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á lestrarvenjum í grein sinni, Að greina til að skilja til að skapa, sem birtist í 

2. tbl. Skímu á síðasta ári, en þar heldur hann því fram að unglingar séu alls 

ekki hættir að lesa, heldur færist lestur þeirra úr bókum og í auknum mæli í 

aðra miðla, s.s. tölvuleiki, vefsíður, sjónvarpsþætti og kvikmyndir, texta-

skilaboð, fréttamiðla og auglýsingar. Unglingar lesi því jafnvel meira en fyrri 

kynslóðir en eðli textans sé annað. Lesturinn sé því ekki lengur meðvituð 

rannsókn af athygli heldur sé hann oft á tíðum orðin yfirborðskennd skimun 

(Davíð Stefánsson, 2010, bls. 59). Miðað við þetta væri hugsanlega réttara 

að spyrja hvernig unglingar lesi í dag fremur en hvort þeir geri það.  

2.1 Umræða um lestur og nám 

Fjöldi fræðimanna hefur á umliðnum árum og áratugum velt fyrir sér 

breytingum á lestri barna og unglinga, sem og hugleitt hugmyndafræði að 

baki lestrarkennslu og öðru skólastarfi. Árið 1938 gaf bandaríski 

bókmenntarýnirinn Louise Rosenblatt út bókina Literature as Exploration en 

þar sagði hún að lestur væri ekki eingöngu fólginn í því að ráða fram úr 

táknum, rétt eins og um þrautalausn væri að ræða, heldur væri um mun 

flóknara ferli að ræða sem hún kallaði á ensku transaction between the 

reader and the text, sem þýða mætti á íslensku sem „samskipti lesanda við 

textann“.1 Í því felst sú hugsun að hver lesandi mæti ákveðnum 

bókmenntatexta á sínum grundvelli og af þeim sökum sé ólíklegt – og í 

mörgum tilfellum nánast ómögulegt – að tveir ólíkir einstaklingar leggi 

nákvæmlega sama skilning í sama textann. Hver og einn lesandi komi með 

sinn reynsluheim, sínar skoðanir og trú og sínar fyrirfram gefnu hugmyndir 

að borðinu og hinn eiginlegi lestur gangi síðan út á að máta textann sem um 

ræðir að þessum innbyggðu hugmyndum og skoðunum. Þessi „mátun“ sé 

því í raun og veru grundvöllur túlkunar hvers og eins. 

Rosenblatt styrkti þessar skoðanir sínar enn frekar í ýmsum ritgerðum og 

tímaritsgreinum, en hér er vert að nefna aðra bók um svipað efni, The 

Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work, 

sem hún gaf út árið 1978 en með henni hjó hún í sama knérunn og hún 

hafði gert með bók sinni 40 árum áður og hélt því fram að lesandinn ætti að 

vera í aðalhlutverki í kennslu bókmennta, en ekki höfundurinn og allra síst 

kennarinn. Gagnrýndi hún bókmenntakennslu þess tíma og sagði hana of 

„þröngsýna“ (e. narrow-focused) því hún byggði of mikið á hugmyndum og 

túlkunum sem gefnar væru upp af kennurum í stað þess að nemendur 

                                                           
1
 Raunar er réttara að þýða enska orðið transaction sem viðskipti, en samskipti 

er betra í þessu samhengi 
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6 Bókmenntir sem kenndar eru 

Viðtöl voru tekin við alls 10 kennara sem kenna bókmenntir á unglingastigi í 

grunnskólum Fjarðabyggðar. Viðmælendur munu ganga undir dulnefnunum 

Svala, Hjörtur, Lóa, Haukur, Hrefna, Björn, Ylfa, Hrafn, Erla og Högni. 

Starfsaldur þeirra við skólana er mishár, frá fimm árum og upp í rúman 

aldarfjórðung. Eins er starfshlutfall þeirra mismunandi, sem og reynsla 

þeirra af kennslu á mismunandi stigum grunnskólans. Allir kennararnir eiga 

það þó sammerkt að kenna íslensku á unglingastigi veturinn 2010-11. 

