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Ágrip 

Ritgerðin er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild Háskóla Íslands. Viðfangsefnið er 

bókmenntakennsla á unglingastigi og tengsl hennar við grunnþætti menntunar. Í 

ritgerðinni er fjallað um almenna menntun og grunnþætti menntunar, eins og þeim er lýst 

í aðalnámskrá grunnskóla (2013), gildi barnabókmennta, sögu þeirra, og hvaðan 

bókmenntir fyrir börn eru sprottnar, læsi í víðum skilningi og undirþætti þess í tengslum 

við aðalnámskrá, hugtakið hæfni og þrepakenningu Benjamins Bloom. Að lokum er 

Tímakistan eftir Andra Snæ Magnason greind með grunnþætti menntunar og nemendur á 

unglingastigi grunnskóla í huga. Allir grunnþættir menntunar eiga að endurspeglast í 

skólastarfi og mikilsvert er að varpa ljósi á hlutverk kennara þegar viðfangsefni er valið í 

bókmenntakennslu. Hér er eitt bókmenntaverk til skoðunar og ritgerðin varpar ljósi á gildi 

þess að skoða og nýta í kennslu nýlegar bækur sem höfða til tíðaranda samtímans. Gengið 

var út frá rannsóknarspurningunni: Hvernig getur vönduð bókmenntakennsla snúist um 

grunnþætti aðalnámskrár? Niðurstöður voru að val á viðfangsefni skiptir miklu máli þegar 

nálgast skal grunnþætti menntunar í bókmenntaverki. Auk þess hafa sveigjanlegir og vel 

ígrundaðir kennsluhættir, sem samræmast gildum grunnþáttanna, mikil áhrif. Í ritgerðinni 

halda höfundar sig við Tímakistuna sem dæmi og sýna fram á margvíslega möguleika til 

þess að nálgast þá bók. Það blasir við að fjölmargar nýjar bækur mætti taka svipuðum 

tökum og tengja við grunnþætti menntunar. 
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Formáli 

Í námi okkar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands höfum við áttað okkur á mikilvægi og 

hagnýtu gildi bókmennta þegar nálgast skal almennan þroska nemenda. Bókmenntir veita 

tækifæri til að ræða eigið líf á opinskáan hátt með hliðsjón af persónum og söguþræði. 

Nemendur geta íhugað persónuleg viðhorf sín og samfélagsleg gildi í ljósi umfjöllunarefna 

bókmenntanna án þess að setja sjálfa sig í brennidepil. Við teljum að slík tækifæri 

samræmist þeim gildum sem gengið er út frá í aðalnámskrá grunnskóla. Það var verðugt 

verkefni að finna nýlega bók sem varpar ljósi á grunnþætti menntunar og finna þar fleti 

sem við og aðrir kennarar gætum nýtt í samstarfi við nemendur.  

Við viljum koma einlægum þökkum okkar til þeirra sem hafa stutt okkur og styrkt í 

gegnum vinnu þessarar ritgerðar. Þar má nefna leiðbeinanda okkar, Kristján Jóhann 

Jónsson, sem opnaði augu okkar fyrir gildi bókmennta í gegnum kennslu sína og leiðsögn. 

Fjölskylda okkar og makar fá hugheilar þakkir fyrir stuðning, ábendingar og 

umburðarlyndi. Þakkir fá einnig vinir, kunningjar og velgjörðamenn sem lásu yfir 

ritgerðina eða studdu okkur í ferlinu á einn eða annan hátt. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Aðalnámskrá grunnskóla hefur löngum verið leiðarvísir og haldreipi íslenskra kennara. Í 

nýrri aðalnámskrá (2013) eru „grunnþættir menntunar” fyrirferðarmiklir og þeir eru í raun 

nýttir til að kortleggja almenna menntun. Þeim er ætlað að vera leiðarljós kennara í 

menntun íslenskra barna sem og í öllu skólastarfi. Um sex áhugaverða þætti er að ræða 

sem forvitnilegt er að skoða út frá bókmenntakennslu á unglingastigi. Í ljósi þess að æsku 

landsins virðist hafa skrikað fótur á vettvangi bóklesturs og læsis fannst okkur verðugt 

verkefni að skoða gildi bókmennta með almennan þroska nemenda í huga.  

Í þessari ritgerð er litið til sögu barnabókmennta á Íslandi, hugað að straumum  og 

stefnum og vöngum velt yfir efnisvali höfunda. Við ræðum lesskilning hjá ungmennum við 

lok grunnskóla og skoðum hvað hugtakið læsi getur verið teygjanlegt og haft mörg andlit. 

Þá verður fjallað um flokkun og marklýsingar í samhengi við þrepakenningu kennslu- og 

uppeldisfræðingsins Benjamins S. Bloom og félaga og tengsl hennar við læsi, markmið 

aðalnámskrár og hugtakið hæfni sem þar er til umfjöllunar. 

Með tilkomu grunnþáttanna í aðalnámskrá þarf að taka tillit til þeirra við val á 

námsefni en það er vandasamt verk og getur líklega valdið mörgum skólastjórnendum og 

íslenskukennurum höfuðverk. Það sem ber hæst í þessari ritgerð er umfjöllun og greining 

bókmenntaverks sem væri hugsanlega heppilegt að nýta til kennslu fyrir efri bekki 

grunnskóla. Sem verðandi grunnskólakennarar vildum við fjalla um nýlegt efni sem ekki 

hefur verið skrifað um áður með nám og kennslu í huga. Fyrir valinu varð Tímakistan eftir 

Andra Snæ Magnason (2013) en sú bók er hentug til að nálgast grunnþætti menntunar og 

vekja áhuga lesenda. Rannsóknarspurningin er: Hvernig getur vönduð bókmenntakennsla 

snúist um grunnþætti aðalnámskrár?  

Tilgangur ritgerðarinnar var í senn persónulegur og samfélagslegur en við vildum 

þjálfa okkur í að hugsa um möguleika nýútgefins námsefnis og nýrra bókmennta og 

vonum jafnframt að sú vinna kveiki hugmyndir hjá starfandi kennurum og öðrum 

kennaranemum sem velta fyrir sér vali á bókmenntaefni. Við gerum okkur grein fyrir að 

umfjöllunin er engan veginn tæmandi enda um auðugan garð að gresja. Við vonum þó að 

hún gefi góða sýn yfir meginþræði bókarinnar út frá allmörgum sjónarhornum og gefi 

lesendum tækifæri á að skapa sinn eigin skilning og þróa aðferðir. 
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2 Grunnþættir menntunar 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla eru grunnþættir menntunar kynntir til leiks en 

þeir eru læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, heilbrigði og velferð og sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 13-24). Skilgreiningar þeirra kortleggja og draga fram 

meginsvið og atriði almennrar menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 13-14) en 

markmið hennar er að „efla sjálfsskilning einstaklingsins og hæfni hans til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 23). Almenn menntun 

vísar bæði til persónulegra og samfélagslegra þátta og miða grunnþættir því að báðum 

sviðum. Til þess að verða fullgildur samfélagsþegn þarf nemandi því að fá tækifæri til að 

þroskast bæði sem einstaklingur á eigin forsendum og sem þátttakandi í samfélagi sem 

bundið er vissum viðmiðum, gildum og menningu. Höfundar aðalnámskrár benda á kosti 

flokkunar á almennri menntun en leggja í senn áherslu á að grunnþættirnir tengist 

innbyrðis og séu samofnir öllu því sem fer fram innan skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 15). Hér verður sagt stuttlega frá meginatriðum grunnþáttanna og gerð grein 

fyrir því hvernig þeir snerta á undirbúningi kennara og skipulagi náms og kennslu.  

Til þess að geta orðið virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi þurfa nemendur að vera 

læsir á texta, skilja talað mál og jafnframt vera meðvitaðir um miðil, tilefni og markmið 

sendanda. Þeir þurfa að geta skapað eigin merkingu, tekið sjálfstæða afstöðu til efnisins 

og miðlað því til annarra. Lýðræði byggir á gagnrýninni afstöðu, virkni, upplýsingu og 

skilningi og því er ekki að undra að lýðræði og mannréttindi og læsi séu tveir af 

grunnþáttum menntunar. Til þess að geta mótað samfélagið með siðferðileg gildi að 

leiðarljósi þarf augljóslega að geta tekið við, túlkað og miðlað til annarra af virðingu og 

vinsemd. 

Grunnþátturinn jafnrétti snýr að jöfnum tækifærum allra til að „þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, 

víðsýni og jafnréttis“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19-20). Nemendur þurfa því að 

geta skoðað eigin forsendur og annarra með greinandi og gagnrýnu hugarfari og tekið 

ábyrga afstöðu til félagslegra aðstæðna og málefna. 

Sjálfbærni miðar að öllu ofangreindu en í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 17) 

kemur fram að grunnþátturinn miðar „að samspili umhverfis, félagslegra þátta og 

efnahags í þróun samfélags“. Hann er þó sjálfstæður að því leyti að hann felur í sér þá 

hugsun að jarðarbúar verða að finna jafnvægi á milli þarfa sinna og náttúru, efnahags og 

nýtingar auðlinda og skiptingar gæða.  



12 

Í heilbrigði og velferð er sjónum beint að líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan 

nemenda. Megináherslur þessa grunnþáttar eru því „jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 

hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin 

tilfinningum og annarra“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 21). Í þessu felst meðal 

annars að þroska samskiptafærni nemenda, veita þeim tækifæri til að annast eigið 

heilbrigði og annarra á upplýstan og meðvitaðan hátt, efla þá í ákvörðunum, markmiða-

setningu og uppbyggingu sjálfsmyndar. 

Í þætti sköpunar felst að nemendur tengi ný viðfangsefni við reynslu sína og þekkingu, 

velti fyrir sér möguleikum, nýti gagnrýna hugsun, innsæi, ímyndunarafl og leikgleði til að 

sjá fyrir um hið óorðna og hafi hugrekki til að prófa sig áfram, framkvæma eitthvað nýtt 

og miðla því til annarra. Sköpun er tengd framförum og hreyfingu og því er hún 

einstaklingsbundin. Innan grunnþáttarins skiptir ferli ekki síður máli en afurð þar sem 

nemendur sýna viðleitni til aukins þroska. Sköpun verður þó ávallt að hafa hagnýtt og 

siðferðilegt gildi, bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið.  

Börn og unglingar standa frammi fyrir áskorunum á hverjum degi sem móta þekkingu 

og reynslu þeirra til frambúðar. Oft hefur verið rætt um unglingsárin sem mótunarár enda 

eru þau sá tími þegar flest ungmenni gera félagslegar, andlegar og persónulegar tilraunir 

sem móta viðhorf þeirra, gildi og sjálfsmynd. Innan skóla felast margvísleg tækfæri til að 

byggja á þessari tilhneigingu til að leita og beina henni á jákvæðar brautir þar sem 

gagnrýnin hugsun er í brennidepli. Grunnþættir menntunar eru hagnýt verkfæri kennara 

þar sem þeir einfalda skilgreiningar á almennri menntun og gefa starfsfólki haldbær 

viðmið.  

Eins og gefur að skilja er ómögulegt að nálgast grunnþætti menntunar með 

námskránni einni saman. Mikilvægt er að allir sem innan skólans starfa skoði starfs- og 

kennsluhætti sína, séu meðvitaðir um tíðaranda samfélagsins, eigið umhverfi og félagslegt 

samspil innan þess. Við val á viðfangsefni þarf að taka bæði mið af námsviðmiðum hverrar 

greinar sem og almennri menntun og þroska. Því þarf kennari að huga vel að því efni sem 

hann velur til kennslu og koma auga á athyglisverða þætti og þræði sem líklegir eru til að 

hreyfa við nemendum. Til þess að ná því fram þarf að þekkja vel til strauma og stefna 

fortíðar og samtíðar með tilliti til ungmenna, vera með puttana á púlsinum þegar kemur 

að reynsluheimi nemendahópsins og álykta jafnvel um gildi efnisins fyrir framtíðarborgara 

landsins. 



13 

3 Gildi barnabókmennta  

Bókmenntir geta markað spor í vitund nemenda. Þær spegla veruleika lesandans, geta 

vakið upp nýjar hugmyndir og tilfinningar eða hreyft við gleymdri reynslu. Til að velja 

hentugt efni fyrir nemendur er gagnlegt að skoða boðskap barnabókmennta í samhengi 

við samfélag, menningu og tilgang. Í þessum kafla verður því farið yfir sögu barnabóka á 

Íslandi, helstu strauma og stefnur og hvernig þær tengjast gildum samfélagsins.  

