérna inni (V. réttir fram Mályrkju) það eru greinar, það eru sögur og það eru ljóð. 12 

Námsgagnastofnun ýtir kannski undir kennslu á svona bókum ég veit það ekki en bækur eins 13 

og að nota í kjörbókum ég hef ekki tekið eftir að Námsgagnastofnun ýti undir eins og hey 14 

hafið þið tekið eftir nýju bókinni hennar Yrsu hún er frábær á unglingastigi, ég hef ekki alveg 15 

því að þeir gefa þetta ekki út sko. 16 

Sp: þannig að þetta er kannski meira í höndum kennara? 17 

V: já að fá hugmynd og fylgja því eftir. A.m.k. með svona bækur ef þú ætlar að lesa 18 

skáldsögur og svona, Námsgagnastofnun er bara með eitthvað svona ljóðabók eftir einhvern 19 

sem er að gefa út kennslubók og kennsluefni 20 

Sp: Telur þú að áhugi fyrir bókmenntum hafi breyst síðustu ár og hvernig þá? 21 

V: ef við erum að tala um síðustu 10-15 ár fyrir utan kennslu þá hef ég tekið eftir hjá ungu 22 

fólki þá hefur áhugi á bókum breyst alveg svakalega og hann fer alveg rosalega niður á við. 23 

Krakkar eru bara alveg núna: tölva, tölva, tölva, vídeó, vídeó, vídeó og alveg föst í því. Ég 24 

man þegar ég var í grunnskóla fyrir 12 árum þá var ég í 10. bekk sennilega eitthvað svoleiðis 25 

þá las maður og þá höfðu allir ennþá gaman af því að lesa. Þá var rétt að byrja Game boy og 26 

Nintendo svo er það búið að stigmagnast á kostnað bókanna maður er alveg búinn að taka 27 

eftir því svo kom maður í fyrra og fór að kenna og þá sá maður að það var bara erfitt í 28 

mörgum tilfellum að fá þau til að lesa og ég var að fá krakka bæði núna og í fyrra til að lesa 29 

kjörbækur sem höfðu aldrei áður á ævinni lesið heila bók nema kannski litlu gulu hænuna í 30 

sex ára bekk ég veit það ekki. Fyrsta skipti sem þau lesa heila skáldsögu og þau eru í 10. bekk 31 

og ég var að lesa fyrir þau meira að segja í tímum og þau voru að lesa heima. Þau bara kunnu 32 

ekki að lesa þau eru bara ekki læs, megnið af krökkum á unglingastigi eru ekki læs, þau geta 33 

alveg lesið stafi skiljið þið en þau eru ekki læs eins og læsi þessi heildarmynd sem læsi 34 
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kallast. Þau ná að stauta sig fram úr orðum og setningum jú en þau eru ekki læs, vita ekki 1 

hvað þau eru að lesa, skilja ekki, ná ekki og hafa engan áhuga en ég er að reyna að breyta og 2 

mér finnst það alveg hafa gengið ágætlega, ég hef náð að kveikja áhuga sumra í fyrra sem 3 

voru mjög spenntir núna t.d. krakkar sem lásu Laxdælu í fyrra voru mjög spenntir núna yfir 4 

næstu fornbókmenntum og þau höfðu aldrei lesið þetta áður nema hjá mér, maður vonast til 5 

að geta náð að breyta eitthvað. 6 

Sp: finnst þér kennsluaðferðir í bókmenntakennslu hafi breyst í samræmi við breytt 7 

samfélag eins og netið og Ipod?  8 

V: nei sennilega ekki, ekki mikið. Ég held að þetta sé ennþá bara að láta þau lesa heima og 9 

lesa í tímum og spjalla nema kannski eins og tölvukennarinn hefur verið í samvinnu við 10 

okkur í sambandi við eins og lesblinda að downloada í staðinn fyrir að þau séu heima með 11 

diskinn, hljóðbókina í geislaspilarann og þá er búið að hjálpa þeim að downloada og setja 12 

síðan inn á Ipodinn hjá þeim þannig er svo sem búið að nýta tæknina en ekki beint í 13 

bókmenntakennslunni sjálfri eitthvað sem ég skipulegg sjálf verkefni eða annað. 14 