6.1 Fornbókmenntir 

Fornbókmenntir eru hér skilgreindar sem bókmenntir sem skrifaðar voru á 

miðöldum, en undir þann hóp falla Íslendingasögur, riddarasögur og 

goðasögur. Hér verður einnig farin sú leið að skilgreina íslenskar þjóðsögur 

sem fornsögur, þó svo söfnun þeirra í rit hafi ekki hafist að einhverju marki 

fyrr en á síðari hluta 19. aldar, því margar þessara sagna munu hafa gengið 

munnlega manna á milli um margra alda skeið áður en þær voru loks 

varðveittar í riti.  

6.1.1 Hvaða bækur eru kenndar og hvers vegna? 

Skólarnir eru allir nokkuð samstiga í vali á fornbókmenntum á unglingastigi, 

en undanfarin ár hafa að mestu fjórar sögur verið kenndar í Fjarðabyggð. 

Þetta eru Gunnlaugs saga ormstungu, Gísla saga Súrssonar, Hrafnkels saga 

Freysgoða og Laxdæla saga. Sögurnar eru allar til í skólunum í upprunalegri 

gerð, nema hvað búið er að nútímavæða stafsetninguna, en Laxdæla er þar 

að auki til í endursögn í styttri útgáfu. Segja má að þessar fjórar sögur hafi 

verið „í áskrift“ hjá skólunum fimm um árabil og hafa þær verið kenndar á 

hverju ári í einhverjum unglingabekkjanna síðan þær komu út í skólaútgáfu. 

Aðrar sögur hafa verið kenndar sjaldnar og skemur, en þar nefndu 

kennararnir bækur á borð við Grettis sögu, Kjalnesinga sögu og 

riddarasöguna Flóres sögu og Blankiflúr. Einnig voru nefndar valdar sögur úr 

norrænni goðafræði, sem og íslenskar þjóðsögur, bæði sérvaldar af kennara 

og eins úr heftunum „Baulaðu nú...“, „Ég átti að verða prestskona“ og „Þá 

hló marbendill“ sem Baldur Hafstað safnaði saman og gaf út árið 2008. Þó 

um nokkurn fjölda bóka sé að ræða er ljóst að fjórar fyrsttöldu bækurnar 

bera höfuð og herðar yfir hinar sem á eftir voru taldar hvað notkun varðar, 
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lesturinn mjög reglulega, spyrja spurninga eða varpa fram umræðupunktum 

og fylgjast með því hverjir svara eða taka þátt í umræðunum. 

Ýmislegt annað er gert; sumir kennaranna láta nemendur sína taka 

lokapróf úr bókunum, aðrir gera það ekki og sumir þeirra sem láta 

nemendur taka próf leyfa þeim að hafa bókina með sér í prófið, en aðrir 

leyfa það ekki. Skyndipróf eru misjafnlega mörg, ritgerðir eru hafðar 

misjafnlega langar og áherslur eru jafnmargar kennurunum. Það er því ljóst 

að ekki er hægt að segja að um neina greinanlega sameiginlega stefnu sé að 

ræða hjá kennarahópnum í heild sinni hvað námsmat varðar. 

6.2 Nýrri bókmenntir 

Hugtakið „nýrri bókmenntir“ gæti hugsanlega verið dálítið óljóst og sjálfsagt 

er það meira smekksatriði en eitthvað annað á hvaða stað í 

bókmenntasögunni skuli draga slíka línu. Raunar væri í sjálfu sér ekkert 

óeðlilegt að skipta svokölluðum „nýrri“ bókum niður í nokkur tímabil. Hér 

verður hins vegar valin sú leið að skilgreina allar bækur sem skrifaðar voru 

eftir miðaldir sem „nýrri bókmenntir“ og þá aðallega með það að markmiði 

að fjalla um allar bækurnar á einum stað, til aðgreiningar frá 

fornbókmenntunum sem þegar hefur verið fjallað um.  Er ljóst að hér er því 

um nokkuð langt tímabil að ræða, því elstu bækurnar sem kenndar eru í 

grunnskólum Fjarðabyggðar eru frá 19. öld og þær yngstu frá upphafi 21. 

aldar. 