3.1 Upphaf barnabóka á Íslandi 

Saga barnabókmennta er ekki löng á Íslandi því allt fram undir miðja 20. öldina voru 

gefnar út mjög fáar barnabækur í landinu. Frakkar og Englendingar urðu fyrstir þjóða á 

Vesturlöndum til þess að gefa út dæmisögur ætlaðar börnum á 17. öld. Frakkarnir gáfu 

jafnframt út ævintýri ætluð börnum árið 1697 (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 19). Talið 

er að fyrsta bókin sem var skrifuð sérstaklega fyrir börn á Íslandi sé Barnaljóð eftir séra 

Vigfús Jónsson en hún kom út árið 1780. Kvæðin í bókinni orti hann til dóttur sinnar árið 

1739 og eru þau mjög uppeldismiðuð, ókynbundin og full af heilræðum. Ljóðunum var 

ætlað að leiðbeina henni um það hvernig hún gæti orðið siðprúð, skynsöm og heiðarleg 

stúlka (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 39). Í bókinni ríkir fornfáleg uppeldisstefna þar 

sem faðirinn leggur dóttur sinni lífsreglurnar af mildi og visku. Hann nýtir þó engin dæmi 

um hvernig fer fyrir þeim sem breyta öðruvísi en hann leggur til (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981, bls. 40).  

Bók Vigfúsar var á undan samtíma sínum því þegar hún kom út hlustuðu börn og 

fullorðnir á þjóðsögur eða rímur í baðstofum sveitabýla (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005, bls. 

11). Það hefur vafalaust skemmt sumum en ekki öllum. Fram að þessum tíma var ekki til 

neitt sem hét barnasögur eða barnabækur á Íslandi. Sögur í munnlegri geymd voru 

aðallega riddara- og tröllasögur og kallaði Hannes Finnson, aðstoðarbiskup árin 1777-1785 

og síðar sjálfstæður biskup Íslands árin 1785-1796 (Jón Helgason, 1936, bls. 109 og 153), 

þetta efni: ,,siðgæðisins ólyfjan og bráðasta eitur” (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005, bls. 11). 

Hannesi fannst þessar sögur einkennast af ótrúlegum athöfnum sögupersóna og 

innihaldið sómalítið, honum þótti þær ótrúverðugar og fullar af ósiðsamlegum ævintýrum 

og ekki til þess fallnar að stuðla að velferð barna (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005, bls. 11). 

Þegar næsta barnabók kom út á Íslandi árið 1795, heilum 56 árum eftir að Vigfús yrkir 

Barnaljóð, kveður við annan tón. Nú skyldi fræða og upplýsa börnin, ekki bara með góðu 

heldur líka illu ef þörf krefði, og var það ólíkt nálgun Vigfúsar. Bókin heitir Sumargjöf 



14 

handa börnum og var þýdd úr dönsku en upphaflega skrifuð á þýsku (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 40). Þessi bók er uppeldismiðuð og í henni er fjöldi smásagna 

sem segja börnum hvað þau megi ekki gera og þau eru hrædd með fullyrðingum um að 

þeirra bíði hræðileg örlög ef þau fari ekki eftir boðskap bókarinnar. Þau máttu til dæmis 

ekki skrökva, hrekkja eða heimta, þau máttu ekki vera ráðrík, matvönd, fælin eða 

vanþakklát. Þá var varað við ýmsum barnaleikjum, til dæmis hlaupum, því þá kæmi 

hræðileg ólga í blóðið á manni og ekki mátti fara í blindingsleik því það sem af honum 

hlytist væri að höfuðið myndi klofna og heilinn slettist allt um kring (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981, bls. 41). Þessar aðvaranir í bókinni við barnaleikjum og hlaupum myndu teljast, 

vægast sagt, undarlegar nú á dögum. Þær samræmast engan veginn þeim áherslum sem 

finna má í grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá grunnskóla sem hvetur, meðal annars, 

til hreyfingar og samvinnu nemenda. Að auki er þar lögð áhersla á gagnsæi. Hinir 

fullorðnu þurfa að vera fyrirmynd þeirra gilda sem þeir vilja kenna ungmönnum. Í því felst 

að hugsa á gagnrýninn og greinandi hátt um afleiðingar gjörða - án hræðsluáróðurs og 

sleggjudóma.  

Sumargjöf handa börnum og þær bækur sem fylgdu í kjölfar hennar hér á landi komu 

út fyrir tilstuðlan svokallaðra upplýsingarmanna. Upplýsingarmenn voru íslenskir mennta- 

og mektarmenn sem kynnst höfðu upplýsingarstefnunni í útlöndum og þeim aðferðum 

sem þar var beitt við að fræða börnin (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 40). Þegar rætt er 

um upplýsinguna er venjulega átt við hugmyndastefnu sem á rætur sínar að rekja til 

Frakklands á 18. öldinni. Upplýsingin, einnig kölluð uppfræðingin og fræðslustefnan hér á 

landi, var umfangsmikil og margslungin og tók meðal annars til mannréttinda, 

kvenréttinda, frjáls markaðar, heilbrigðismála, uppeldis barna og menntunar (Sigríður K. 

Þorgrímsdóttir, 2000, bls. 7-8). Íslenskir upplýsingarmenn lögðu mikla áherslu á fræðslu 

og uppeldi líkt og skoðanabræður þeirra erlendis en upplýsingunni var ætlað að uppræta 

hjátrú, fordóma og vanþekkkingu og var lögð áhersla á að bæta lestrarkunnáttu og fræða 

með aðstoð prentaðs efnis (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2000, bls. 21). 

Um miðja 18. öld börðust upplýsingarmenn í V-Evrópu fyrir prentfrelsi, komu á 

laggirnar prentsmiðjum og fleiri bækur voru prentaðar en áður (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981, bls. 20). Barnabækur voru þar engin undantekning og fjölgaði þeim nú ört. 

Bækurnar voru fyrst og fremst leiðbeiningarbækur og var hlutverk þeirra að vísa börnum 

,,réttu” leiðina í lífinu sem fólst í því að fræða og siða börnin, uppræta hjátrú, stefna hátt í 

lífinu og efla vitund þeirra um eigið ágæti (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 20). 
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3.2 Straumar og stefnur 19. aldar 

Þrátt fyrir þá miklu framþróun sem átti sér stað í Evrópu bendir margt til þess að á Íslandi 

hafi skortur á lesefni verið mikill bæði vegna lítils framboðs bóka og peningaskorts fram 

eftir 19. öldinni (Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson, 2003, bls. 201). Einungis fáar 

frumsamdar íslenskar barnabækur urðu til á þeim tíma en áhrifa upplýsingarinnar gætti 

þó mjög lengi í íslenskum barnabókmenntum. Flestar útgefnar barnabækur voru þýddar, 

yfirleitt var ekki getið um höfunda þeirra og lítil virðing borin fyrir eignarrétti þeirra á 

verkum sínum því krafa um höfundarrétt þekktist ekki á þessum tíma. Menn gerðu sér 

mat úr sögum annarra með því að stæla þær, stytta eða lengja og settu svo sín nöfn 

framan á bækurnar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 44). 

Þessum nýju bókum var ætlað að berjast á móti gömlum sögum um riddara og tröll. 

Almenningur var hrifinn af þeim. Nýju sögurnar voru oftar en ekki þýðingar úr erlendum 

ritum og voru gagnrýndar fyrir að vera siðavandar og leiðinlegar. Sögur Jónasar 

Hallgrímssonar, Leggur og skel og Fífill og hunangsfluga eru þó undantekning en þær eru 

stælingar á sögum danska rithöfundarins H. C. Andersen (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005, bls. 

11). Ævintýrum Jónasar var ekki ætlað að fræða á sama hátt og bækur upplýsingarinnar. 

Þau bera merki rómantísku stefnunnar ein íslenskra barnasagna frá þessum tíma og finna 

má hressilega kímni í flestum verkum Jónasar. Rómantíska stefnan tók við af 

upplýsingunni og er talin hefjast í íslenskum bókmenntum með tímaritinu Fjölni en Jónas 

var einmitt einn ritstjóra þess tímarits. 

Yfirbragð og boðskapur í sögum Jónasar er allt annar en fyrirfinnst í verkum sem 

samin eru undir áhrifum upplýsingarinnar og hjá Jónasi fer lítið fyrir fræðslunni sem ber 

uppi þá stefnu. Um rómantísku stefnuna má segja margt en hún verður þó ekki rædd 

frekar hér, til þess er hún of margbrotin og mismunandi eftir löndum og höfundum 

(Kristján Jóhann Jónsson, 2014, bls. 103-104). Engu að síður má nefna helstu einkenni 

þeirra rómantísku bókmennta sem fyrst bárust til Íslands: ,,áhuga á nýjungum og 

hversdagslífi, hinu yfirnáttúrulega og dulúðinni, náttúrudýrkun og sögu og sagnahetjum” 

(Kristján Jóhann Jónsson, 2014, bls. 18-19). Það má segja að hinn danski H. C. Andersen, 

sem kominn var af fátæku fólki í Óðinsvéum, hafi verið fyrirmynd Jónasar því hann var af 

mörgum talinn vera brautryðjandi í frumsömdum og listrænum ævintýrum. Ævintýri hans 

vöktu athygli um heim allan og í þeim eru flest, ef ekki öll, einkenni þeirrar rómantísku 

stefnu sem barst til Íslands (Kristján Jóhann Jónsson, 2005, bls. 6-8). 

Ef litið er til framannefndra einkenna rómantísku stefnunar má finna fjölmargt sem 

rímar við grunnþætti menntunar. Frumkvöðullinn H. C. Andersen bryddar upp á nýjungum 

í ævintýrum sínum, notar náttúruna, skapar dulúð fyrir lesandann og vekur þannig forvitni 
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hans. Þessi stefnubreyting í lestrarefni verður til þess að lesandi verður að nýta þekkingu 

sína til að tengja við hið nýja og er það mjög í anda grunnþáttarins sköpun. 

Raunsæisstefna réð að mestu leyti ríkjum í íslenskri bókmenntasögu síðustu áratugi 

19. aldar en sú stefna fann sér ekki farveg í barnabókmenntum nema að litlu leyti. Það 

efni sem íslenskir höfundar buðu börnum þessa lands á þeim tíma var flest allt í anda 

hinnar langlífu upplýsingarstefnu með öllum þeim gildum, boðum og bönnum sem henni 

fylgdu, með einni afgerandi undantekningu þó, Jónasi Hallgrímssyni (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981, bls. 62).  

3.3 Um og eftir heimstyrjöldina síðari 

Á árunum 1925-1940 urðu miklar breytingar á viðhorfum til barna á Íslandi. Kenningar 

Jean Piaget um vitsmunaþroska barna vöktu mikla athygli og höfðu stórfelld áhrif á 

fræðslumál og skólastarf í landinu (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 220). Piaget taldi að 

vitsmunir barna þroskuðust í stigbundnum þrepum þar sem rökrænar aðgerðir og reynsla 

skiptu höfuðmáli í því hvernig börn sjá og skilja raunheiminn (Lightfoot, M. Cole og S. R. 

Cole, 2009, bls. 21). Hann taldi að þroski væri háður bæði aldri og örvun. Námsfærni færi 

til dæmis eftir því hvernig börnum gengi að tengja nýjar upplýsingar við gamlar og því 

skipti fyrri reynsla þeirra miklu máli. Hugrænar aðgerðir væru þó háðar og takmarkaðar 

aldri. Þannig þyrfti barn á aldrinum sex til 12 ára að vinna með hlutbundið efni eða eigin 

reynslu á meðan unglingurinn gæti ímyndað sér aðstæður og því unnið með óhlutbundið 

efni (Lightfoot ofl., 2009, bls. 22-23, 397 og 524).  

Viðhorfsbreytingar til barna og unglinga birtust meðal annars í því að ungmenni voru 

ekki lengur talin smækkuð mynd af fullorðnum og því þurfti að nálgast þau út frá þeirra 

eigin forsendum og þroska. Þessar áherslur kölluðu á sérstakar bækur fyrir börn. Árin 

1935-1960 hafa verið kölluð „gullöld íslenskra barnabóka“ þar sem óvenju margir 

höfundar skrifuðu vandaðar barnabækur (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982, bls. 192-195). 

Bækurnar fjölluðu oft um stöðu barns eða unglings í heimi fullorðinna og tóku mið af 

stéttarstöðu og tilfinningalífi söguhetjunnar. Vinsælar bækur eftirstríðsáranna voru til að 

mynda Hjaltabækurnar eftir Stefán Jónsson og Dórubækur Ragnheiðar Jónsdóttur (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010, bls. 133-134) en bókaflokkarnir eiga það sameiginlegt að fjalla um 

þörf barna fyrir ást, öryggi og virðingu, hvað sem stéttarstöðu líður. 