Sp: en væri hægt að nálgast krakkana t.d. að þau gætu downloadað mýrinni eða eitthvað 15 

svoleiðis inn á Ipotinn sinn, geta þá hlustað á einhvern lesa þetta og fá þannig þessa 16 

upplifun? 17 

V: það er kominn vefur þar sem er fullt af sögum ég man bara ekki slóðina sem er hægt að 18 

setja inn á Ipotinn ég man ekki hvort það er líka inn á Námsgagnastofnun eða Skólavefnum 19 

og auðvitað væri hægt að láta þau downloada inn á Ipotinn og láta þau hlusta á meðan maður 20 

er að vinna með bókina einhver verkefni eða lesið með í leiðinni eða eitthvað það er alveg.. 21 

kannski er bara komið að því að leyfa öllum að hlusta á sögur en ekki lesa maður er kannski 22 

kominn í það form. 23 

Sp: kannski myndi það hvetja þau til að lesa meira þegar þau hafa fengið þessa upplifun 24 

að lesa bók til enda, að nota hugmyndaflugið ekki bara horfa á myndina og láta mata sig? 25 

V: kannski ætti maður bara að láta þau hafa trailer að sögunni í Ipot formi eða eitthvað til 26 

þess að reyna að kveikja spennu, nei það er auðvitað skemmtilegra að heyra einhvern góðan 27 

lesara með góða rödd lesa manni fannst gaman að heyra lesin útvarpsleikrit með þessa karla 28 

eins og Arnar Jónsson svona karla með góðar raddir það er auðvitað skemmtilegra að heyra 29 

þá lesa spennusögu eftir Arnald Indriða heldur en að lesa þetta sjálf þegar þau eiga svona 30 

erfitt með að stauta sig fram úr þessu og lesa sömu línuna fimm sinnu og eru 20 mínútur að 31 

stauta sig gegnum eina blaðsíðu  32 

Sp: en svo á móti verða þau ekki læs ? 33 
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V: nei í staðinn kemur að það þjálfar ekkert þann part neitt meira þannig að við gætum líka 1 

með því að nota tæknina skapað ákveðna stöðnun enn fremur. Við verðum líka að passa 2 

okkur á því að auðvitað er gott að nota tæknina og þetta tölvurugl sem er komið, þetta æði en 3 

samt að það sé ekki á kostnað þess að þau verði ennþá meiri aumingjar skiljið þið? Nú eru 4 

þau alltaf í tölvuleikjum og ef við förum að nota það í öllu sem við gerum þá hætta þau að 5 

geta hitt algerlega þannig að ég sé ekki ástæðu til að nota mikla tækni í kennslu. Ég nota 6 

skjávarpa einstaka sinnum annars er það bara gamla góða taflan og ég að masa og þau. 7 

Sp: hvers konar kennsluaðferðir ná best til þeirra að þínu mati í bókmenntakennslu?  8 

V: það er bara að spjalla t.d. við erum alveg bara á persónulegu nótunum ég er mikið fyrir að 9 

setja upp glærur, kafli þetta eitthvað í Gísla sögu og allir að glósa. Ég geri það stundum að 10 

við lesum saman og glósum síðan og stundum fer ég svona í gegnum kaflann á mæltu máli 11 

eða svona nútíma þannig að þau skilji betur og þá glósa þau og svo tölum við um hlutina. Þá 12 

eru þau að spyrja og eru að segja sína skoðun og upplifun og svona. Þau lesa, þau skilja svo 13 

ræðum við hlutina, ég held að það sé langbest með bókmenntir að tala um þær svona eins og 14 

þegar fólk er að hittast í bókaklúbb, það er ákveðin ástæða fyrir að fólk hefur áhuga á svona.  15 

Sp: er eitthvað sem brennur á þér varðandi kennslu, foreldra eða annað? 16 

V: það er bara eins og ég tilkynnti foreldrum á námsefniskynningum í haust að auðvitað 17 

ætlum við að leggja áherslu á alla þá þætti sem leggja þarf áherslu á fyrir próf eins og 18 

málfræði og stafsetningu en það er svona mín stefna eða sýn eða framtíðarverkefni er að 19 

vekja áhugann, viðhalda áhuganum og kveikja á áhuganum, passa að hann deyji ekki út. Það 20 

var reyndar svolítið gaman þegar við vorum að byrja á kjörbókunum í haust að það voru 21 

margir sem ætluðu að setja á listann yfir jólagjafirnar einhverjar bækur, voru kannski að lesa 22 

bók eftir Arnald og sögðu ég ætla að setja bók eftir Arnald á jólagjafalistann minn því mig 23 

langar að lesa meira eftir hann. Það var frábært, þá var maður að ná einhverjum árangri 24 

