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Ágrip 

Þessi meistaraprófsritgerð er unnin upp úr gögnum sem aflað hefur verið í 

rannsókn sem ber verkefnaheitið Íslenska sem námsgrein og kennslutunga og 

er samvinnuverkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Háskólans á 

Akureyri. Hef ég verið hluti af rannsóknarhópnum sem meistaranemi frá 

hausti 2013. Gagna var aflað frá hausti 2013 til vors 2015 en rannsókninni er 

ekki lokið þegar þetta er ritað. Í þessari ritgerð eru dregin út atriði sem snúa 

að lestri og bókmenntum í viðtölum við íslenskukennara á unglingastigi, 

umsjónarkennara 6. bekkjar og nemendahópa í 6. og 9. bekk.  

Markmið þessa verks er tvíþætt. Annars vegar að kanna hvernig 

bókmenntakennslu hefur verið háttað síðastliðna áratugi og nota meðal 

annars Skímu, málgagn móðurmálskennara, og aðalnámskrá grunnskóla til að 

varpa ljósi á strauma og stefnur ásamt því að styðjast við viðtöl við 

íslenskukennara á mið- og unglingastigi til að fá mynd af því hvernig 

kennslunni er háttað í dag. Hins vegar var markmiðið einnig að skoða 

lestrarvenjur og viðhorf ungmenna til lesturs og bókmennta í gegnum viðtöl 

við nemendahópa í 6. og 9. bekk. 

Helstu niðurstöður úr viðtölum leiddu í ljós að flestir nemendurnir virtust 

sjá mikið gagn í lestri en skiptar skoðanir voru þó á gagni bókmenntalesturs. 

Kennararnir sem rætt var við voru sammála um að mikil breidd væri í því 

hversu tilbúnir nemendur væru að takast á við bókmenntir. Yndislestur 

reyndist fastur liður hjá fimm af sex kennurum. Nokkur gróska var í þeim 

kennsluaðferðum sem kennararnir sögðust beita við bókmenntakennslu og 

nokkuð um skapandi vinnu. Í hinni faglegu umræðu um bókmenntakennslu 

má greina nokkur meginstef, meðal annars að erfitt sé að vekja áhuga 

nemenda á lestrinum og mikilvægt sé að nota viðeigandi texta sem nemendur 

ná tengingu við. 



 

Abstract 

This thesis has been compiled using data gathered from a study titled 

Icelandic as a school subject and a language of learning and teaching, which 

is a collaboration between the University of Iceland’s School of Education 

and the University of Akureyri. I have been a member of the research team as 

a graduate student since the fall of 2013. The data used in this thesis was 

gathered between the fall of 2013 and the spring of 2015, but the study is still 

ongoing and has not been concluded at the time of writing. This thesis 

focuses primarily on topics regarding reading and literature, which were 

raised during interviews with Icelandic teachers at a secondary level, and 

student groups in the sixth and ninth grades. 

The objective of this thesis is twofold. First, to examine how literature 

education has been conducted in Iceland during the last few decades, using 

Skíma, a journal published by native language teachers in Iceland, and the 

curriculum of primary schools; then, using that data to shed light on trends 

and currents within the field, to get an impression of how that education is 

carried out today. The secondary objective is to examine the general 

perspective of adolescents towards reading and literature, using interviews 

conducted with students in the sixth and ninth grades. 

The primary results from said interviews revealed the majority of students 

expressed a positive opinion on the importance of reading. However, 

opinions varied on the practicality of reading literature. The teachers 

interviewed agreed that there was a great deal of variety in their students’ 

capability when it came to reading literature. Pleasure reading turned out to 

be a fixed point in every school’s curriculum and the teachers described a 

variety of methods that they employed while teaching literature. There are 

several identifiable main themes within professional discourse regarding 

literature education, including the difficulty of making students interested in 

reading, and the importance of using relevant material that students can relate 

to.
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1. Inngangur 

Við Íslendingar höfum löngum kennt þjóð okkar við bókmenntir og er 

menningararfur okkar að miklu leyti bundinn bókum, líkt og segir í 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

99). Besta leiðin til að kynnast menningararfinum er því í gegnum lestur 

ýmiss konar bókmennta. Raunin er hins vegar sú að undanfarna áratugi hefur 

bóklestur dregist saman meðal ungmenna hér á landi (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41–42; Þorbjörn Broddason, 

Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009, bls. 258) og samhliða 

þessu má greina afturför í lesskilningi hjá grunnskólanemendum (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012, bls. 36). 

Sé litið á það hvernig lestur og bókmenntir koma fyrir í aðalnámskrám 

grunnskóla frá 1960 til dagsins í dag kemur í ljós að sum atriði hafa verið til 

staðar í öllum útgáfum. Frá upphafi hefur til að mynda verið lögð áhersla á að 

vekja áhuga nemenda á lestri og að notað sé fjölbreytt lesefni við hæfi 

nemenda (sjá t.d. Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 7, 11; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 103). Segja má að hin faglega umræða 

um bókmenntakennslu síðustu áratugi hafi einkennst af áhyggjum eða 

vangaveltum um það hvort það efni sem lesið er í grunnskólum sé við hæfi 

nemenda og hvort það hafi tengingu við reynsluheim þeirra. Ef svo er ekki, 

má rekja hluta orsaka þess að nemendur lesa minna nú en áður til lesefnis 

sem þeir finna enga tengingu við? 

Þetta meistaraprófsverkefni byggist á gögnum sem aflað hefur verið í 

rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga sem er á vegum 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Að 

rannsókninni koma kennarar úr kennaradeildum skólanna tveggja ásamt 

meistara- og doktorsnemum. Hef ég verið hluti af rannsóknarhópnum frá 

hausti 2013 en rannsókninni er ekki enn lokið þegar þetta er ritað. Í þessu 

verkefni er stuðst við viðtöl við þrjá íslenskukennara unglingastigs, þrjá 

umsjónarkennara 6. bekkjar og fimm nemendahópa í 6. og 9. bekk.  

Rannsóknarspurning verkefnisins er tvíþætt: Hvaða strauma og stefnur má 

greina í bókmenntakennslu undanfarinna áratuga? Hver eru viðhorf 
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ungmenna í dag til lesturs og bókmennta? Markmiðið er því annars vegar að 

kanna hvernig bókmenntakennslu hefur verið háttað síðastliðna áratugi og 

skoða meðal annars hina faglegu umræðu í Skímu, málgagni 

móðurmálskennara, og aðalnámskrá grunnskóla til að varpa ljósi á strauma 

og stefnur. Stuðst er við viðtöl við íslenskukennara á mið- og unglingastigi til 

að fá mynd af því hvernig kennslunni er háttað í dag. Hins vegar er 

markmiðið einnig að skoða lestrarvenjur og viðhorf ungmenna til lesturs og 

bókmennta í gegnum viðtöl við fimm nemendahópa í 6. og 9. bekk. 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að fyrst er litið á hvað 

nútímaskilgreiningar á hugtakinu læsi fela í sér ásamt því að draga upp mynd 

af ávinningi þess að lesa bókmenntir. Þá verður sagt frá nokkrum íslenskum 

og erlendum rannsóknum sem snúa að bóklestri ungmenna, skoðað hver 

staða hans er meðal þeirra í dag og reynt að leita svara við því hvaða lesefni 

börn og unglingar kjósa helst og hvaða ástæður liggja að baki 

tómstundalestri. Að því loknu verður litið á aðalnámskrá grunnskóla, skoðað 

hvernig lestur og bókmenntir hafa birst í henni frá árinu 1960 til dagsins í dag 

og hvort einhverjar breytingar megi greina í þeim efnum. Sagt verður frá 

helstu þáttum rannsóknarinnar sem verkefnið byggir á og þá eru settar fram 

helstu niðurstöður sem greina má í þeim þáttum sem snúa að lestri og 

bókmenntum í fyrrnefndum viðtölum við kennara og nemendahópa. Að 

lokum verða niðurstöðurnar ræddar og litið á það hvernig þær samræmast eða 

bæta við þau fræði sem fyrir liggja. 
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2. Lestur og bókmenntakennsla 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá allra skólastiga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a, bls. 14; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011b, bls. 14; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 10) og hefur lengi verið tengt við þá 

kunnáttu og færni að geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta, 

það er ritað og lesið. Hugmyndir um læsi hafa hins vegar breyst samhliða 

breyttu samfélagi. Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) 

um PISA-rannsóknina 2003 (OECD, 2003, bls. 108) segir að notkun 

hugtaksins um ævilangt nám hafi orðið til víkkunar á læsishugtakinu og þeim 

kröfum sem við gerum þar um. Læsi er ekki aðeins færni sem við öðlumst á 

fyrstu árum skólagöngunnar, heldur höldum við áfram að byggja á henni og 

byggja hana upp á ferð okkar í gegnum lífið. Skilgreining OECD á læsi 

hljómar svo: 

Reading literacy is understanding, using and reflecting on written texts, 

in order to achieve one‘s goals, to develop one‘s knowledge and 

potential and to participate in society (OECD, 2003, bls. 108). 

Í þýðingu Auðar Magndísar Leiknisdóttur, Hrefnu Guðmundsdóttur, Ágústu 

Eddu Björnsdóttur, Heiðar Hrundar Jónsdóttur og Friðriks H. Jónssonar 

(2009, bls. 9) útleggst skilgreiningin svona: 

Læsi felur í sér að geta skilið, notað og metið skrifaðan texta í þeim 

tilgangi að ná ákveðnum markmiðum, öðlast skilning, nýta möguleika 

sína og taka þátt í samfélaginu. 

Skilgreiningin nær því lengra en svo að læsi snúist um að umskrá og lesa 

bókstafi heldur felst einnig í hugtakinu skilningur og sú færni að geta notað 

og metið texta í hinum ýmsu aðstæðum sem við kunnum að lenda í. Í þessu 

felst sú hugmynd að læsi veiti okkur þau verkfæri sem við þurfum til að ná 

markmiðum okkar, hvort sem þau snúa að menntun, starfi eða einkalífinu 

(OECD, 2003, bls. 108).  
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Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um hlutverk grunnskóla 

sem er, í samstarfi við heimilin, að „stuðla að alhliða þroska nemenda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.“ Jafnframt segir 

að skólinn skuli stuðla að víðsýni, efla færni nemenda í íslensku máli sem og 

skilning þeirra á íslensku samfélagi. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 95, 99) segir að traust kunnátta í 

móðurmáli sé „meginundirstaða staðgóðrar menntunar“ og að lestur sé öflugt 

tæki til að afla sér þekkingar, góð lestrarfærni sé undirstaða ævináms og geri 

mönnum kleift að afla sér upplýsinga og taka virkan þátt í samfélaginu. Það 

er ekki úr vegi að lestur bókmennta komi hér til sögunnar.  

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á tengsl milli þess hve mikið börn lesa 

utan skólans og orðaforða þeirra, lesskilnings, þekkingu á inntaki námsgreina 

(e. content knowledge) og orðflæði (e. verbal fluency) (Hughes-Hassell og 

Rodge, 2007, bls. 22, vitna í Krashen, 1993 og Short, 1995). Eins og Almar 

M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. 

Björnsson (2010, bls. 7, 45) benda á þá er lesskilningur lykilþáttur fyrir allt 

annað nám og lestrarfærni nú nánast orðin skilyrði fyrir því að 

nútímamaðurinn geti fótað sig í samfélaginu, enda sé líf okkar háð prentuðum 

upplýsingum sem berast eftir fjölmörgum leiðum. Van (2009, bls. 2) bendir á 

að auk þess að gefa nemendum tækifæri á að komast í tæri við fjölbreytt mál 

hvetji bókmenntalestur til notkunar ímyndunaraflsins, þroski 

menningarvitund nemenda og styðji við gagnrýna hugsun. Þær Langer og 

Close (2001, bls. 4) segja að í gegnum lestur og umræður um bókmenntir læri 

nemendur fleiri leiðir til að afla sér þekkingar og leysa vandamál. Þegar 

nemendur deila skilningi sínum á bókmenntum hver með öðrum læri þeir og 

þroski ýmsa vitsmunalega- og félagslega þætti sem munu nýtast þeim í námi, 

vinnu og daglegu lífi. Ghosn (2002, bls. 176) bætir við að góðar bókmenntir 

geti stuðlað að útrýmingu fordóma og á sama tíma þroskað samúð og 

umburðarlyndi hjá nemendum. Lestur bókmennta getur því á margan hátt 

verið þroskandi fyrir einstaklinginn. 

Þrátt fyrir þetta virðist lestur eiga sífellt minna upp á pallborðið hjá 

ungmennum í dag og kennarar því margir hverjir ráðvilltir þegar kemur að 

kennslu bókmennta. Bandaríski rithöfundurinn og fyrirlesarinn Alfie Kohn, 

sem mikið hefur skrifað um menntamál, segir að í raun geti enginn kveikt 

áhuga hjá neinum nema sjálfum sér. Vissulega geti kennarar með nógu 

miklum krafti og áhuga fengið nemendur til að gera ýmsa hluti en það þýði 
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ekki að innri hvati og einlægur vilji nemenda sé til staðar. Kohn telur hins 

vegar lítið mál að kveða niður áhuga nemenda, til að mynda á lestri. Það 

megi meðal annars gera með því að magnbinda verkefni og lestur, kenna 

sérstaklega fyrir próf, skrifa skýrslur um efnið og nota ytri hvata. Ef próf eru 

alltaf við sjóndeildarhringinn þegar nemendur lesa er hætta á að lesturinn 

missi marks, nemendur sjái ekki annan tilgang með honum en að ná árangri á 

prófi. Sú lausn sem Kohn leggur fram er að skapa andrúmsloft og menningu í 

skólastofunni sem styður við þann áhuga sem nemendur bera með sér (Kohn, 

2010, bls. 16–17). Moore, Bean, Birdyshaw og Rycik (1999, bls. 103) tala á 

sömu nótum og benda á að ekki sé vænlegt til árangurs að ætla að reyna að 

koma leshæfni og lesskilningi unglinga á hærra stig ef þeir kjósa að lesa ekki. 

Hver er staða bókarinnar meðal ungmenna í dag? Hér á eftir verður sagt 

frá nokkrum íslenskum og erlendum rannsóknum á bóklestri barna og 

unglinga, litið á mögulegar afleiðingar minnkandi lesturs og skoðað hvaða 

ástæður liggja helst að baki tómstundalestri ungmenna og hvers konar lesefni 

þeir kjósa helst. Að því loknu verður dregin upp mynd af hlutverki lesturs og 

bókmennta í aðalnámskrám grunnskóla frá upphafi útgáfu þeirra og skoðað 

hvort einhverjar breytingar megi greina í þeim efnum. Að lokum verður litið 

á hina faglegu umræðu um lestur og bókmenntakennslu með áherslu á Skímu, 

málgagn móðurmálskennara. 

2.1 Ungmennin og bækurnar 

Mikið hefur verið rætt um minnkandi bóklestur íslenskra ungmenna á 

undanförnum áratugum og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á dvínandi 

lestraráhuga og slakan lesskilning íslenskra grunnskólanemenda. Á sama 

tíma hafa kröfur um læsi aukist og það orðið skýrara hversu mikilvægt 

verkfæri góð lesfærni er. Hér verður sagt frá nokkrum rannsóknum sem snúa 

að bóklestri, skoðað hvernig hann hefur orðið sífellt minni hluti af afþreyingu 

ungmenna og litið á það hvernig lesfærni og þekking á bókmenntum hefur 

samhliða því farið dvínandi. Þá verður sjónum einnig beint að því hvort 

lestrarhestar beri einhver sameiginleg einkenni, hvaða ástæður liggja að baki 

lestri og hvers konar lesefni er vinsælast hjá ungmennum í dag. 
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Rannsóknir á bóklestri 

Bóklestur barna hefur nokkuð verið rannsakaður síðustu misseri, bæði í 

íslensku og alþjóðlegu samhengi. Fyrst má nefna rannsókn Þorbjörns 

Broddasonar (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét 

Karlsdóttir, 2009, bls. 253–254) sem hefur um árabil rannsakað 

fjölmiðlanotkun barna og unglinga í 5.–10. bekk. Frá upphafi hefur í 

könnuninni verið spurning um bóklestur síðustu 30 daga, fyrir utan þær 

bækur sem kunna að tengjast skólanum. Niðurstöður sýna að meðalfjöldi 

lesinna bóka hefur dregist saman; hlutfall þeirra sem lesið hafa tíu bækur eða 

fleiri síðasta mánuðinn hefur lækkað, úr 10% árið 1968 í 4% árið 2009 og 

þeim fjölgað sem segjast enga bók hafa lesið síðasta mánuðinn. Árið 1968 

reyndust 11% þátttakenda í síðarnefnda hópnum en 28% árið 2009. Hæst fór 

þetta hlutfall í 33% árið 2003 og velta Þorbjörn Broddason o.fl. (2009, bls. 

258–259) því fyrir sér hvort lestrarhvetjandi aðgerðir skóla hafi borið árangur 

sem skili sér í síðustu könnuninni. Ekki hafa orðið eins miklar breytingar á 

hlutfalli þeirra sem lesa eina til níu bækur á mánuði, og segja mætti að væru 

reglulegir lesendur, en sá hópur stendur nú í 68%. Dagblaðalestur var einnig 

kannaður og hafði hlutfall þeirra sem lesa dagblöð daglega eða næstum 

daglega farið hríðlækkandi, úr 89% árið 1968 í 29% árið 2009 (Þorbjörn 

Broddason o.fl., 2009, bls. 258–260). 

Samskonar niðurstöður má sjá í rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur og 

Þórodds Bjarnasonar frá árinu 2010 sem byggist á spurningum úr evrópsku 

vímuefnarannsókninni ESPAD sem lögð var fyrir 15–16 ára unglinga árið 

2007. Alls tóku 35 lönd þátt í rannsókninni og sýna niðurstöður að á Íslandi 

er hlutfall þeirra sem aldrei lesa bækur sér til skemmtunar hærra en meðaltal 

landanna 35, 23% á móti 21%. Hlutfall íslenskra unglinga sem lesa nánast 

daglega reyndist vera 9% en meðaltal landanna 35 var 11%. Sé Ísland borið 

saman við hin Norðurlöndin má sjá að aðeins Noregur hefur hærra hlutfall 

nemenda sem aldrei lesa og hefur Ísland lægst hlutfall nemenda sem lesa 

daglega (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41–44). 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2006, bls. 63–68, 74) skoðaði lestrar- og 

tómstundavenjur íslenskra nemenda í 10. bekk í Reykjavík árið 2005 og bar 

þær saman við fyrirliggjandi gögn um lestrarvenjur sama aldurshóps frá 

árunum 1965 og 1993. Árið 2005 reyndist lestur ekki vinsæl tómstundaiðja 

meðal þátttakenda síðastliðinn mánuð og kom fram áberandi kynjamunur, 

49% stúlkna og 25% drengja sögðust verja hluta tómstunda sinna í lestur. 
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Sjónvarpsáhorf, tölvunotkun, íþróttaiðkun og samvera með fjölskyldu og 

vinum reyndust vera vinsælli leiðir til að verja frítíma sínum. Sé fjöldi 

lesinna bóka síðastliðnar tvær vikur borinn saman við niðurstöður sömu 

spurningar 1965 og 1993 sést að bóklestur beggja kynja heldur áfram að 

minnka en kynjamunur hefur dregist saman. Fleiri segjast nú enga bók hafa 

lesið á tímabilinu, rúm 60% drengja og tæp 60% stúlkna. Guðný bendir þó á 

að þessari miklu tölvunotkun ungmenna í dag fylgi gjarnan töluverður lestur, 

og hann þurfi að rannsaka nánar. 

Áhugasamir lesarar eru því ekki jafn stór hluti nemenda og við myndum 

kjósa og það má því velta fyrir sér hvað einkenni bókaorma. Hafa þau börn 

sem njóta þess að lesa einhver sameiginleg einkenni? Með viðtölum við 

nokkur slík börn komst Brynhildur Þórarinsdóttir (2009, bls. 572–575) að því 

að viðmælendurnir, sem voru á aldrinum 7–11 ára gamlir, áttu ýmislegt 

sameiginlegt. Fyrir það fyrsta höfðu þau öll alist upp við lestur á heimilinu og 

virtust almennt mjög virk í skipulögðu tómstundastarfi. Börnin sögðust 

einnig ræða töluvert um bækur en virtust þó ekki hafa sterka sjálfsmynd sem 

lesendur eða átta sig á viðhorfi jafningja sinna til lesturs.  

Sömu aðstæður virðast hafa verið til staðar á heimilum danskra barna sem 

sögðust lesa mikið í rannsókn Romme Lund (2007, bls. 11, 18–26). Þar kom 

fram að 70% þeirra þátttakenda sem mikið hafði verið lesið fyrir heima við 

lásu einnig mikið í frítíma sínum. Romme Lund tók jafnframt viðtöl við 

danska lestrarhesta og virtust dönsku börnin hafa sterkari mynd af sjálfum sér 

sem lesendum en þau íslensku í rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur. Þau 

töldu bækur opna ýmsar dyr, bæði til ánægju og þekkingarauka, og fannst 

þeim bóklestur almennt viðurkennt áhugamál meðal bekkjarfélaga og í 

gegnum hann mætti jafnvel skapa vinskap.  

Mikilvægi bóklestrar á heimilinu kom einnig sterkt í ljós hjá Strommen og 

Mates (2004, bls. 190–197) sem tóku viðtöl við bandaríska nemendur, annars 

vegar lestrarhesta og hins vegar nemendur sem lásu lítið (e. not-readers). 

Lestrarhestarnir reyndust eiga í reglulegum samræðum við fjölskyldumeðlimi 

eða vini um bækur eða annað lesefni og töldu það hluta af upplifuninni að 

ræða um lesefnið við aðra. Benda þær Strommen og Mates á að umræður um 

bækur gefi ungum lesendum tækifæri til að nýta sér lestrarreynslu annarra. 

Þessar umræður reyndust ekki vera til staðar á heimilum þeirra sem lítið lásu. 

Rúmur helmingur þess hóps sagðist þó hafa notið þess að lesa allt til um 9–11 

ára aldurs. Strommen og Mates draga þá ályktun að þessir nemendur hafi 
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ekki haft sterkar lestrarfyrirmyndir á heimilinu til að ræða við eða deila 

upplifun af lestri. Því hafi áhuginn fjarað út. Lestarhestarnir áttu jafnframt 

góðar og sterkar minningar sem tengdust lestri úr barnæsku, þeir sem lásu 

lítið mundu frekar eftir því að hafa leikið sér úti eða verið í íþróttum en að 

lesið hefði verið fyrir þá. Þessir nemendur gerðu sér þó flestir grein fyrir 

gagnsemi lesturs og sögðust lesa í ákveðnum tilgangi á meðan lestrarhestar 

sögðust frekar lesa sér til ánægju. 

Dvínandi lesfærni og þekking á bókmenntum 

Samhliða minnkandi bóklestri hafa rannsóknir sýnt fram á afturför í 

lesskilningi hjá íslenskum grunnskólanemendum. Í skýrslu um niðurstöður 

PISA könnunarinnar 2012 orða Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson (2012, bls. 36–39) það svo að læsi íslenskra nemenda 

hafi farið aftur um sem nemur hálfu skólaári frá árinu 2000 og sé nú töluvert 

undir meðaltali OECD. Árið 2000 reyndist sjöundi hver nemandi undir 

hæfnisþrepi 2, en segja má að þeir nemendur geti ekki lesið sér til gagns. 