Á eftirstríðsárunum fór þýddum barna- og unglingabókum fjölgandi og þeim var tekið 

fegins hendi eins og öðrum neysluvörum frá hinum stóra heimi. Ungmenni tættu í sig 

hverja bókina á eftir annarri en þær vinsælustu voru Ævintýrabækur og Fimm-bækur Enid 

Blyton (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 135). Í gegnum sögurnar kynntust ungmenni 
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nýjum viðmiðum og gildum þar sem velt var upp spurningum um staðlaðar kynímyndir og 

valdahlutföll á milli barna og fullorðinna (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 135). 

Þær þjóðfélagslegu breytingar sem hersetan hafði í för með sér hafa eflaust rutt 

veginn fyrir slíkar bókmenntir. Bilið hafði aukist á milli fullorðinna og unglinga sem höfðu 

fram að þessu unnið hlið við hlið við sveitastörf. Þéttbýlisstaðir stækkuðu og ungmenni 

hópuðu sig saman og brutu jafnan reglur hinna fullorðnu sem stóðu ráðþrota gagnvart 

vandanum (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 136). Þessar mótbárur ungmennanna 

endurspegla þá jafnréttishugsun sem var um það bil að skjóta rótum í vaxandi 

iðnaðarsamfélagi og hina miklu hugarfarsbreytingu sem hafði orðið hjá yngri 

kynslóðunum um og eftir hernám. Íslenskt samfélag var tilbúið í annars konar bókmenntir 

og framboðið fylgdi eftirspurninni. 

Íslenskir höfundar létu sitt ekki eftir liggja og á sjötta áratug tuttugustu aldar jókst 

útgáfa ýmissa afþreyingarbóka fyrir börn sem margar hverjar líktust þeim erlendu að 

efnistökum og uppbyggingu. Flækja frásagnanna hófst við einhverjar breytingar á hinu 

daglega lífi. Ólíkt fullorðnum persónum unnu aðalsöguhetjurnar, börn eða unglingar, að 

lausninni með eigin hyggjuviti eða með hjálp vina sinna (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 

135-136). Þegar hér er komið sögu er ljóst að bókum var ekki ætlað sama hlutverk og 

áður; að leiðbeina og fræða börn um æskilega hegðun og siðferðilegt hugarfar fullorðnum 

til hagsbóta. Ungmenni voru hetjur sem vissu og gátu meira en hinir fullorðnu og slíkur 

viðsnúningur hefur án efa fallið í góðan jarðveg hjá ungum lesendum.  

Dagný Kristjánsdóttir (2010, bls. 167) kemst vel að orði í Öldinni öfgafullu þegar hún 

lýsir hugarfari ungmenna sjöunda áratugarins en þar segir hún: 

Uppreisn unga fólksins á Íslandi á sjöunda áratugnum beindist gegn 

foreldrunum sem virtust ekki hugsa um annað en peninga, íbúðar- og 

húsgagnakaup og bíla. Unga fólkið vildi móta sína eigin lífsstefnu og lífsstíl og 

neitaði að breytast í litla karla og kerlingar við fermingu.  

Ljóst er að íslenskar samfélagsbreytingar á tuttugustu öld höfðu gríðarleg áhrif á 

viðhorf ungmenna til frelsis, jafnréttis og sjálfstæðis. Frá útlöndum bárust nýjar 

hugmyndir um jafnari stöðu kynjanna og íslenskar konur létu sitt ekki eftir liggja og 

stofnuðu Rauðsokkahreyfinguna árið 1970 sem barðist fyrir auknum rétti kvenna til 

atvinnu og sjálfstæðis sem birtist meðal annars í kröfum um stofnun barnaheimila, 

lögleiðingu fóstureyðinga og pólitíska þátttöku (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 167-168). 

Hreyfingin deildi á þá mynd sem dregin var upp af minnihlutahópum í bókmenntum og 
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athygli var vakin á mögulegu hlutverki bókmennta fyrir fólkið í landinu (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010, bls. 168). 

Þessar róttæku hugmyndir skiluðu sér inn í barnabækur á enn markvissari hátt en 

áður. Í stað þess að skrifa um börn sem væru algjörlega háð foreldrum sínum með tilliti til 

frelsis og uppeldis sköpuðu barnabókahöfundar söguhetjur sem höfðu kjark og þor til að 

standa upp í hárinu á hinum fullorðnu, brjóta reglur og fara óhefðbundnar leiðir. Sögur 

Guðrúnar Helgadóttur um tvíburana Jón Odd og Jón Bjarna og prakkarastrik þeirra eru 

góð dæmi um þetta en bækurnar urðu feikivinsælar á áttunda og níunda áratugnum og 

eru einna mest lesnu barnabækur Íslandssögunnar (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 181). 

Unglingasögur fjölluðu einnig margar hverjar um persónur sem tóku málin í sínar hendur 

og urðu sjálfbjarga (sjá nánar Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 184) en hið markverðasta 

við tímabilið er að höfundar gáfu út efni sem eingöngu var ætlað ungmennum og var á 

jaðri þess að vera innan viðmiða og gilda samfélagsins.  

Breytt fjölskyldumynstur hafði veigamestu áhrifin á barnabókmenntir tíunda 

áratugarins. Hjónaskilnuðum fjölgaði og hin hefðbundna kjarnafjölskylda, sem hafði verið 

allsráðandi, var á undanhaldi. Börn bjuggu því við margs konar aðstæður og höfðu oft 

fleiri en eina kynfyrirmynd með tilkomu fósturforeldra (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 

219-220). Í stað þess að fjalla um átök innan fjölskyldunnar snerust bækur oft um átök 

vegna þeirrar upplausnar sem fjölskyldan hafði gengið í gegnum. Höfundar beindu sjónum 

æ oftar að sálfræðilegum þáttum í bókum sínum og skrifuðu dramatískari frásagnir en 

áður (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 220).  

Nýjungar tíunda áratugarins birtust einnig í frásagnarforminu. Fantasíum fjölgaði og 

barnabókahöfundar léku sér að því að tvinna þær á raunsæilegan hátt við ýmis 

þjóðsagnaminni, atvik úr Íslandssögunni og samtímanum (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 

222-223). Kristín Steinsdóttir sameinaði til dæmis alla þessa þætti í bók sinni Vestur í 

bláinn sem kom út árið 1997 (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 222). Þar tekst söguhetjan, 

hin 13 ára Þóra, á við daglegt líf og flókið fjölskyldumynstur sem veldur henni töluverðu 

hugarangri og kallast á við veruleika barna og unglinga á þessum tíma. Hún er jafnframt 

skyggn og mætir yfirnáttúrulegum öflum sem minna á þjóðsögur og þjóðtrú en sú gáfa 

hennar verður upphafið að ferðalagi hennar til Kanada sem gefur lesanda ýmsar 

upplýsingar um sögu, hagi og afdrif íslenskra vesturfara um aldamótin 1900.  

Á þessum tíma jókst smám saman virðing barnabóka sem skilaði sér í vönduðum 

bókmenntum sem höfða í senn til barna og fullorðinna. Tvíþættu ávarpi var beitt í 

auknum mæli en í því felst að talað er í senn til barnsins og hins fullorðna í einni og sömu 

sögunni og því gat bókin vaxið með barninu, þroska þess og skilningi (Dagný 
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Kristjánsdóttir, 2010, bls. 224). Þessi sömu stílbrögð eru nú orðið mikið nýtt í kvikmyndum 

og teiknimyndum sem gerir það að verkum að markhópurinn stækkar og fleiri geta notið 

þess efnis sem boðið er upp á. Tímakistan eftir Andra Snæ Magnason (2013), sem hér er 

til umfjöllunar, er gott dæmi um bók sem vex með barninu en þar talar Andri Snær til 

lesenda á öllum aldri og gefur hverjum og einum tækifæri á fjölþættum boðskap eftir 

áhugasviði, þroska, þekkingu, reynslu og skilningi. 





21 

4 Bóklestur og læsi 

Úrval barnabóka hefur aldrei verið meira en núna en samkeppnin um frístundir barna er 

hörð. Freistingarnar eru víða og teygja þær anga sína í tíma barna sem á annað borð lesa 

og því er það nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr að bjóða börnum upp á góðar bækur. Til 

að skilja aðstæður ungmenna sem taka sér bók í hönd er vert að huga að skilgreiningu 

læsis, undirþáttum lesskilnings og stöðu íslenskra unglinga í dag. Þessi kafli er því helgaður 

hinu flókna lestrarferli; takmörkunum og tækifærum. 

4.1 Litróf læsishugtaksins 

Þegar barn kann alla stafi stafrófsins og hefur öðlast færni í umskráningu þeirra, veit 

barnið jafnframt að sé stöfum raðað rétt saman mynda þeir merkingarbær orð. Sé sama 

barn spurt hvort það sé orðið læst er líklegt að barnið svari þeirri spurningu játandi þar 

sem það er búið að ná færni í ofangreindum þáttum. Hugtakið læsi hefur hinsvegar fengið 

töluvert víðtækari merkingu en þá sem unga barnið gerir sér grein fyrir og því meira sem 

rýnt er í hugtakið þeim mun líklegra er að maður hallist að þeirri skoðun að um 

stökkbreytt hugtak sé að ræða. 

Þegar við lærum fyrst um orðið læsi, og fyrir hvað það stendur, má líkja vitneskju 

okkar um hugtakið við þekkingu okkar á ísjökum fyrstu ár ævi okkar. Við sjáum aðeins 

lítinn hluta þeirra á yfirborðinu og gerum okkur engan veginn grein fyrir umfangi þeirra. Á 

sama hátt skiljum við aðeins lítinn hluta af læsishugtakinu framan af en svo þenst þekking 

okkar út eftir því sem við eldumst og því dýpra sem við köfum. Þá verður seint sagt að 

hugtakið sé áberandi og ruglingslegt við fyrstu kynni eða kalli á margslungnar útskýringar 

því það lætur ekki mikið yfir sér og ber ekki með sér að geta valdið misskilningi við fyrstu 

skoðun. Það má því segja að hver sá sem ekki hefur kynnt sér hugtakið ítarlega myndi 

líklega telja það merkja einmitt það sem barnið telur það snúast um. 

Lengi vel var læsi bundið þeirri skilgreiningu að hver sá sem skildi ritaðan texta og 

gæti fært hugsanir sínar í letur væri læs og skólar hafa löngum notað þennan mælikvarða 

til þess að ákvarða hver sé læs og hver ekki. Það þykir því ekkert tiltökumál, samkvæmt 

þessari skilgreiningu, að mæla lestrargetu einstaklinga og segja til um hvort einstaklingur 

sé ólæs eða fluglæs, eða hvar á læsismælistikunni hann sé staðsettur (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 18). 

Læsi er nú til dags ekki talið svo einfalt fyrirbæri og í nýrri menntastefnu menntamála-

ráðuneytisins, sem finna má í aðalnámskrá grunnskóla, er hugtakinu læsi, líkt og áður 
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hefur komið fram, ætlað stórt hlutverk sem einn af sex grunnþáttum menntunar. 

Þættirnir eru settir fram með þá hugmynd að leiðarljósi að lýðræði geti ekki orðið virkt án 

læsis á margvísleg táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 17). Það blasir við að hugtakið læsi hefur víða smeygt sér inn og leikur stærra og 

viðameira hlutverk en það gerði fyrr á tímum. 

Læsishugtakið hefur þanist út innan veggja menntastofnana og það er margt sem 

veldur. Í skólunum er tæknin einn af áhrifaþáttunum því þeir hafa tekið í þjónustu sína 

tölvur til þess að halda velli í örri tækniframþróun og eru þær notaðar þar til ýmissa hluta. 

Nú nægir ekki lengur að kunna að draga til stafs, heldur þurfa nemendur einnig að kunna 

að skrifa á tölvu. En tölvur bjóða ekki bara upp á öflug ritvinnsluforrit því þær má einnig 

nýta til fjölþættrar merkingarsköpunar, til dæmis á myndmáli. Nemendur geta nú nýtt 

veraldarvefinn í upplýsingaöflun og námi og geta ákveðið í sameiningu hvernig þeir afla 

efnis og vinna úr því. Þeir geta til dæmist miðlað því í stuttmynd, í bæklingi, útvarpsþætti 

eða á vef (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19). Nemendur verða því án nokkurs vafa 

að hafa góða hugmynd um hvernig stafræn tækni virkar, gera sér grein fyrir notagildi 

ýmissa miðla, hafa á valdi sínu nokkurn orðaforða um gagnavinnslu og geta notað tölvur 

sér til gagns til þess að geta talist tölvulæsir.  