þannig að mig langar að sjá krakka, unglinga í dag aftur í þeim gír að langa til að lesa, lesa 25 

sér til gamans. Ekki af því að skólinn eða kennarinn segir það. Þegar maður var krakki fór 26 

maður út í sólina og lá úti með bók. Þetta sérð þú ekki mikið í dag. A.m.k. ekki á 27 

höfuðborgarsvæðinu kannski í sveitunum ég vona það. 28 

Sp: hefurðu heyrt eitthvað úr grunnskólum uppi í sveit? 29 

V: nei reyndar ekki en það var bara alltaf í sveitinni ef maður var ekki akkurat að gera 30 

eitthvað og maður var í svo mikilli einangrun að maður getur ekki hlaupið í næsta hús og 31 

spurt: er Stína heima. Hérna er þetta náttúrulega svo mikið þannig og maður hittist ekki þrír, 32 

fjórir saman og fara að lesa 15 ára gamall skilurðu, það er ekki alveg það sem er verið að 33 

gera. Annars hef ég upplifað það að ég var einu sinni í heimsókn hjá vinkonu minni og frændi 34 
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hennar bjó hjá henni, þrír vinir hans komu í partý og það var tölvupartý og þeir lokuðu sig 1 

allir af í sitt hvoru herberginu og spiluðu tölvuleik á netinu saman það var partýið þeirra. 2 

Pældu í því að hittast og vera í sitthvoru herberginu með tölvuna þetta er svolítið sérstakt og 3 

þetta er ég svo hrædd um að sé að taka yfirtökin og ég vil að krakkarnir séu að lesa og bók 4 

getur verið besti vinur. Þú kæfir náttúrulega ímyndunaraflið ef þú færð alltaf allt myndrænt 5 

eða heyrir tónlist og svona því krakkar hlusta á tónlist það er stöðugt í eyrunum á þeim og ég 6 

efast um að þau heyri eitthvað lag sem þau svona kveikir hjá þeim einhverja sérstaka 7 

tilfinningu eða sköpunarþrá. Maður hlustar stundum á eitthvað lag og langar til að teikna 8 

eitthvað eða gera eitthvað. Sum tónlist er betri til að taka til eða eitthvað og sum tónlist örvar 9 

og hvetur en þau eru alltaf með þetta í eyrunum og ég held að þau séu orðin alveg dofin fyrir 10 

þessu svo eru það vídeóið og tölvuleikirnir en í bókunum fara þau vonandi að sjá fyrir sér 11 

karakterinn og svo er svo gaman ef maður horfir á mynd og sér karakterinn t.d Djöflaeyjuna 12 

eftir að hafa lesið Djöflaeyjuna, er Baddi eins og þið voruð búin að ímynda ykkur hann, við 13 

horfum aldrei á mynd fyrr en bókin er búin sko og eins og Gísla saga það var svolítið 14 

skemmtilegt að horfa á Útlagann: rosalega er hann eitthvað mikill rindill, hann er ekkert 15 

massaður eitthvað! Þau voru búin að sjá fyrir sér Gísla sem tveggja metra mann svo kom 16 

Arnar Jónsson grannur og ungur, bara ekkert merkilegri en hinir, þeim fannst það bara vera 17 

prump. Þá voru þau búin að sjá fyrir sér hann náttúrulega svo mikil hetja í bókinni, öðrum 18 

mönnum fremri og smíðaði betri skip og slóst betur og allt þetta. Þeim fannst hann bara lítill 19 

og ljótur í myndinni miðað við í bókinni, þetta var engin hetja. 20 

Sp: en ef við snúum þessu við, mynd fyrst og síðan bók? 21 

V: það er kannski allt í lagi því að meðan þú lest bókina ertu með þessa karaktera í hausnum 22 

og er með ímyndunaraflið í gangi, sérð þá ljóslifandi fyrir þér en mér finnst bara svo gaman 23 

ef þau geta búið sér til mynd sjálf af karakternum fyrst ekki bara fá Hilmi Snæ í hausinn bara 24 

sem einhvern karakter þegar hann er búinn að leika hann, bara eins og ég sá Mýrina fyrst eða 25 

sýnishorn að Yngvar væri að leika Erlend ég meina það var ekkert Erlendur. Ég meina 26 