Árið 2012 var hins vegar fimmti hver íslenski nemandi undir þessu 

hæfnisþrepi. Á sama tíma hefur hlutfall afburðanemenda á hæfnisstigum 5 og 

6 lækkað um 3 prósentustig og telja þeir nú 6% íslenskra nemenda. Á sama 

PISA-prófi var samband bakgrunnsþátta við lesskilning nemenda skoðað og 

þessum þáttum skipt í tvennt, annars vegar hvaða áhrifa gætti frá foreldrum 

og heimili nemandans og hins vegar hvaða þættir í fari nemandans sjálfs 

hefðu áhrif. Þar kom í ljós að tveir þættir virtust hafa meiri áhrif en aðrir á 

lesskilning íslenskra nemenda. Þetta voru hvorttveggja þættir í fari 

nemandans sjálfs; ánægja með sjálfan sig sem námsmann og ánægja af lestri 

(Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 23–24). 

Þekking á bókmenntum virðist einnig hafa farið dvínandi en Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2006, bls. 63, 70) velti því fyrir sér hvort breytingar hefðu 

orðið á menningarlæsi og viðhorfum til íslenskrar menningar meðal 

ungmenna. Í rannsókn hennar komu í ljós vísbendingar þess efnis að þekking 

nemenda í 10. bekk á efni bókmennta, að undanskildum þjóðsögum og 

goðafræði, hefði farið minnkandi þegar niðurstöður voru bornar saman við 

gögn frá 1993. Bendir hún þó á að þetta þurfi að kanna nánar þar sem 

spurningalistarnir voru ekki þeir sömu og úrtakið var lítið. Einnig reyndist 

marktækur munur á þekkingu unglinganna og fullorðinna á þrítugs- og 
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fimmtugsaldri á fornsögum og íslenskum bókmenntum, en ekki reyndist 

mikill munur á þekkingu á þjóðsögum og goðafræði. Guðný veltir því upp að 

líkleg skýring á þessu geti verið að þjóðsögur og goðafræði séu mest lesnar í 

skóla og flestir kannist því við þær. Minni bóklestur virðist því hafa leitt af 

sér dvínandi lesfærni, þar sem æ fleiri íslenskir nemendur geta ekki lesið sér 

til gagns, og minni þekkingu á efni bókmennta, sem skilar sér í því að við 

eigum erfiðara með að lesa í menningu okkar. Í ljósi þessa er áhugavert að 

skoða hvers kyns lesefni ungmenni kjósa helst og hvað þau vonast eftir að fá 

út úr lestrinum. 

Hvað lesa ungmenni og hvers vegna? 

Nú hefur verið komið inn á rannsóknir sem sýna fram á minnkandi áhuga 

barna og unglinga á lestri og tengsl lesturs við lesskilning. Þegar hér er komið 

við sögu er ekki úr vegi að velta því fyrir sér hvers kyns lesefni veki áhuga 

barna og unglinga. Hvers vegna kjósa sum þeirra að lesa í frítíma sínum og 

hvað vilja þau helst lesa? Grein Davila og Patrick (2010, bls. 199) ber heitið 

Asking the experts eða Sérfræðingarnir spurðir og þar er einmitt bent á 

mikilvægi þess að spyrja nemendurna sjálfa um þetta mál. Byrja þær á að 

benda á að fullorðnir stjórni lestrarumhverfi barna, enda eru það fullorðnir 

sem skrifa bækurnar, ákvarða útgáfu þeirra, gagnrýna bækur og verðlauna 

þær og að lokum eru það fullorðnir sem stjórna streymi bóka inn á heimilin, 

bókabúðir og bókasöfn. Er því nema von að mörg ungmenni eigi í 

vandræðum með að finna efni við hæfi? 

Rannsókn Hughes-Hassell og Rodge (2007, bls. 23–26) á lestrarvenjum 

tæplega 600 miðskólanemenda í þéttbýli sýndi fram á þrjár meginástæður 

fyrir lestri í frítíma. Meirihluti þátttakenda sagðist lesa vegna þess að það 

veitti þeim ánægju, væri fræðandi og því að þeim leiddist. Margir sögðust sjá 

gildi í lestri, til dæmis að bæta lestrarfærni sína og læra nýja hluti gegnum 

lestur. Hughes-Hassell og Rodge leituðu einnig svara við því hvers konar 

lesefni væri vinsælast meðal þátttakenda. Tímarit reyndust vera 

langvinsælasta lesefnið og 72% sögðust hafa gaman af því að lesa þess konar 

efni. Íþróttatengd rit reyndust vinsælust ásamt tímaritum um tónlistar- og 

tölvuleikjatengt efni. Um 40% þátttakenda sögðust kjósa að lesa 

teiknimyndasögur og efni á internetinu. Aðeins þriðjungur sagðist hafa 
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gaman af því að lesa bækur og fimmtungur merkti við að hafa ánægju af því 

að lesa dagblöð. 

Howard (2011, bls. 49–53) leitaði svara við því hvaða hlutverki 

yndislestur utan skóla (e. pleasure reading) gegndi í lífi kanadískra unglinga. 

Meðal þess sem kom í ljós var að unglingunum fannst lestur gjarnan hjálpa 

sér að átta sig á eigin tilfinningum og gjörðum og auðga ímyndunarafl sitt. 

Helstu ástæður fyrir lestri reyndust meðal annars vera afþreying, slökun og að 

sleppa frá eigin vandamálum um stund. Einnig kom fram að það að lesa um 

persónur sem þeir gætu tengt við styrkti sjálfsmynd unglinganna. 

Í rannsókn á vegum National Literacy Trust voru rúmlega 8000 breskir 

nemendur á grunnskólaaldri spurðir hvers vegna þeir læsu. Rúmlega 

helmingur nefndi sem ástæðu að lestur væri mikilvæg hæfni í lífinu en 

tæplega helmingur sagðist lesa til að finna upplýsingar. Um helmingur 

sagðust lesa vegna þess að það væri skemmtilegt á meðan aðeins fimmtungur 

sagðist lesa eingöngu af nauðsyn. Um þriðjungur sagði lestur færa sig frá 

vandamálum. Þá reyndust margir telja lestur hjálpa sér að skilja sjálfan sig og 

umheiminn. Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvers konar verkefni þeir 

teldu vænlegust til að hvetja þá sjálfa og aðra til að lesa meira. Vinsælustu 

valmöguleikarnir reyndust vera að hanna vefsíður, hitta rithöfunda og fara í 

lestrarleiki. Fæstir, eða aðeins um fimmtungur, töldu það að skrifa ritdóma 

eða meta bækur vera vænlegt til árangurs (Clark og Foster, 2005, bls. 21–24). 

Í rannsókn sem náði til tæplega 3000 barna á aldrinum átta til ellefu ára í 

fjórum löndum; Íslandi, Englandi, Spáni og Tyrklandi, voru þátttakendur 

meðal annars spurðir hvernig þeir veldu sér bækur til að lesa. Um helmingur 

íslensku barnanna sagðist velja bækur vegna þess að umfjöllunarefnið væri 

áhugavert og um þriðjungur þeirra sagði lýsinguna á kápunni eiga þátt í 

valinu. Það er áhugavert að sjá að þáttur kennarans virðist vega minnst á 

Íslandi af þátttökulöndunum fjórum, þar sem aðeins 14% sögðu ábendingar 

kennara hafa áhrif á bókaval, á meðan hlutfallið var um 20–30% í hinum 

löndunum Einnig merktu fæst íslensk börn við að velja bækur vegna 

ábendinga frá vinum eða vegna þess að bókin væri mikið í umræðunni 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2011, bls. 38). Í rannsókninni kom jafnframt fram 

að íslensk börn virðast helst vilja lesa spennubækur eða bækur sem vekja hjá 

þeim ánægju og jafnvel hlátur. Þá virðist þeim þykja æskilegast að 

aðalpersónan sé á svipuðum aldri, frá sama landi og hafi svipuð áhugamál og 

þeir sjálfir (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2011, bls. 43, 45). 



11 

 

Edmunds og Bauserman (2006, bls. 418) greindu úr viðtalsrannsókn sinni 

við nemendur í forskóla (e. primary school) tvo meginþætti sem hafa jákvæð 

áhrif á lestraráhuga. Í fyrsta lagi voru það ákveðnir eiginleikar bóka sem 

höfðu áhrif, nemendurnir sögðust helst njóta þess að lesa fyndnar eða 

ógnvekjandi bækur eða bækur með miklum myndskreytingum. Í öðru lagi 

þótti nemendum aukin þekking einnig hafa mikla þýðingu og hvað þeir gætu 

lært af bókum en að öðlast nýja þekkingu um hluti sem þeir höfðu áhuga á 

virtist auka löngun þeirra til að lesa meira. 

Davila og Patrick (2010, bls. 206) draga saman í lok greinar sinnar nokkur 

atriði sem þær telja geta hjálpað kennurum í að styðja við lestrarval nemenda 

sinna. Meðal þess sem þar kemur fram er að sjá til þess að gott úrval lesefnis 

sé til staðar og að leyfa nemendum og hvetja þá til þess að lesa efni að eigin 

vali. Einnig vilja þær að kennarar leyfi lestur „óhefðbundins“ efnis á borð við 

tímarit og teiknimyndasögur og líti jafnframt framhjá fábreyttu lesefni (e. 

narrow reading), svo sem bókum í sama bókaflokki eða eftir sama höfund. 

Að lokum telja þær mikilvægt að kennarar séu nemendum fyrirmyndir í 

lestri. Gambrell (1996, bls. 20) kemur einnig inn á hlutverk kennarans sem 

fyrirmyndar nemenda í lestri og telur ekki nóg að kennarinn sýni fordæmi 

með því að lesa aðeins þegar frjáls lestur er á dagskrá. Vill hún meina að til 

að vera raunveruleg, hvetjandi fyrirmynd þurfi kennarinn að deila 

lestrarupplifunum sínum með nemendum og segja frá því hvernig lestur hafi 

haft áhrif á líf hans. 

Hér hefur verið fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir á bóklestri, 

hvernig hann hefur dregist saman og hvernig það hefur leitt til dvínandi 

lesfærni og þekkingar á bókmenntum. Ungmenni í dag virðast helst lesa því 

þau njóta þess, þau vantar afþreyingu eða til að komast í annan heim. Tímarit 

eru vinsælli meðal þessa hóps en bækur. Komið hefur fram að 

bókmenntauppeldi á heimilinu hefur mótandi áhrif á lestrarvenjur og –

viðhorf barna. Skólinn spilar engu að síður stórt hlutverk. Það hvernig 

bókmenntakennsla birtist í aðalnámskrá grunnskóla hefur mikil áhrif á það 

hvernig kennslan fer fram. Hér verður því litið á það hvernig lestur og 

bókmenntir hafa birst í aðalnámskrám frá 1960 til dagsins í dag.  
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2.2 Bókmenntir í Aðalnámskrá grunnskóla 

„Tungan er dýrasti arfur þjóðarinnar,“ segir í fyrstu námskrá 

Menntamálaráðuneytisins frá árinu 1960, og kemur þar jafnframt fram að 

miklu skipti að til móðurmálskennslunnar sé vandað (bls. 11). Hér verður 

litið á útgefnar aðalnámskrár grunnskóla frá 1960 til 2013 og dregnar saman 

helstu áherslur hvað bókmenntakennslu og lestur varðar í hverri námskrá 

fyrir sig. Að lokum verður skoðað hvort áherslur hafi breyst og að hvaða 

leyti. 

Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960 

Námskráin sem gefin var út árið 1960 átti fyrst og fremst að gegna því 

hlutverki „að leiðbeina kennurum og skólastjórum um starfstilhögun og 

námsefni í hinum ýmsu námsgreinum“ (Menntamálaráðuneytið, 1960, 

formálsorð). Í henni eru stuttir kaflar um hverja námsgrein fyrir sig þar sem 

sett eru fram markmið með kennslunni og tilgreint hvers konar kennsla og 

efni henti aldri nemenda, sjö til þrettán ára auk tveggja ára á unglingastigi. Í 

kafla um móðurmálið segir meðal annars að stefnt skuli að því að vekja 

virðingu og ást nemenda á móðurmálinu, ásamt því að vekja áhuga á 

bókmenntum þjóðarinnar sem og lestri bóka til fróðleiks eða þroska 

(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 7).  

Fyrstu þrjú árin er áhersla á lestrarleikni nemenda og jafnframt skulu 

börnin læra nokkur auðlærð kvæði. Ætlast er til að helmingur 

íslenskukennslu tíu ára barna fari í að þjálfa lestrarleikni þeirra ásamt því að 

glæða lestrarlöngun og kynna þeim bækur við þeirra hæfi. Áfram er áhersla á 

að læra vísur og kvæði og þrettán ára nemendur skulu „vita deili á helztu 

skáldum og rithöfundum“ (Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 9). Á 

unglingastigi eru settar skýrar kröfur um hversu mikið nemendur skulu lesa 

og er þar talað um 100 síður í Skírnisbroti, þar af 15 síður af bundnu máli á 

fyrra árinu en 20 á því seinna. Á seinna árinu skulu nemendur, auk 

áðurnefndra 100 síðna, hraðlesa nokkur verk í lausu máli að vali kennara 

(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 8–10). 

Í lok kaflans um móðurmálið eru rituð nokkur atriði til athugunar. Þar 

segir, líkt og áður hefur verið vitnað til, að tungan sé dýrasti arfur þjóðarinnar 

og að nemendur kynnist best þjóð sinni og menningu með þekkingu á máli og 
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bókmenntum. Lesefnið verði þó að velja með tilliti til þroska nemenda og því 

takmarki sem stefnt er að, en jafnframt skal hafa listgildi þess í huga. Efnið 

skal vera fjölbreytt en í gegnum það á nemendum að gefast innsýn í ólíka 

heima ævintýra, sagna og raunveruleika. Tekið er fram að þær útgefnu bækur 

sem ætlaðar eru til lestrar í skólum dugi skammt og því nauðsynlegt að skólar 

komi sér upp bókasafni þar sem finna megi efni við hæfi nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 11–13). 

Aðalnámskrá grunnskóla, 1976 

Í kjölfar nýrra grunnskólalaga nr. 63/1974 urðu þáttaskil í íslensku skólastarfi 

og í nýrri aðalnámskrá 1976 fluttist áherslan frá námsefninu og kennsluhættir 

og skipulag urðu meginatriði. Fallið var frá því að námskráin væri 

innihaldslýsing á kennslu og efni og átti þess í stað að vera rammi utan um 

skólahald þar sem kennarar ættu kost á fjölmörgum leiðum í samræmi við 

viðfangsefni og áhuga nemenda (Þingskjal 772, 2006–2007). Gefin voru út 

tólf hefti, almennur hluti auk ellefu smárita um einstakar námsgreinar. Í 

almennum hluta námskrárinnar er talað um breyttar aðstæður í þjóðfélaginu 

og aukið uppeldishlutverk skólanna, en í því felist meðal annars að veita 

nemendum innsýn í menningararfleifðina (Menntamálaráðuneytið, 

skólarannsóknadeild, 1976a, bls. 6).  

Í hefti um móðurmál segir að aðalmarkmið lestrarkennslu eigi að vera að 

gera nemendur færa um að lesa texta á móðurmálinu af athygli og skilningi 

sem og að „glæða áhuga þeirra á lestri bókmennta, fræðandi efnis og annarra 

texta við hæfi“ (bls. 6). Settur er upp markmiðastigi fyrir þrjá bekki í senn. 

Lögð er áhersla á lestrarfærni í fyrstu þremur bekkjunum. Þegar kemur í 

fjórða til sjötta bekk er mest áhersla á kvæði og nokkur bókmenntahugtök 

sem tengjast þeim. Í sjöunda til níunda bekk er komið inn á bókmenntasögu, 

að nemendur átti sig á bókmenntasögulegum atriðum sem gætu eflt skilning 

þeirra á ákveðnum textum og kvæðum (Menntamálaráðuneytið, 

skólarannsóknadeild, 1976b, bls. 6–8).  

Auk markmiðastiga eru settar fram leiðbeiningar um kennslu. Þar er mikil 

áhersla lögð á að skapa jákvætt viðhorf nemenda gagnvart bókum og lestri, 

en því megi stuðla að með greiðum aðgangi að ýmiss konar bókum sem 

nemendur geta sótt í eftir því sem löngun og áhugi býður. Um 

bókmenntalestur segir að hann verði að vera virkur og gefa skuli nemendum 
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„tækifæri til að kanna bókmenntir og fjalla um þær á skapandi og lifandi 

hátt“ (bls. 27). Í þessu samhengi eru nefndar frjálsar umræður sem geti aukið 

áhuga nemenda, dýpkað skilning og víkkað reynslusvið 

(Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild, 1976b, bls. 26–27). 

Aftast í námskránni frá 1976 má líta upptalningu á nokkrum bókum sem 

hentað gætu kennslunni, þótt ekki séu settar kröfur um notkun ákveðinna 

bóka. Í þremur efstu bekkjunum er settur fram ákveðinn fjöldi sagna og 

kvæða sem nemendur skulu lesa. Í sjöunda bekk skal lesa minnst tíu 

smásögur eða aðrar frásagnir og minnst fimmtán kvæði, þó þarf ekki að læra 

þau utanbókar. Í áttunda bekk skulu lesnar vandlega 10–15 smásögur eða 

aðrar frásagnir og álíka magn kvæða. Í níunda bekk skal lesa vandlega eina 

styttri Íslendingasögu auk 15–20 smásagna eða annarra frásagna auk kvæða. 

Ávallt skal hvatt til frjáls viðbótarlestrar og veita nemendum aðstöðu til slíks 

í skólum ef unnt er (Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknadeild, 1976b, bls. 

39–45). 

Aðalnámskrá grunnskóla, 1989 

Árið 1989 kom út ný aðalnámskrá grunnskóla sem hafði verið í smíðum allt 

frá 1980 (Menntamálaráðuneytið, 1989, formáli). Þar er talað um 

menningararfinn og hlutverk grunnskólans í að efla vitund nemenda um þessa 

arfleifð sem meðal annars feli í sér þekkingu á landi og náttúru, sögu, 

þjóðháttum, þjóðtungu og bókmenntum (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 

11–12). Í kafla um íslensku er eitt meginmarkmið kennslunnar að nemendur 

„öðlist skilning á sögulegu, menningarlegu og félagslegu gildi íslenskrar 

tungu og bókmennta og kynnist völdum bókmenntaverkum þjóðarinnar frá 

ýmsum tímum“ (bls. 61). Þá segir að lestur bókmennta í bundnu og óbundnu 

máli ásamt umfjöllun um þær sé stór þáttur í móðurmálsnámi, og eigi 

kennslan að beinast að því að varpa ljósi á málið frá hinum ýmsu hliðum. 

Bent er á mikilvægi þess að ræða um textana, efni þeirra og þær tilfinningar 

sem kunna að koma upp við lesturinn. Þó er tekið fram að ekki skuli ganga of 

langt í bókmenntagreiningu með grunnskólanemum, hún sé ekki markmið í 

sjálfu sér heldur einungis tæki til að auka skilning og auðvelda umfjöllun 

(Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 63–65). 

Talin eru upp nokkur atriði sem stefna skal að með lestri og 

bókmenntakennslu. Auk þess að þjálfa lestrarhæfni sína er stefnt að því að 
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nemendur þroski málkennd sína með lestri bókmennta og að lestrargleði 

þeirra örvist með lestri ólíkra texta. Reyna á að sýna nemendum fram á að 

ekki sé aðeins hægt að nota bókmenntir sér til skemmtunar heldur geti þær 

kennt okkur ýmislegt um lífið og þroska megi tilfinningar sínar með lestri. 

Einnig skal gefa nemendum innsýn í sögulegt, félagslegt og menningarlegt 

samhengi bókmennta (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 65). 

Í þessari námskrá, líkt og þeim fyrri, er skólagöngunni skipt í nokkra hluta 

og tilgreint að hverju skuli stefnt á hverjum aldri fyrir sig. Við lestrarkennslu 

yngstu bekkjanna tveggja er áhersla á grunnfærni og að flest börn hafi náð 

góðri lestrarhæfni við 8–9 ára aldur, bæði skilningi og hraða. Þeir textar sem 

notaðir eru við lestrarþjálfun verða að vekja áhuga, vera fjölbreytilegir og 

stuðla að þroska og aukinni þekkingu. Bent er á mikilvægi umræðna um það 

sem lesið er sem og frjálsan lestur sem kemur til móts við þroska og áhuga 

nemenda og örvar lestrargleði þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 67–

68).  

Enn skal stefnt að aukinni lestrarhæfni, orðaforða og lesskilningi í þriðja 

til sjötta bekk. Textaval þarf að vera sem fjölbreyttast en aðaláherslan á 

íslenskan skáldskap frá 19. og 20. öld, svo sem ljóð og smásögur auk 

sýnishorna fornbókmennta, þjóðsagna, ævintýra og þýddra bókmennta. 

Nemendur á þessum aldri þurfa að lesa heil bókmenntaverk auk þess að vinna 

með rauntexta og kynnast þannig ólíkri framsetningu efnis og fjölbreyttu 

orðfæri. Auk þessa efnis verða nemendur að eiga kost á því að velja sér efni 

til frjáls lestrar, án skuldbindinga (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 69–70). 

Síðustu þrjú ár grunnskólans, í sjöunda til níunda bekk, er stefnt að því að 

gefa nemendum yfirlit yfir aðalatriði í greiningu á töluðu og rituðu máli, en 

gert er ráð fyrir að þá þegar hafi nemendur kynnst allmörgum hugtökum sem 

nota má við lýsingu og túlkun á máli og bókmenntum. Bókmenntakennsla 

þarf að vera fjölbreytt um efni og aðferðir til að mæta ólíkum áhugamálum 

og aðstæðum nemenda. Frjáls lestur er sagður ákjósanlegur til að auka 

víðsýni nemenda og vera þeim dægrastytting og skemmtun 

(Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 71). 

Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 1999 

Ný aðalnámskrá grunnskóla frá Menntamálaráðuneytinu, almennur hluti auk 

ellefu sérgreinahluta, kom út árið 1999. Þar segir að þjóðtungan eigi stóran 
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þátt í því að efla þjóðernislega samkennd og námgreinin íslenska fjalli meðal 

annars „um þau menningarlegu verðmæti sem felast í móðurmálinu og 

íslenskum bókmenntum“ (bls. 7). Íslenskunámi er skipt í sex hluta í 

námskránni og eru þar lestur og bókmenntir í fyrsta skipti aðskilin, en höfðu í 

fyrri námskrám verið undir sama hatti. Undirstrikað er að þættirnir sex verði 

að fléttast saman, til dæmis að bókmennta- og málfræðihugtök verði ekki 

meginviðfangsefni heldur séu hugtökin kennd og notuð til stuðnings og 

skilningsauka í umfjöllun um talað og ritað mál (Menntamálaráðuneytið, 

1999, bls. 7–9). 

Um bókmenntir segir í námskránni að þær skipi háan sess í menningarlífi 

þjóðarinnar og því sé mikilvægur þáttur í menntun og menningu að þekkja 

íslenskar bókmenntir, geta notið þeirra og samið nýjar. Bókmenntakennsla 

geti stuðlað að sterkari sjálfsmynd og undirbúið nemendur fyrir þátttöku í 

upplýsingasamfélagi framtíðar. Þekking á undirstöðuhugtökum um 

bókmenntir er sögð mikilvæg, og notkun þeirra á eldri stigum, sem og 

umfjöllun um bókmenntasögu og hvernig hún tengist almennri sögu. Þá auki 

bókmenntir orðaforða, efli máltilfinningu og vald á málinu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 13–14). 