Kjósi nemendur að vinna námsefni sitt með einhverjum þeim hætti sem hér að 

framan var upp talinn, auðvitað með samþykki og stundum með hvatningu frá kennara, 

verða þeir að vera ,,læsir” á fleira en skrifað letur. Í þessu sambandi má nefna orð sem 

urðu til fyrir ekki svo löngu síðan líkt og stafrænt læsi og miðlalæsi. Stafrænt læsi er heiti á 

kunnáttu nemenda við að nýta sér tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar. 

Miðlalæsi segir til um kunnáttu og færni sem nemendur öðlast við nám sem í þessu felst 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19). Nemendur þurfa þó einnig að gera sér grein fyrir 

áhrifum miðla á menningu og lýðræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19). Því er ljóst 

að læsi á miðla felur meira í sér en þekkingu og leikni heldur er samofið siðferðislegum og 

gagnrýnu hugarfari. Innan skóla kallast slíkt nám miðlamennt. 

Í dag bindur læsishugtakið trúss sitt ekki eingöngu við menntastofnanir heldur má 

rekast á það víða í þjóðfélaginu. Hugtakinu hefur í útrás sinni verið skeytt saman við 

fjölmörg orð sem samsett mynda hugtök sem er ætlað að segja til um þekkingu og/eða 

færni í einhverju. Þetta eru hugtök sem standa ein og sér fyrir upplýsingar sem áður fyrr 

þurftu heila efnisgrein/efnisgreinar til útskýringar. Tölvulæsi er eitt þeirra en tölvuþekking 

er ákaflega misjöfn meðal manna og með hraðri framþróun tölvunnar verður 

tölvuþekking æ flóknara fyrirbæri og enn flókið viðfangsefni þó að við köllum hana 

tölvulæsi. Fjölmiðlalæsi, fjármálalæsi, menningarlæsi, talnalæsi, samfélagslæsi og 



23 

upplýsingalæsi eru einnig dæmi um nokkuð ný hugtök sem ekki þekktust áður fyrr en eru 

orðin sjálfsögð í daglegu tali í samfélaginu, jafnt innan skóla sem utan. 

Hugtakið læsi virðist því vaxa með miklum hraða á öllum vígstöðvum en ef við beinum 

sjónum okkar fyrst og fremst að skólasamfélaginu, þá er að minnsta kosti umhugsunarvert 

hvort skilgreining okkar á hugtakinu sé á villugötum. Kristján Jóhann Jónsson, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, veltir vöngum yfir því í grein sinni: Skapandi lestur, 

skilningur og túlkun (2013), hversu gagnleg hugtök verða þegar þau fara að merkja margt í 

senn. Kristján segir að enska hugtakið ,,literacy” sé orðið að lykilhugtaki hér á landi, sem 

og í nágrannalöndum okkar, á kostnað upprunalegrar merkingar læsishugtaksins. Kristján 

og aðrir fræðimenn sem hann vitnar í í grein sinni telja að enska hugtakið sé svo víðtækt 

að menn viti varla fyrir hvað það stendur nákvæmlega. Kristján segir: ,,Menn virðast helst 

vilja kalla allt sem varðar þekkingu og skilning á heiminum þessu nafni  og eru þá að flytja 

inn hugtakið „Literacy”” (Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls. 13). Hann veltir því fyrir sér 

hvort heppilegt sé að nota merkingu hugtaksins hér á landi þar sem það merki ekki það 

sama og hugtakið læsi og þannig verði bæði hugtökin gagnslaus ef enginn veit með vissu 

hvað merkir hvað. Með „literacy”sé verið að flytja inn nýja hugsun og það sé afar truflandi 

að reynt sé að tjá hana með orðum sem fyrir hafa aðra merkingu í íslensku máli (Kristján 

Jóhann Jónsson, 2013, bls. 13). 

Það er óumdeilt að kenna þarf börnum að lesa og það er fyrsta skrefið í átt að frekara 

námi. Það er íhugunarvert hvort læsi megi ekki bara þýða það sem felst í orðinu sjálfu, að 

það snúist um lestur, og krefjist ekki frekari útskýringa. Kennarar og nemendur geta þá 

gengið að hugtakinu og merkingu þess sem vísri og komið er í veg fyrir allan misskilning 

um þýðingu og túlkun. Að kenna börnum að lesa er mjög mikilvægt viðfangsefni og 

nauðsynlegt er að sú kennsla beri sitt eigið heiti svo hægt sé að ræða um það án þess að 

misskilnings gæti (Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls. 13).   

Í aðalnámskrá grunnskóla má finna eftirfarandi skilgreiningu hvað felst í hugtakinu 

læsi: ,,Í traustu læsi felst m.a. sú hæfni að geta ráðið í letur, skilið og túlkað það sem texti 

hefur að geyma, lært af því og geta miðlað þekkingu sinni til viðmælanda eða lesanda” 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98). Ennfremur eru í aðalnámskrá grunnskóla 

tilgreind hæfniviðmið sem snúa að lestri og bókmenntum. Það er stefnt á að nemendur 

uppfylli við lok 10. bekkjar, meðal annars þau hæfniviðmið að nemandi geti lesið almenna 

texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað. Nemendur eiga að geta 

greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margskonar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102). 
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Þegar lesinn er texti sem gerir ekki miklar kröfur til lesanda, krefur þá ekki um afstöðu 

eða hreyfir lítið við tilfinningum þeirra þá er það texti sem gerir lítið annað en að æfa 

lesandann í því að raða stöfum saman svo úr verði orð, setningar og svo framvegis. Slíkur 

texti er í raun ágætur til þess að þjálfa og styrkja lestur ungra barna þegar litið er til 

einfaldrar skilgreiningar á læsi. Þegar börn eru komin lengra í námi sínu tekur við 

skipulögð bókmenntakennsla sem krefst víðtækari skilnings og þá er æskilegt að 

nemendur fái þjálfun í að túlka söguna sem lesin er, draga af henni lærdóm og auka 

þannig við sig þekkingu og geti svo að lokum miðlað þekkingu sinni áfram til annarra hvort 

sem er í mæltu máli eða með ritun. Takist það þá hefur sú hæfni sem stefnt er að og krafa 

gerð um í aðalnámskrá grunnskóla verið uppfyllt.  

Til að þau markmið náist þarf að vanda valið á þeim bókum sem nota á í 

bókmenntakennslu námsmanna en hafa ber í huga að skilningur á söguþræði bókar getur 

verið afar mismunandi og einstaklingsbundinn enda spila ýmsir þættir þar inn í líkt og 

reynsla og bakgrunnur nemenda. Engu að síður er nauðsynlegt að nemendur fái að kljást 

við mikilvæg og alvarleg mál sem hreyfa við hugsunum og tilfinningum þeirra. 

Bókmenntakennslu á að miða við þjálfun í túlkun texta og veruleika hans en þannig 

kennsla kallar á gagnrýna og skapandi vinnu nemenda. Takist vel til með vali á 

bókmenntum og kennslu úr þeim má segja að skólinn hafi líklega kennt nemendum nýja 

og gagnlega hluti sem nýtist þeim vel í lífinu (Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls. 14). 

Lestur bókmennta er mikilvægur þáttur þegar efla skal læsi nemenda en þegar túlkun 

og sköpun út frá texta er orðin svo stór og mikilvægur partur af kennslu ungmenna þá 

erum við hugsanlega stödd í völundarhúsi af flóknustu gerð. Við erum komin langt frá 

þeirri einföldu skilgreiningu á hugtakinu læsi sem snýr að því að umskrá bókstafi og raða 

þeim saman svo úr komi skiljanlegt orð, að skilgreiningu sem er svo víð að hún verður alls 

ekki útskýrð á einfaldan hátt. Það má því með sanni segja að í dag er hugtakið læsi eins og 

sleipur áll sem erfitt er að festa hönd á. 

4.2 Lesskilningur ungmenna við lok grunnskóla 

Í samantekt á matssviðum í hinni alþjóðlegu PISA könnun er lesskilningur skilgreindur á 

eftirfarandi hátt: ,,Geta einstaklings til að skilja, nota, íhuga og fást við ritaða texta til að 

ná markmiðum sínum, þroska þekkingu sína og hæfileika og taka þátt í samfélaginu” 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 15). PISA 

könnunin, sem framkvæmd var árið 2012, náði til allra OECD landanna og fjölmargra 

annarra landa og landsvæða, alls 65 talsins, og gefur því mjög góðan samanburð á stöðu 

okkar í þessum málaflokki. Staða Íslands er slæm ef horft er til meðaltals lesskilnings 

OECD landanna. Þar er Ísland með 483 stig eða 13 stigum lægra en meðaltal þessara landa 
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og ef hringurinn er þrengdur enn frekar og niðurstöðurnar eingöngu bornar saman við 

Norðurlandaþjóðirnar, má sjá að Ísland stendur sig verst allra fyrir utan það að vera á pari 

við Svíþjóð (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, bls. 21). 

Ísland er ekki bara illa statt í alþjóðlegum samanburði heldur hefur hallað verulega 

undan fæti hér á landi ef litið er til undanfarinna ára. OECD gerir ráð fyrir að færni 

nemenda í lesskilningi aukist um 45 stig fyrir hvert skólaár sem nemendur bæta við sig og 

ef bornar eru saman niðurstöður úr PISA, sem fengust úr mælingunum 2000 og 2012, má 

sjá að lesskilningi hefur hrakað allverulega og er alvarleiki málsins mikill. Ungmenni í 10. 

bekk árið 2000 mældust 25 stigum hærri en jafnaldrar þeirra gerðu árið 2012 og má því 

álykta að þeir nemendur sem tóku þátt í PISA árið 2000 hafi verið rétt rúmu hálfu skólaári 

á undan jafnöldrum sínum sem mældir voru 2012, í lesskilningi (Almar M. Halldórsson 

o.fl., 2013, bls. 21). 

4.3 Hornsteinar lesskilnings 

Umræða um slakan lesskilning íslenskra grunnskólanemenda hefur oft snúist um vaxandi 

framboð afþreyingarefnis, kvikmynda og tölvuleikja sem talið er valda því að dregið hefur 

úr bóklestri ungmenna utan skóla. Bókin stendur höllum fæti í samkeppni um athygli og 

tíma og börn og unglingar lesa minna en áður þrátt fyrir aukna viðleitni rithöfunda til að 

skrifa vandaðar bækur sem beinast að áhugasviði og þekkingarheimi ungra lesenda.  

Orðaforði gegnir veigamiklu hlutverki í lesskilningi og rannsóknir hafa sýnt að börn 

sem lesa mikið hafa fjölbreyttari orðaforða en jafnaldrar þeirra (Nippold, Duthie og 

Larsen, 2005, bls. 94). Mikill lestur er því sannarlega af hinu góða en því miður er ekki  

hægt að reikna með því að allir nemendur hafi áhuga á bóklestri og fyrir þeim eru 

bókstafirnir aðeins tákn á blaði sem þarf að lesa úr vegna þess að til þess er ætlast í 

námskránni. Slík umskráning orða hefur ekki úrslitaáhrif á lesskilning og því þarf meira að 

koma til heldur en að tæta upp hverja bókina á eftir annarri (Fisher og Frey, 2012, bls. 6).  

Undirstaða lesskilnings byggir á fjölmörgum þáttum en þar má nefna færni í 

umskráningu, orðaforða, skilningi á setningafræði, ályktunarhæfni og samþættingu 

upplýsinga, þekkingu á uppbyggingu mismunandi textategunda, færni í að fylgjast með og 

meta eigin skilning og fyrri þekkingu eða reynslu hvers og eins (Cain, 2010, bls. 204-205). 

Til þess að nemendur öðlist djúpan skilning og tileinki sér gagnlegar aðferðir við lestur 

texta þarf að gefa öllum þáttum gaum. Þættirnir vísa margir hverjir til flókinnar 

hugrænnar úrvinnslu og persónulegrar reynslu og þroska hvers og eins sem kallar á 

mismunandi nálganir í námi og kennslu.  
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Þó gagnlegt sé að vinna með læsi í öðrum greinum en íslensku er sjónum hér beint að 

bókmenntakennslu á unglingastigi. Bókmenntakennsla er kjörinn vettvangur til þess að 

huga að öllum undirþáttum lesskilnings en þeir kallast margir hverjir á við grunnþætti 

menntunar eins og þeir koma fyrir í aðalnámskrá grunnskóla. Hlutverk kennara er þó 

margþætt. Hann þarf að þekkja nemendahópinn vel svo hann viti hver staða nemenda er 

þegar kemur að skilningi, hvað sé líklegt til að vekja upp forvitni þeirra, hvernig hann geti 

tengt efnið þeirra eigin reynslu eða þekkingu og síðast en ekki síst að velja efni sem gefur 

tækifæri til að byggja ofan á áunna færni og þroska. Í því skyni þarf hann að þekkja 

efniviðinn vel; hafa komið auga á ýmis álitamál innan sögunnar, meginþræði, boðskap, 

orð og orðasambönd, uppbyggingu frásagnar, persónusköpun, stíl og stílbrögð höfundar, 

sjónarhorn sögumanns og margt fleira. Slíkt gefur honum tækifæri til að velja áhugavert 

viðfangsefni sem beinir athygli nemenda að kjarna sögunnar og ýtir undir skapandi 

hugsun þeirra og lesskilning. 