Yngvar er frábær leikari og allt það og ég vandist alveg þegar ég var búin að sjá Mýrina og ég 27 

meina ég heyrði útvarpsleikrit en ég  man ekkert hver var að leika hann þar og ég las bækur 28 

og að horfa síðan á hann þar, hann var ekki Erlendur sem ég var búin að ímynda mér og það 29 

er svolítið skemmtilegt og þú getur alveg látið þau horfa á myndina fyrst en þá eru þau alltaf 30 

með bíómyndina í hausnum sem hjálpar þeim að sjá þetta myndrænt fyrir sér en þá ertu búin 31 

að taka af þeim þetta að ímynda sér sinn eigin karakter samkvæmt lýsingunni í bókinni. 32 

Sp: Ertu þá ekki líka komin með smáatriðin sem útskýra af hverju þessi gerir þetta og 33 

svoleiðis. 34 
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V: já þau myndu einmitt ekki skilja mynd eins og Útlagann ef þau væru ekki búin að lesa 1 

bókina því að það er hoppað svo mikið á milli atriða og er ekkert samræmi stundum, þetta er 2 

ótrúlega illa gerð mynd hvað það varðar sko. Það er líka gaman að horfa á myndina eftir að 3 

þú lest bókina því að þá er hægt að pæla þú veist þetta er ekkert eins og ég var búin að sjá 4 

fyrir mér það er bara gaman líka. 5 

Sp: og líka bara að sjá hvað vantar mikið inn í, þú færð ekkert bakgrunn persónanna eða 6 

? 7 

V: nákvæmlega smáatriðin týnast svolítið ef þú horfir á myndina fyrst það er bara hoppað yfir 8 

þau og þú hættir að skynja þau þegar þú lest bókina þú ert svo fastur í því sem þú kannast við. 9 

Sp: hvað með nýjar bókmenntir sem koma inn á ýmsar siðferðilegar spurningar sem hægt 10 

er að ræða í stað bókmennta sem eru fjær nemendum í tíma? 11 

V: þau læra náttúrulega um braggahverfið og þann tíma í samfélagsfræði og ja Englar 12 

alheimsins fer nú að hætta að vera ný bók en er þó ekki enn orðin fornbók og náttúrulega 13 

ennþá svo sem nútíminn og tekur á svona hlutum eins og geðsjúkdómum. Það er ýmislegt í 14 

Djöflaeyjunni sem er hægt að færa til okkar tíma og auðvitað eru til fullt af bókum með svona 15 

efnum sem er hægt að taka á en samt þegar ég vel svona bækur, ég er ekki að fara út í 16 

lífsleikni með þeim þannig að ég er ekki að leggja áherlu á að velja bók sem er góð af því að 17 

hún tekur vel á málum um t.d. þroskahefta. Ég valdi ekkert Djöflaeyjuna af því að hún tekur 18 

vel á stríðsárunum skiljið þið. Mér fannst þetta bara vera rosalega skemmtileg bók og 19 

litskrúðugir og fjölbreyttir karakterar í henni og góð efnislega. Þar er náttúrulega hálfgerð 20 

geðveiki og þroskahefting á mörgum sviðum og fatlanir. Ég fókusa á skrifin og ég nenni ekki 21 

að fara að eða einblíni ekki á það þegar ég vel bók að ég sé umsjónarkennari eða sé að fara að 22 

kenna lífsleikni. Það er rosa gott auðvitað að bók hafi eitthvað meira en svona yfirborðskennt 23 

ble, ble, ble eða maður var drepinn og rannsókn á máli eins og allar Bækurnar hans Arnaldar 24 

en ástæðan fyrir að þær eru mjög áberandi á lista yfir kjörbækurnar er einmitt að þær eru svo 25 

einfaldar það er ekkert dýpra en það að það er verið að rannsaka eitthvað morðmál þeim 26 

finnst það rosa spennandi og þau bara mega ekki við meira. Svo á ég seinna eftir að velja aðra 27 

bók í staðinn fyrir Djöflaeyjuna og Englana í skyldulesningu eins og t.d. Argóarflísina eða 28 

einhverjar svona skemmtilegar bækur. Það er til fullt af svona bókum sem eru að taka 29 

rosalega vel á málum eins og einelti og slagsmál, þetta verður að vera djúpt og svona ekki 30 

bara maður fannst látinn í Kleifarvatni, Erlendur er mættur á svæðið til að rannsaka málið. 31 