Í námskránni eru sett upp áfangamarkmið fyrir bókmenntir. Við lok fjórða 

bekkjar á nemandi að hafa kynnst ýmiss konar bókmenntum, íslenskum og 

erlendum í íslenskri þýðingu, bæði með eigin lestri og af upplestri annarra. 

Auk þess skal hann hafa lært nokkur ljóð og geta sungið þau. Nemandi skal 

geta fjallað um bókmenntatexta á munnlegan eða leikrænan hátt og hafa 

kynnst almennum bókmenntahugtökum. Bent er á að æskilegt sé að tengja 

bókmenntakynningu við beina málþjálfun, til að mynda með upplestri texta, 

söng, endursögn eða leikrænni tjáningu. (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 

25, 28).  

Við lok sjöunda námsárs er enn talað um kynni af ýmiss konar 

bókmenntum; ljóðum, þjóðsögum, goðsögum, ævintýrum, völdu efni úr 

Íslendingasögum eða tengdu þeim sem og smásögum eða skáldsögum. 

Nemandi skal geta túlkað bókmenntatexta, til dæmis í gegnum ritun, leikræna 

tjáningu, leiklestur eða myndskreytingu ásamt því að nýta sér helstu hugtök 

bókmenntafræði (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 42, 45–46).  

Á unglingastigi eru auknar kröfur um skilning á bókmenntahugtökum, þó 

tekið sé fram að hugtakanám og greining verði aldrei markmið í sjálfu sér. Á 

þessu stigi fá nemendur nokkuð yfirlit yfir bókmenntasögu og við lok tíunda 
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námsárs eiga þeir að hafa lesið og hlýtt á fjölbreytta bókmenntatexta, bæði 

forna og nýja, og lesið og lært nokkur valin ljóð. Þeir skulu vera færir um að 

nota nokkur grunnhugtök í bókmenntafræði, hafa rætt um ólíkar gerðir 

bókmenntaverka og geta túlkað þau. Þá skulu nemendur einnig hafa lesið 

bókmenntaverk að eigin vali sér til ánægju og afþreyingar 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 61, 64–65). 

Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007 

Meginmarkmið með íslenskunámi, segir í íslenskuhluta aðalnámskrár frá 

2007, er að nemendur nái góðu valdi á málinu og hafi jafnframt jákvætt 

viðhorf til þess. Til að þetta megi verða þurfi þeir að fá ríkuleg tækifæri til að 

kynnast áhrifamætti málsins og margbreytileika þess 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5). Í þessari námskrá er markmiðum skipt 

í fjóra flokka og eru lestur og bókmenntir aftur í einu lagi. Þar segir að 

námsgreinin íslenska fjalli meðal annars um hvernig menningarleg verðmæti 

felist í tungumáli og bókmenntum en „[m]eð lestri og umræðu um 

bókmenntir gefast og tilefni til glímu við stórar spurningar um lífið og 

tilveruna, sorgir og sigra“ (bls. 8). Jafnframt segir í námskránni að 

lestrarkunnátta sé undirstaða allrar menntunar, og jafnframt forsenda 

lestraráhuga og þess að geta notið bókmennta. Brýnt sé að vekja áhuga 

nemenda á lestri og frjáls lestur eigi að vera fastur liður á öllum stigum 

grunnskólans. Þar sem íslenskur menningararfur sé að miklu leyti bundinn í 

bókum kynnist nemendur honum best með lestri bókmennta. Ungir lesendur 

geti fundið sér fyrirmyndir í bókum og lestur stuðlað að sterkari sjálfsmynd 

þeirra. Einnig segir að sköpunarmáttur tungumálsins eigi að vera í öndvegi í 

námi og kennslu í íslensku, og að nemendur þurfi að fá tækifæri til að tengja 

íslenskunámið leiklist, söng, dansi og tónlist (Menntamálaráðuneytið, 2007, 

bls. 8–10).  

Sett eru áfangamarkmið fyrir lok hvers skólastigs. Við lok fjórða bekkjar 

skal nemandi geta valið sér lesefni eftir áhugasviði og hafa kynnst 

fjölbreyttum textum ásamt því að þekkja nokkur grunnhugtök 

bókmenntafræði. Við lok sjöunda bekkjar á nemandi að hafa lesið fornar og 

nýjar íslenskar bókmenntir , svo sem þjóðsögur og goðsögur. Einnig skal 

hann geta lesið sér til ánægju og áttað sig á þeim áhrifum sem texti hefur á 

hann. Þegar kemur að tíunda bekk er lögð áhersla á að nemendur læri að 
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njóta bókmennta og tjái sig um upplifun sína í ræðu og riti. Við lok 

grunnskólagöngu á nemandi að hafa lesið fjölbreyttar íslenskar og erlendar 

bókmenntir ásamt því að fjalla um þær, meðal annars Íslendingasögu og úr 

verkum nokkurra höfuðskálda. Jafnframt skal nemandi hafa vald á 

grunnhugtökum bókmenntafræðinnar (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 13–

19). 

Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið, 2013 

Sú námskrá sem er í gildi þegar þessi ritgerð er skrifuð er almennur hluti frá 

2011 og greinasvið frá 2013. Þar segir að traust kunnátta í móðurmáli sé 

meginundirstaða góðrar menntunar og tekið er fram að mál og bókmenntir 

séu hluti af menningararfi þjóðarinnar sem beri að rækta, njóta, virða og þróa. 

Í þessari námskrá er talað um hvernig lestrarumhverfið hefur breyst, texti sem 

ber nú fyrir augu lesenda er ekki aðeins á prenti heldur einnig í rafrænu formi 

sem býður upp á mikinn fjölbreytileika. Samhliða þessu hafa þær kröfur sem 

samfélagið gerir um lestrarfærni einnig breyst og er sérstaklega minnst á 

mikilvægi þess að lesa texta með gagnrýnu hugarfari og að nemendur séu 

gerðir að sjálfstæðum lesendum, enda sé góð lestrarfærni undirstaða ævináms 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97–99). 

Fyrir útgáfu þessarar námskrár voru þróaðir sex grunnþættir menntunar 

sem eru kjarni menntastefnunnar. Læsi er einn þessarar grunnþátta. Um hann 

segir að meginmarkmiðið sé að nemendur séu virkir í að skapa eigin 

merkingu og bregðast á skapandi og persónulegan hátt við því sem þeir lesa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 7, 19). Sköpun er einnig 

einn af grunnþáttum menntunar í nýrri aðalnámskrá en þar segir að 

sköpunargleði leiði til námsáhuga þegar nemendur finni fyrir merkingu og 

gildi viðfangsefna. Sköpun sé ekki bundin við listir en hún snúist um „lausnir 

viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum.“ Þar segir jafnframt að 

gagnrýnin hugsun sé lykilþáttur í læsi og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). Í þemahefti um þennan grunnþátt 

segir að í gegnum sköpun í starfi og tómstundum geti fólk öðlast fullnægju 

og lífsgleði og þannig fái allir tækifæri til að finna hæfileikum sínum farveg 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 13). 
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Um bókmenntir segir í námskránni að þar liggi menningararfur okkar að 

miklu leyti bundinn. Ungir lesendur finni þar fyrirmyndir og setji sig í spor 

þeirra sem geti stuðlað að sterkari sjálfsmynd og aukið umburðarlyndi í garð 

ólíkra samfélaga og hópa. Til að skerpa skilning eldri nemenda á 

bókmenntum megi nýta bókmenntaleg hugtök og rýni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99).  

Á öllum stigum grunnskólans er gerð krafa um að nemendur geti lesið sér 

til ánægju og valið lesefni eftir þörf og áhuga. Við lok 4. bekkjar skulu 

nemendur hafa lesið lesefni ætlað börnum, svo sem sögur, ljóð og ævintýri og 

beitt algjörum grunnhugtökum í bókmenntafræði. Við lok 7. bekkjar er gerð 

krafa um að nemendur hafi lesið gamlar og nýjar bókmenntir ætlaðar börnum 

og unglingum og geti beitt nokkrum bókmenntafræðilegum hugtökum til að 

efla skilning sinn. Nemendur við lok 10. bekkjar eiga að gera sér grein fyrir 

gildi bókmennta og geta lesið, túlkað og fjallað um fjölbreytt bókmenntaverk 

ásamt því að geta beitt nokkrum hugtökum bókmenntafræðinnar. Einnig er 

gerð krafa um að nemendur útskrifist úr grunnskóla sem sjálfstæðir lesendur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102–103). 

Þróun í nálgun aðalnámskrár á bókmenntakennslu 

Bókmenntir hafa frá upphafi útgáfu aðalnámskrár verið stór og mikilvægur 

þáttur í íslenskukennslu. Í raun má segja að nálgun á bókmenntakennslu í 

aðalnámskrám hafi ekki breyst svo ýkja mikið frá 1960 en einhverjar 

áherslubreytingar hafa þó orðið. Í öllum námskránum kemur það sterkt fram 

að bókmenntir séu hluti af menningararfi þjóðarinnar og að mikilvægt sé að 

nemendur kynnist þeim sem slíkum og læri þannig um menningu og sögu 

þjóðarinnar. Í námskránni frá 2007 er bókmenntum gefið stórt hlutverk þar 

sem segir að með lestri og umræðu um bókmenntir gefist tilefni til að glíma 

við stóru spurningarnar í lífinu. Allar koma námskrárnar einnig inn á að 

glæða lestrarlöngun eða –ánægju, að nemendur hafi jákvætt viðhorf til lesturs 

og læri að lesa sér til gagns og ánægju. Í fyrstu tveimur aðalnámskránum, frá 

1960 og 1976, var tekið fram ákveðið magn lesefnis sem nemendur áttu að 

komast yfir. Frá þessu var fallið í námskránni 1989 og kennurum gefið meira 

frelsi í efnisvali. Strax í fyrstu námskránni er komið inn á mikilvægi þess að 

skólar komi sér upp bókasafni með efni við hæfi nemenda. Í henni var einnig 
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sagt æskilegt að nemendur þekktu til helstu rithöfunda og skálda en það atriði 

er ekki að finna í nýrri námskrám. 

Nokkur áhersla hefur verið á að tengja læsi og bókmenntir við sköpun. Í 

námskránni frá 1999 er til að mynda rætt um að nemendur á mið- og yngsta 

stigi fjalli um og túlki bókmenntatexta í gegnum leikræna tjáningu og söng. Í 

námskránni frá 1976 var einnig sagt að fjalla ætti um bókmenntir á skapandi 

og lifandi hátt, meðal annars með frjálsum umræðum. Minnst var á 

sköpunarmátt tungumálsins og að hann ætti að vera í öndvegi í námskránni 

frá 2007 og að nemendur þyrftu tækifæri til að tengja íslenskunámið við 

leiklist, söng, dans og tónlist. Nú hefur sköpun verið gerð að einum af sex 

grunnþáttum menntunar í nýrri aðalnámskrá. 

Umfjöllun um bókmenntafræðihugtök hefur alltaf átt að vera hluti af 

kennslunni en koma þau inn heldur seinna nú en í fyrstu námskránni þar sem 

nemendur í 4.–6. bekk áttu að kynnast nokkrum bókmenntahugtökum 

tengdum kvæðum. Í nýjustu námskránni eiga nemendur að hafa kynnst 

nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði fyrir lok 7. bekkjar og við lok 

10. bekkjar að geta beitt nokkrum bókmenntafræðihugtökum. Til og með 

námskránni frá 1999 áttu nemendur á unglingastigi að fá nokkuð yfirlit yfir 

bókmenntasögu en ekki er komið inn á þann þátt í tveimur nýjustu 

námskránum.  

Ávallt hefur verið lögð áhersla á fjölbreytt lesefni við hæfi nemenda og að 

þeir hafi góðan aðgang að bókum. Komið er sérstaklega inn á mikilvægi 

frjáls lestrar í námskránum frá 1976, 1989 og 2007. Talað er um að nemendur 

læri að lesa sér til ánægju í námskránum frá 1999 og 2013 en ekki tekið fram 

að hvetja skuli til og veita aðstöðu til frjáls lestrar í skólanum líkt og í 

námskránni frá 1976, eða að slíkur lestur eigi að vera fastur liður í kennslu 

allra skólastiga líkt og segir í námskránni frá 2007.  

Námskráin frá 2013 talar á nokkuð nýjum nótum hvað lestur varðar en 

sagt er frá breyttu textaumhverfi og auknum kröfum samfélagsins um 

lestrarfærni. Einnig er komið inn á mikilvægi þess að nemendur lesi texta 

með gagnrýnu hugarfari og ljúki grunnskóla sem sjálfstæðir lesendur. 

2.3 Hin faglega umræða um bókmenntakennslu 

Nú hefur verið farið yfir rannsóknir á bóklestri og skoðað hvernig 

bókmenntir hafa birst í aðalnámskrám grunnskóla frá upphafi útgáfu þeirra. 
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Bókmenntir eru og hafa verið stór hluti af kennslu í íslensku og því má velta 

því fyrir sér hvernig bókmenntakennsla hefur farið fram í íslenskum 

grunnskólum síðustu áratugi og hvernig hin faglega umræða um 

bókmenntakennslu hefur birst. Í því samhengi er ekki síst forvitnilegt að 

skoða Skímu, málgagn Samtaka móðurmálskennara, og sjá hvernig umfjöllun 

um þennan þátt íslenskunnar hefur birst frá upphafi útgáfu blaðsins. Hér er 

því fyrst og fremst litið á greinar úr Skímu en einnig er stuðst við nokkrar 

greinar úr öðrum ritum. 

Viðhorf til bókmenntakennslu 

Guðmundur B. Kristmundsson greindi árið 1983 meginviðhorf til bókmennta 

og bókmenntakennslu og hlutverks hennar í skólanum í fernt. Fyrst nefnir 

hann það sjónarmið að bókmenntakennsla felist í því að flytja 

menningararfinn frá einni kynslóð til annarrar. Með þetta sjónarmið að 

leiðarljósi segir hann kennsluna oft „sögulega“ og textavalið hafa á sér 

þjóðernislegan blæ, það er bókmenntirnar sem lesnar eru teljast „góðar“ 

bókmenntir. Þetta sjónarmið telur Guðmundur að hafi verið ráðandi allt til 

1970 og eigi í raun enn, á þeim tíma sem greinin er skrifuð, flesta fylgjendur í 

íslenskum grunnskólum. Næsta sjónarmið nefnir hann greiningarsjónarmið 

sem felst í því að greiningaraðferðir bókmenntafræðinnar eru mikilvægt tæki 

í kennslunni. Segir hann þetta sjónarmið hafa verið nokkuð vinsælt á áttunda 

áratuginum. Þá segist Guðmundur undanfarið hafa greint viðhorf sem kenna 

megi við félagsfræði, hvers fylgjendur telja bókmenntir endurspegla 

þjóðfélagið sem þær eru sprottnar úr og séu því mikilvægar heimildir. Fjórða 

viðhorfið nefnir Guðmundur sálfræðilegt viðhorf þar sem þau sálfræðilegu 

áhrif sem bókmenntir kunna að hafa á lesandann eru í brennidepli. Þetta 

sjónarmið telur hann þó ekki hafa náð fótfestu á Íslandi þegar þarna er komið 

við sögu (Guðmundur B. Kristmundsson, 1983, bls. 12–13). 

Sigurður Svavarsson (1990, bls. 27–28), framhaldsskólakennari, lýsti fyrir 

25 árum áhyggjum sínum yfir minnkandi bóklestri og segir hann að lítið hafi 

verið gert til að sporna gegn þeirri þróun. Sigurður veltir fyrir sér hvort 

kennslan í framhaldsskólum, þar sem mikil áhersla á hjálpartæki á borð við 

bókmenntafræði og –sögu, fæli þá nemendur frá frekari lestri sem lítið hafa 

komið að bókmenntalestri að sjálfsdáðum. Telur hann að móðurmálskennarar 

verði að leggja meira upp úr sjálfri upplifuninni ef ætlunin sé að fá nemendur 
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til að taka upp bækur ótilneydda. Sigurður stingur upp á að ef til vill væri 

hægt að setja upp einhvers konar valáfanga í frjálsum lestri í 

framhaldsskólum. Eftir stutta leit á vefnum kemur í ljós að ýmsir skólar bjóða 

nú eða hafa boðið upp á yndislestur sem valgrein, bæði grunn- og 

framhaldsskólar (Árbæjarskóli, 2014; Brekkuskóli, 2009; Menntaskólinn á 

Akureyri, 2014; Menntaskólinn í Kópavogi, 2013). 

Ingvar Sigurgeirsson (1993, bls. 15–24) skoðaði á síðari hluta níunda 

áratugarins hvernig kennslu í íslensku á miðstigi í grunnskóla væri háttað. 

Við gagnaöflun upplifði Ingvar ekki íslensku sem heildstæða námsgrein og 

sagði hana í raun skiptast í fjórar undirgreinar; ljóð, bókmenntir, stafsetningu 

og málrækt eða málfræði. Bókmenntir reyndust eiga stærstan hluta af 

heildarkennslu í námsgreininni eða 23,2% af þeim íslenskutímum sem fylgst 

var með. Ef lestur og ljóð voru talin með hækkaði hlutfallið í 42,2% af 

kennslutíma. Algengasta kennsluaðferðin í bókmenntatímum var að lesa, 

spyrja og spjalla. Niðurstaða Ingvars var að bókmenntakennslan væri frekar 

einsleit og umræður um álit nemenda eða tilfinningar voru sjaldgæfar. 

Skapandi vinna fólst helst í því að nemendur teiknuðu mynd tengda sögunni. 

Aðspurðir sögðust nemendur, 10–12 ára, íslenskuna skipta máli og þótti hún 

gagnlegasta námsgreinin ásamt stærðfræði. Um 10% nemenda nefndu 

bókmenntaefni sem leiðinlegasta námsefnið.  

Lesnar bókmenntir voru hluti samræmdra prófa allt frá 1977 fram til 

ársins 2000 þegar þær voru felldar út samkvæmt ákvörðun 

Menntamálaráðuneytisins. Nefndist sá prófhluti forn- og nútímabókmenntir 

en í stað hans kom inn þáttur sem nefnist lestur, bókmenntir og hlustun 

(Sigurgrímur Skúlason, Finnbogi Gunnarsson, Rósa Einarsdóttir og Inga 

Úlfsdóttir, 2001, bls. 4). Árið 1997 leitaði ritstjórn Skímu til nokkurra 

kennara í leit að áliti þeirra um það hvort prófa ætti úr lesnum bókmenntum á 

samræmdum prófum. Af svörum þeirra sést að ekki voru allir á sama máli. 

Þórður Helgason segist enga ástæðu sjá til að hætta þessu fyrirkomulagi og 

segir hlutverk skóla vera að laða nemendur að góðum bókum. Aðrir eru 

sammála um að spurningarnar hafi æ meira snúist um lítilvægar staðreyndir 

og það verði að laga ellegar leggja prófhlutann niður. Gunnlaugur 

Ástgeirsson vill til dæmis hverfa tafarlaust frá þessu og telur „fásinnu“ að 

ætla öllum grunnskólanemendum að lesa sömu verkin (Heimir Pálsson, 

Þórður Helgason, Gunnlaugur Ástgeirsson, Guðný Ýr Jónsdóttir og 

Valgerður Guðmundsdóttir, 1997, bls. 49–53).  
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Lestrarkennsla eða bókmenntakennsla? 

Rosenblatt (1993, bls. 12, 18–21) segir lestur skiptast í tvennt, annars vegar 

upplýsingalestur (e. efferent reading) þar sem lesandinn einbeitir sér að þeim 

upplýsingum sem munu sitja eftir að lestri loknum, og hins vegar yndislestur 

(e. aesthetic reading) þar sem lesturinn beinist inn á við og lesandinn leyfir 

textanum að vekja upp tilfinningar. Hvor tegundin verður fyrir valinu veltur á 

lesandanum og þeirri stöðu sem hann setur sig í þegar hann les. Rosenblatt 

telur að báðar tegundir lesturs eigi að kenna en vill meina að yndislestur, það 

er lestur til að njóta og skynja, hafi verið vanræktur í skólakerfinu og því 

eldri sem nemendurnir séu því frekar gleymist þessi mikilvægi þáttur, 

áherslan sé nær ávallt á að sækja upplýsingar úr texta. Hún leggur því til að 

þegar kemur að bókmenntakennslu verði að hverfa frá staðreyndaspurningum 

um texta, skapa opið og óþvingað andrúmsloft og leyfa nemendum að 

móttaka textann á sínum forsendum. Vilji kennari skapa umræðu um efnið 

verði spurningarnar að vera opnar og helst beinast að áhrifum textans á 

lesandann. Með þessari leið muni nemandinn, ásamt þjálfun í lestri, þroska 

ýmsa vitsmunalega hæfni, svo sem að túlka og útskýra. 

Niðurstöður í rannsókn Auðar Magndísar Leiknisdóttur o.fl. (2009, bls. 

17, 26, 63, 86) um stöðu lestrarkennslu í grunnskólum sýndu að formlegri 

lestrarkennslu lýkur almennt við lok þriðja bekkjar. Sumir 

unglingastigskennararnir í rannsókninni voru óöruggir að ræða um 

lestrarkennslu eða voru ekki vissir um hvort þeir sinntu henni og þótti 

rannsakendum það benda til þess að meiri áhersla væri á tæknilega hlið læsis 

en lesskilning í lestrarkennslu. Lestrarkennsla á unglingastigi reyndist því 

vera nokkuð ómarkviss en fór að mestu fram gegnum lestur bókmennta og 

fannst kennurum námsgögn til að sinna lestrarkennslu ekki fullnægjandi. 

Flestir voru kennararnir á því að erfitt væri að glæða áhuga unglinga á lestri 

en hann væri almennt lítill. Viðmælendur í rannsókn Önnu Sigríðar 

Þráinsdóttur (2010, bls. 23) voru á sama máli en þar komu einnig fram 

áhyggjur unglingastigskennara á því hversu illa læsir margir nemendur væru 

þegar þeir byrjuðu í 8. bekk og margir hefðu slakan lesskilning. 

Í grein Ragnheiðar Gestsdóttur (2012, bls. 24–26), sem byggist á 

fyrirlestri sem hún hélt á bókakaffi IBBY í október 2012, er því velt upp hvað 

það þýði að vera læs og hvar skilin á milli lestrarkennslu og 

bókmenntakennslu liggi. Ragnheiður veltir því fyrir sér hvort skilin þarna á 

milli séu of skörp, að þegar lestrarkennslunni ljúki sé gert ráð fyrir því að 
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nemendur hafi öðlast þroska til að skilja og meta úrval bókmennta. Bendir 

hún á að samkvæmt nútímaskilgreiningum á læsi sé lestrarkennslan í raun rétt 

að byrja þegar grunntækninni er náð. Ragnheiður segir mikilvægt að miðla 

bókmenntum á annan hátt en algengt hefur verið og bendir á nokkra punkta í 

þessu samhengi, svo sem að setja þurfi sígildar bókmenntir fram með nýjum 

hætti við hæfi hverrar kynslóðar og skýra eða endurskýra texta með tilliti til 

orðaforða barna og unglinga. Ragnheiður kallar að lokum eftir því að 

yndislestur fái meira rými í skólunum, ekki síst hjá unglingunum.  

Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir (2007, bls. 25) skrifar einnig um 

mikilvægi yndislesturs og veltir því fyrir sér hvort hann sé ef til vill lykillinn 

að því að auka lestur hjá börnum og unglingum. Segir hún að það megi ekki 

gleymast að í gegnum yndislesturinn lærist ýmislegt, svo sem lestrarþjálfun, 

orðaforði, tilfinning fyrir tungumálinu og víðsýni. Gallagher (2009, bls. 82) 

bendir einnig á mikilvægi þess að nemendur kynnist yndislestri. Segir hann 

þó mikilvægt að gæta jafnvægis á milli bókmenntalesturs og yndislesturs í 

skólanum og miðar þá gjarnan við helmingsskiptingu af þeim tíma sem varið 

er í lestur í skólanum. Þegar litið er á yndislesturinn vill Gallagher meina að 

ekki megi tengja of mikla ábyrgð eða skuldbindingar við hann, svo sem 

spurningablöð eða dagbókarfærslur. Hins vegar segist hann hafa rekið sig á 

það að nauðsynlegt sé að einhverskonar skuldbinding sé til staðar, sérstaklega 

fyrir nemendur sem ekki hafa mikinn áhuga á lestri. Hún má ekki vera það 

fyrirferðamikil að hún komi í veg fyrir ánægju af lestrinum en nógu mikilvæg 

til að hvetja til lestursins. Má hér ráða að um fína línu sé að ræða. Leggur 

Gallagher til að nota einnar blaðsíðu verkefni sem tengjast vangaveltum eða 

upplifun af lestrinum. Þessi verkefni megi síðan nota í frekari bókakynningar 

með nemendum. 

Brynja Baldursdóttir (2014, bls. 37–38) kannaði bókaval í áföngum hjá 

nokkrum framhaldsskólakennurum, bæði skyldulesningu og kjörbækur eða 

yndislestur. Má þar sjá af svörum kennara að í þeim valáföngum í 

framhaldsskólum sem snúast um lestur hafa kennararnir sett upp bókalista 

sem nemendur velja af, svo lesturinn er í raun ekki alveg „frjáls.“ Sömu sögu 

má segja um framhaldsskólana sem áður hefur verið komið inn á að bjóða 

eða hafa boðið upp á yndislestur sem valfag. Áfangalýsingar skólanna má 

finna á netinu en þar er gert ráð fyrir að nemendur velji nokkrar bækur af 

leslista og geri grein fyrir þeim í einkaviðtölum við kennara (Menntaskólinn 

á Akureyri, 2011; Menntaskólinn í Kópavogi, 2013). Ekki er að finna 
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upplýsingar um hvernig þessu er hagað í grunnskólunum sem nefndir voru, 

það er hver velur bækurnar sem eiga að vera lesnar til ánægju, kennarar eða 

nemendur sjálfir. Í þessu sambandi má velta því upp á hvers forsendum 

lesturinn fari fram. Hver ákveður hvað veitir ánægju?  

Gambrell (1996, bls. 21) segir einn mikilvægasta þáttinn í að vekja eða 

viðhalda áhuga nemenda á lestri vera að gefa þeim tækifæri til að velja 

lesefni, en börn virðist helst njóta þess að lesa efni sem þau hafa valið eftir 

eigin áhuga og tilgangi. Moore o.fl. (1999, bls. 102) taka undir þetta og benda 

á mikilvægi þess að unglingar, sér í lagi þeir sem eiga erfitt með lestur, fái að 

velja lesefni sem hæfir aldri þeirra og getu. Davila og Patrick (2010, bls. 200) 

segja hættu á að viðhorf nemenda til lesturs breytist þegar val þeirra á efni er 

takmarkað á einhvern hátt. Í viðtalsrannsókn Edmunds og Bauserman (2006, 

bls. 420–422) komu einnig í ljós tengsl milli lestraráhuga og þess að lesa 

sjálfvalið efni. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu einnig að nemendur 

njóta þess og það eykur áhuga þeirra að hlusta á aðra lesa eða segja frá því 

sem þeir hafa lesið. Nefndu nemendur bæði formlegar og óformlegar leiðir til 

að deila efninu, svo sem bókaskýrslur og samræður um bækur. Leggja þær til 

að kennarar eyði tíma daglega í að lesa fyrir nemendur og gefa þeim tækifæri 

til umræðna um lestur og lesefni. 

Breytt umhverfi – nýir textar 

Fræðimenn hafa margir hverjir velt því fyrir sér hvernig lestur fari fram og 

hvernig lesandi fái merkingu í texta. Rosenblatt var einn helsti talsmaður 

viðtökufræða (e. reader response theory) sem snúa að gagnvirkum 

samskiptum lesanda og texta. Rosenblatt segir meðal annars að lesandinn hafi 

í gegnum tíðina verið álitinn óvirkur þiggjandi gagnvart áhrifum textans sem 

hann les en í kenningum viðtökufræða sé áhersla á sýnilegan og virkan 

lesanda (Rosenblatt, 1978, bls. 3–4). Samkvæmt viðtökufræðum er lestur 

gagnvirkt ferli milli texta og lesanda á ákveðnum tíma við ákveðnar 

kringumstæður þar sem lesandinn hefur ávallt með sér fyrri þekkingu og 

reynslu af tungumálinu og heiminum (Rosenblatt, 1993, bls. 7–8).  

Staðreyndamiðlun var lengi ríkjandi í kennslu og gerir Vésteinn Ólason 

(1981, bls. 22–27) það að umfjöllunarefni í grein sinni frá byrjun níunda 

áratugarins. Segist hann vilja hverfa frá þessari miðlun staðreynda og 

gullaldar- og snillingadýrkun í bókmenntakennslu og einblína frekar á texta 
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sem hafa merkingu fyrir nemendur og þeim finnst koma sér við. Til að virkja 

nemendur stingur hann upp á að vinna með texta verði gerð að 

rannsóknarverkefni með hóflegri notkun bókmenntagreiningar og að 

heiðarleg umræða fari fram í skólastofunni. Smátt og smátt megi velja meira 

krefjandi texta og gera auknar kröfur til nemenda.  

Páll Ólafsson (1987, bls. 27–28) talar á sömu nótum nokkrum árum síðar. 

Hann vill að textaval taki frekar mið af afþreyingarefni unglinga og meiri 

áhersla sé á að gera nemendur að gagnrýnum lesendum, hvort sem á við um 

skólaefni eða annað lesefni. Páll nefnir einnig fjölbreytni við úrvinnslu og 

túlkun á bókmenntum, meðal annars með hjálp tækninnar. Ekki hafa allir 

verið á eitt sáttir með hugmyndir um frjálslegt val á bókmenntatextum til 

kennslu, líkt og Harpa Hreinsdóttir (1987, bls. 29) sem vill að skólar séu 

áfram íhaldssamir í þessu vali, enda sé hlutverk bókmenntakennslu fyrst og 

fremst að kynna góðar og viðurkenndar bókmenntir fyrir nemendum. 

Þuríður J. Jóhannsdóttir (1993, bls. 17–19) segir í grein sinni í Nýjum 

menntamálum frá byrjun tíunda áratugarins að á unglingastigi sé tilhneiging 

til að kenna nemendum um bókmenntir í stað þess að lesa þær, að einblínt sé 

um of á bókmenntafræðilega þáttinn. Með þessu telur hún kjarna sögunnar 

tapast og lesendur nái ekki að njóta hennar. Einnig nefnir hún þá venju að 

láta nemendur velja sér bók og skrifa um hana ritdóm eða skýrslu að loknum 

lestrinum. Með þessu móti sé verið að láta nemendur taka sér stöðu í fjarlægð 

frá bókinni í stað þess að hjálpa þeim að lifa sig inn í verkið. Telur hún 

verkefnin heldur þurfa að vinna með leshætti nemandans. Þuríður segist 

hrædd um að bókmenntakennsla sé víða á villigötum, og með það í huga 

skiptir hún hlutverki bókmenntakennslu í tvennt, annars vegar að kenna 

nemendum að lesa sér til fræðslu og skemmtunar og hins vegar að miðla 

menningararfi bókmenntanna. Segir hún fyrra atriðið vera forsendu þess 

síðara. Einna mikilvægast vill Þuríður meina að sé að velja texta sem höfða 

til nemenda og bendir í því samhengi á að barna- og unglingabókmenntum 

hafi ekki verið gert nógu hátt undir höfði í skólastarfi.  

Þuríður bendir á sama vandamál tveimur árum síðar (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 1995, bls. 27) og segir skóla á villigötum hvað varðar val á 

lesefni fyrir unglingastig. Unglingar breyti margir hverjir lestrarvenjum 

sínum á unglingsárunum og neikvæð afstaða til unglingabóka því ekki til að 

auka lestur þessa aldurshóps. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að áhugi barna á 

lestri dvínar gjarnan á miðstigi, eða í kringum 10 ára aldur (Moore o.fl., 
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1999, bls. 103; National Endowment for the Arts, 2007, bls. 8; Strommen og 

Mates, 2004, bls. 194) en eins og komið hefur fram má einna helst tengja 

ánægju barna af lestri við lesskilningshæfni (Almar M. Halldórsson, 2005, 

bls. 24). Eins og Moore o.fl. (1999, bls. 101) benda á þá þurfa unglingar enn 

á handleiðslu að halda til að ná æðri stigum læsis (e. advanced stages of 

literacy). Það er því mikilvægt að hjálpa unglingum að halda áhuganum 

gangandi þegar komið er á þennan aldur. 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006, bls. 39, 42) hefur einnig skrifað um 

nauðsyn þess að barnabækur séu hluti af kennslunni, bæði sem kennsluefni 

og afþreying. Segir hún það umhugsunarefni hvers vegna þær séu ekki meira 

notaðar í ljósi niðurstaðna um minnkandi bóklestur. Brynhildur bendir í sömu 

grein á að markmið aðalnámskrár í bókmenntakennslu; að færa nemendum 

skilning, þekkingu og áhuga á bókmenntum og tjá skoðanir sínar á þeim, 

liggi helst á þeim sviðum greindar sem Bloom kallar þekkingarsvið og 

viðhorfa- og tilfinningasvið. Hið síðarnefnda telur Brynhildur mikilvægt að 

horfa til í kennslunni. Segja má að hér sé komið fram það sjónarmið sem 

Guðmundur B. Kristmundsson (1983, bls. 12–13) nefndi sálfræðilegt 

sjónarmið en Ingvar Sigurgeirsson (1993, bls. 24) varð ekki mikið var við þar 

sem lítið var um umræður um tilfinningar og álit nemenda í þeim 

íslenskukennslustundum sem hann fylgdist með. 

Nokkrum árum eftir skrif Brynhildar Þórarinsdóttur kom fram í rannsókn 

sem Kristín Aðalsteinsdóttir (2011, bls. 57, 66) fór fyrir að 80% þeirra 

íslensku kennara sem voru þátttakendur notuðu barnabækur einu sinni í viku 

eða á tveggja vikna fresti í kennslu barna á aldrinum átta til ellefu ára. Allir 

þátttakendur notuðu barnabækur allavega einu sinni í mánuði. Jafnframt kom 

fram að helmingur íslensku kennaranna styngju oft eða alltaf upp á bókum 

fyrir nemendur til að lesa af sjálfsdáðum heima eða í skólanum, fimmtungur 

sagðist þó sjaldan gera það. Ýmsar ástæður reyndust vera fyrir notkun 

barnabóka í kennslu, meðal annars til að auka orðaforða, málhæfni og 

skilning nemenda og til að auka ánægju þeirra af lestri. Mikill meirihluti 

sagðist nota barnabækur í kennslu til skemmtunar. 

Í grein sinni í Nýjum menntamálum frá 1999 talar Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir um það hvernig textaumhverfi unglinga hefur breyst með 

tilkomu tækninnar og veltir fyrir sér áhrifum þessara breytinga á bókmenntir 

og bókmenntalestur. Hún bendir á að kennarar þurfi að vera meðvitaðir um 

þann sagnaheim sem börn búa yfir og nefnir í því samhengi textatengsl 
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viðtökufræðanna; lesandinn ber ávallt með sér þekkingu af þeim textum sem 

hann hefur lesið. Börn og unglingar nútímans búa yfir sagnaforða sem ekki 

aðeins er fenginn úr bókum heldur einnig af mynd og hljóði á skjá. Til að 

laða þau að bókum segir Þuríður að benda megi á líkindi bókmennta og 

þeirra sagna sem þau eru vön af skjánum, skapa tengsl milli miðlanna í stað 

þess að stilla þeim upp sem keppinautum (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 1999, 

bls. 40–43).  

Kristján Jóhann Jónsson (2013, bls. 14–15) er á sama máli og Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, tæplega hálfum öðrum áratug síðar, og segir í nýlegri 

grein að bókmenntir og lestur eigi ekki og geti ekki keppt við aðra vinsælli 

miðla. Hins vegar eigi kennarar að þekkja þessa miðla sem yngri kynslóðin 

lifir og hrærist í og vera færir um að tengja þá við bókmenntatexta. Er 

Kristján Jóhann á því að kennsla í bókmenntum og lestri eigi að vera kennsla 

í túlkun á texta og veruleika, skapandi og gagnrýnin vinna. Segist hann 

byggja þessar skoðanir á kenningum viðtökufræða en hugmyndin sé sú að 

virkja megi sköpunargetu ungmenna með því að tengja lesefnið við 

hversdagslíf þeirra og það sem skiptir þá máli. 

Þegar rætt er um bókmenntakennslu og menningararfinn er ekki hjá því 

komist að líta aðeins á fornbókmenntirnar. Nokkrir hafa skrifað um kennslu 

fornbókmennta í Skímu, þeirra á meðal Ragnar Ingi Aðalsteinsson (2001, bls. 

10–13) sem veltir því upp hvort fornbókmenntir eigi erindi við 

grunnskólanemendur nútímans. Er hann raunar á þeirri skoðun að þessi verk 

eigi fullt erindi í grunnskóla en bendir þó á, og vitnar í Örnólf Thorsson frá 

1998, að kennslan megi ekki verða sem „bólusetning“ gegn frekari lestri á 

fornsögum. Kennarar verði að hafa í huga hver textatengsl unglinga séu við 

þessar sögur. Ragnar kemur inn á svipaðar slóðir og Þuríður og Kristján 

Jóhann, það er að unglingar nútímans búi yfir ákveðnum reynsluheimi sem 

nú fáist frekar úr sjónvarpi og öðrum miðlum en bókum. Í gegnum þennan 

reynsluheim skilja unglingarnir fornsögurnar og því verður kennslan að 

byggja á honum. Ætla má að þessi sömu lögmál gildi um kennslu 

nútímabókmennta. Þó heimurinn sem í þeim birtist líkist í mörgum tilfellum 

meira því sem unglingar í dag þekkja þá er það alltaf á ábyrgð kennarans að 

finna flöt á sögunni sem nemendur geta tengt við og gera hana þeim 

aðgengilega. 

Hér hefur verið litið á hina faglegu umræðu um bókmenntakennslu 

undanfarna áratugi með áherslu á Skímu, málgagn móðurmálskennara. Greina 
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má áhyggjur kennara og fræðimanna af því að nemendur eigi í sífellt meiri 

vandræðum með lestur og að erfitt sé að vekja áhuga þeirra á lestrinum. Þá 

hefur umræða um mikilvægi þess að textarnir sem lesnir eru hafi tengsl við 

reynsluheim nemenda verið áberandi en meðvitund um það virðist hafa 

aukist. 

2.4 Samantekt 

Hugmyndir manna um læsi hafa breyst nokkuð á undanförnum áratugum og 

skilgreinir OECD læsi nú sem svo að það feli í sér að geta skilið, notað og 

metið texta í hverjum þeim aðstæðum sem við kunnum að lenda í. Læsi veiti 

okkur þannig verkfæri til að ná markmiðum okkar á öllum sviðum. Læsi er 

einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá allra skólastiga og er það 

hlutverk skóla samkvæmt lögum að efla færni nemenda í íslensku máli sem 

og skilning þeirra á íslensku samfélagi. Ætla má að bókmenntalestur sé gott 

verkfæri til að uppfylla þessar kröfur að einhverju leyti en rannsóknir hafa 

sýnt að áhugi á lestri bókmennta hefur farið dvínandi, allt frá fyrstu rannsókn 

Þorbjörns Broddasonar árið 1968. Nýir miðlar hafa rutt sér til rúms og bókin 

virðist hafa átt í töluverðri samkeppni við þá. Æ fleiri ungmenni lesa lítið sem 

ekkert og færri lesa mikið. Samhliða minnkandi bóklestri hafa bæði lesfærni 

og þekking íslenskra ungmenna á bókmenntum dvínað. 

Þau ungmenni sem telja mætti lestrarhesta eiga ýmislegt sameiginlegt og 

virðast ákveðin atriði, svo sem lestur á heimilinu í æsku og umræður um 

bækur, hafa mótað þá sem lesendur. Í þeim erlendu rannsóknum sem hér var 

litið á má greina nokkrar meginástæður fyrir lestri ungmenna í frítíma þeirra. 

Margir virðast sjá gildi í því að lesa til að bæta lestrarfærni sína og afla sér 

upplýsinga, lestur virðist einnig veita mörgum ánægju en jafnframt má sjá að 

sum ungmenni líta á lestur sem einskonar flóttaleið frá raunveruleikanum. 

Þegar kemur að því að velja bók til lestrar virðist vega þyngst hjá íslenskum 

börnum að umfjöllunarefnið sé áhugavert.  

Bókmenntir hafa skipað stóran sess í íslenskukennslu frá útgáfu fyrstu 

aðalnámskrárinnar árið 1960 en það er niðurstaða mín að nálgun á 

bókmenntakennslu og lestur hafi ekki breyst svo ýkja mikið síðan þá. Að 

bókmenntir séu stór og mikilvægur hluti af menningararfinum kemur sterkt 

fram í öllum námskránum, sem og áhersla á að skapa jákvætt viðhorf til 

lestrar og að örva lestrarlöngun nemenda. Frjáls lestur hefur einnig skipað 
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stórt hlutverk þó minna fari fyrir umfjöllun um hann í nýjustu námskránni en 

oft áður. Bókmenntafræðihugtök skal nota í hófi og ávallt sem verkfæri til að 

auka skilning en sagt hefur verið skilið við bókmenntasögu í nýjustu 

námskránum. Námskráin frá 2013 kemur inn á breytt viðhorf og auknar 

kröfur til læsis og mikilvægi þess að gera nemendur að sjálfstæðum 

lesendum. 

Greina má rauðan þráð í þeim greinum sem birst hafa í Skímu, málgagni 

móðurmálskennara, og snúa að bókmenntakennslu. Kennarar og fræðimenn 

virðast síðasta þrjá og hálfan áratuginn hver af öðrum hafa lýst yfir áhyggjum 

af því að lestextarnir sem notaðir eru séu ekki í nógu miklum tengslum við 

reynsluheim ungmenna. Til að bregðast við þessu er meðal annars lagt til að 

nota barna- og unglingabækur í meiri mæli í kennslunni, styðjast við tæknina 

og benda unglingum á líkindi með þeim sögum sem þeir þekkja af skjánum 

og hinum framandi sagnaheimi bókmenntanna. Kennarar virðast hafa miklar 

áhyggjur af því hve erfitt er að glæða áhuga nemenda á lestrinum og hversu 

erfiður hann reynist fyrir marga.  
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3. Rannsóknin 

Þau gögn sem unnið er með í þessu meistaraprófsverkefni eru hluti af stærra 

gagnasafni sem aflað hefur verið í rannsókn sem ber verkefnaheitið Íslenska 

sem námsgrein og kennslutunga. Rannsóknin er samvinnuverkefni 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri og áætlað er að 

hún standi yfir í fjögur ár, 2013-2017. Rannsóknarhópurinn er skipaður 

kennurum sem fást við íslenskukennslu í kennaradeildum skólanna tveggja, 

ásamt doktors- og meistaranemum. Markmið rannsóknarinnar er annars vegar 

að fá yfirsýn yfir stöðu íslensku sem námsgreinar og kennslutungu í grunn- 

og framhaldsskólum á Íslandi, með því að kanna kennsluefni og –aðferðir 

sem og viðhorf kennara, nemenda og stjórnenda til námsgreinarinnar. Hins 

vegar er markmiðið að niðurstöður verði notaðar sem grunnur að 

þróunarstarfi í skólum og kennaramenntun. Rannsókninni er skipt upp í fimm 

verkþætti: talað mál og hlustun, lestur, ritun og stafsetningu, bókmenntir og 

málfræði. Í hverjum þætti er athugað námsefni og inntak, kennsluhættir og 

námsmat, eftir því sem við á.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar í heild er því mjög umfangsmikið en í 

þessari ritgerð er stuðst við þau gögn sem snúa að bókmenntakennslu og 

lestri. Helstu áherslur og spurningar sem snúa að lestri og stefnt er að því að 

leita svara við í rannsókninni er að kanna yndislestur, aðgengi barna að 

bókum í skólanum og notkun barnabóka í skólastarfinu. Þá er einnig skoðað 

hvað mótar lestrarvenjur barna og hvaða þátt skólarnir eiga í því. Í 

bókmenntaþættinum er markmiðið að kanna viðhorf til bókmennta og hvort 

málþroski og reynsla nemenda geri þeim kleift að tengja við bókmenntir. Þá 

er notkun námsefnis í bókmenntum einnig könnuð með áherslu á 

uppbyggingu þekkingar og færni. 

3.1 Rannsóknarspurning 

Markmið þessa verks er tvíþætt. Annars vegar að skoða strauma og stefnur í 

bókmenntakennslu á síðastliðnum áratugum, meðal annars með því að líta á 

breytingar í aðalnámskrá grunnskóla og hina faglegu umræðu í Skímu, 
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málgagni móðurmálskennara. Þá er einnig stuðst við viðtöl við 

íslenskukennara á mið- og unglingastigi til að fá mynd af því hvernig 

kennslunni er háttað í dag. Hins vegar er markmiðið einnig að skoða 

lestrarvenjur og viðhorf ungmenna til lesturs og bókmennta í gegnum viðtöl 

við nemendahópa í 6. og 9. bekk. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða strauma og stefnur má helst greina í 

bókmenntakennslu undanfarinna áratuga og hver eru viðhorf ungmenna í dag 

til lesturs og bókmennta? 

3.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin er eigindleg og byggist á viðtölum og vettvangsathugunum. Í 

þessari ritgerð er hins vegar aðeins stuðst við þau gögn sem aflað var með 

viðtölum og verður því ekki nánar sagt frá öðrum gagnaöflunaraðferðum. 

Viðtöl eru algeng og mikilvæg gagnaöflunaraðferð í rannsóknum af ýmsu 

tagi. Þau eru nokkuð notuð í megindlegum rannsóknum en segja má að viðtöl 

séu sú aðferð sem mest er notuð í eigindlegum rannsóknum. Viðtöl eru 

félagsleg athöfn og fela í sér að gagna er aflað með orðaskiptum rannsakanda 

og viðmælanda. Hægt er að afla afar fjölbreyttra rannsóknargagna með 

viðtölum og henta þau vel þegar skoða á reynslu, skynjun, viðhorf, væntingar 

og þekkingu viðmælenda, eins og tilfellið er í þessari rannsókn (Doody og 

Noonan, 2013, bls. 28; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137).  