6.2.1 Hvaða bækur eru kenndar og hvers vegna? 

Eins og gefur að skilja eru bókatitlarnir í þessum flokki nokkuð margir, enda 

úr aragrúa bókatitla að velja. Þó voru sumir bókartitlar nefndir oftar en aðrir 

og má þar sérstaklega nefna hina rómuðu bók Einars Más Guðmundssonar, 

Engla alheimsins, sem kennd er reglulega í fjórum af þeim fimm skólum sem 

rannsakaðir voru. Gauragangur Ólafs Hauks Símonarsonar er kennd í 

þremur skólanna og bæði Mýrin eftir Arnald Indriðason og Korku saga, sem 

er e.k. samheiti bókanna Nornadóms og Við Urðarbrunn eftir Vilborgu 

Davíðsdóttur, er kennd í tveimur þeirra. Aðrar bækur sem nefndar voru eru 

kenndar í einungis einum skóla fyrir sig en það eru Dauði trúðsins eftir Árna 

Þórarinsson, Anna frá Stóruborg eftir Jón Trausta, Punktur punktur komma 

strik eftir Pétur Gunnarsson, Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness, Strákarnir 

með strípurnar og framhald hennar, Rótleysi, rokk og rómantík, eftir 

Ingibjörgu Reynisdóttur, Riddarar hringstigans eftir Einar Má 

Guðmundsson, Mávahlátur eftir Kristínu Marju Baldursdóttur, Enn meiri 
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6.2.2.3 Tilhögun og umhverfi kennslustunda 

Tilhögun bókmenntakennslunnar sjálfrar er með ýmsu móti hjá 

grunnskólum Fjarðabyggðar og í grófum dráttum er ekki mikill munur á 

tilhögun kennslu nýrra bóka og fornbóka. Uppröðun í kennslustundum er 

almennt sú sama, fjöldi kennslustunda í viku er yfirleitt sá sami og kennarar 

virðast alla jafna halda í sömu lestrar- og kennsluaðferðir og þeir gera í 

öðrum tegundum bókmennta. 

Einn mun mátti þó greina öðrum fremur á kennslu nýrri bókmennta og á 

kennslu fornbókmennta, því sumir kennarar virðast almennt leggja minni 

áherslu á að lesa bókina spjaldanna á milli í nýrri bókmenntum heldur en 

þeir gera í lestri fornbóka. Munurinn felst aðallega í því að kennarar leyfi sér 

fremur að sleppa köflum eða kaflabrotum úr nýrri bókunum heldur en þeim 

eldri, eða setji þá fram með einhverjum öðrum hætti en hefðbundnum 

lestri, en slíkt leyfi þeir sér almennt ekki í lestri fornbókmennta. Stærstu 

ástæðuna fyrir því að köflum sé sleppt segja kennararnir vera þá að sumir 

þessara kafla hægi svo á framvindu sögunnar sjálfrar að þeir verði að taka til 

þessara ráða til að halda nemendum við efnið. 

Björn er einn þeirra kennara sem leyfa sér hiklaust að sleppa út köflum 

úr þeim bókum sem hann er að lesa í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að 

nemendur fái leiða á sögunni. „Ég veit ekki hvort það er hraðinn í 

þjóðfélaginu sem hefur gert þetta að verkum, en mér finnst mikil breyting 

hafa orðið á því hvort hinn almenni nemandi geti hreinlega haldið sér 

almennilega við efnið,“ sagði hann. „Þess vegna hika ég ekki við að sleppa 

vissum köflum til að missa þau ekki frá mér. Oft endursegi ég kaflann með 

mínum eigin orðum, stundum segi ég frá efninu í mjög stuttu máli, en það 

kemur meira að segja fyrir að ég sleppi honum alveg og minnist ekkert á 

hann,“ bætti hann við. 