Það er bara ömurlega leiðinlegt og þú færð ekkert frá þeim í spjall um svoleiðis bók. 32 

Sp: en heldur þú að svona bækur sem taka á erfiðum málum séu of erfiðar fyrir unglinga í 33 

dag til aflesturs? 34 
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V: það fer eftir því hvernig hún er skrifuð sko, hún yrði erfið ef hún væri skrifuð á sko það 1 

verður bara að athuga hvernig textinn er, hvernig er höfundurinn máli farinn af því að efnið 2 

sjálft er ekki of þungt því að þau hafa rosalega gott og gaman af því að fara í svona djúpar 3 

hugsanir og pælingar og geta það alveg og við ætlum þeim oft að þau séu vitlausari en þau 4 

eru og við hlífum þeim og teljum að þau geti ekki eitthvað en við verðum bara að átta okkur á 5 

því að það má ekki vera að skrifa eins og flóknasta bók Laxness með fáránlegri stafsetningu, 6 

textinn, hvernig bókin er skrifuð má ekki hafa áhrif á það að bókin verði neikvæð. Ef þetta er 7 

góð bók sem þú ætlar að hafa sem skyldulesningu og reyna að fá fram góðar umræður þá má 8 

það ekki ekki vera þannig að hver einasti miði eða umræður snúist um: af hverju í 9 

ósköpunum fær hann að skrifa svona stafsetningu, ég skil ekki hvernig maðurinn talar eða 10 

dudududu. Þá snýst þetta allt um að þau skilja ekki hvað rithöfundurinn er að segja þá missir 11 

þetta algerlega marks. Þess vegna er Arnaldur frábær sem svona yndislestur eða kjörbók af 12 

því að hann er svo þægilegur í lestri, hann er með svo einfalt mál þó að bækurnar séu alveg 13 

flóknar því að allt í einu ertu að tala um fólk sem var lifandi fyrir 70 árum og segir þeirra 14 

sögu og svo allt í einu hoppum við inn í nútímann þar sem Erlendur er að leita að beinum eins 15 

og í Grafarþögn og það ruglar þau svolítið að bókin segi frá tveimur sögum en þau komast 16 

alveg í gegnum það ef maður hjálpar þeim en hún er svo þægilega skrifuð að það ruglar þau 17 

ekkert að innihaldið sjálft í hverjum hluta fyrir sig 18 

Sp: kannski er þetta svona langtímamarkmið að auka yndislestur og áhuga og lokka þau 19 

síðan inn í eitthvað annað? 20 

V: já af því að þú ert að þjálfa læsi með því að ræða innihaldið hversu flókið eða einfalt sem 21 

það er og auðvitað er ekkert verra að það taki á einhverjum lífsleikni málum eins og 22 

þunglyndi krakka eða einelti eða geðsjúkdómar eða einhverjar fatlanir eða hamlanir það gefur 23 

þeim bara miklu meira til að tala um í sjálfu sér, meiri tækifæri, gott að hafa þroskandi 24 

umræðuefni og svona en bókin verður að vera vel skrifuð og höfundar mega ekki taka sig of 25 

hátíðlega og setja sig í einhverjar stellingar við að skrifa bók og það skilur þetta ekki nokkur 26 

maður nema hann sé útskrifaður úr bókmenntafræði úr háskólanum. Þá er kominn einhver 27 

stíll og þegar fólk sér mann út á götu sér maður vel lærðan mann það er bara bull það verða 28 

allir að geta lesið þetta. Annars held ég að það sé ekkert meira. 29 

Sp: þá þökkum við bara fyrir. 30 

 31 

 32 

 33 
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Viðmælandi B 1 

Sp: Góðan daginn! Gætir þú sagt okkur örlítið frá þér, þínum kennslubakgrunni og 2 

núverandi starfi? 3 

V: Ég er 56 ára gömul og er að kenna mitt 28. starfsár hér við skólann. Ég er fagstjóri í 4 