Viðtöl í eigindlegum aðferðum eru ýmist hálf-stöðluð eða óstöðluð og er 

þá átt við hversu nákvæmur viðtalsramminn er og hvernig farið er eftir 

honum. Efni viðtalanna er ákveðið af rannsakanda, sem mætir viðmælanda á 

jafnréttisgrundvelli, og er tilgangurinn að skilja efnið út frá sjónarhóli 

viðmælandans. Þó umræðuefni viðtala sé ákveðið er framvinda hvers viðtals 

einstök og er það á ábyrgð rannsakanda hvernig hann stýrir því. Líkt og í 

daglegu lífi eru viðmælendur misskýrir í frásögn sinni og geta komið fram 

mótsagnir í máli þeirra. Nauðsynlegt er að taka slík tilfelli með í úrvinnslu 

gagna í stað þess að líta á það sem veikleika. Góð hlustun er lykilatriði þegar 

nota á viðtöl sem gagnaöflunaraðferð. Í því felst færni til að skilja tilfinningar 

og það sem viðmælandi segir og endurvarpa því með eigin orðum til 

viðmælanda sem rannsakandi telur hann eiga við. Hlýja, einlægni og 

líkamleg tjáning eru einnig mikilvægir þættir í viðtölum en rannsakandi þarf 

að vinna sér inn traust viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–145). 
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Í þeirri rannsókn sem hér um ræðir eru notuð hálf-stöðluð viðtöl þar sem 

stuðst er við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma. Viðmælendur fá frelsi til að 

tjá sig um hverja spurningu eins og þeir vilja og rannsakandi má biðja um 

frekari útskýringu ef honum þykir þörf á því. Rannsakandi hefur jafnframt 

frelsi til að breyta röð spurninganna eftir stefnu viðtalsins og bæta við þær 

komi upp nýjar hugmyndir á meðan viðtalinu stendur. Í rannsókninni eru 

tekin viðtöl við stjórnendur, íslenskukennara unglingastigs, umsjónarkennara 

3. og 6. bekkjar, nemendahópa í 6. og 9. bekk og hópa sérgreinakennara sem 

kenna annað en íslensku. Við vinnu þessa verkefnis er þó aðeins stuðst við 

viðtöl tekin við íslenskukennara, umsjónarkennara 6. bekkjar og 

nemendahópa en viðtalsramma má sjá í Fylgikjölum 1–3. Þessi gögn voru 

valin úr þar sem þau þóttu álitlegust til að svara rannsóknarspurningunum; 

nemendahóparnir til að skoða viðhorf ungmenna til lesturs og bókmennta og 

kennarar 6. og 9. bekkjar til að fá mynd af því hvernig bókmenntakennslu er 

háttað í dag. Viðtöl við umsjónarkennara 3. bekkjar voru ekki notuð þar sem 

hér er verið að skoða hvernig kennslan fer fram eftir að kennslu tæknilegra 

atriða í lestri lýkur. 

Bæði er stuðst við einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtöl í þessari rannsókn. 

Viðtöl við einn einstakling í einu (e. one-on-one interviews) eru nokkuð 

tímafrek rannsóknaraðferð en hún þykir henta vel þegar ræða á við 

þátttakendur sem eru óhræddir við að tjá sig og deila skoðunum sínum og 

hugmyndum (Creswell, 2012, bls. 218). Ætla má að þessi aðferð henti til að 

mynda vel í viðtölum við kennara þegar leitað er eftir upplýsingum um 

hvernig þeir hagi starfi sínu og hverjar þeirra persónulegu skoðanir á ýmsum 

atriðum eru. Með rýnihópum eða hópviðtölum (e. focus group interviews) er 

hins vegar rætt við hóp fólks í einu, oftast fjórar til sex manneskjur, og er 

aðferðin notuð til að öðlast skilning á reynslu og viðhorfum ákveðins hóps 

gagnvart tilteknu viðfangsefni. Rýnihópar þykja henta vel þegar ræða á við 

einstaklinga sem gætu verið hikandi við að segja frá reynslu sinni og 

skoðunum, þegar tjáskipti meðal þátttakenda geta leitt af sér betri upplýsingar 

eða þegar tími til gagnaöflunar er naumur. Þegar þátttakendur eru valdir í 

rýnihópa skal hafa í huga að þeir hafi einhver sameiginleg 

grundvallaraeinkenni, svo sem reynslu, aldur, menntun eða tilheyri 

ákveðnum hópi. Hafi hópurinn engin sameiginleg einkenni getur umræðan 

orðið þvinguð (Creswell, 2012, bls. 218; Sóley S. Bender, 2013, bls. 299–

302). Í rannsókninni sem hér um ræðir er bæði rætt við nemendur og kennara 
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í rýnihópum. Leiða má líkur að því að hópviðtöl við nemendur henti vel þar 

sem þeir geta verið hikandi við að veita upplýsingar og samræður þeirra á 

milli geta leitt til ýtarlegri rannsóknargagna. Seinna atriðið getur einnig átt 

við um kennarahópa en í báðum tilvikum er töluverðs magns upplýsinga 

aflað á styttri tíma en ef um einstaklingsviðtöl væri að ræða. 

Framkvæmd  

Rannsóknargögn ná til grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi 

og voru skólar á hvoru svæði fyrir sig valdir af handahófi. Þau viðtöl og 

vettvangsathuganir sem fyrir lágu þegar vinna þessa verkefnis átti sér stað 

fóru fram á tímabilinu 2013–2015. Viðtöl voru tekin við stjórnendur, 

íslenskukennara á unglingastigi, umsjónarkennara 3. og 6. bekkjar, hópa 

sérgreinakennara á unglingastigi sem kenna annað en íslensku og 

nemendahópa. Nemendahópar samanstóðu af samtals tuttugu nemendum, 

fjórum í hverjum hópi, tveimur stúlkum og tveimur drengjum í 6. eða 9. 

bekk. Viðmælendur í kennarahópum voru yfirleitt þrír til fjórir. Viðtöl voru 

öll tekin upp og afrituð orðrétt fyrir úrvinnslu. Notaðir voru fimm 

mismunandi viðtalsrammar; stjórnendur, íslenskukennarar á unglingastigi, 

aðrir sérgreinakennarar og nemendahópar fengu hver sinn viðtalsrammann en 

sami ramminn var notaður fyrir viðtöl við íslenskukennara 3. og 6. bekkjar.  

Við vinnu þessa meistaraprófsverkefnis eru notuð gögn frá sex 

grunnskólum; sex viðtöl við íslenskukennara, þrjú við kennara unglingastigs 

og þrjú við umsjónarkennara 6. bekkjar, og fimm viðtöl við nemendahópa. Þá 

hluta viðtalsrammanna sem snúa að efni þessa verkefnis má sjá í 

fylgiskjölum 1–3. Líkt og áður segir stendur rannsóknin enn yfir en þetta eru 

þau gögn sem liggja fyrir á þessari stundu og munu nýtast við að leita svara 

við rannsóknarspurningunum sem varpað hefur verið fram. 

Greining gagna 

Greining gagna hófst á því að skoða afritanir viðtala sem lágu fyrir og ákveða 

hver þeirra skyldi nota við vinnu þessarar ritgerðar. Niðurstaðan varð sú að 

nota ellefu viðtöl, þrjú við íslenskukennara á unglingastigi, þrjú við 

umsjónarkennara 6. bekkjar og fimm við nemendahópa í 6. og 9. bekk. Í 

gagnasafninu hafði hverjum skóla verið gefinn bókstafur til auðkenningar og 
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eru kennararnir hér kenndir við bókstafi skóla sinna; íslenskukennarar í 

skólum A, D og G og umsjónarkennarar 6. bekkjar í skólum D, F og G.  

Þá var hafist handa við að greina svör nemenda annars vegar og kennara 

hins vegar í þemu eftir því hvaða upplýsingar komu sterkast fram hjá hvorum 

hópi og þóttu gagnlegar til að svara rannsóknarspurningunum. Svör nemenda 

voru greind í fjögur þemu: lestrarvenjur og lesefni, gagn og upplifun af lestri, 

umræður um lesefni og að lokum gagn og mikilvægi bókmennta. Svör 

kennara voru greind í fimm þemu: staða bókmennta í íslenskukennslu, 

lestrarþjálfun og áhugahvetjandi aðferðir, kennsluaðferðir í 

bókmenntakennslu, nýting aðalnámskrár og að lokum viðhorf til íslensku og 

bókmennta.  

Siðferðileg atriði 

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðileg atriði rétt eins og aðferðafræðileg og 

er þá gjarnan gengið út frá fjórum meginatriðum; virðingu, skaðleysi, 

velgjörðum og réttlæti. Hver manneskja hefur gildi í sjálfri sér og ber að 

koma fram við hana af virðingu sem í vísindarannsóknum þýðir að afla þarf 

upplýsts og óþvingaðs samþykkis fyrir þátttöku sem og að veita upplýsingar 

um eðli rannsóknar. Auk þess má rannsókn ekki fela í sér óþarfa áhættu fyrir 

þátttakendur eða valda þeim skaða. Reglan um velgjörðir kveður á um skyldu 

rannsakanda til að láta gott af sér leiða og að lokum er farið fram á réttlæti 

gagnvart þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–73). 

Viðmælendum í rannsókninni var gert ljóst að nöfn þeirra eða skólanna 

kæmu hvergi fram og leitast yrði við að binda þannig um hnúta að gögnin 

yrðu ekki rekjanleg til einstakra aðila auk þess að fá munnlegt samþykki 

þeirra fyrir þátttöku. Við afritun hljóðupptaka voru nöfn sem kunnu að hafa 

komið fram í viðtölum tekin út og hver skóli fékk bókstaf til auðkenningar. 

Aðilar utan rannsóknarhópsins hafa ekki aðgang að rannsóknargögnum en 

hópurinn er bundinn trúnaði um ákveðnar upplýsingar um verkefnið og 

niðurstöður þess, einkum um nöfn skóla og viðmælenda. Hljóðupptökum 

verður eytt að rannsókn lokinni. 



36 

 

Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að sjálf kom ég ekki að öflun 

allra gagna og hef því ekki jafn góða innsýn eða tilfinningu fyrir þeim og 

ella, svo sem umhverfi, andrúmslofti og fasi viðmælenda. Einnig mætti telja 

það takmörkun að þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar í heild er mjög 

umfangsmikið verða gögnin ekki mjög ýtarleg um hvern rannsóknarhluta. Að 

lokum þurfa gögnin ekki að endurspegla það sem koma kann fram í öðrum 

skólum og niðurstöðurnar hafa ekki alhæfingargildi. Þær gefa hinsvegar 

innsýn í viðhorf og venjur nokkurra ungmenna og kennara á mið- og 

unglingastigi. 
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4. Niðurstöður 

Hér verður sagt frá helstu niðurstöðum sem greina má úr þeim þáttum sem 

sneru að bókmenntum og lestri í viðtölum við íslenskukennara á 

unglingastigi, umsjónarkennara 6. bekkjar og nemendahópa í 6. og 9. bekk. 

Fyrst verður litið á hvað nemendur höfðu að segja og svör þeirra greind í 

fjögur þemu; lestrarvenjur og lesefni, umræður um lesefni, gagn og upplifun 

af lestri og að lokum gagn og mikilvægi bókmennta. Þá verða svör kennara 

skoðuð og þau greind í fimm þemu; staða bókmennta í íslenskukennslu, 

lestrarþjálfun og áhugahvetjandi aðferðir, kennsluaðferðir í 

bókmenntakennslu, nýting aðalnámskrár og lokum viðhorf til íslensku og 

bókmennta. 

4.1 Nemendur um lestur og bókmenntir 

Nemendurnir í hópunum fimm höfðu frá ýmsu að segja og virtust almennt 

tilbúnir til að segja rannsakendum frá skoðunum sínum og reynslu. Stundum 

virtust nemendurnir hikandi í upphafi viðtals en komust svo á skrið, þótt 

svörin hafi verið misýtarleg og sumir hafi haft frá meiru að segja en aðrir. 

Líkt og áður segir voru nemendahóparnir í 6. eða 9. bekk þegar viðtölin voru 

tekin en hér er ekki gerður greinarmunur á því um hvorn hópinn er að ræða. 

Áhugavert hefði verið að skoða muninn á viðhorfum og venjum 

aldurshópanna tveggja en líkt og áður segir þá er viðfangsefni 

rannsóknarinnar umfangsmikið og gögnin um hvern hluta því ekki mjög 

ýtarleg. Það varð því niðurstaðan að gögnin sem lágu fyrir byðu ekki upp á 

þennan samanburð á þessum tíma. Til að gefa betri innsýn í mat nemenda eru 

með hverju þema nokkrar tilvitnanir í svör þeirra. 

Lestrarvenjur og lesefni  

... það er alveg lesið, en ekkert eitthvað geðveikt mikið. 

... mamma og pabbi lesa alltaf þegar þau koma upp í rúm. 
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... það er oft sagt að ég er búin að lesa fleiri bækur en sumir fullorðnir    

heima hjá mér. 

... pabbi er meira úti að hjóla en mamma les svolítið. 

... ég les aðallega þegar mér leiðist. 

Til að byrja með voru nemendurnir spurðir hver væru þeirra helstu áhugamál 

og hvað þeir geri í frítíma sínum. Aðeins einn af tuttugu nefndi lestur í þessu 

samhengi: „Ég er búin að vera mjög mikið að lesa,“ sagði ein stúlkan og 

bætti við að sagt hefði verið að hún væri búin að lesa fleiri bækur en þeir 

fullorðnu á heimilinu. Helst voru það íþróttaiðkun, tölvunotkun, tónlist og 

tónlistarnám sem aðrir nefndu. Þá voru nemendurnir spurðir um lestrarvenjur 

sínar og annarra heimilismanna. Af svörum nemenda mátti greina nokkuð 

jafnt hlutfall milli þeirra sem lesa nokkuð reglulega, þeirra sem lesa lítið eða 

stundum og að lokum þeirra sem ekki lesa í tómstundum. Almennt virtist 

vera lesið á heimilum ungmennanna en um fjórðungur taldi foreldra sína eða 

systkini ekki lesa heima við. Einn drengur taldi móður sína eiga „hundrað og 

eitthvað[...] bækur frá söm, sama rithöfundi,“ hún læsi sko mikið og annar 

sagði föður sinn kennara sem væri alltaf að lesa „eitthvað náttúrufræðidót.“ 

Sá þriðji taldi sig og afa sinn vera þá einu í fjölskyldunni sem læsu. Ein 

stúlka sagði foreldra sína báða lesa og mamman væri þar að auki í 

bókaklúbbi en sjálf mætti hún „lesa meira sko, ég hef ekki alveg nógu dugleg 

að...“ Önnur taldi eldri systur sína þá einu sem læsi eitthvað að ráði í 

fjölskyldunni. Dæmi voru um að nemendur segðust lesa þó þeir teldu foreldra 

sína lesa lítið eða ekki, „mamma og pabbi gera það ekki, en ég geri það 

stundum,“ sagði einn drengur. Ívið algengara var þó að nemendur sem 

sögðust lesa teldu fjölskyldumeðlimi einnig gera það. Hjá sumum var lestur 

stór partur af heimilislífinu: „Já það er mikið lesið heima hjá mér sko, 

mamma mín er bókasafnsfræðingur, [...] það er svona sjálfsag, sjálfsagður 

hlutur heima hjá mér“ sagði einn drengur, en hjá öðrum gegndi hann ekki 

alveg jafn miklu hlutverki: „Það er alveg lesið en ekkert eitthvað geðveikt 

mikið.“ 

... ég er búin að vera að lesa gamlar bækur, [...] nýjar bækur, [...] 

ævintýrabækur, ég er búin að lesa allt eiginlega. 

... stundum þegar ég er heima og mér leiðist þá er ég bara, stundum fer 

inn á netið og les mbl eða eitthvað. 

... ef það er eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu þá les ég það [textann]. 

... les örugglega mest bara á netinu. 
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Nemendur voru spurðir út í hvers konar efni þeir veldu sér að lesa í 

tómstundalestri. Flestir nefndu bækur og var þar meðal annars minnst á 

íslenska krimma á borð við Arnald Indriðason, „venjulegar 

unglingabókmenntir“ og ævintýrabækur. Nokkur fjölbreytileiki var á 

lesefninu hjá sumum, en einn sagðist hafa lesið „gamlar bækur, [...] nýjar 

bækur, [...] ævintýrabækur, ég er búin að lesa allt eiginlega.“ „Ég les bara, 

bara margar bækur, þannig séð en bara svona, ég les stundum Fréttablaðið en 

ekkert meira en það sko“ sagði drengur, „bara einhverja svona skáldsögur“ 

bætti stúlka við. Tveir nemendur til viðbótar tóku undir það að lesa 

Fréttablaðið og einnig voru nefndar frétta- og slúðursíður á netinu, svo sem 

mbl, bleikt.is og menn.is. Einn drengur sagðist lesa „örugglega mest bara á 

netinu“ en ekki kom fram hvers konar efni væri þar á ferðinni. Þrír nemendur 

sögðust mest lesa enskar bækur, tvær stúlkur og einn drengur, „svona 

venjulegar unglingabækur“ sagði stúlkan, „samt ekki á íslensku, aðallega á 

ensku.“ Önnur stúlka sagðist mest lesa íslenskar bækur en taldi sig þurfa að 

lesa meira á ensku „af því að ég þarf eiginlega svona að læra aðeins meiri 

ensku.“ Drengurinn sem mest las á ensku sagði það gott því „þá man maður 

meira hvernig maður skrifar þetta orð,“ en ekki var minnst á að það sama ætti 

við um íslenskuna. Aðeins tveir nemendur nefndu tímarit sem afþreyingarefni 

í lestri, fræðslutímarit og tískutímarit, og einn nefndi syrpur. 

Umræður um lesefni 

... ég var að lesa einhverja bók sem mér fannst svolítið skrítin, og þá 

var ég og mamma að tala mikið um það. 

... ég tala aðallega við mömmu og pabba sko ... les oft bara bækur sem 

þau eru búin að lesa. 

... hjá mér fer það eftir því hvað ég er að lesa og hverjir hafa gaman af 

því sama. 

... ég bara geymi það fyrir mig sjálfan. 

Allur gangur var á því hvort nemendur segðust ræða lestur eða lesefni við 

einhverja fyrir utan skóla. Fjórðungur kannaðist ekki við að ræða um eitthvað 

sem þau hefðu lesið við fjölskyldu eða vini, meðal þeirra drengur sem sagði: 

„Ég segi eiginlega engum, ég bara geymi það fyrir mig sjálfan.“ Aðrir 

reyndust ræða við vini eða fjölskyldu. Einn drengur sagðist bæði ræða við 

mömmu sína og pabba, „[...] ég les oft bara bækur sem þau lesa sko,“ og 

stúlka sagðist hafa rætt við mömmu sína þegar hún „var að lesa bók sem að 
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mér fannst svolítið skrítin.“ Einn drengur nefndi ömmu sína: „Amma mín er 

bara alltaf að spyrja mig hvort ég sé búinn að vera að lesa eitthvað.“ Feður 

voru ekki nefndir einir og sér. Það sem nemendur virtust helst ræða um var 

söguþráður og skilningur: „Uu um hvað bókin er [...] og hvort ég skil hana“ 

eða „bara að minnast á eitthvað, einhver atriði í bókinni.“ Einnig nefndi einn 

lestrartíma, „hvort ég klári hana á einum degi eða tveimur.“ Sumir vildu helst 

ræða við einhvern sem hefði lesið sömu bókina, „ef einhver annar hefur lesið 

bókina eða eitthvað [...] svona skemmtilegustu atriðin,“ eða bara einhvern 

sem hefur „gaman af því sama og ég er að lesa.“ 

Gagn og upplifun af lestri 

... maður þarf að lesa í tölvuleikjum, maður þarf að lesa til að læra, 

maður þarf að lesa til að lesa og maður þarf að lesa til að, ef manni 

leiðist. 

... og þú veist maður þarf að lesa blaðið til að gá hvað er að gerast í 

daglegu lífi. 

... það er allt í lagi að kunna það, ef maður skyldi þurfa að lesa í lífinu. 

... það væri örugglega svolítið erfitt að lifa lífinu ef maður kynni ekki 

að lesa. 

Flestir voru nemendurnir á því að það væri mikið gagn af því að kunna að 

lesa, það væri nauðsynlegt í daglegu lífi „til að geta lesið leiðbeiningar og 

bara, bara allt fattaru,“ sagði drengur og „maður þarf alltaf að lesa í skólanum 

[...] námsbækurnar annars myndi maður ekki skilja neitt,“ sagði stúlka. 

Nemendurnir virtust einnig átta sig á því að lestur væri mikilvægur fyrir 

framtíðina „til að geta fengið vinnu“ og „það er svo gagnlegt að kunna að 

lesa af því að þú veist þá nær maður upplýsingunum miklu hraðar og 

mikilvægt að skilja sko.“ Einhverjir tengdu lestur einnig við tölvunotkun, ef 

maður kann að lesa þá getur maður verið á netinu, til dæmis á Twitter, og 

„maður þarf að lesa í tölvuleikjum.“ Einn drengur var á því til að byrja með 

að lítið gagn væri af lestri en bætti við að það væri „allt í lagi að kunna það, 

ef maður skyldi þurfa að lesa í lífinu.“ Hann virtist þó bakka með það eftir að 

aðrir í viðtalshópnum sögðu það mjög mikilvægt til að geta lesið námsbækur 

og fundið upplýsingar. Einnig kom fram að lestur bætti bæði við fræðilega 

þekkingu manns sem og málfræðikunnáttu: „Ef maður er að lesa einhverja 

svona fræðibók, þá lærir maður náttúrulega um það sem maður er að lesa, [...] 
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ef maður er að lesa einhverja venjulega bók þá er maður samt að læra 

stafsetningu í leiðinni.“  

... ef þú ert að lesa eitthvað skemmtilegt, þá er það skemmtilegt. 

... þegar bókin er spennandi, það getur verið nálægt miðnætti allt í 

einu. 

... ef þetta er leiðinlegt, þá verð ég rosa slakur, ef þetta er skemmtilegt 

þá fyllist ég allur af spennu. 

Nemendur voru einnig spurðir hvernig þeim fyndist að lesa og um líðan 

sína við lestur. Heilt yfir voru nemendurnir sammála því að upplifunin fari 

eftir því hvað maður er að lesa: „Ef þú ert að lesa eitthvað skemmtilegt, þá er 

það skemmtilegt,“ sagði ein stúlkan. „Fer náttúrulega eftir því hvað maður er 

að lesa, hvort það sé skemmtilegt, [...] eitthvað sem maður hefur áhuga á,“ 

bætti drengur við. Önnur stúlka sagði að þó bók væri „geðveikt leiðinleg“ þá 

geti verið forvitnilegt að klára hana til að vita hvernig hún endar, sérstaklega 

ef bókin er „geðveikt spes.“ Nemendur voru einnig á því að það geti bæði 

verið slakandi og spennandi að lesa, það fari allt eftir efninu. Spennandi 

bækur láta mann vera spenntan og sökkva sér ofan í lesturinn og „það getur 

verið nálægt miðnætti allt í einu.“ Drengur og stúlka í einum viðtalshópi voru 

sammála um það að tímaritalestur gerði þau frekar róleg, Lifandi vísindi væru 

til dæmis „ekkert skemmtilegt en það er gaman að vita þetta.“ Þó lesturinn sé 

ekki endilega skemmtilestur getur fróðleikurinn verið áhugaverður.  

Gagn og mikilvægi bókmennta 

... ef þú kannt ekki að lesa, þá kemstu ekki áfram í lífinu. 

... maður breytist í lestrarhest. 

... að fara í próf úr þessu, mér finnst nú enginn tilgangur í því þú veist 

þetta eru bara sögur sem eru örugglega mest megnis skáldaðar. 

... mér finnst ég bara vita meira og maður eykur náttúrulega 

orðaforðann. 

Skiptar skoðanir voru á því meðal nemenda hvort eitthvert gagn hafist af því 

að lesa bókmenntir og hvort mikilvægt sé að vera vel að sér í bókmenntum. 