4.4 Bloom 

Bókmenntir hafa fjölþætt gildi fyrir almennan þroska nemenda. Hagnýtt getur verið að líta 

til flokkunarkerfis Benjamins Bloom og félaga við greiningu á hæfni en þar er mannlegum 

hæfileikum skipt í þrjú meginsvið; þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið 

(sjá nánar Bloom, Engelhart, Furst, Hill og Krathwohl, 1956 og Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 18-27). Hverju sviði er skipt í þrep og litið svo á að nemendur nái ekki efri þrepum 

nema að hafa náð tökum á þeim neðri.  

4.4.1 Þekkingarsvið 

Innan þekkingarsviðsins eru sex þrep en þau eru minni, skilningur, beiting, greining, 

nýmyndun og mat. Neðsta þrepið, minni, felur til dæmis í sér að nemendur geti rifjað upp 

það sem á undan er farið í sögunni, viti hver aðalpersónan sé og geti leitað í textanum 

eftir útlitslýsingu, persónueinkennum og tengslum hennar við aðrar persónur. Á þessu 

þrepi er ekki gert ráð fyrir að nemendur lesi á milli línanna heldur geti fundið staðreyndir í 

textanum og bent á þær. Skilningsþrepið felur í sér að nemendur skilji það sem þeir lesa 

og leggi merkingu í það. Slíkur lestur einkennist af því að nemendur geti tengt saman 

efnisatriði, túlkað hegðun persóna með tilliti til þess sem á undan er farið, borið saman 

atvik úr sögunni eða persónur innan hennar, útskýrt, umorðað og endursagt texta með 

eigin orðum og vísað í hann máli sínu til stuðnings. Nemendur þurfa því að geta lesið á 

milli línanna og túlkað tilfinningar og hugsanir persóna miðað við atferli þeirra. Við 

beitingu er lögð áhersla á að nemendur nýti þá þekkingu sem þeir hafa öðlast, sýni hana í 

verki og yfirfæri færni sína á önnur viðfangsefni. Slík vinna getur birst í að nemendur flokki 
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efnistök í þemu, með eða án aðstoðar annarra, og geti nýtt sér þá reynslu sína við lestur á 

öðru verki. Á næsta þrepi þekkingarsviðsins geta þeir beitt gagnrýninni hugsun og skoðað 

hvernig þessi efnistök tengjast. Í því felst að þeir rökstyðji mál sitt, dragi ályktanir út frá 

því sem á undan er farið og bendi á atriði í textanum máli sínu til stuðnings.  

Þegar hér er komið sögu er ljóst að í raun nægir að vinna á fyrstu fjórum þrepum 

þekkingarsviðsins til að vera viss um að unnið sé að undirþáttum lesskilnings. Hins vegar 

eru tvö síðustu þrepin, nýmyndun og mat, afar mikilvæg, sér í lagi ef markmiðið er að 

nemendur öðlist djúpan skilning á efninu, geti skoðað og metið eigin hugmyndir um 

bækur og efnistök þeirra á gagnrýninn og röklegan hátt og komið fram sem sjálfstæðir 

lesendur. Því má segja að með því að bæta tveimur síðustu þrepunum við fer 

þekkingarsviðið að ríma við skilgreiningu á grunnþáttunum læsi og sköpun. 

Með nýmyndun er átt við að nemendur nýti upplýsingar og reynslu til að móta, þróa, 

breyta, semja eða skapa eitthvað nýtt. Nemendur skapa sér sinn eigin skilning, koma auga 

á aðrar leiðir og úrbætur, tengja saman ólík viðfangsefni og byggja upp nýja sýn eða 

hugmynd út frá gefnum upplýsingum, túlkunum sínum og ályktunum. Við lestur bóka 

getur þetta kallað á að nemendur komi auga á hagkvæma lausn flækjunnar og geri grein 

fyrir niðurstöðu sinni á röklegan hátt, skrifi eða semji í þær eyður sem finna má í 

textanum, nýti skilning sinn á söguþræði til að skapa annað verk sem varpar ljósi á sýn 

þeirra eða semji upphaf eða endi miðað við sams konar eða annars konar forsendur. Eins 

og gefur að skilja kallar færni sem þessi á góðan lesskilning en einnig að nemendur skapi 

nýja merkingu eða þekkingu sem getur nýst þeim sjálfum og öðrum.  

Matsþrepið trónir efst á þekkingarsviðinu. Í því felst að nemendur leggi rökstutt mat á 

viðfangsefnið og þau efnisatriði sem má finna innan þess. Nemendur sem vinna á þessu 

þrepi geta til að mynda útskýrt mismunandi viðhorf söguhetja, borið þau saman, metið, 

gagnrýnt og tekið sjálfstæða afstöðu til þeirra. Þeir geta skipt um sjónarhorn og fundið rök 

með eða á móti vissum gildum innan sögunnar, boðskap hennar og afstöðu sögumanns 

eða höfundar og greint frá því á hverju sú afstaða byggir. Það má því segja að lestur og 

vinna sem þessi miði að því að skapa lesanda sem getur greint uppgefnar upplýsingar á 

gagnrýninn og sjálfstæðan hátt og myndað sér skoðun sem samræmist eigin gildismati og 

þess sem viðgengst í því umhverfi sem hann er sprottinn úr. 

Þegar tvö síðustu þrep þekkingarsviðsins eru skoðuð með lestur í huga er ljóst að 

stefnt er að meðvitaðri, hugrænni, siðferðislegri og félagslegri færni þar sem nemendur 

geta sett sig í spor annarra, beitt gagnrýninni hugsun við ályktanir og mat og miðlað 

hugmyndum sínum. Nemendur nýta eigin lífreynslu og þekkingu við lestur en endurskapa 

jafnframt merkingu textans. Textinn getur þannig bæði miðlað og skapað þekkingu. Þessi 
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atriði spegla áherslur núgildandi menntastefnu en í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 

18-19) er einmitt talað um að aðstæðubundnir þættir hafi áhrif á að menn skilji texta á 

misjafnan hátt en lykilatriði í læsi sé sköpun merkingar þó hún geti verið ólík manna á 

milli. 

Eins og gefur að skilja gefast mýmörg tækifæri á að vinna á þessum nótum í 

bókmenntakennslu. Kennari getur byggt brýr á milli þekkingarheims nemenda og 

efnistaka áður og á meðan á lestri stendur með fræðslu, réttu vali á spurningum sem miða 

að því að nemendur leiti í eigin reynslu, íhugunarefnum sem draga fram athyglisverð atriði 

í textanum, kveikjum eins og myndbrotum eða leikritum, styttri eða annars konar textum 

sem varpa ljósi á skylt efni eða ólíkt, tónlist sem vekur nemendur til umhugsunar og 

skapar réttan andblæ fyrir lestur og síðast en ekki síst samræðum þar sem nemendur 

deila hugmyndum sínum, reynslu og tilfinningum. Þannig er hægt að virkja eða skapa 

bakgrunn sem nemendur geta leitað í til að skapa eigin merkingu.  

4.4.2 Viðhorfa- og tilfinningasvið 

Viðhorfa- og tilfinningasvið skiptist í: athygli/eftirtekt, svörun/þátttöku, alúð/rækt, 

heildarsýn/ábyrgð og heildstætt gildismat (Ingvar Sigurgeisson, 1999, bls. 22-23) en eins 

og heitið á sviðinu gefur til kynna er unnið með markmið sem erfitt getur verið að mæla. 

Miðað er að því að nemendur geti þroskað með sér heildstæða sjálfsmynd og siðferði þar 

sem jákvæðni, áhugi, ábyrgð, gagnrýni, samvinna, frumkvæði og stöðug viðleitni til 

umbóta er í fyrirrúmi í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur og eiga hlutdeild í. Inn í þennan 

ramma fellur lífsviðhorf þeirra og samskipti við fólk og umheiminn.  

Eins og gefur að skilja kalla þessi markmið á annars konar nálgun í bókmenntakennslu 

en að einblína aðeins á staðreyndir í efniviðnum sem eru jafnvel utan þekkingar nemenda. 

Fyrsta mál á dagskrá er að vekja athygli þeirra á viðfangsefnum sem tengjast raunheimi 

þeirra. Hér að framan var talað um að virkja þekkingu og er það góð leið til að efla athygli, 

áhuga og skilning nemenda (Fisher og Frey, 2012, bls. 20-23). Önnur margreynd leið er að 

fá nemendur til að spá fyrir um efnistök út frá bókarkápu, titli, höfundi, kaflaheitum eða á 

misjöfnum stöðum í bókinni (Fisher og Frey, 2012, bls. 11 og 66-67). Nemendur máta að 

lokum forspá sína við raunveruleg efnistök sögunnar en það gerir lesturinn meira 

spennandi en ella og ýtir undir að nemendur komist upp á annað þrep, séu virkir í 

lestrarferlinu og fúsir til þátttöku. 

Þriðja þrepið snýr að því að nemendur sýni langvarandi áhuga. Þeir sem vinna innan 

menntakerfisins, ekki síst íslenskukennarar, hljóta því að veita þessu markmiði töluverða 

athygli en eins og komið hefur fram hefur æ minna farið fyrir bóklestri ungmenna sem 

menn telja að skili sér í slökum lesskilningi samkvæmt mælingum PISA. Að byggja upp 
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áhuga sem er ekki einungis bundinn við eina bók getur verið flókið. Árangur getur þó 

náðst með góðu vali á efni, fjölbreytilegum verkefnum og umræðuefnum sem fá 

nemendur til að tileinka sér skapandi og greinandi lestur. Þá er vert að beina sjónum að 

gildi bókmennta fyrir einstaklinginn og samfélagið og skapa góðan bekkjarbrag þar sem 

nemendur eru leiðandi í umfjöllun um það efni sem þeir hafa undir höndum. Jafnframt 

þurfa nemendur að viðurkenna og virða skoðanir annarra og þora að tjá sig og bregðast 

við öðrum á kurteislegan og gagnrýninn hátt. Þeir sem standa fyrir slíkri kennslu þurfa þó 

að vera fyrirmynd og sjá til þess að nemendur finni að hver og einn hafi mikið fram að 

færa svo þeir geti og vilji deila verkum sínum og hugmyndum með öðrum.  

Menntafrömuðurinn og heimspekingurinn John Dewey vék að þessu í hugmyndum 

sínum um félagslegt taumhald en hann hélt því fram að viðeigandi og eðlileg skilyrði 

taumhalds byggðust á andrúmslofti milli kennara og nemenda. Í bekknum ættu allir að 

vera jafningar, með jafnan atkvæðisrétt og hafa jafnan rétt á að koma sínum skoðunum á 

framfæri. Taumhaldið liggi fyrst og fremst í vinnunni sem allir taka þátt í (Dewey, 

2000/1938, bls. 67). Gagnkvæmt traust þarf að vera á milli kennara og nemenda. 

Kennarinn þarf að leiðbeina á þann hátt að nemendur upplifi hann ekki sem yfirvald eða 

einræðisherra heldur stjórni hann með þeim hætti að nemendur líti á hann sem hluta af 

hópnum og jafningja. Valdi er þá aðeins beitt í þágu hópsins í heild. Kennari lítur á sig sem 

leiðbeinanda hópsins og nýtir ekki sérstöðu sína til að sýna persónulegt vald sitt. Þar 

greinir á milli tveggja athafna sem eru annars vegar sanngjörn og réttlát athöfn og 

hinsvegar gerræðisleg athöfn þar sem yfirvaldið skipar fyrir eða stjórnar í þágu 

persónulegrar valdagræðgi sinnar. 

Viðeigandi taumhald næst með samstöðu. Lýðræðisleg þátttaka hvers einstaklings í 

bekknum er viðurkennd þar sem allir skipta máli og eru gerendur. Nauðsynlegt er að 

nemendur bekkjarins finni það á eigin skinni að allar ákvarðanir og umræður séu í þeirra 

þágu því taumhaldið er félagslegs eðlis og einstaklingar eru hluti af samfélaginu og standa 

fyrir innan það en ekki fyrir utan það (Dewey, 2000/1938, bls. 64).  