íslensku og kenni íslensku á unglingastigi. Ég hef fengist við ýmislegt annað samhliða 5 

kennslu t.d. námsgagnagerð og var lengi í stjórn Samtaka móðurmálskennara og í ýmsum 6 

nefndum á þeirra vegum t.d. tengill við norrænt samstarf. 7 

Sp: Hver hefur verið þín stefna í kennslu? 8 

V: Ég vil hafa hana sem fjölbreyttasta og ég vil gjarnan hafa samþættingu við aðrar 9 

námsgreinar. 10 

Sp: Finnst þér vera nógu mikil áhersla á bókmenntakennslu í Aðalnámskrá? 11 

V: Aðalnámskrá er mjög opin að mínu mati og þar er lögð áhersla á fornan texta og 12 

nútímatexta, framsögn, leikræna tjáningu svo eitthvað sé nefnt og við reynum að koma víða 13 

við. 14 

Sp: Telur þú að það sé jafnvægi á milli nútímabókmennta og fornbókmennta? 15 

V: Ég tel að bókmenntir eftir 1900 hafi meira vægi en fornbókmenntirnar en þó er 16 

fornbókmenntum gerð góð skil. 17 

Sp: Hver er áherslan á bækur gefnar út eftir 2000? 18 

V: Við höfum tekið upp þá nýbreytni í áttunda og níunda bekk í vetur að hafa 19 

frjálslestrartíma einu sinni í viku til að auka lestur bóka. Ég tel að nemendur velji gjarnan 20 

nýjar bækur og þeim er frjálst að velja skáldsögur á íslensku við þeirra hæfi. Það eru ekki 21 

gerðar kröfur um höfunda. 22 

Sp:  Ef þú ert að lesa nýja bók og finnst hún henta í kennslu hvernig færirðu að við að 23 

koma henni inn í skólann? 24 

V:  Við erum háð því að bækurnar séu til í skólanum. Árum saman hef ég sem fagstjóri spurt 25 

kennara um hugmyndir að nýjum bókum. Það er erfitt að finna bók sem hentar til kennslu. 26 

Þær bækur sem fóru á skrá hjá Námsgagnastofnun á sínum tíma þegar bækur voru lesnar til 27 

samræmds prófs eru notaðar meðan við kennararnir höfum áhuga á þeim. 28 

Sp: Velja kennarar saman bækur í kennslu? 29 

V: Já fagstjóri vill hætta með sumar bækur en þá eru kennarar kannski nýjir í faginu, telja 30 

bækurnar góðar og því er haldið áfram með þær sumar hverjar eins og t.d. Engla alheimsins. 31 

Sp: Hvað er það við Engla alheimsins sem nær til ykkar og þið teljið að nái til nemenda? 32 
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V: Efni bókarinnar og gæði hennar. Stíllinn er frábær og efnið gefur tilefni til að ræða um 1 

mál sem var til skamms tíma tabú í þjóðfélaginu, þ.e.a.s. geðveikina. Hún er frábær til 2 

umræðu en einnig til alls konar vinnu. Það skaðar ekki að til er kvikmynd sem horft er á eftir 3 

lesturinn. 4 

Sp: Hvernig er unnið með bókina? 5 

V: Til að halda nemendum við efnið eru örfáar spurningar úr hverjum kafla. Stundum gera 6 

nemendur útdrátt úr bókinni og þá er gert hefti. Stundum vinna nemendur ýmsa 7 

verkefnavinnu og þá í tengslum við efnið, höfundinn og kvikmyndina. Það eru samt ekki 8 

sömu verkefnin á hverju ári. Spurningarnar úr köflunum eru alltaf þær sömu til að mynda 9 

ramma en þegar farið er út í að vinna með bókina fer það eftir fagstjóra í samvinnu við 10 

kennara, hvað við viljum gera hverju sinni. 11 

Sp: Nú höfum við tekið eftir að Djöflaeyjan er kennd í mörgum skólum, af hverju er hún 12 

kennd og er þetta tímabil í Íslandssögunni merkilegra en önnur. 13 

V: Fyrst þegar ég vann með þá bók fannst mér hún ekkert skemmtileg. Svo var dustað af 14 

henni rykið þegar einn kennari kom með þá uppástungu að nota hana til að vinna í sögunni 15 

um stríðsárin. Þegar við tókum hana fram fyrir tveimur árum gekk hún vel. Við unnum 16 

hópverkefni og nemendur gátu séð kvikmyndina og fleira. Ég vil gjarnan hætta með bókina 17 