Um fjórðungur sagðist ekki sjá neinn tilgang í að lesa bókmenntir: „Ég sé 

engan tilgang í að lesa þetta sko,“ sagði einn drengjanna. Nemendum fannst 

almennt ekki mikilvægt að þekkja til rithöfunda. Nokkrir töldu það gagnlegt 

að lesa bókmenntir án þess að geta endilega bent á ágóðann. Ein stúlka tengdi 

bókmenntir helst við gamlar sögur og sagðist sjá lítinn tilgang í því að lesa 
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þær: „Maður kemst ágætlega í gegnum lífið án þess að þurfa að vita akkúrat 

þetta sko.“ Önnur stúlka nefndi próf úr bókmenntum, „mér finnst nú enginn 

tilgangur í því þú veist, þetta eru bara sögur, sem eru örugglega mest megnis 

skáldaðar þannig að,“ en bætti þó við að sér þætti „alveg ágætlega gaman að 

lesa.“ Undir þetta var tekið í hópnum. Sama stúlka sagðist þó hafa tekið eftir 

því að margir sem lesi mikið séu skýrari í tali og hafi meiri orðaforða, það 

fannst henni skipta máli. Fleiri nefndu aukinn orðaforða sem ágóða af því að 

lesa bókmenntir, „mér finnst ég bara vita meira,“ sagði einn drengjanna og 

fleiri tóku undir að lestur færði þeim aukna þekkingu. 

Samantekt á svörum nemenda 

Nemendur telja lestur almennt ekki eitt af áhugamálum sínum og virðast 

frekar eyða tómstundum sínum í íþróttaiðkun, tölvunotkun og að hlusta á 

tónlist. Meirihluti nemenda sagðist þó lesa fyrir utan skólann en virtist 

lesturinn vera mismikill. Almennt sögðu nemendur að lesið væri á heimilum 

sínum og margir sögðust ræða lesefni við vini eða fjölskyldu þó sumir vilji 

halda lestrinum fyrir sig. Aðspurðir um hvers konar lesefni þeir veldu sér 

fyrir utan skóla nefndu flestir bækur. Einnig komu við sögu dagblöð og 

frétta- og slúðursíður á netinu en nokkrir sögðust helst lesa í gegnum netið. 

Nemendur voru almennt sammála um að lestur væri gagnlegur í hinum ýmsu 

aðstæðum; námi, vinnu, tölvunotkun og daglegu lífi. Þeir voru hins vegar 

ekki jafn sannfærðir um gagnsemi bókmenntalesturs þó einhverjir hafi komið 

auga á kosti líkt og aukna þekkingu og orðaforða. 

4.2 Kennarar um lestur og bókmenntakennslu 

Hér koma niðurstöður úr viðtölum við grunnskólakennarana sex, fimm konur 

og einn karl. Kennslureynsla viðmælenda var allt frá fáeinum árum upp í 

aldarfjórðung. Í viðtölunum var farið út um víðan völl í umfjöllun um 

íslenskukennslu en hér eru dregin saman helstu svör viðmælenda sem snúa að 

bókmenntum og lestri. Í gagnasafninu hefur skólunum verið gefinn bókstafur 

sem viðmælendur eru hér kenndir við. Rætt var við þrjá íslenskukennara á 

unglingastigi í grunnskólum A, D og G og þrjá umsjónarkennara 6. bekkjar í 

skólum D, F og G. 
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Staða bókmennta í íslenskukennslu 

Kennararnir voru spurðir um það hvernig kennslustundir í stundarskrá 

nemenda þeirra skiptust milli undirgreina íslenskunnar. Íslenskukennarar í 

skólum A og D svöruðu því til að helmingur íslenskukennslunnar væri 

tileinkaður bókmenntum, þrjár kennslustundir af sex á viku. Í grunnskóla A 

tilgreindi kennari ekki hvernig hinir þrír tímarnir skiptust milli málfræði, 

ritunar og talaðs máls og hlustunar. Í grunnskóla D taldi kennari tvo tíma fara 

í málfræði og þann síðasta í „allt hitt“ en talað mál og hlustun væri mikið 

fléttað inn í bókmenntakennsluna. Í grunnskóla G, sem er svokallaður opinn 

skóli, sagði íslenskukennari það vera erfitt að segja til um skiptinguna, lítil 

festa væri á stundatöflunni og mikið um uppbrot: „Ég reyni svona að skipta 

þessu í ákveðin tímabil,“ sagði hann, þá eru ákveðnir þættir í brennidepli 

hverju sinni. Sagðist hann vera að kenna íslensku í fyrsta skipti og vonaðist 

til að geta haft meiri festu á næsta ári. 

Umsjónarkennarar 6. bekkjar sögðu tvær af sex kennslustundum fara í 

bókmenntir í skólum D og F en þar að auki eru 25 mínútur tileinkaðar 

yndislestri þrisvar í viku í skóla F þar sem nemendur lesa í nestistíma. Í skóla 

D sagði kennarinn það nú vera reynt þriðja árið í röð að getuskipta 

nemendum í lestri og bókmenntum. Ekki var annað að skilja en að ánægja 

væri með það fyrirkomulag. Sjálf sagðist hún vera með lestrarhestahópinn: 

„Þá hérna, uuu, getur maður beitt sér dálítið öðruvísi, [...] þið eruð 

lestrarhestarnir og þar af leiðandi verður þetta erfitt hjá mér.“ Kennari 6. 

bekkjar í skóla G hafði svipaða sögu að segja og íslenskukennarinn þar, erfitt 

væri að miða út frá tímum á viku, sumt væri fast en annað fljótandi. Til að 

mynda væri fastur 40 mínútna ritunartími á viku en málfræðin gæti tekið allt 

frá 40 mínútum upp í 120 á viku og jafnvel mismunandi eftir nemendum: 

„Síðan í næstu lotu í íslensku þá leggjum við málfræðina svolítið til hliðar og 

gerum það sem eftir er vetrar og hugsum eingöngu um bókmenntir.“ 

Lestrarþjálfun og áhugahvetjandi aðferðir 

Íslenskukennarar unglingastigs voru spurðir um hvernig lestrarkennslu eða –

þjálfun væri háttað á þeirra skólastigi. Um þetta sagði íslenskukennarinn í 

skóla A að „þegar við erum komin upp á unglingastig sko, það fer lítið fyrir 

kennslunni í í lestri.“ Hugtakið lestrarþjálfun virtist kennurum frekar finnast 

eiga heima á unglingastigi en lestrarkennsla. Í skóla A sagðist kennarinn ræða 
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um efni þeirra bóka sem lesnar væru til að dýpka skilning nemenda en „það 

er svolítið erfitt í svona stórum hóp, [...] og sumir eru alltaf sko vanvirkir,“ 

bætti hún við. Jafnframt fannst henni hún í æ meiri mæli vera að „fást við 

nemendur sem [...] eiga bara í virkilegum erfiðleikum með lestur.“ Kennari í 

skóla D notaði svipaðar aðferðir, sagðist taka fyrir ákveðna texta og vinna úr 

þeim, „þá lesa þau heima og við spjöllum saman um textann og skrifa 

bókmenntaritgerðir og svoleiðis.“ Þá sagðist hún ekki hafa góða reynslu af 

bókaskýrslum þar sem hún óttast að nemendur lesi bækurnar ekki í raun 

heldur lesi bara aftan á þær eða velji bækur sem þeir hafa lesið áður. Í skóla 

G sagði kennarinn um lestrarkennslu að „við reynum að tengja þetta sem 

mest námsefninu, [...] við landafræði, lesa mikið í sögu og náttúrufræði og 

svo auðvitað í bara hinum tungumálunum, ensku og dönsku.“ Fannst honum í 

raun of lítið vera lesið og nemendur kæmust oft upp með „copy/paste vinnu“ 

þegar kæmi að vinnu í kringum lestur, sem skili sér ekki í aukinni færni. 

Kennararnir á unglingastiginu voru sammála um að það gengi misvel að 

fá nemendur til að lesa og að mikil breidd væri í því hversu tilbúnir nemendur 

væru til að takast á við bókmenntir. Töldu kennararnir ekki aðeins 

lestrarerfiðleika spila þarna inn í heldur nefndi kennarinn í skóla D einnig að 

„margir námshestar sko, [...] eiga erfitt með að lesa skáldskap.“ Kennarinn í 

skóla G talaði um sífellda baráttu við samfélagsmiðlana um athygli nemenda. 

Sagðist hann vera að vinna í því að „koma þeim í skilning um að það, án þess 

að vera heilagur, að það geti bara verið valkostur, stundum gæti bara verið 

ágætt að fá sér bók í hönd og lesa hana.“ Kennari í skóla A benti á mikilvægi 

áhugaverðs lesefnis, nemendur verði að ná þræðinum strax í upphafi því 

„takist ekki að kveikja, þá verður þetta bara ströggl.“ 

Kennararnir sex reyndust beita ýmsum aðferðum til að vekja áhuga 

nemenda sinna á lestri. Yndislestur bar þar hæst og reyndist vera fastur liður 

hjá fimm af kennurunum sex en hluti af lestrarátaki hjá þeim sjötta. Skipulag 

yndislestrar var þó mismunandi á hverjum stað; hálftími á viku, 10 mínútur á 

dag eða 25 mínútur þrisvar í viku svo dæmi séu tekin. Einnig er yndislestur í 

boði sem valfag í skóla D, „það er hérna ekki mikil eftirsókn í það“ sagði 

kennarinn þó en bætti við að stundum leyfði hún nemendum sínum að „taka 

bara eina kennslustund í að lesa, [...] sérstaklega núna þegar við erum að 

byrja að lesa skáldsögu að þá gef ég þeim dálítinn tíma til að koma sér af 

stað.“ Fannst henni það gefast vel. Val á lesefni til yndislestrar reyndist með 

öllu frjálst hjá kennurunum: „Við bönnum ekki Andrés önd,“ sagði annar 
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kennarinn í skóla G. Ekki kom fram hvernig þessu er háttað í valgreininni í 

skóla D.  

Umsjónarkennari 6. bekkjar í skóla D sagði frá aðferð sem hún notaði til 

að gera lestur bóka viðráðanlegri í augum nemenda. Nemendur hennar velja 

sér frjálslestrarbók sem þeir hafa þrjár vikur til að lesa alla jafna, nema samið 

sé um annað: „Við fórum að láta þau deila blaðsíðum niður á dagana,“ sagði 

hún og þá kemur gjarnan í ljós að þær þurfa ekki að vera ýkja margar og 

þannig verður lesturinn yfirstíganlegri. Var hún jafnframt eini kennarinn sem 

nefndi að sérstök verkefni væru tengd lestrinum: „Síðan skrifum við 

bókagagnrýni öllsömul í lokin, [...] hvernig var bókin, hverjar eru 

persónurnar, sögusviðið og allt þetta.“ Nokkrir kennarar nefndu sérstök 

lestrarátök sem áhugahvetjandi aðferðir, svo sem heimalestrarátak í 6. bekk 

þar sem foreldrar kvitta fyrir 15 mínútna lestri hið minnsta á dag. Einnig var 

minnst á þátttöku bókasafnsins í skóla G þar sem nemendur 6. bekkjar fengu 

bókakynningu og reynt var að vekja athygli þeirra á bókum sem gætu höfðað 

til þeirra. Sagði kennarinn þar sig og kollega sína hafa „reynt að sýna þeim 

gott, vera góðar fyrirmyndir sjálf og lesa þegar þau eiga að vera að lesa.“ 

Kennsluaðferðir í bókmenntakennslu 

Nokkur gróska reyndist vera í kennsluaðferðum í bókmenntakennslu og 

töluvert um skapandi vinnu í þessari undirgrein íslenskunnar. Allir kennarar 

nefndu dæmi um einstaklings- og hópaverkefni og voru verkefnin bæði það 

sem kalla mætti hefðbundin og óhefðbundin. Íslenskukennari unglingastigs í 

skóla A sagðist stundum setja upp einskonar „fjársjóðsleit“ þar sem settar eru 

fyrir ákveðnar blaðsíður til að lesa heima og á þeim eru til dæmis 

persónugervingar eða myndlíkingar sem nemendur eiga að keppast við að 

finna og skrá niður. Kennari 6. bekkjar í skóla D lýsti því yfir að hún hefði 

„tröllatrú á endursögnum“ og sagðist nota þær mikið enda krefjist það mikils 

skilnings að lesa texta og geta dregið út aðalatriðin munnlega eða skriflega. 

Svona verkefni megi líka útfæra á ýmsa vegu, til dæmis með því að láta 

nemendur reyna að koma ákveðnum orðum fyrir í endursögninni. Taldi hún 

nemendur litlu ná úr sögu með því að lesa hana og svara svo spurningum 

„miðað við það ef við tökum svolítinn tíma í að ræða um hvað sagan er,“ en 

taldi hún það líklegra til að skilja meira eftir sig. 
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Vinna með bókmenntir reyndist vera talsvert tengd við ritun og önnur 

skapandi verkefni í flestum skólunum. Til að mynda sagði kennarinn í skóla 

A nota „minna af þessum hefðbundnu verkefnum“ í vinnu með 

nútímabókmenntir og tengir þær frekar við talað og ritað mál, til dæmis að 

taka fyrir ákveðna persónu eða tímabil, skrifa um það og jafnvel kynna 

munnlega. Svipaða sögu var að segja hjá kennara unglingastigs í skóla D sem 

sagðist til dæmis leggja fyrir ritunarverkefni um bréfaskrif frá einni persónu 

til annarrar eða „dagbókarfærslu Orms Óðinssonar, alls konar svoleiðis, [...] 

láta þau skrifa sama textann með mismunandi sniði, það er rosalega 

skemmtilegt.“ Einnig fá nemendur hennar frjálsar hendur í framsetningu 

hópaverkefnis tengdu bókmenntum og sagðist hún hafa fengið ýmsar 

útsetningar, svo sem veggspjöld, leikin myndbönd, tónlistarmyndbönd og 

leikþátt. „Þar eru þau að vinna alveg sjálf, og ég hef valið að segja þeim ekki 

[...] heldur eiga þau bara að gera einhverju, einhverjum ákveðnum þætti skil.“ 

Einnig var minnst á stuttmyndir og spunaleikrit í vinnu með bókmenntatexta. 

Kennari unglingastigs í skóla G taldi ekki mikið um skapandi verkefni í 

kringum bókmenntir en nefndi þó vinnu með texta hljómsveitarinnar 

Nýdanskrar sem unnin hefði verið í kringum Dag íslenskrar tungu: „Það var 

allur 9. bekkur búinn að ná textanum og stúdera hann, mjög flott hljómsveit í 

9. bekk sem allir voru virkir í.“ Ekki var nánar komið inn á framsetningu eða 

mat á vinnunni í viðtalinu en sagði kennarinn það miður að svona skapandi 

vinna væri ekki reglulega á dagskrá. 

Unglingastigskennararnir voru spurðir að því hve mikið væri fjallað um 

og unnið með bækurnar í kennslustundum. Það reyndist vera töluvert í öllum 

skólunum. Kennarinn í skóla A sagðist til að mynda kenna fornbókmenntir 

og þar færi hún „yfir hvern einasta kafla frá orði til orðs, [...] ég útskýri ekki 

bara orðin heldur hvað er að gerast.“ Í skóla D sagðist kennarinn fjalla mjög 

mikið um bækur í kennslustundum, tala um þær og leyfa nemendum að tjá 

sig. Svipaða sögu var að segja í skóla G en þar sagðist kennarinn lesa textana 

upphátt fyrir nemendur „og svo svara þau spurningum upp úr textanum.“ 

Forvitnilegt var að sjá hvernig notkun upplýsingatækni í íslensku var 

háttað hjá kennurunum sex en þá var átt við námsgreinina í heild en ekki 

aðeins bókmenntahlutann. Þrír kennarar sögðu tæknina nær eingöngu vera 

notaða í einhverskonar ritunarvinnu og taldi kennari 6. bekkjar í skóla G sig 

sjá mikil áhrif frá upplýsingatækni á stafsetningu nemenda: „Þau eru hætt að 

gera greinarmun á stórum stöfum og litlum, það er orðið bara mjög erfitt hjá 
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þeim.“ Í skóla A sagðist íslenskukennarinn nota tæknina eins lítið og hún 

gæti, helst væri það skjávarpi sem hún notaði. Hins vegar sagði hún einnig: 

„Við þurfum að finna einhverja leið til að gera þessa tækni bara hluta af því 

sem við erum að vinna með, eða móta í vinnunni.“ Íslenskukennari 

unglingastigs í skóla D virtist hins vegar vera komin upp á lagið með að nota 

tæknina á fjölbreyttan hátt í kennslunni. Sagði hún nemendur til dæmis vinna 

myndbandaverkefni og deila á Youtube. Var hún jafnframt eini 

viðmælandinn sem sagði frá notkun samskiptavefsins Facebook í kennslu, en 

þar sagðist hún setja inn „þrautir og eitthvað svoleiðis og þau hafa skilað mér 

verkefnum í gegnum Facebook.“ Hins vegar tók hún fram að það bjargaði 

engu að fá ný tæki, svo sem spjaldtölvur, inn í skólana og bætti við að „við 

þurfum að hafa kennara sem að vita hvað þeir eru að gera og eru tilbúnir að 

leggja það á sig.“ Í skóla F sagðist kennarinn fara með 6. bekk í tölvustofu 

einu sinni í viku þar sem nemendur afli sér frekari upplýsinga um „eitthvað 

hugðarefni, eitthvað áhugamál sem þau vilja rannsaka“ og geri verkefni út frá 

því, til dæmis um ákveðið land, fræga persónu eða að setja saman 

uppskriftabók. Einnig er kennaratölva í heimastofu nemenda sem þeir geta 

komist í til að leita upplýsinga, til dæmis í orðabók á netinu. Notkun 

kennaranna á upplýsingatækni var því nokkuð ólík en íslenskukennarinn á 

unglingastigi í skóla G sagði um tæknina að „hún fær mann náttúrulega til að 

velta því fyrir sér hvort það þurfi breytingar, [...] á ég að nota tölvur meira, á 

ég að reyna að kenna meira eins og mér sjálfum var kennt, [...] það eru 

náttúrulega endalausir möguleikar í boði.“ 

Nýting aðalnámskrár 

Kennararnir sex voru spurðir að hve miklu leyti þeir styddust við áherslur 

aðalnámskrár og mátti þar greina nokkurn mun milli kennara unglingastigs 

og miðstigs. Allir umsjónarkennarar 6. bekkjar reyndust hafa áherslur 

námskrárinnar til hliðsjónar. Í skólum F og G hafði farið fram sameiginleg 

vinna þar sem unnin voru markmið út frá námskránni, kennararnir hafa svo 

aðgang að þessum markmiðum og styðjast við þau við gerð áætlana. Í skóla 

D sagðist kennarinn vera „búin að liggja yfir henni, þessari nýju“ og fannst 

hún gagnast sér vel.  

Kennarar unglingastigsins reyndust styðjast mun minna við 

aðalnámskrána. Í skóla A sagðist kennarinn ekki ætla að halda því fram að 
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hún væri alltaf með hana í huga: „En ég vil hins vegar trúa því að ég, að 

kennslan miði við aðalnámskrána.“ Sagðist hún einnig enn vera að læra inn á 

grunnþættina sex í nýjustu námskránni og færa þá inn í kennsluna. 

Íslenskukennarinn í skóla D var á svipuðum slóðum, sagðist ekki vera farin 

að taka mið af grunnþáttunum en væri að byrja að setja sig inn í nýja námskrá 

og máta kennslu sína við hana. Sagðist hún jafnframt ekki finna fyrir miklum 

hvata til að fara í það ferli: „Þetta er mikil vinna ef maður ætlar að gera þetta 

vel.“ „Ég styðst að mjög litlu leyti við hana,“ sagði kennarinn í skóla G um 

aðalnámskrána og fannst hann einfaldlega ekki hafa tíma til þess að rýna 

mikið í hana. Sagðist hann hafa nokkuð skýra mynd af því hvað hann vill að 

nemendur læri þó hann viti ekki hvort þær áherslur samræmist að öllu 

aðalnámskránni. 

Viðhorf til íslensku og bókmennta 

Íslenskukennarar unglingastigs voru spurðir um viðhorf sitt til mikilvægis 

þess að vera vel að sér í íslenskum bókmenntum og hvað þeim finnist það 

fela í sér. Kennarinn í skóla A sagðist ekki telja mikilvægt að þekkja bækur 

spjaldanna á milli en mikilvægara væri að „skilja það sem er á bak við,“ að 

geta túlkað og skilið hugtök sem skipta máli fyrir söguna. Í skóla D sagðist 

kennarinn ekki leggja áherslu á að nemendur vissu „hver skrifaði þessa 

bókina eða hina“ heldur fannst henni „mikilvægara að vekja áhuga þeirra á 

því [...] að lesa.“ Til þess væri gott að nota þýddar bókmenntir á borð við 

Harry Potter og Hungurleikana sem ná betur til þeirra nemenda sem eru 

„sjónvarpsmiðaðir.“ Kennarinn í skóla G reyndist ekki á þeirri skoðun að 

mikilvægt væri að vera vel að sér í bókmenntum en sagðist þó telja það 

„mikilvægt að allir kynnist þeim að einhverju leyti og sjái hvort það geti 

auðgað líf þeirra á einhvern hátt.“ 

Spurningin sem borin var upp fyrir umsjónarkennara 6. bekkjar var aðeins 

almennari, voru þeir beðnir um álit sitt á því hvað það merki að vera vel að 

sér í íslensku og hversu mikilvægt það sé. Kennarar í skólum D og G svöruðu 

þessari spurningu. Sá fyrri taldi „nú býsna mikilvægt“ að vera vel að sér í 

íslensku og fannst það m.a. fela í sér að hafa töluverðan orðaforða og „hafa 

lesið dálítið af góðum bókum.“ Sá seinni sagði jafn mikilvægt að vera vel að 

sér í íslensku og í öðrum tungumálum en svar hennar virðist hafa litast 

nokkuð af tilfinningu hennar fyrir því að nemendum fyndist lítill tilgangur í 
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íslenskukennslu miðað við aðra tungumálakennslu. Að vera vel að sér í 

tungumálinu taldi hún vera að geta „talað þokkalega góða íslensku, og komið 

henni vel frá sér á blaði í rituðu máli.“ 

Samantekt á svörum kennara 

Bókmenntir eru viðfangsefni allt að helmings íslenskukennslu hjá 

kennurunum sem rætt var við. Svo var að skilja að kennurum unglingastigs 

fyndist þeir ekki beint vera að sinna lestrarkennslu heldur frekar 

lestrarþjálfun. Helst fannst þeim hún felast í því að æfa lesskilning. Ef 

upplifun kennaranna af bókmenntakennslu er dregin saman má greina að 

þeim finnst nemendur margir hverjir eiga í erfiðleikum með lestur 

skáldsagna, jafnvel námshestarnir, og upplifa einhverjir baráttu við aðra 

miðla um athygli nemenda. Yndislestur er sú aðferð sem kennararnir sögðust 

helst nota til að vekja áhuga nemenda á lestri sem þeim virtist umunað að 

glæða. Sagt var frá nokkuð fjölbreyttum kennsluaðferðum og kennslan 

nokkuð tengd ritun og öðrum skapandi verkefnum. Ekki virtust þó allir vera 

komnir upp á lagið með að nota tæknina til að auðga kennsluna og fram kom 

að það geti verið mikil vinna.  