Höfundar þessarar ritgerðar hafa sjálfir reynslu af slíkum kennsluháttum úr námi sínu 

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Kostir þess að fjalla og læra um bókmenntir á 

þennan hátt eru margvíslegir. Í fyrsta lagi má nefna að hugrekki til að bregðast við 

viðfangsefninu eykst og það virkjar skapandi lestur, eigin hæfni til greiningar, ályktunar, 

túlkunar og mats. Auk þess efla slíkir kennsluhættir áhuga á að leita út fyrir efnið, finna 

tengingar sem nemendur höfðu ekki íhugað áður en það eykur þekkingu sem, eins og 

fram hefur komið, eflir lesskilning. Með því að deila skoðunum, hugmyndum og 

tilfinningum læra nemendur hver af öðrum ef þeir virða skoðanir annarra, finna samhljóm 
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með þeim eða benda á misræmi út frá textum með kurteisi og virðingu að leiðarljósi. 

Hlutverk kennara hefur verið að halda utan um hópinn, hvetja til enn frekari skoðunar, 

benda á önnur sjónarhorn og koma af stað umræðu. 

Fjórða þrepið á viðhorfa- og tilfinningasviðinu snýr að því að nemendur taki ábyrgð á 

sjálfum sér í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur. Markmiðið getur falist í því að 

nemendur taki til dæmis fulla ábyrgð á námi sínu, umhverfinu, afstöðu sinni, framkomu 

og samskiptum við aðra. Gildi bókmennta er margþætt þegar kemur að þessu markmiði 

en í gegnum þær kynnast nemendur ólíkum sjónarhornum, gjörðum og afleiðingum sem 

getur stuðlað að því að nemendur skilji mikilvægi þess að hver og einn hugi að viðhorfum 

sínum, tengi orsakir við afleiðingar og efli þar með siðferðiskennd sína.  

Á fimmta og síðasta þrepinu innan viðhorfa- og tilfinningasviðsins er stefnt að 

sjálfstæðu gildismati sem miðast við að nemendur hafi að meira eða minna leyti markað 

sér lífsstefnu í viðhorfum og gjörðum sem þeir fylgja eftir á markvissan hátt í lýðræðislegri 

og stöðugri viðleitni til umbóta. Þó um háleitt markmið fyrir nemendur á unglingastigi sé 

að ræða er ekkert því til fyrirstöðu að haga námi og kennslu þannig að unnið sé að því að 

hámarka þroska hvers nemanda á einstaklings- og hópmiðaðan hátt. Í bókmenntakennslu 

gefast ótal tækifæri til fordómalausra umræðna um gildismat og afleiðingar þess. Þessi 

atriði geta verið viðkvæm og snert við reynslu og tilfinningum nemenda. Með því að ræða 

viðfangsefni út frá söguhetjum og söguþræði þurfa nemendur ekki að vísa í sjálfa sig 

þegar þeir ræða viðkvæm málefni. 

4.4.3 Leiknisvið 

Á leiknisviðinu snúa markmið að færni nemenda á ýmsum sviðum, bæði huglægri og 

verklegri. Þar má nefna hvernig þeir miðla efni og hugmyndum sínum með margvíslegum 

hætti í ritun, myndefni, munnlegri og leikrænni tjáningu, vefsíðugerð og dansi en einnig 

hvernig þeir nýta verkfæri til þeirrar miðlunar. Slík verkfæri geta til dæmis verið forrit, 

myndavélar, upptökuvélar, búningar, skriffæri, ritvinnsluforrit og annað þess háttar. 

Námsmarkmið innan þessa sviðs hafa verið sett upp á eftirfarandi hátt: skynjun, 

viðleitni, svörun/eftirlíking, vélræn leikni, flókin færni, aðlögun og skapandi tjáning en 

fyrstu fjögur þrepin miða að því að nemandi byrji á að skynja hvernig hann eigi að 

framkvæma það sem hann hefur undir höndum, sýnir því næst vilja til að aðhafast, vinnur 

að viðfangsefninu eftir fyrirmynd en nær svo að vinna á sjálfstæðan hátt þó útkoman sé 

ekki framúrskarandi (Sjá nánar Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 22-24). Á fjórða þrepinu 

hefur nemandi náð góðum og öruggum tökum á viðfangsefni og verkfærum en þaðan 

færir hann sig yfir í prófanir og yfirfærslu á önnur viðfangsefni. Sjöunda stigið lýtur að 

skapandi tjáningu þar sem nemandi þróar sínar eigin aðferðir og vinnubrögð, losar sig úr 
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viðjum vanans, breytir og bætir og hannar sínar eigin leiðir sem hann sér að líklegar eru til 

árangurs. 

4.4.4 Hæfni og bókmenntir 

Tveir nemendur af sama kyni, í sama bekk sem búa við svipaða fjölskyldugerð geta haft 

ólíka reynslu, geðslag og tilfinningar sem birtist í mismunandi forsendum til náms og 

þroska. Eiginleikarnir eru oft samofnir og hafa áhrif hver á annan og því er varla hægt að 

ganga út frá því að röðun í flokkunarkerfi Blooms og félaga eigi við hvern og einn 

nemanda að öllu leyti. Þrepakenningin gengur út frá stíganda og því hvernig mannleg 

þekking og hæfileikar verði til en þegar litið er til að mynda til þekkingarsviðsins gætu 

sumir haft einstaka hæfileika þegar kemur að nýsköpun en átt í töluverðum vandræðum 

með að muna staðreyndir og önnur minnisatriði. Þeir finna aðrar leiðir að sama markmiði 

og því á þessi röðun ekki endilega við.  

Flokkunarkerfið hefur þó reynst vel við að setja niður marklýsingar við námskrár- og 

námsefnisgerð þar sem sjónum er beint að afmörkuðum og ólíkum þáttum sem mynda í 

raun eina heild (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 27). Lestur er gott dæmi um margþætta 

hæfni sem auðvelt er að tengja við kerfið. Nemendur þurfa til dæmis að þekkja stafina, 

hljóðin og tengsl þar á milli, öðlast leikni í að umskrá þá og vilja til að æfa sig og ná meiri 

færni. Marklýsingar gætu tekið mið af öllum þessum þáttum en í senn skort tengsl við 

hugrænan, félagslegan og tilfinningalegan þroska nemenda sem hefur áhrif á færni þeirra 

til að ná settum markmiðum. 

 Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið mið af þrenns konar flokkum við marklýsingar sem 

svipa óneitanlega til kenninga Blooms og félaga en þær eru þekking, leikni og hæfni og eru 

tengsl þeirra skilgreind á eftirfarandi hátt: „Hugtakið hæfni felur í sér þekkingu og leikni og 

er samofið siðferðilegum viðhorfum nemenda“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 39). 

Hæfnihugtakið er því yfirheiti allra sviða sem flokkunarkerfi Blooms leggur út frá en innan 

aðalnámskrár má sjá svipaðar útfærslur á undirflokkum þó ýmsum hæfileikum og 

eiginleikum sé ekki gert hærra undir höfði en öðrum og gert sé ráð fyrir mun meiri 

tengslum sviðanna á milli (sjá t.d. Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 39-41 og 55). 

Margt er sagt um hæfni í aðalnámskrá grunnskóla enda margir þættir sem liggja þar 

að baki. Meginþráðurinn er hins vegar sá að nemendur séu meðvitaðir um þekkingu sína, 

leikni og viðhorf, geti miðlað til annarra og nýtt hæfni sína til uppbyggilegra verka með 

ábyrgð, virðingu, víðsýni, sköpun, siðferði, samskiptahæfni, virkni, skilningi á eigin getu og 

haft siðferðileg og samfélagsleg gildi að leiðarljósi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

84). Við mat á hæfni er litið til tveggja sviða: hæfni sem tengist sérstökum greinasviðum 

og lykilhæfni sem er sameiginleg öllum námssviðum og vísar til alhliða þroska hvers 
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nemanda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 86). Bókmenntakennsla hentar einkar vel 

til að vinna að hæfniviðmiðum í íslenskuhluta aðalnámskrár (2013, bls. 101-105) og skiptir 

þá engu í hvaða flokki er borið niður. Hins vegar má einnig segja að bókmenntir séu 

gullnáma þegar kemur að námi og kennslu með lykilhæfni í huga því hún er ávallt bundin 

þáttum sem eiga að fá nemendur til að verða að sjálfstæðum, gagnrýnum, 

samvinnuhæfum, víðsýnum, ábyrgum, skapandi og virkum borgurum í lýðræðislegu 

samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 86-87) og innan bókmennta finnast 

óteljandi viðfangsefni sem kjörin eru til að efla þessa þætti. 

 Ekki nægir þó að hafa í höndunum góðan efnivið heldur þurfa kennsluhættir að taka 

mið af þessum markmiðum. Þeir sem koma að námi og kennslu þurfa því að að vera 

fyrirmyndir nemenda í siðferðilegri, gagnrýninni, lýðræðislegri og skapandi hugsun. Þeir 

þurfa að búa svo um hnútana að nemendur séu óhræddir við að prófa sig áfram og tjá sig 

um skoðanir sínar. Þrátt fyrir að gott geti verið að draga fram ýmsa meginþræði í þeirri 

bók sem unnið er með þurfa nemendur samt sem áður að fá tækifæri til að finna, miðla 

og rökstyðja sinn eigin skilning á sögunni, vinna bæði sjálfstætt og í samstarfi við aðra og 

finna að hægt sé að fara fleiri en eina leið að settum markmiðum. Skapa þarf því góðan 

bekkjarbrag sem einkennist af samstöðu, sveigjanleika, viðurkenningu, virðingu, jákvæðni, 

víðsýni, réttlæti og kærleika.  
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5 Tímakistan 

Andri Snær Magnason er rithöfundur sem hlotið hefur fjölda verðlauna og viðurkenninga 

fyrir verk sín, meðal annars fyrir Draumalandið og Bláa hnöttinn sem farið hefur sigurför 

víða um heim og verið gefinn út, eða sýndur í leikhúsum, á fjölmörgum tungumálum. Árið 

2013 gaf Andri Snær út fantasíuna Tímakistuna og er óhætt að segja að viðtökur hafi verið 

geysigóðar en fyrir hana hlaut hann æðstu bókmenntaverðlaun á Íslandi; Íslensku 

bókmenntaverðlaunin í flokki barna- og unglingabóka. Fyrir bókina fékk hann einnig 

Vestnorrænu barnabókaverðlaunin árið 2014 og því ljóst að Tímakistan á vel upp á 

pallborðið hjá verðlaunanefndum og vonandi einnig börnum og unglingum.  

5.1 Söguþráður 

Í Tímakistunni fléttast saman tvö ævintýri á ólíkum og óljósum tímaskeiðum sem kölluð 

verða fortíð og framtíð. Þrátt fyrir að hundruð ef ekki þúsundir ára séu á milli ævintýranna 

er mikill samhljómur með þeim sem bindur þau sterkum böndum. Ævintýri framtíðar segir 

frá Sigrúnu, venjulegri ungri stúlku sem er verulega þreytt á að heyra foreldra sína tala 

daginn út og inn um hvernig efnahagsástandið sé að fara með samfélagið sem þau búa í. 

Varla er opnað fyrir sjónvarp án þess að neikvæða umfjöllun um veðráttu og efnahag beri 

á góma og samkvæmt ýmiss konar fræðingum virðist allt vera á niðurleið.  

Framleiðslufyrirtækið Tímax, í eigu manns sem heitir Cromwell, virðist þó hafa fundið 

lausn á þessum vanda og býður til sölu kassa sem frystir tíma allra sem í þeim vilja dvelja. 

Þó lausnin taki ekki á efnahagsvandanum sjálfum nær hún miklum vinsældum meðal fólks 

sem er í sjálfsvald sett hvenær það snýr aftur. Vandinn er lokaður úti um sinn! Vinsælt er 

meðal jarðarbúa að stilla á opnun kassanna þegar vísitölur heimsins verði orðnar 

hagstæðar og þar með orðið álitlegra að taka þátt í lífinu þar sem erfiðleikar séu að baki. 

Langflestir vilja sem sagt ekki snúa aftur úr útreiðartúrum sínum fyrr en aðrir hafa lagað til 

og mokað flórinn. Fjölskylda Sigrúnar sker sig ekkert úr fjöldanum og stekkur á 

„töfralausnina“ en vísitölurnar verða aldrei nógu góðar svo að kassarnir opnast ekki. 