þar sem mér finnst efni hennar vekja mig til umhugsunar um t.d. hegðun óknyttastráka en hún 18 

er góð til umræðu og hún nær vel til nemenda. 19 

Sp: Hvernig er með námsmat? 20 

V:  Nemendur taka yfirleitt próf úr þessum bókum og áður voru allar bækur teknar til prófs 21 

að vori en nú höfum við tekið upp símat og þá er hver bók tekin í smærri skömmtum. 22 

Stundum er verkefnavinna í stað prófs (viðmælandi biður um að fá að ræða um Mýrina). 23 

Mýrin hefur verið inni í tíunda bekk og nú erum við að vinna með hana í þriðja sinn. Við 24 

höfum velt fyrir okkur kennslufyrirkomulagi sem við gerum reyndar með allar bækurnar á 25 

hverju ári því við viljum ekki alltaf gera eins. Við höfum verið að prófa okkur áfram með 26 

Mýrina og fyrst var hún lesin kafla fyrir kafla eða tuttugu fyrstu kaflarnir svo lásu nemendur 27 

sjálfir það sem eftir var og tekin var hraðkönnun til að sjá hvort nemendur hefðu lesið. Þá 28 

sleppa sumir að lesa bókina þannig að við höfum farið þá leið að skipta bókinni í þrennt. Nú í 29 

vetur eiga þeir að skila lestri og örfáum spurningum hálfsmánaðarlega og svo er afar stutt 30 

könnun nokkrum dögum síðar úr hverjum þætti. Þetta er gert til að fylgja eftir lestri nemenda 31 

vegna þess að gerðarlegustu nemendur lesa ekki nema undir eftirfylgni. Það sem við höfum í 32 

huga er að nemendur lesi sér til ánægju og við séum ekki alltaf að kryfja bækurnar til mergjar 33 
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og að þeir læri að njóta. Því reynum við að hafa sem flestar kennsluaðferðir á þessum þremur 1 

árum í unglingadeild. 2 

Sp: Hvernig er með yndislestur, hefur hann minnkað? 3 

V: Sumir nemendur þurfa stýringu en aðrir ekki. Við erum alltaf að hugsa um þá nemendur 4 

sem þurfa stýringuna og kannski á kostnað hinna. Þó með yndislestrinum í áttunda og níunda 5 

bekk erum við að vonast til að nemendur fari að hafa meiri áhuga á lestri sem hefur minnkað í 6 

þessu nútíma þjóðfélagi sérstaklega hjá strákum sem hafa tölvuleikina. Fleiri stelpur lesa 7 

margar bækur. Í yndislestrartíma eiga nemendur að skila stuttri greinargerð en þó ekki það 8 

langri að það sé mál að skrifa hana m.a. til að skapa keppni í lestrinum sem hvata. Við fáum 9 

bunka frá stelpunum þar sem þær halda áfram að lesa heima en meirihluti strákanna les bara í 10 

skólanum og hafa ekki lokið einni bók. Nemendur lesa færri bækur af sjálfsdáðum þó höfum 11 

við séð fleiri lesa eftir að Harry Potter kom svo og Arnaldur o.fl. Þetta er upp á við núna. Svo 12 

eru ástarsögurnar alltaf inni hjá stelpunum eins og Ísfólkið.  13 

Sp: Er einhver kennsluaðferð sem nær til nemenda frekar en önnur? 14 

V: Mýrin glæðir áhuga margra þar sem hún er svo spennandi. Gísla saga þarf annars konar 15 

vinnu og við þurfum að vinna bókina í nemendur til að byrja með svo þegar þeir eru komnir 16 

inn í bókina fara þeir að tala tungum þ.e.a.s. fornmál, samsama sig persónum og finnst gaman 17 

t.d. í hópavinnu. Ég hef ekki séð eina kennsluaðferð sem virkar sem hin eina sanna og því 18 

reynum við að hafa ólíkar kennsluaðferðir. Í áttunda bekk er kennd Kjalnesingasaga og þar 19 

tökum við fyrir einkenni þjóðsagna og smásagna og erum þá með lestur og hópvinnu. Í 20 

níunda bekk er Gísla saga og þar eru samþættingarverkefni milli greina. Kannski Gísla saga í 21 

mynd eða leikriti. Svo er tekin einhver nútímasaga. Einu sinni var það Gauragangur en svo 22 

var sagan farin að nálgast nemendur um of í tíma og því ekki uppeldislega í lagi sem sagt 23 