Skýr munur kom í ljós milli stiganna tveggja þegar rætt var um hvernig 

kennararnir styddust við aðalnámskrá, sem miðstigskennararnir virtust gera í 

mun meiri mæli. Kennurum unglingastigs fannst ekki endilega skipta öllu 

máli að vera vel að sér í bókmenntum, mikilvægara væri að nemendur væru 

færir um að túlka texta og kynntust bókum með von um að frekari áhugi á 

lestri myndi kvikna. Að vera vel að sér í íslensku fannst miðstigskennurunum 

felast í því að hafa góðan orðaforða, hafa lesið nokkrar góðar bækur, geta 

talað tungumálið sæmilega og geta komið texta skiljanlega frá sér.  
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5. Umræður 

Markmið þessa verkefnis var í raun tvíþætt. Annars vegar að kanna hvernig 

bókmenntakennslu hefur verið háttað síðastliðna áratugi og nota þar meðal 

annars Skímu, málgagn móðurmálskennara, og aðalnámskrá grunnskóla til að 

varpa ljósi á strauma og stefnur ásamt því að styðjast við viðtöl við 

íslenskukennara á mið- og unglingastigi til að fá mynd af því hvernig 

kennslunni er háttað í dag. Hins vegar var markmiðið einnig að skoða 

lestrarvenjur og viðhorf ungmenna til lesturs og bókmennta í gegnum viðtöl 

við nemendahópa í 6. og 9. bekk. 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar og þær settar í 

samhengi við þau fræði sem fjallað hefur verið um. Skipting kaflans verður 

svipuð og í niðurstöðukaflanum þar sem fyrst er rætt um það sem snýr að 

nemendum og þá um það sem snýr að kennurum. Að lokum eru helstu 

straumar og stefnur, sem greina má úr þeim fræðum og gögnum sem hér hafa 

verið sett fram, dregin saman. 

5.1 Niðurstöður úr viðtölum við nemendur 

Hér eru dregnar saman helstu niðurstöður úr viðtölum við nemendahópa í 6. 

og 9. bekk, svör þeirra mátuð við fræðin sem fjallað hefur verið um og 

ályktanir dregnar út frá því. 

Lestrarvenjur og lesefni 

Áhugavert var að sjá að aðeins einn nemandi nefndi lestur þegar spurt var um 

viðfangsefni í tómstundum. Vissulega voru nemendur ekki spurðir beint 

hvort lestur væri hluti af tómstundaiðju þeirra en ég tel að það að aðeins einn 

nemandi hafi séð ástæðu til að nefna lestur í þessu samhengi hafi í sjálfu sér 

nokkra sögu að segja. Rannsóknir hafa sýnt að bóklestur íslenskra ungmenna 

fer minnkandi (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 

40; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 258) og sýndi rannsókn Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (2006, bls. 67–68) að lestur er ekki vinsæl tómstundaiðja þar 



52 

 

sem aðeins helmingur stúlkna og þriðjungur drengja segjast verja hluta 

tómstunda sinna í lestur. Hlutfall þeirra nemenda sem sögðust lesa reglulega, 

þeirra sem sögðust lesa lítið eða stundum og að lokum þeirra sem ekki 

sögðust lesa var nokkuð jafnt, um þriðjungur hver hópur. Hlutfall þeirra sem 

ekki lesa í tómstundum er því heldur hærra hér en í rannsókn Brynhildar 

Þórarinsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2010, bls. 41) þar sem kom í ljós að 

23% íslenskra unglinga lesa aldrei bækur sér til skemmtunar. 

Almennt virtist lesið á heimilum ungmennanna og því erfitt að sjá ákveðin 

mynstur í því hvort lestur á heimilinu hefði áhrif á lestrarvenjur þeirra. Þó má 

segja að það hafi verið ívið algengara að þeir sem virtust lesa reglulega teldu 

fjölskyldumeðlimi einnig lesa. Í niðurstöðum Brynhildar Þórarinsdóttur 

(2009, bls. 575), Romme Lund (2007, bls. 26) og Strommen og Mates (2004, 

bls. 193) kom í ljós að lestrarhestar eiga ýmislegt sameiginlegt, meðal annars 

að koma úr lestrarhvetjandi umhverfi þar sem lestur er viðurkennd 

tómstundariðja. Erfitt er að segja til um hvort niðurstöður þessarar 

rannsóknar styðji það sem áður hefur komið fram þar sem þær voru ekki 

afgerandi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar um hvers konar lesefni nemendur velja í 

frítíma sínum eru ekki í samræmi við þær rannsóknir sem hér hafa verið 

dregnar upp. Langflestir nefndu bækur en í rannsókn Hughes-Hassell og 

Rodge (2007, bls. 26) sagðist aðeins tæpur þriðjungur hafa gaman af því að 

lesa bækur. Þar reyndust tímarit hins vegar vinsælasta lesefnið en aðeins tveir 

nemendur af tuttugu í þessari rannsókn nefndu tímarit. Nokkrir nefndu að 

þeir læsu slúðursíður á netinu og það má velta því fyrir sér hvort sá lestur 

uppfylli svipaðar þarfir og lestur tímarita þar sem ef til vill birtist áþekkt 

lesefni á þessum tveimur miðlum. Þá má einnig segja að ekki sé jafn sterk 

„tímaritamenning“ hér á landi og víða annarsstaðar, sem getur verið hluti 

skýringarinnar. Auk slúðursíðna voru einnig nefndar fréttasíður dagblaða á 

netinu og þrír sögðust stundum lesa Fréttablaðið. Það er áhugavert að sjá að 

hluti nemenda gefur sér tíma til að lesa fréttir, eða eins og einn nemandi 

orðaði það: „Maður þarf að lesa blaðið til að gá hvað er að gerast í daglegu 

lífi.“ Aðeins einn viðmælenda taldi sig lesa mest á netinu, það kom nokkuð á 

óvart því miðað við tölvu- og símaeign nemenda og umræðuna um allan þann 

tíma sem þeir eyða við þessi tæki hefði mátt búast við að netið og lestur á 

netinu yrði áberandi þáttur. Eins og Guðný Guðbjörnsdóttir (2006, bls. 74) 

nefnir þá fylgir þessari miklu tölvunotkun ungmenna í dag gjarnan mikill 
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lestur sem hún segir þurfa að rannsaka nánar. Því er ég sammála og velti því 

jafnframt fyrir mér hvort börn og unglingar álíti ef til vill margt sem þeir lesa 

þar ekki vera eiginlegan lestur þar sem það er nokkuð fast í okkur að lestur 

tengist blaði og bók. 

Umræður um lesefni 

Hjá Strommen og Mates (2004, bls. 193) kom fram að lestrarhestum fannst 

umræður um lesefni vera hluti af lestrarupplifuninni. Þeir lestrarhestar sem 

tóku þátt í rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur (2009, bls. 574) sögðust einnig 

ræða töluvert um bækur. Í þessari rannsókn reyndist fjórðungur viðmælenda 

ekki ræða um lestur eða lesefni utan skólans, sem er í sjálfu sér eðlilegt 

miðað við hlutfall þeirra sem lítið eða ekkert lesa og áður hefur verið komið 

inn á. Áhugavert var að sjá að rúmur helmingur nemendanna sagðist ræða við 

fjölskyldu eða vini um lesefni, en eins og Strommen og Mates (2004, bls. 

193) nefna þá gefa slíkar umræður nemendum tækifæri til að nýta sér 

lestrarupplifanir annarra. Það má því leiða líkur að því að umræður um lestur 

og lesefni víkki sjóndeildarhring ungmenna, styrki tilfinningu þeirra fyrir því 

að lestur sé gild tómstund og leiði þá áfram á braut fleiri spennandi 

lestrarupplifana. 

Hjá Edmunds og Bauserman (2006, bls. 420–422) kom fram að nemendur 

njóta þess að heyra um hvað aðrir eru að lesa og það eykur jafnframt áhuga 

þeirra á lestri. Ef til vill ættu kennarar að eyða meiri tíma í formlegar og 

óformlegar kynningar á bókum og umræðu um þær, til dæmis kynningar á 

bókasafninu líkt og annar kennarinn í skóla G minntist á eða einnar blaðsíðu 

verkefni í anda Gallagher (2009, bls. 82) þar sem nemendur deila upplifunum 

eða vangaveltum um lesturinn. Þetta mætti bæði gera fyrir framan bekkinn í 

heild eða í minni hópum. Ætla má að þessar aðferðir geti verið hvetjandi og 

jafnframt auðveldað nemendum að finna lesefni þar sem þeir fá betra yfirlit 

yfir hvað er í boði og fá innsýn í þau hughrif sem textarnir hafa valdið hjá 

öðrum. 

Gagn og upplifun af lestri og bókmenntum 

Þeir þátttakendur sem ekki lásu í frítíma sínum í rannsókn Strommen og 

Mates (2004, bls. 197) gerðu sér grein fyrir gagnsemi lestrar þó þeir kysu að 
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eyða frítíma sínum á annan hátt en við lestur. Viðmælendur í rannsókn 

Edmunds og Bauserman (2006, bls. 418) sögðu það einnig hafa mikla 

þýðingu að bæta við þekkingu sína. Það sama má segja um þátttakendur í 

þessari rannsókn, en nemendurnir voru almennt sammála um að það væri 

mikið gagn í því að kunna að lesa og áttuðu sig á því að góð lestrarkunnátta 

væri mikilvæg fyrir framtíðina, meðal annars til að fá vinnu, og finna 

upplýsingar. Einhver nefndi að það þyrfti að lesa til að spila tölvuleiki. Ekki 

er ólíklegt að mikilvægi lesturs sé ítrekað við nemendur af foreldrum og 

kennurum af og til og eitthvað af þeim atriðum sem nefnd voru megi rekja til 

þess. Ég tel þó að nemendurnir hafi margir hverjir raunverulega verið 

meðvitaðir um nauðsyn lestrar í daglegu lífi, til dæmis „til að lesa 

leiðbeiningar“ líkt og einn nefndi, og „maður þarf að lesa í tölvuleikjum,“ 

eins og annar bætti við. 

Nemendurnir voru hins vegar ekki jafn sannfærðir um ágæti 

bókmenntalesturs þar sem fjórðungur sagðist ekki sjá gagn í slíkum lestri. Ein 

stúlka lýsti óánægju sinni með próf úr skálduðum sögum en í því samhengi 

má velta fyrir sér skrifum Kohn (2010, bls. 18) um hvernig draga megi úr 

áhuga nemenda en þar nefnir hann meðal annars að þegar lestur miði ávallt 

að prófum sé hætta á því að lesturinn missi marks, að nemandinn upplifi ekki 

annan tilgang með lestrinum en að ná árangri á prófinu. Einnig finnst mér 

áhersla stúlkunnar á að þetta séu sögur sem „eru örugglega mest megnis 

skáldaðar“ benda til þess að hér gæti verið um að ræða staðreyndapróf og því 

kannski ekki að undra að nemendur sjái ekki tilgang í því að vita staðreyndir 

um eitthvað sem er skáldað. Staðreyndalærdómur í bókmenntakennslu virðist 

hafa verið nokkuð lífsseigur ef marka má skrif fræðimanna í Skímu og hafa 

menn almennt viljað hverfa frá honum á síðustu áratugum (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 1983, bls. 12–13; Heimir Pálsson o.fl., 1997, bls. 49–53; 

Vésteinn Ólason, 1981, bls. 22–27). 

Svo virðist sem það geti verið snúið að laða nemendur að þeim 

bókmenntum sem lesnar eru í grunnskólum og að margir sjái ekki tilgang í að 

kynnast þeim. Þetta áhugaleysi er ekki vænlegt til að leiða til frekari lestrar á 

áþekkum bókmenntum, en aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 99) leggur mikla áherslu á að nemendur 

kynnist menningararfi þjóðarinnar sem liggur að miklu leyti í bókmenntum. 

Eins og kom í ljós í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2011, bls. 38) 

virðist það skipta íslenska nemendur mestu máli að efnið sé áhugavert þegar 
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kemur að vali á bókum og Kohn (2010, bls. 16) bendir á að við getum í raun 

ekki vakið áhuga hjá neinum nema okkur sjálfum. Það er því ekki að undra 

að kennarar lendi í vanda með að vekja áhuga nemenda á þeim bókmenntum 

sem lesnar eru í skólum en eins og bent hefur verið á þurfa textarnir að hafa 

tengsl við reynsluheim nemenda til að laða þá frekar að lestrinum (sjá t.d. 

Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls. 14; Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 1999, bls. 

42–43). 

Hvernig á að bregðast við þessum vanda? Þörf nemenda fyrir áhugavert 

efni sem tengist reynsluheimi þeirra virðist ekki nema að litlu leyti fara 

saman við þær „góðu og gildu“ bókmenntir sem ætlunin er að skólakerfið 

kynni fyrir þeim. Á að setja hinar sígildu bókmenntir, svo sem fornsögur og 

Laxness, fram með nýjum hætti sem hæfir nýjum kynslóðum eða endurskrifa 

textana með tilliti til orðaforða barna og unglinga hverju sinni, líkt og 

Ragnheiður Gestsdóttir (2012, bls. 25) leggur til? Eða eigum við ef til vill að 

leyfa nemendum að ráða lesefninu alveg, jafnvel þó þeir nemi staðar við 

Þorgrím Þráinsson? Eflaust eru margir mjög mótfallnir miklum breytingum á 

sígildum bókmenntaverkum og satt að segja finnst mér erfitt að taka afstöðu 

til þessa. Sé hins vegar hugsað til endurritana Brynhildar Þórarinsdóttur á 

Njálu, Laxdælu og Eglu, en fyrir þær hefur hún meðal annars hlotið Norrænu 

barnabókaverðlaunin (Bókmenntir.is, e.d.), má sjá að ef til vill er þetta 

framkvæmanlegt. Ekki verður komist að niðurstöðu um þessi mál hér, en það 

er ekki hjá því komist að velta þessu fyrir sér í ljósi mikillar umræðu um 

nauðsynleg tengsl lestextanna við reynsluheim nemenda.  

5.2 Kennarar um lestur og bókmenntir 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum sem fram komu í viðtölum við þrjá 

íslenskukennara á unglingastigi og þrjá umsjónarkennara 6. bekkjar, þær 

settar í samhengi við fræðin sem fjallað hefur verið um og ályktanir dregnar. 

Staða bókmennta í íslenskukennslu 

Bókmenntir reyndust vera viðfangsefnið í þriðjungi til helmingi 

kennslustunda í íslensku hjá kennurunum sex og þar að auki var yndislestur 

fastur liður hjá fimm af kennurunum sex. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar 

(1993, bls. 17–18) voru bókmenntir, ef lestur og ljóð voru talin með, 
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viðfangsefni 42,2% kennslustunda á miðstigi, sem er svipað hlutfall og 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna. Sú mikla áhersla sem aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 102) leggur á 

lestur og bókmenntakennslu, svo sem að nemendur lesi gamlar og nýjar 

bókmenntir og geti lesið sér til gagns og ánægju virðist því vera að skila sér í 

skólunum þar sem þessir þættir fá mikið rúm í stundaskránni. Þó hefur verið 

kallað eftir því, meðal annars af Ragnheiði Gestsdóttur (2012, bls. 26), að 

yndislestur fái meira rými í skólunum. Komið verður nánar að yndislestri og 

hlutverki hans hér á eftir. 

Lestrarþjálfun og áhugahvetjandi aðferðir 

Kennarar unglingastigs voru sammála um að það gengi misvel að fá 

nemendur til að lesa og mátti greina svipaðar áhyggjur af lestrarstöðu 

nemenda og hjá viðmælendum Önnu Sigríðar Þráinsdóttur (2010, bls. 23) og 

að þeir væru misjafnlega tilbúnir til að takast á við bókmenntir. Líkt og áður 

hefur verið komið inn á hafa rannsóknir sýnt að unglingar lesa sífellt minna í 

frítíma sínum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 

41–42; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 67–68; Þorbjörn Broddason o.fl., 

2009, bls. 258) en eins og Hughes-Hassell og Rodge (2007, bls. 22) benda á 

þá eru skýr tengsl milli þess hve mikið nemendur lesa í frítíma sínum og 

lesskilningshæfni þeirra. Það er því ef til vill ekki að undra að kennarar verði 

varir við að nemendur eigi í erfiðleikum með að túlka og greina bókmenntir 

en íslenskukennarinn í skóla D sagði að námshestar ættu í jafnvel í 

vandræðum með skáldskap.  

Í ljósi þessa velti ég fyrir mér hvort þær kennsluaðferðir sem almennt 

tíðkast í grunnskólum þjálfi ef til vill ekki þá gagnrýnu og greinandi hugsun 

sem þarf til að takast á við flóknar bókmenntir en samkvæmt Kristjáni 

Jóhanni Jónssyni (2013, bls. 14) þá á kennsla í bókmenntum og lestri að 

snúast um túlkun á texta og veruleika og vera skapandi og gagnrýnin vinna. Í 

aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 97–99) er lögð áhersla á að nemendur 

séu færir um að lesa texta með gagnrýnu hugarfari og að þeir séu gerðir að 

sjálfstæðum lesendum. Er skólunum ef til vill ekki að takast að uppfylla 

þessar kröfur?  

Við þessar hugleiðingar koma fleiri spurningar upp í hugann: Fælir 

bókmenntakennslan nemendur frá frekari lestri? Kennir hún ekki lestur til 
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ánægju? Þuríður J. Jóhannsdóttir (1993, bls. 18) bendir á að geta nemenda til 

að lesa sér til fræðslu og ánægju sé forsenda þess að hægt sé að miðla 

menningararfi bókmenntanna til þeirra. Þurfum við ef til vill að horfa meira á 

lestur án skuldbindinga, yndislesturinn, og vinna út frá honum? 

Í rannsókn Auðar Magndísar Leiknisdóttur o.fl. (2009, bls. 26, 63) kom 

fram að kennarar álitu lestrarkennslu frekar snúa að tæknilegum atriðum en 

þjálfun í lesskilningi og lestrarkennsla á unglingastigi reyndist frekar 

ómarkviss. Ragnheiður Gestsdóttir (2012, bls. 24) telur hins vegar að 

lestrarkennsla sé í raun rétt að byrja þegar tæknilegu atriðunum er náð. Sé 

litið til skilgreiningar OECD (2003, bls. 108) á læsi þar sem segir að það feli 

í sér að geta skilið, notað og metið skrifaðan texta í ýmsum tilgangi þá eiga 

hugmyndir Ragnheiðar vel við. Íslenskukennarinn í skóla A taldi lítið fara 

fyrir kennslu í lestri á unglingastigi og vildi hún frekar kannast við 

lestrarþjálfun og sagðist ræða um lesefnið til að dýpka skilning nemenda. 

Hinir íslenskukennararnir tveir töluðu einnig um lesskilningsþjálfun og 

virtust þeir allir leggja nokkra áherslu á að skilningurinn væri til staðar. 

Mikilvægi lesskilnings er flestum kennurum líklega ofarlega í huga þessi 

misserin en niðurstöður PISA könnunarinnar hafa sýnt fram á dvínandi 

lesfærni (Almar M. Halldórsson o.fl., 2012, bls. 36–38). 

Seint á síðustu öld viðraði Rosenblatt (1993, bls. 12) áhyggjur sínar af því 

að yndislestur væri vanræktur í skólakerfinu, þá sérstaklega í kennslu eldri 

nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 102–103) er gerð krafa um að nemendur geti bæði lesið sér til 

gagns og ánægju þegar þeir hafa lokið 7. bekk. Það er ekki þar með sagt að 

þá eigi yndislestur að detta út af stundarskránni heldur má teljast mikilvægt 

að slíkar lestrarstundir séu enn fastur liður þegar nemendur stíga upp á 

unglingastig, því eins og Moore o.fl. (1999, bls. 101) benda á þurfa unglingar 

enn á handleiðslu að halda til að ná æðri stigum læsis. Skólasamfélagið í dag 

virðist vera mjög meðvitað um mikilvægi yndislestar, enda var hann fastur 

liður hjá fimm af kennurunum sex, en hluti af átaki hjá þeim sjötta, og 

reyndist vera mest notaða aðferðin til að auka lestraráhuga nemenda. Þó mátti 

greina að hann fyllti ekki helming þess tíma sem varið er í lestur í skólunum, 

líkt og Gallagher (2009, bls. 82) leggur til. Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir 

(2007, bls. 25) veltir því fyrir sér hvort yndislestur sé ef til vill lykillinn að 

því að auka áhuga barna og unglinga á lestri en ekki megi gleyma því að í 

gegnum hann lærist einnig ýmislegt. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að nemendur fái sjálfir að 

velja sér lesefni til yndislestrar og er það talið auka ánægju og áhuga þeirra á 

lestri (Edmunds og Bauserman, 2006, bls. 420; Gambrell, 1999, bls. 21; 

Moore o.fl., 1999, bls. 102). Í framhaldsskólunum tveimur sem sagt var frá 

að bjóði eða hafi boðið upp á yndislestur sem valfag reyndust kennarar setja 

upp lista af bókum sem nemendur velja úr (Menntaskólinn á Akureyri, 2011; 

Menntaskólinn í Kópavogi, 2013). Sömu sögu var að segja hjá viðmælendum 

Brynju Baldursdóttur (2014, bls. 37–38). Ekki kom fram hvernig þessu væri 

háttað hjá íslenskukennaranum í skóla D þar sem yndislestur var í boði sem 

valfag. Hins vegar má velta því fyrir sér þegar þessi háttur er hafður á, á 

hverra forsendum er þetta kallað yndislestur. Getur einhver ákveðið hvað 

mun veita öðrum ánægju að lesa? Hjá þeim kennurum sem rætt var við í 

þessari rannsókn og höfðu yndislestur á dagskrá reyndist val á lesefni hins 

vegar alveg frjálst, ekki var amast við Andrésblöðum sem mörgum finnst 

eflaust fremur lélegt lesefni, en Davila og Patrick (2010, bls. 206) leggja 

áherslu á að leyfa lestur óhefðbundins lesefnis á borð við teiknimyndasögur. 

Þá nefndi kennari 6. bekkjar í skóla G að þar reyndu kennarar að vera 

fyrirmyndir og lesa þegar yndislestur væri á dagskrá. Það vill Gambrell 

(1996, bls. 20) meina að sé ekki fullnægjandi, heldur verði kennarar einnig að 

deila með nemendum upplifun af lestri og hvernig hann hefur haft áhrif á líf 

þeirra. 

Gallagher (2009, bls. 82) segir að varast beri að tengja of mikið af 

verkefnum við yndislestur og leggur til að stutt verkefni um vangaveltur og 

upplifanir af lestrinum séu notuð til að honum fylgi einhver ábyrgð. Af þeim 

kennurum sem hér var rætt við reyndust verkefni aðeins tengd lestrinum hjá 

umsjónarkennara 6. bekkjar í skóla D. Sagði hún nemendur skrifa skýrslur 

um hverja bók en miðað við þau dæmi sem komu fram tengjast spurningarnar 

mest staðreyndum úr textanum en ekki upplifun af lestrinum. Hins vegar 

sagðist unglingastigskennarinn í sama skóla ekki vera hrifin af bókaskýrslum 

og taldi þær ekki skila nemendum miklu. Var hún þá á svipuðu máli og 

Þuríður J. Jóhannsdóttir (1993, bls. 17) sem segir verkefni af þessu tagi til 

þess fallin að nemandinn fjarlægist verkið í stað þess að það hjálpi honum að 

lifa sig inn í það og skilja efnið betur. Nemendur virðast heldur ekki vera 

hrifnir af þessari aðferð, en aðeins um fimmtungur viðmælenda þeirra Clark 

og Foster (2005, bls. 24) taldi það að skrifa ritdóm eða skýrslu um bækur 

vera líklegt til að auka lestraráhuga sinn eða annarra. Af þessu má draga þá 
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ályktun að það sé mikilvægt að leyfa nemendum að lesa sjálfvalið efni þegar 

kemur að yndislestri, kennarar þurfa hins vegar ekki að vera hræddir að 

tengja stutt verkefni við lesturinn, svo fremi sem þau snúist um upplifun af 

lestrinum en ekki staðreyndaspurningum. Með þessu móti fylgir lestrinum 

einhver ábyrgð sem þó er ekki svo mikil að hún skyggi á lesturinn og ánægju 

af honum. 