Ungur drengur, Markús, opnar þó kassa Sigrúnar fyrr en efni stóðu til og hún sér að 

umhverfi hennar hefur breyst gríðarlega meðan á dvöl hennar í kassanum stóð. 

Heimurinn er horfinn í þeirri mynd sem hún þekkir. Borgin líkist einna helst draugaborg 

þar sem engar mannverur eru sjáanlegar á götum úti. Kraftmikill gróður er langt kominn 

með að eyða öllum ummerkjum um mennina. Dýr ganga frjáls um borgina líkt og í 

frumskógi og þeim fáu mannverum sem eftir eru er hætta búin af rándýrum. Markús fylgir 

Sigrúnu til roskinnar konu sem ber nafnið Svala og heldur til í húsi með nokkrum börnum 
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sem líkt og Sigrún eru nýlega komin úr tímakassa. Svala veit meira um ástandið en hún 

lætur uppi í fyrstu en þegar hún segir börnunum söguna um Hrafntinnu, prinsessuna af 

Pangeu, kemur í ljós tenging sagnanna tveggja. Svala brýnir fyrir börnunum að áherslur 

mannanna þurfi að breytast mikið til þess að mannkynið eigi sér einhverja framtíð og 

börnin séu í raun þau einu sem bjargað geti heiminum úr þeim ógöngum sem hann er 

kominn í. 

Í ævintýri fortíðarinnar er Dímon, ríkjandi konungur Pangeu, lykilpersóna en hann á 

þann draum að þenja út konungsveldið. Kona hans Vorsól er þó öðruvísi þenkjandi og 

leggur áherslu á að þau njóti augnabliksins til hins ítrasta og séu sjálfum sér næg. Dímon 

er lífsglaður og hæglátur á meðan kona hans lifir en þegar hann missir hana af barnsförum 

leitar hann á önnur mið til þess að fylla í tómarúmið og einsetur sér að auka veldi sitt, 

sigra heiminn og ríkja yfir honum. Í nafni nýfæddrar dóttur sinnar, Hrafntinnu, fer hann í 

útrás sem byggir á því að þjálfa og beita dýrum jarðar fyrir sig í stríði en með því brýtur 

hann aldagamla reglu sem hafði verið í hávegum höfð hjá forfeðrum hans. Honum til 

aðstoðar eru Ráðfinnur, sem hefur ráð undir rifi hverju, og Exel, sem býr yfir þeim 

eiginleika að geta reiknað allt út sem nýst getur konungi við að ná markmiðum sínum. 

Eftir því sem landvinningar verða fleiri verður konungur grimmari og miskunnarlausari og 

þegar hátindi hernaðarbrölts hans er náð er ríki hans orðið að heimsveldi. Hann á svo 

mikinn auð að enginn möguleiki er fyrir hann að eyða honum eða njóta þótt hann fengi til 

þess fjölmargar mannsævir.  

Draumar konungs eru þó dýru verði keyptir þar sem Hrafntinna sér afskaplega lítið af 

föður sínum. Í útrás sinni sendir hann henni þó reglulega bréf og segir henni frá nýjustu 

sigrum sínum og eignum en vegna gríðarlegs skorts á samvistum þeirra fer minning 

hennar um útlit föður síns að dofna og fyrir henni verður hann lítið annað en samsafn af 

orðum. Konungur elskar þó dóttur sína afar heitt og vill henni allt það besta. Hún fær þær 

gjafir sem hugur hennar girnist og allra bestu kennara sem völ er á. Hún má þó ekki tala 

við varðmenn og þjóna vegna menntunarleysis þeirra og hún má ekki eiga samskipti við 

jafnaldra sína því þrátt fyrir mikla leit fyrirfinnst jafnoki hennar ekki, að mati konungs. 

Öldungurinn Jako á þó að tala við hana en það má hann bara gera í spakmælum. 

Mikið vill meira og veraldlegir yfirburðir konungs, auður og völd, fullnægja ekki 

fýsnum hans. Dímon má ekki til þess hugsa að allt sem hann hefur náð að svæla undir sig 

hverfi einn daginn, allir hans glæstu sigrar verði til einskis og muni með tíð og tíma falla í 

gleymskunnar dá. Verst líkar honum sú tilhugsun að hans mesta hnoss og gersemi, 

Hrafntinna, verði gömul og hrukkótt og muni að lokum deyja rétt eins og hver annar 

ómerkingur á þessari jörðu. Næsta takmark konungsins mikla er því að sigra tímann 
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sjálfan. Já, nú skal tappa troðið í flösku tímans og einungis tekinn úr með hans leyfi. 

Konungur býður því hverjum þeim sem hjálpað getur honum að sigra tímann hálft 

konungsríkið og helming allra auðæva sinna. Eftir mikla leit þá færa nokkrir dvergar 

konungi kistu sem stöðvar tíma þess sem í henni liggur og er konungur alsæll með nýjustu 

eign sína því nú getur hann ráðstafað tíma Hrafntinnu eins og hann einn kýs að gera. 

Alla tíð hefur Dímon ofverndað Hrafntinnu en með tilkomu tímakistunnar nær 

ofverndun konungs nýjum hæðum. Dýrmætum tíma prinsessunnar skal nú ekki sóað í 

annað en sólríka gleði- og merkisdaga sem verða ávallt færri og færri. Hrafntinnu er því 

gert að dvelja langtímum saman í kistunni, oft svo árum skiptir og vegna þessa missir hún 

af ýmsum viðburðum, stórum sem smáum, en heldur æskuljóma sínum og fegurð. Til 

dæmis eignast hún fósturmömmu sem heitir Gunnhildur og tvær systur, Silvurösp og 

Gullösp, en kemst ekki að því fyrr en systur hennar eru orðnar eldri en hún. Konungur 

heldur þessum tíðindum frá henni til að forða henni frá uppnámi og því að takast á við 

breytta hagi og tilfinningar. Þórdís fóstra hennar, sem var henni afar kær, hafði oftast elst 

um nokkur ár í hvert skipti sem Hrafntinna hitti hana og það sama má segja um Jako, 

föður hennar og dýravini. Hrafntinnu hugnast lítt hlutskipti sitt og þráir heitast af öllu að 

fá að takast á við hversdagsleikann í öllum þeim myndum sem hann kann að birtast. 

Á meðan Dímon er fjarverandi í stríðsrekstri sínum lýgur maður að nafni Ígull Kórall 

sig til áhrifa í konungshöllinni og nær góðu sambandi við Gunnhildi drottningu. Þau halda 

því fram að Hrafntinna sé gædd yfirnáttúrlegum eiginleikum þegar hún dvelji í kistunni og 

sál hennar og hugur hvíli hjá guðunum. Ígull þykist ná sambandi við Hrafntinnu og setur 

sig í það hlutverk að miðla vilja guðanna sem vilja refsa og umbuna eftir fórnum fólksins. 

Þetta vekur mikla aðdáun á prinsessunni en þegar halla fer undan fæti í útrás konungs og 

fjármagn skortir til að standa undir stríðsrekstri og konungsveldinu snýst athæfið upp í 

skattpíningu sem skapar Hrafntinnu miklar óvinsældir meðal fólksins á meðan hún liggur 

grunlaus í kistunni. Ólga býr um sig í höllinni þegar halla fer undan veldi konungs og 

Gunnhildur og Ígull áætla svik og pretti gagnvart Hrafntinnu og konungi.  

Um þetta leyti er Kári kynntur til sögunnar en hann er ungur, fátækur drengur sem 

þarf rétt eins og aðrir þegnar konungs að hafa mikið fyrir lífinu. Hann kynnist Hrafntinnu í 

ránsferð í konungshöllinni. Hann freistast til þess að opna kistuna til að stela hálsfesti 

prinsessunnar en hún yfirbugar hann. Þrátt fyrir þetta takast með þeim góð kynni og í 

gegnum Kára fær Hrafntinna smjörþefinn af ástandinu innan sem utan konugshallarinnar 

en henni hefur alltaf verið talin trú um að allt væri með felldu og faðir hennar væri mikill 

sómamaður. Hann hjálpar henni úr kistunni eins oft og möguleiki er á og saman lenda þau 
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í ýmsum ævintýrum. Vinátta þeirra þróast út í afar fallegt og verðmætt samband og 

saman reyna þau að breyta rétt . 

Þema beggja sagna Tímakistunnar er tíminn og í báðum ævintýrunum er mikið lagt 

upp úr því að sigra hann. Í bókinni má finna mikla ádeilu á græðgi í ýmsum myndum en 

virðingarleysi og hugmyndir manna gagnvart náttúrunni, samtíðarfólki og afkomendum 

þeirra getur kallað eftir mörgum heimspekilegum og siðferðilegum spurningum og 

hugleiðingum hjá lesendum. Hér á eftir verður farið inn á nokkra af þessum þráðum og 

bókin greind og túlkuð með væntanlega kennslu nemenda á unglingastigi í huga. Við 

greininguna munum við leita sérstaklega eftir hvort bókin gefi færi á vinnu með 

nemendum þar sem hægt væri að snerta á flestum, helst öllum, grunnþáttum menntunar. 

5.2 Athygli lesanda vakin 

Þegar litið er til bókmenntasögu Íslands verður ljóst að höfundar barnabóka taka mið af 

samfélaginu við gerð sagna sinna eins og flestir aðrir rithöfundar. Bókmenntir hafa gegnt 

mismunandi hlutverki en þær endurspegla alltaf bæði hugarheim höfundar og þann 

tíðaranda sem svífur yfir vötnum þegar bókin er skrifuð. Þó tilgangur höfunda með hverri 

bók geti verið af ólíkum toga mætti ætla að helsta markmið þeirra sé að hreyfa við 

lesanda, hrífa hann með sér og gera efnið merkingarbært í hans huga. Lesendur þurfa að 

vera tilbúnir til þess að meðtaka efnið og legga sinn skilning í það og má því segja að það 

sé vænlegra til vinnings að sá frekar fræi í frjósaman jarðveg en grýttan mel.  

Tímakistan er engin undantekning frá reglunni þó vissulega beri hún með sér ferskan 

andblæ. Sagan byggir á reynslu og þekkingu lesenda á fortíð og nútíð en verkfæri 

höfundar til að nálgast þennan bakgrunn eru af fjölmörgum toga en þar má nefna 

myndmál, tákn og bókmenntaminni, tengsl við raunveruleika nútímamanna og nýliðna 

atburði úr íslensku samfélagi. Áhugaverður söguheimur sem skírskotar til tíðaranda 

samtímans er dreginn upp í ævintýrunum tveimur sem tengjast vel þegar kemur að 

boðskap sögunnar. Við afhendingu Íslensku bókmenntaverðlaunanna árið 2013 vék Andri 

Snær Magnason (4. febrúar, 2014) að ákvörðun sinni um að nýta ævintýrið sem 

frásagnarform og sagði:  

Ég hef þá trú að ævintýrin reyni að segja okkur eitthvað um það hver við 

erum. Ævintýrin geyma erkitýpur og frummyndir sem spegla veruleikann. 

Stundum óljósar, stundum augljósar. Þau fara með okkur lengra en 

raunveruleikinn getur borið okkur. 
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Ljóst er að val Andra Snæs er einn þáttur í því að Tímakistan nær til lesenda á öllum 

aldri. Ævintýraheimurinn er vel til þess fallinn að næla í athygli yngri lesenda en innan 

hans rúmast miklar andstæður og ýktar persónur sem hafa skýrt hlutverk. Innan þessa 

heims getur allt gerst og því getur spennan ein orðið til þess að halda ungmennum við 

efnið en auk þess er hann í takt við ýmsar bækur og kvikmyndir sem slegið hafa í gegn 

undanfarin ár og má þar nefna Hringadróttinssögu og Hobbitann sem skrifaðar voru af 

John R. R. Tolkien, Hungurleika Suzanne Collings og Harry Potter bækur J. K. Rawlings (sjá 

einnig Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls. 139). Söguheimur allra þessara bóka er fjarri 

raunveruleikanum en hið mannlega er þó ávallt í brennidepli líkt og í Tímakistunni og 

hefur raunverulegt gildi fyrir hvern og einn lesanda. 

Eldri lesendur hafa margir hverjir einnig unun af slíkum fantasíum sem hér hafa verið 

taldar upp en munurinn er að þeir geta jafnvel lesið meira út úr efnistökum þar sem 

reynsla og þekking þeirra er víðtækari og því geta þeir lagt merkingu í fleiri þræði og skilið 

hinar óljósari persónur betur. Hið tvíþætta ávarp beinist þó aðallega að boðskap sögunnar 

en hún geymir pólitísk skilaboð um einstaklingshyggju, valdsýki og græðgi sem fullorðnir 

lesendur geta tengt við efnahagshrunið árið 2008. Hún deilir einnig á skammsýni og 

tilfinningakulda í uppeldi, tímaleysi foreldra, tæknina og samspil einstaklings, samfélags 

og náttúru. Með því að pakka þessu saman inn í fallegt og spennandi ævintýri þar sem 

vinátta, ást, kímni og breiskleikar mannanna leiða lesendur á öllum aldri inn í kunnuglegar 

aðstæður á óþekktum slóðum og tíma verða skilaboðin aldrei yfirþyrmandi eða í 

predikunartón.  