þjófnaður, svindl á prófum, skróp í skóla o.fl. Í tíunda bekk erum við að vinna 24 

bókmenntastefnur í skólanum á meðan nemendur lesa Mýrina heima. Við fjöllum um stefnur 25 

út frá Mályrkju III. Rómantíska stefnan og höfundar, raunsæisstefnan og höfundar og 26 

nýrómantík og höfundar. Nemendur velja sér síðan stefnu eða höfund til að vinna með og 27 

mega velja nútímahöfunda ef þeir vilja. Það sem ég hef til grundvallar eru úrklippur sem ég 28 

hef safnað í gegnum árin, Mályrkja III, Skáldatal og netið. Þau vinna upplýsingar um höfund, 29 

efni tengt stefnu og hvernig stefnan birtist í ljóðum og sögum höfunda. Ég hef tekið eftir að 30 

þegar unnið er með nemendur sérstaklega í hópvinnu þá hafa sumir nemendur komist upp 31 

með að vinna ekki neitt. Því hef ég nú farið þá leið að hafa tvo í hópi því að það reynir á 32 

hvern og einn. Sumir eiga það til í svona vinnu að sitja og gera ekki neitt en þar sem við 33 

höfum farið á síður blaðanna þar sem einkunnir skólanna hafa verið settar fram finnum við 34 



 63

okkur knúin til að öllum gangi vel og það er meira og minna ástæðan fyrir því að við reynum 1 

að tosa alla áfram og þá gjarnan á þann hátt sem við teljum bestan og það er með stýringu. 2 

Nemendur falla ekki milli anna í grunnskóla það er skólaskylda og við verðum að hafa 3 

nemendur hvort sem okkur líkar betur eða verr og skólinn þarf að standa sig. Þetta er ekki 4 

eins og í menntaskóla þar sem nemendur fara bara aftur ef þeir falla. 5 

Sp: Hvernig er með val á bókum í kennslu, veltur það á Námsgagnastofnun, 6 

Menntamálaráðuneytinu eða kennurum? 7 

V: Menntamálaráðuneytið er farið að úthluta peningum til skólanna þannig að skólarnir eru 8 

ekki eingöngu bundnir við Námsgagnastofnun. Þannig að við fáum kvóta bæði frá 9 

Menntamálaráðuneytinu og Námsgagnastofnun og fer hann eftir höfðatölu nemenda. 10 

Námsgagnastofnun var falið að bjóða upp á fjölbreytt úrval af bókum eftir að bækur voru 11 

teknar út úr samræmdu prófunum en mér finnst Námsgagnastofnun ekki hafa sinnt því 12 

hlutverki sem skyldi.  13 

Sp: Hvernig velur þú bækur í kennslu? 14 

V: Það er spurning hvaða bækur henta. Það er alltaf verið að reyna að finna nýjar bækur. Ég 15 

get nefnt nýja bók sem fór inn í skólana. Það var Korka og þótti hún góð. Sonur minn las 16 

hana í áttunda bekk í fyrra og  fannst hún ekki góð, hann vildi skjóta þann sem ákvað að 17 

kenna þessa bók vegna þess að í bókinni er gróf lýsing á nauðgun. Þannig að það er ekkert 18 

bara að velja bók til kennslu. Þess vegna höldum við gjarnan í bækur sem við vitum að eru 19 

góðar og eiga erindi við nemendur efnislega.  20 

Sp: Telur þú að kennsluaðferðir í bókmenntakennslu hafi breyst í samræmi við breytt 21 

samfélag t.d. netið. 22 

V: Já við nýtum netið sem heimild en við þurfum að passa vel upp á t.d ritgerðir að nemendur 23 

steli ekki af netinu og geti heimilda. 24 

Sp: Er eitthvað sem brennur á þér svona að lokum? 25 

V: Ég held að ég segi satt þegar ég segi að vinna í grunnskólum er mikil, þar er ekki stöðnun 26 

heldur nútíminn eins og annars staðar. Margir fullorðnir halda að grunnskólinn sé eins og 27 

hann var þegar þeir voru í skóla en sú er ekki raunin 28 

 29 
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