Kennsluaðferðir í bókmenntakennslu 

Þær kennsluaðferðir sem kennararnir sex sögðust beita við kennslu í 

bókmenntum sneru flestar að skilningi og sköpun en aðeins tveir nefndu 

vinnu sem snerist um bókmenntahugtök, báðir á unglingastigi. 

Íslenskukennarinn í skóla A sagðist stundum setja upp fjársjóðsleit í að finna 

persónugervingar, myndlíkingar eða áþekk atriði og kennarinn í skóla D 

nefndi bókmenntaritgerðir. Í þeirri faglegu umræðu sem birst hefur í Skímu 

undanfarna áratugi hefur notkun bókmenntafræðihugtaka nokkuð komið við 

sögu, meðal annars hjá Vésteini Ólasyni (1981, bls. 24–25), sem stakk upp á 

að gera bókmenntakennslu að einskonar rannsóknarverkefni með áherslu á 

umræður og hóflega notkun bókmenntahugtaka, og Þuríði J. Jóhannsdóttur 

(1993, bls. 17), sem vildi að unglingum væri kennt að lesa bókmenntir í stað 

þess að læra um þær. Notkun bókmenntahugtaka hefur átt að vera hluti af 

kennslunni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (sjá t.d. 

Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 65; Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 64; 

Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 15) en koma þau nú inn seinna á 

skólagöngunni en áður. Í aðalnámskránni frá 1999 (Menntamálaráðuneytið, 

1999, bls. 64) sagði að hugtakanám ætti aldrei að vera markmið í sjálfu sér og 

samkvæmt nýjustu námskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 102) eiga nemendur við lok 7. bekkjar að geta beitt fáeinum 

bókmenntafræðilegum hugtökum og nemendur 10. bekkjar nokkrum 

grunnhugtökum. Eins og áður segir þá nefndu aðeins tveir kennarar verkefni 

sem tengdust hugtakanámi og má það teljast vísbending um að það sé 

„hóflega“ stór hluti af kennslunni. 

Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar í nýrri aðalnámskrá (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24) og er lögð áhersla á að hún sé 

ekki aðeins bundin við listgreinar. Í þemahefti um grunnþáttinn sköpun 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 13) segir að hún geti stuðlað að 
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fullnægju og lífsgleði einstaklinga og hjálpað þeim að finna hæfileikum 

sínum farveg. Þetta tekur Kristján Jóhann Jónsson (2013, bls. 15) undir og 

vill að kennsla í bókmenntum og lestri sé skapandi og gagnrýnin vinna. Það 

er því mikilvægt að sköpun sé hluti af íslensku, sem og öðru námi, þar sem 

hún getur aukið ánægju við námið og stuðlað að því að nemendur þroski 

hæfileika sína. Með viðtölum við kennarana sex kom í ljós að talsvert var um 

skapandi viðfangsefni í bókmenntakennslunni, til dæmis ritunarverkefni. 

Kennarinn í skóla D sagðist gefa nemendum frjálsar hendur í framsetningu 

eins hópaverkefnis, en það fannst mér mjög áhugavert. Með því móti tel ég 

alla nemendur geta virkjað hæfileika sína og valið þá framsetningu sem þeim 

hugnast best og námið þannig stuðlað að lífsgleði nemenda. 

Þær Langer og Close (2001, bls. 4) segja að með lestri og umræðum um 

bókmenntir læri nemendur fleiri leiðir til að afla sér þekkingar og leysa 

vandamál og þegar hver og einn deili skilningi sínum á bókmenntum í 

skólastofunni þroski nemendur ýmsa vitsmunalega- og félagslega þætti sem 

munu nýtast þeim í námi, starfi og daglegu lífi. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 er það einmitt hlutverk skóla að efla alhliða þroska 

nemenda og undirbúa þá fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Íslenskukennarar 

unglingastigs voru spurðir að því hve mikið væri fjallað um og unnið með 

bækurnar í kennslustundum. Kennarinn í skóla D virtist mjög meðvituð um 

mikilvægi og gagn umræðna í kennslunni og sagðist vilja gefa sér tíma til að 

ræða um lesefnið í kennslustundum og leyfa nemendum að tjá sig. Taldi hún 

umræðuna skila meiru til nemenda en að láta þá eingöngu svara spurningum 

úr efninu. Á unglingastigi í skóla G virðist kennslunni þó vera hagað á þann 

hátt sem áðurnefndum kennara hugnast ekki, nemendur lesa texta og svara 

spurningum sem fylgja efninu. Þó fylgdi ekki sögunni hvers konar spurningar 

væri um að ræða. Rosenblatt (1993, bls. 21) vill að horfið sé frá 

staðreyndaspurningum í bókmenntakennslu, spurningarnar verði að vera 

opnar og beinast að áhrifum textans á lesendann. Með því muni nemendur, 

ásamt þjálfun í lestri, þroska ýmsa vitsmunalega hæfni. 

Líkt og kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 98) hafa orðið miklar breytingar á þeim 

kröfum sem samfélagið gerir til lestrarfærni, enda er sá texti sem ber fyrir 

augu okkar nú mun fjölbreytilegri en áður. Nemendur lifa og hrærast í 

þessum heimi fjölbreyttra texta og því var afar forvitnilegt að sjá hvernig 

kennararnir sex nýttu upplýsingatækni í íslenskukennslu. Í hinni faglegu 
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umræðu um bókmenntakennslu eins og hún birtist í Skímu hefur tæknin og 

notkun hennar nokkuð komið við sögu. Einnig að kennarar þekki þessa nýju 

miðla og séu færir um að tengja þá við bókmenntatexta. Páll Ólafsson (1987, 

bls. 28) minntist til að mynda í lok níunda áratugarins á að nýta tæknina til að 

auka fjölbreytileika við úrvinnslu og túlkun á bókmenntum en sú tækni sem 

var í boði þá bauð vissulega upp á færri möguleika en við stöndum frammi 

fyrir nú.  

Sjónvarpsáhorf og tölvunotkun hafa gjarnan verið nefnd sem sökudólgar 

fyrir minnkandi bóklestri ungmenna og reynst vera vinsælli tómstundir en 

hvers kyns lestur (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 67–68). Hins vegar 

hefur verið bent á að ef til vill sé vænlegra að skapa tengsl milli miðlanna í 

stað þess að stilla þeim upp sem keppinautum (Kristján Jóhann Jónsson, 

2013, bls. 14; Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 2001, bls. 14; Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 1999, bls. 41–42). Benda þau réttilega á að nemendur í dag 

búa yfir ákveðnum sagnaheimi sem áður var fenginn úr bókum en er nú að 

mestu sóttur úr öðrum miðlum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðeins 

tveir kennarar notuðu upplýsingatækni með fjölbreyttum hætti. Helst var það 

íslenskukennarinn í skóla D sem virtist komin á lagið með að flétta tæknina 

inn í kennsluna en í skóla A sagðist kennarinn nota tæknina eins lítið og hún 

kæmist upp með.  

Hvernig er best að skapa þessi tengsl? Felst það í að nota sögur sem hafa 

verið kvikmyndaðar líkt og íslenskukennarinn í skóla D sagðist gera til að ná 

til „sjónvarpsmiðaðra“ nemenda? Eða felst það í því að tengja saman minni 

úr bókum og kvikmyndum? Þetta tel ég að þurfi að koma skýrar fram í 

skrifum til að gefa hinum almenna kennara hugmyndir. Þá er ekki ólíklegt að 

bæði vantrausts á eigin getu í þessum málum og slæmur tækjakostur  spili 

einnig hlutverk í lítilli notkun upplýsingatækninnar í kennslu. Kennarinn í 

skóla G kom með áhugaverðar vangaveltur er varða þessi mál. Telur hann 

tæknina, og þá staðreynd að nú séu miklir möguleikar í boði, leiða til þess að 

kennarar velti fyrir sér kennsluháttum og hvort einhverra breyting sé þörf þar 

á. Finna kennarar í dag ef til vill fyrir mikilli pressu vegna umræðu um ágæti 

tækninnar og upplifa þeir jafnvel að þeir séu vanhæfir ef hún er ekki fastur 

punktur í kennslunni hjá þeim? 
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Nýting aðalnámskrár og viðhorf til íslensku og bókmennta 

Áhugavert var að sjá þann skýra mun sem kom í ljós þegar kennararnir sex 

voru spurðir að því að hve miklu leyti þeir styddust við áherslur 

aðalnámskrár. Kennarar miðstigs reyndust líta mun meira til námskrárinnar 

en kennarar unglingastigs. Í tveimur skólum hafði farið fram sameiginleg 

vinna með markmið aðalnámskrár og í einum hafði kennarinn sjálfur lagst 

yfir hana. Unglingastigskennararnir sögðust hins vegar ekki styðjast jafn 

mikið við námskrána og virtust þeir treysta meira á eigin hugmyndir um 

markmið kennslunnar. Hér var bæði um að ræða reynslumikla og 

reynsluminni kennara. Það má velta vöngum yfir því af hverju þessi 

greinilegi munur stafar. Er ástæðan einfaldlega mikið álag og tímaskortur líkt 

og einn kennari nefndi? Eða er það skortur á hvata eins og kom fram hjá 

öðrum? Ef til vill vex þessi vinna mörgum í augum en með tilkomu hinna 

nýju grunnþátta menntunar er í enn fleiri horn að líta en áður.  

Kennurum unglingastigs þótti ekki endilega mikilvægt að vera vel að sér í 

bókmenntum en lögðu þeim mun meiri áherslu á að nemendur væru færir um 

að skilja það sem þeir læsu og að kennslan hvetti til frekari lesturs 

bókmennta. Kennari unglingastigs í skóla G virtist raunar opinn fyrir því að 

lestur þyrfti ekki endilega að vera fyrir alla, en taldi þó mikilvægt að allir 

kynntust þeim að einhverju leyti til að sjá hvort það auðgaði líf þeirra á 

einhvern hátt. Mér þótti þetta áhugaverð athugasemd hjá honum, og raunar, 

ef litið er á það að ekki er ætlast til þess að allir hafi sömu áhugamál, gæti 

eitthvað verið til í þessu. Hins vegar er alltaf nauðsynlegt, þó einstaklingar 

kjósi að lesa ekki í frítíma sínum, að þeir séu færir um að skilja það efni sem 

gæti komið til með að verða á vegi þeirra á lífsleiðinni. Miðstigskennurunum 

fannst það að vera vel að sér í íslensku helst felast í því að hafa góðan 

orðaforða, hafa lesið nokkrar góðar bækur, geta talað tungumálið sæmilega 

og koma texta frá sér á skiljanlegan mát. Má draga þá ályktun að þeir leggi 

áherslu á þetta í kennslunni og finnst mér nokkuð skynsamlegt að gengið sé 

út frá þessum atriðum í íslenskukennslu. 
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5.3 Straumar og stefnur í bókmenntakennslu 

Áhersla á kynningu menningararfsins og mikilvægi þess að glæða 

lestraráhuga nemenda er ekki ný af nálinni í skólastofum landsins, en þessi 

atriði komu raunar fram í fyrstu aðalnámskrá grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 7) og eru enn til staðar í þeirri nýjustu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 98–99). 

Bókmenntagreining hefur sennilega verið fyrirferðameiri í kennslunni í 

gegnum árin en lagt hefur verið upp með í aðalnámskránni. Þetta má meðal 

annars sjá af flokkun Guðmundar B. Kristmundssonar (1983, bls. 12) sem 

sagði svokallað greiningarsjónarmið hafa verið vinsælt á 8. og 9. áratug 

síðustu aldar. Þá hefur því verið velt upp hvort of mikil áhersla á 

bókmenntafræði fæli nemendur frá frekari lestri eða komi í veg fyrir að þeir 

nái að njóta hans (Sigurður Svavarsson, 1990, bls. 27–28).  

Með árunum hafa áherslurnar í bókmenntakennslu færst frá 

staðreyndakennslu fyrir samræmd próf og snillinga- og gullaldadýrkun 

(Heimir Pálsson o.fl., 1997, bls. 49–53; Vésteinn Ólason, 1981, bls. 23) yfir í 

að meira sé litið á upplifunina af lestrinum þar sem lesandinn er í brennidepli. 

Þetta má meðal annars sjá af því að yndislestur hefur í meiri mæli fest sig í 

sessi og menn virðast vera meðvitaðri um mikilvægi hans og þess að textarnir 

sem lesnir eru tengist reynsluheimi nemenda (sjá t.d. Kolbrún Guðríður 

Haraldsdóttir, 2007, bls. 25; Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls.14; Ragnar 

Ingi Aðalsteinsson, 2001, bls. 12–14; Ragnheiður Gestsdóttir, 2012, bls. 25–

26; Þuríður J. Jóhannsdóttir, 1993, bls. 18). Þá hefur sköpun orðið sífellt 

stærri þáttur í kennslunni. Ef litið er á niðurstöður Ingvars Sigurgeirssonar 

(1993, bls. 24) þar sem sköpun í bókmenntakennslu fólst helst í því að teikna 

myndir með sögunni og niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem kennarar 

nefndu fjölbreytt dæmi um skapandi vinnu, svo sem myndbandsverkefni, 

leikþætti og tónlistaratriði, má sjá að sköpun af ýmsu tagi á nú fastan þátt í 

bókmenntakennslu, enda einn af grunnþáttum menntunar. 

Með reynsluheim nemenda í huga hafa nokkrir lýst áhyggjum sínum yfir 

því að barna- og unglingabækur séu ekki meira notaðar í kennslu (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2006, bls. 40; Þuríður Jóhannsdóttir, 1995, bls. 27). Ef marka 

má rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2011, bls. 57) hafa barnabækur hins 

vegar fengið meira rými í skólastofunni á síðustu árum. Spurningin er hvort 

það sama eigi við um unglingabækur eða hvort gert sé ráð fyrir að unglingar 
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hafi öðlast nægan þroska til að lesa og skilja úrval bókmennta sem þeir „eiga 

að kynnast.“ Eitt af þeim atriðum sem ég saknaði hvað mest í rannsókninni 

var að kæmi fram hvaða bókmenntir er unnið með hjá kennurunum sem rætt 

var við. Þennan þátt þyrfti að skoða nánar. 

Minnkandi bóklestur ungmenna hefur verið nokkuð í umræðunni og 

hvernig börn og unglingar kjósa að eyða tómstundum sínum í annað en 

lestur. Hins vegar hefur verið bent á að bækurnar geti ekki og eigi ekki að 

keppa við þessa miðla (Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls. 14; Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson, 2001, bls. 14; Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 1999, bls. 41–42). 

Þó má velta fyrir sér hvort kennarar séu ef til vill ráðalausir þegar kemur að 

því að flétta þetta tvennt saman eða láta eitt styðja við annað.  

5.4 Venjur og viðhorf nemenda til lesturs og 

bókmennta 

Hvaða venjur og viðhorf hafa nemendur til lesturs og bókmennta? Mikill 

meirihluti nemenda telur ekki upp lestur að fyrra bragði séu þeir spurðir um 

áhugamál sín. Þó má greina af svörum þeirra að margir lesa fyrir utan 

skólann og ræða lesefni við vini eða fjölskyldu nema bæði sé. Af þessu má 

draga þá ályktun að lestur sé viðurkennd tómstundaiðkun meðal stórs hluta 

nemenda þó þeir telji lestur ekki endilega sem hluta af áhugamálum sínum. 

Flestir nefna bækur sem helsta lesefnið en líklega lesa nemendur þó mun 

meira í gegnum tölvur og síma en þeir vilja vera láta. Ef til vill þurfum við að 

taka meira tillit til þessa lesturs, viðurkenna hann sem góðan og gildan og 

færa nemendum þau skilaboð. Ef helsta takmarkið er að þeir lesi þurfum við 

þá endilega að ýta að þeim bókum í sífellu þegar svo margt annað er í boði?  

Nemendurnir virtust almennt jákvæðir gagnvart lestri og voru flestir 

sammála um að af honum væri mikið gagn í hinum ýmsu aðstæðum daglegs 

lífs. Taka má undir með einum nemanda að það væri svolítið erfitt að lifa 

lífinu ef maður kynni ekki að lesa, því eins og nýjasta aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 98–99) kemur 

inn á þá hafa orðið miklar breytingar á þeim kröfum sem samfélagið gerir um 

lestrarfærni og er nú mikilvægt sem aldrei fyrr að nemendur séu sjálfstæðir 

lesendur, færir um gagnrýnt hugarfar og fjölbreytta túlkun. Ekki getur talist 

annað en jákvætt hversu greinilegt gagn nemendurnir sjá af lestri. 
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Nemendurnir voru hins vegar ekki alveg jafn jákvæðir þegar kom að 

gagni bókmennta, og voru þær tengdar við gamlar sögur og tilgangslaus próf 

úr skálduðu efni. Þetta viðhorf er áhyggjuefni ef við viljum halda áfram að 

kynna komandi kynslóðir fyrir menningararfinum okkar líkt og áhersla er á í 

aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 99). Getur 

ástæðan fyrir þessum takmarkaða áhuga á bókmenntum legið í kennslunni? 

Er enn einblínt á staðreyndir þegar kemur að kennslu bókmennta, þrátt fyrir 

vísbendingar um að slíkt færi nemendum lítinn árangur? 
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6. Lokaorð 

Læsi er færni sem felst í því að geta skilið, notað og metið texta í hinum 

ýmsu aðstæðum sem við kunnum að lenda í og er góð lestrarfærni jafnframt 

meginundirstaða ævináms. Það er hlutverk skólanna að sjá til þess að 

nemendur öðlist og þroski með sér þetta verkfæri sem góð lesfærni er. En 

hvers vegna að lesa bókmenntir? Rannsóknir hafa sýnt að lestur bókmennta 

bætir orðaforða, lesskilning og þroskar ímyndunarafl og menningarvitund 

okkar. Einnig hefur verið sagt að í gegnum bókmenntir læri nemendur og 

þroski ýmsa vitsmunalega- og félagslega þætti sem munu nýtast þeim á 

lífsleiðinni. Þrátt fyrir ágæti bókmenntalesturs hafa rannsóknir sýnt að börn 

og unglingar lesa nú minna en áður. Það er því mikilvægt að vel takist til 

þegar kynna á nemendur fyrir þeirri spennandi veröld sem bókmenntirnar 

hafa upp á að bjóða. 

Þeir nemendur sem hér var rætt við höfðu flestir jákvætt viðhorf til lesturs, 

meirihlutinn sagðist lesa fyrir utan skóla og ræða um lesefnið við fjölskyldu 

eða vini. Einnig virtust nemendurnir gera sér grein fyrir gagnsemi lesturs og 

sjá hversu nauðsynlegur hann er í hverju sem við tökum okkur fyrir hendur. 

Hins vegar mátti greina aðeins meiri efa um gagnsemi bókmenntalesturs í 

svörum nemendanna og má velta því fyrir sér hvort þessi afstaða markist að 

einhverju leyti af þeim textum sem kynntir hafa verið fyrir þeim í kennslunni. 

Ef til vill eigum við enn langt í land með að velja efni sem nemendur ná 

tengslum við. Til að uppfylla kröfur aðalnámskrár er ljóst að leggja þarf 

mikinn tíma í bókmenntakennsluna, hún þarf að vera fjölbreytt og lesefnið 

sömuleiðis. Ég tel mikilvægt að gæta þess að ekki verði of mikið stökk í 

kennslunni á miðstigi, milli lestrar- og bókmenntakennslu, svo nemendur tapi 

ekki þræðinum þegar kemur að lestri.  

Þegar litið er til framtíðar tel ég að skoða þurfi nánar hvaða bókmenntir 

eru lesnar í grunnskólum landsins og skilgreina betur hvers vegna við viljum 

að nemendur kynnist ákveðnum verkum, og jafnvel endurskoða þessi mál. 

Einnig tel ég að afar áhugavert væri að skoða og bera saman viðhorf og 

lestrarvenjur mismunandi aldurshópa, til dæmis miðstigs, unglingastigs og 

framhaldsskólanema. Það mætti gera með það fyrir augum að greina hvort 
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einhver ákveðin atriði, í kennslunni eða annars staðar, hafi áhrif á 

lestraráhuga þessara aldurshópa. Af nógu er að taka þegar skoða á þessi mál. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi fyrir nemendahópa 

 

Kveikjur 

 

Hver eru helstu áhugamál ykkar? Hvað gerið þið í frítímanum? 

Eruð þið vön því að það sé mikið lesið heima hjá ykkur? 

 

 

Bókmenntir, 

lestur  

 

Hvaða gagn er af því að kunna að lesa? 

Hvers konar efni lesið þið heima? (frjáls lestur utan skóla) 

Hvernig finnst ykkur að lesa? 

Við hverja ræðið þið það sem þið lesið? (foreldra, vini, ömmu, 

afa...). Hvernig? Hvað ræðið þið? 

Hvaða gagn er af því að lesa bókmenntir? 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi fyrir umsjónarkennara 6. bekkjar 

 
Tími á viku í 

stundaskrá 

Lestur/bókmenntir 

Málfræði 

Ritun/stafsetning 

Talað mál og hlustun 

Kennsluhættir  Lestur - bókmenntir 

Hvernig er unnið að því að vekja áhuga nemenda á bóklestri? Er 

yndislestur á dagskrá? 

Með hvaða hætti er lesskilningur efldur og hvernig þróast það 

starf í eldri bekkjum? 

Upplýsingatækni Hvernig er upplýsinga- og samskiptatæknin notuð í 

íslenskukennslunni? 

Finnst þér almenn notkun nemenda á tækni kalla á breytingar í 

íslenskukennslunni? 

Nýting 

aðalnámskrár 

Að hve miklu leyti styðst þú við áherslur aðalnámskrár? 

Viðhorf Hvað merkir að þínu viti „að vera vel að sér í íslensku“? 

Hversu mikilvægt er að vera vel að sér í íslensku? 

 

 

  



80 

 

 

Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi fyrir íslenskukennara unglingastigs 

 

Tími á viku í 

stundaskrá 

Lestur/bókmenntir 

Málfræði 

Ritun/stafsetning 

Talað mál og hlustun 

Kennsluhættir  Bókmenntir og lestur: 

Hvernig er lestrarkennslu/þjálfun í lestri háttað? Hvaða aðferðir 

notaðar? 

Hvernig gengur að fá nemendur til að lesa bækurnar? 

Að hve miklu leyti er fjallað um bækurnar í kennslustundum? 

Er unnið á skapandi hátt með bókmenntir, t.d. með 

ritlistartengingu? 

Hvað um bókmenntagreiningu? 

Hvernig er unnið að því að vekja áhuga nemenda á lestri? Er 

yndislestur á dagskrá? 

Upplýsingatækni Hvernig er upplýsinga- og samskiptatæknin notuð í 

íslenskukennslunni? 

Finnst þér almenn notkun nemenda á tækni kalla á breytingar í 

íslenskukennslunni? 

Nýting 

aðalnámskrár 

Að hve miklu leyti styðst þú við áherslur aðalnámskrár? 

Viðhorf Hversu mikilvægt finnst þér að vera vel að sér í íslenskum 

bókmenntum? Hvernig skilgreinirðu það „að vera vel að sér í 

bókmenntum“? 

 

 