Högni og Lóa tóku bæði undir þetta sjónarmið og sögðu að kennarar 

þyrftu að vera dálítið vakandi fyrir því hvenær ákveðnir kaflar í sögunni 

væru hreinlega farnir að vera til trafala, því þá þyrfti að brjóta upp lesturinn 

með einhverjum hætti. Bæði sögðust þau helst nota þá aðferð að brjóta 

upp lesturinn með endursögn, þ.e. að segja með sínum eigin orðum, og 

látbragði þegar það á við, frá kaflanum sem um ræðir. Einn mun mátti þó 

greina á aðferðum þeirra því Högni sagðist stundum nota þessa „hægu“ 

kafla til að búa til umræðu um það sem fjallað væri um í bókinni, en Lóa 

sagðist oft nýta þá í upprifjun og í að ræða um stíl sagnanna. „Það getur 

verið gaman að velta því fyrir sér með nemendum hvers vegna bókin hægði 

allt í einu svona á sér,“ sagði hún. „Er höfundurinn að reyna vísvitandi að 

hægja á sögunni með stílnum og af hverju er hann þá að því? Eða er þetta 
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spurningunum. Útfærslur lokaprófa úr bókunum eru síðan nánast 
jafnmargar og kennararnir, sumir láta nemendur sína taka próf og aðrir 
ekki, sumir leyfa hjálpargögn í prófum og aðrir ekki, skyndipróf eru 
misjafnlega mörg og ritgerðir misjafnlega langar. Það er því ekki hægt að 
greina sameiginlega námsmatsstefnu hjá kennarahópnum.  

6.3 Smásögur 

Það hefur í gegnum tíðina reynst mörgum flókið að skilgreina hugtakið 

„smásaga“ svo fullnægjandi þyki, enda óljóst við hvað á að miða. Þessi 

umræða er ágætlega þekkt meðal bókmenntafræðinga og verður ekki farið 

sérstaklega út í hana í þessari umfjöllun. Þess í stað verður brugðið á það 

ráð hér, til einföldunar, að skilgreina þetta hugtak sem allar þær sögur sem 

eru styttri en 50 blaðsíður og þá ekki hvað síst til að greina þær frá þeim 

bókum sem þegar hefur verið fjallað um á þessum blaðsíðum. 

6.3.1 Hvaða sögur eru kenndar og hvers vegna? 

Kennarar hafa úr gífurlegum fjölda smásagna að velja og má segja að ein 

helsta niðurstaða viðtalanna við bókmenntakennara í Fjarðabyggð hafi verið 

sú að þeir fara mjög víða til þess að leita fanga. Sögurnar sem teknar eru til 

kennslu eru fjölbreyttar að bæði gerð og aldri og er allt of langt mál að fara 

að telja einstakar smásögur upp hér. Nokkur smásagnasöfn eru þó meira 

notuð en önnur í grunnskólunum og mætti þar fyrst telja Mályrkju I og 

Mályrkju II, en í báðum þessum bókum eru fjölbreyttir bókmenntatextar 

sem nýttir eru að meira og minna leyti í flestum grunnskólum 

Fjarðabyggðar. Eins var bókin Smásagnasmáræði nefnd nokkuð oft meðal 

kennaranna og virðist hún hafa ratað í flesta skólana í Fjarðabyggð þó hún 

hafi ekki verið lengi í umferð. Önnur smásagnasöfn voru nefnd sjaldnar og 

virtist val þeirra fyrst og fremst byggjast á persónulegu vali einstakra. Meðal 

þessara smásagnasafna mætti nefna bækur eftir Þórarin Eldjárn, Einar 

Kárason, Gyrði Elíasson, Halldór Laxness, Einar Má Guðmundsson og Ástu 

Sigurðardóttur. Að auki voru nefnd ýmis söfn sem innihalda sögur eftir 

marga höfunda, s.s. Í fáum dráttum, Íslenskar smásögur (I-V) og Lestrarbók 

handa grunnskólum 1 og 2. Að síðustu voru nefnd smásagnasöfn sem 

tengjast tímaritinu Nýju lífi, en í þeim söfnum má finna sögur sem sendar 

hafa verið í smásagnasamkeppnir á vegum tímaritsins og sérstök dómnefnd 

síðan valið til birtingar í bókum. 

Þó hér sé talinn upp nokkur fjöldi höfunda og smásagnasafna er 

greinilegt að Mályrkjubækurnar tvær og Smásagnasmáræði eru þær bækur 

sem mest eru notaðar við kennslu smásagna í Fjarðabyggð. Aðrar bækur 
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