Andri Snær Magnason nýtir minni úr gömlu ævintýrunum til að ná betur til lesenda. 

Saga Dímons konungs og Hrafntinnu úr fortíðinni minnir á Disney-ævintýrin um Mjallhvíti 

og Öskubusku en það eru einkum töfrakistan, dvergar, konungsfjölskylda, afbrýðissöm 

stjúpa og stjúpsystur og jafnvel yfirnáttúrulegar dísir sem hafa vald yfir dýrum sem eru 

þekkt ævintýraminni. Hrafntinna ber mikla virðingu fyrir dýrunum líkt og Mjallhvít, líkist 

henni í útliti og er talin öllum fegri. Eins og aðrar prinsessur er hún saklaus og góð en 

umfram allt óvirkur þátttakandi í mótun eigin lífs. Hins vegar er hún einnig stríðin og 

gáfuð og spyrnir fótum við ofverndun hirðarinnar. Hún lætur sig til að mynda detta í 

stiganum til að verða gripin, er oft hnyttin í tilsvörum og krítar strik fyrir framan hinn 

línufælna reiknimógúl Exel, aðalráðgjafa konungs, til að koma honum í vandræði (Andri 

Snær Magnason, 2013, bls. 37). Efnisatriði af þessu tagi draga fram viðhorf hirðarinnar og 

sýna á háðslegan hátt hvernig Hrafntinna er vernduð gegn öllu illu. Þau varpa einnig ljósi á 

sjálfsbjargarviðleitni hennar sem á stóran þátt í að skapa trúverðugleika og samfellu í 

þroskasögu prinsessunnar. 
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Saga framtíðarinnar er einnig innan þekkingarheims nemenda en þar lifir Sigrún í 

hrútleiðinlegri veröld hinna fullorðnu sem tekur ævintýralega mynd á sig þegar búið er að 

útiloka aðkomu þeirra að sögunni. Í báðum sögum eru aðalsöguhetjurnar börn og 

unglingar sem sýna meira hyggjuvit og hugrekki en hinir fullorðnu og bjarga að lokum 

heiminum frá glötun. Það auðveldar án efa nemendum að setja sig í spor persóna og ýtir 

undir að þeim komi til með að líða vel með þá stöðu. Eins hefur spaugsemi og háð 

höfundar einnig áhrif á skemmtanagildi bókarinnar sem er kannski nóg til þess að 

nemendur vilji halda áfram lestri og meðtaka efnið. 

5.3 Tákn, vísanir og líkingar 

Í ævintýrum má finna ógrynni staðalímynda og tákna sem virkja þekkingu, dýpka skilning 

og efla ályktunarhæfni ungra sem aldinna. Tákn eru veigamikil innan Tímakistunnar og 

gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að boðskap sögunnar. Merking tákna ræðst af 

þekkingu og skilningi lesanda og því stendur höfundur frammi fyrir tvenns konar vali við 

að koma skilaboðum sínum á framfæri. Annars vegar að nýta söguleg eða samtímaleg 

tákn sem teljast algild í hugum lesenda eða koma eigin merkingu til skila í gegnum textann 

með útskýringum, endurtekningum, andstæðum, hliðstæðum eða söguþræði. Andri Snær 

nýtir báðar þessar leiðir en ef litið er á stöðu einnar aðalpersónunnar, Dímons konungs, er 

líklegt að við tengjum hann við vald og auð, fyrr og nú, enda hægt að leita bæði í sögu og 

samtíma eftir slíkum viðmiðum. Hins vegar leggur Andri Snær mikla áherslu á að koma 

þessu til skila með því að tína til endurtekin dæmi af valdsýki, grimmd og græðgi konungs. 

Táknfræðin er hér orðin undirstaða marxískra afstæðna; átaka auðvalds og almúga sem 

gerir að lokum uppreisn gegn ríkjandi ástandi. 

Konungsveldið skírskotar til yfirvalds, einræðis, auðæva, aðgreiningar óbreyttra þegna 

og konungborinna og viðmiða sem gilda fyrir hástétt annars vegar og lágstétt hins vegar. 

Lesandi kippir sér lítið upp við það til að byrja með að Dímon skuli upphefja dóttur sína 

þar sem hún er eitt af æðstu táknum konungsveldisins; arftakinn sem mun viðhalda 

völdunum og halda hróðri forfeðra sinna á lofti. Að sama skapi kemur slakur hagur 

þegnanna ekki á óvart. Þeim ber skylda að fella sig að reglum konungsveldisins og blanda 

ekki geði við konungshirðina. Því er lítilli athygli beint að tilfinningum Þórdísar, fóstru 

Hrafntinnu, þegar hún er tekin frá nýfæddum syni sínum til að næra og annast 

prinsessuna eftir dauða Vorsólar. Einnig eru þeim þegnum sem láta lífið vegna 

vægðarleysis konungs gerð lítil skil og lesandi fær sjálfur að túlka atburðarásina eftir eigin 

siðferði og þroska.  

Konungur er tákn auðvalds fortíðarinnar en Cromwell stendur fyrir auðvald 

framtíðarinnar eins og þekktur nafni hans úr mannkynssögunni. Konungur hefur dýrin á 
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sínu valdi og notar þau til að tryggja sér völd og auð. Cromwell hefur spennandi 

framleiðsluafurð undir höndum, tímakisturnar, og hefur ekkert annað markmið en að 

hagnast sem mest á þeim. Hvorugur hugar að afleiðingum græðgi sinnar fyrir samfélagið í 

heild og báðir halda ótrauðir áfram veginn með eigin hagsmuni að leiðarljósi. Það verður 

þeim þó að lokum að falli sem gefur tilefni til frekari skoðunar í námi og kennslu 

framtíðarborgara íslensks samfélags.  

Ef þessir þættir eru yfirfærðir á íslenskan nútíma verður ekki hjá því komist að líta til 

aðdraganda og afleiðinga efnahagshrunsins árið 2008. Konungur og Cromwell stæðu þá 

fyrir bankamenn, útrásarvíkinga, stjórnmálamenn og aðra auðmenn í einkageira og 

stóriðju sem í augum margra arðrændu íslenskan almenning. Líkindi eru einnig með innrás 

alþýðunnar í konungshöllina og Búsáhaldabyltingunni frægu en svo virðist að lægri stéttir 

láti ýmislegt yfir sig ganga áður en þær setja yfirstéttinni stólinn fyrir dyrnar. Að sama 

skapi væri hægt að tengja paradísarfálka konungsfjölskyldunnar við auðkenni 

sjálfstæðismanna sem voru við völd á þessum tíma en hann getur einnig verið almennara 

tákn valds og auðs þar sem fálki er ránfugl sem hefur yfirburði gagnvart minni fuglum eins 

og maríuerlu, skógarþresti og jafnvel hinni árásargjörnu kríu sem kallar ekki allt ömmu 

sína. Ránfuglar og rándýr hafa oft og víða orðið tákn valdsmanna. 

Hvað sem vísunum og líkindum líður er einfaldlega hægt að líta til græðgi valdhafa, 

við lestur sögunnar, og skoða samskipti og framkomu þeirra við samferðamenn og lífríki, 

ógagnrýna hugsun þeirra og skammsýni ásamt einstaklingshyggjunni sem knýr þá áfram í 

leit að gróða og hamingju sem er jafn hverful og albínóablómið sem blómstraði og visnaði 

á örfáum sekúndum (Andri Snær Magnason, 2013, bls. 61-63). Í heimi barna og unglinga 

eru stjórnmála- og auðmenn ekki endilega þeir valdhafar sem standa þeim næst og því er 

verðugt verkefni að finna aðra samfélagshópa sem tróna yfir öðrum og tengjast raunheimi 

þeirra betur. Sem dæmi má nefna foreldra, kennara, fullorðna, eldri systkini, félagslega og 

námslega sterka jafnaldra, ófatlaða, innfædda Íslendinga og jafnvel áhrif kyns og 

litarháttar. Í slíkri umræðu væri vert að huga að tækifærum allra til að láta ljós sitt skína, 

hvernig og hvers vegna valdabarátta á milli hópa og einstaklinga á sér stað, ábyrgð þeirra 

valdameiri og valdaminni og í hverju lífsgæði séu fólgin. Ef íhugað er hvort þess háttar 

umræða sé til einhvers gagns í almennri menntun nemenda, er ekkert því til fyrirstöðu að 

hún sé mátuð við nokkra grunnþætti aðalnámskrár. Það verður að teljast afar líklegt að sú 

umræða rúmist innan þeirra flestallra. 

5.4  Nöfn og heiti 

Bókmenntagagnrýnendur hafa sumir hverjir fjallað um muninn á þeim tveimur 

tímaskeiðum sem eru í Tímakistunni og viljað meina að saga fortíðar sé betur samin en 
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saga framtíðar (Sjá t.d. Friðrika Benónýsdóttir, 23. nóvember 2008). Saga fortíðar er 

fyrirferðarmeiri enda er hún lykillinn að framtíðinni og það eitt og sér gerir hana 

áhugaverða. Hins vegar skipta tákn og vísanir einnig miklu máli þegar hugað er að því 

hvernig sagan er glædd lífi en nöfn persóna á fortíðarsviðinu bera með sér mikla merkingu 

og eiga þátt í djúpri og skemmtilegri persónusköpun. 

Konungsríkið ber sama nafn og risameginlandið Pangea sem klofnaði í sundur fyrir 

milljónum ára (Encyclopædia britannica, 2015). Þeir sem þekkja til jarðsögunnar fá því 

fyrirboða um klofningu veldisins um leið og þeir rekast á heitið í upphafi sögu. Þar sem öll 

núverandi meginlönd jarðarinnar falla að þessu risameginlandi má einnig ætla að nafnið 

kallist á við heimsvaldastefnu Dímons konungs og dýpki þar með merkingu útrásarinnar. 

Dímon, eða Deamon á ensku, vísar til djöfulsins og gefur persónunni hið myrka 

yfirbragð. Þegar uppruna orðsins er hins vegar flett upp hjá Árnastofnun kemur fram að 

það merkir „tvíhæð“ og hafa ýmsar eyjar, klettar, hólar og byggingar verið nefndar þessu 

heiti innanlands sem utan (Svavar Sigmundsson, 2004, maí). Því má einnig leiða líkur að 

því að nafngiftin vísi til andstæðnanna góður og vondur því hann er klettur Hrafntinnu og 

elskar hana augljóslega mikið en einnig grimmur og valdasjúkur og hundsar það sem 

raunverulega skiptir dóttur hans máli - samverustundirnar. 

Eins og áður kom fram er Hrafntinna mjög lík Mjallhvíti en nöfn þeirra eru bæði 

lýsandi fyrir útlit þeirra, húð og hár, þó þau séu afskaplega ólík. Hrafntinna er þó fremur 

óvenjulegt nafn á stilltri og prúðri prinsessu þar sem svarti liturinn einkennir bæði orðin 

sem nafnið er sett saman úr; hrafn og tinna. Mjallhvít er hvít eins og mjöll og þannig séð 

eru prinsessurnar andstæður en að öðru leyti hliðstæður. Það er hægt að finna margar 

hliðstæður með prinsessunum tveimur en andstæður eru einnig miklar. Í upphafi líkist 

atferli Hrafntinnu hinni hefðbundnu prinsessu að miklu leyti; hún er óvirk í mótun eigin 

lífs og bíður eftir að framtíð hennar verði ákveðin eða að örlögin verði henni í hag. Þó hún 

sýni meiri andstöðu en Mjallhvít, meiri reiði og angist, þá tekst hún ekki á við erfiðleika 

fyrr en í sögu framtíðar. Hún flýr til dæmis í kistuna vegna reiði sinnar og haturs gagnvart 

stjúpu sinni Gunnhildi þegar hengja átti vin hennar Kára fyrir þjófnað (Andri Snær 

Magnason, 2013, bls. 241) og ákveður þannig að takast ekki á við erfiðleikana. Hún 

ákveður einnig að loka sig af þegar Kári segir henni frá misnotkun hirðarinnar og 

væntanlegri uppreisn þegnanna til þess að vernda konungsveldið og föður sinn og tryggja 

honum auð til að halda stríðsrekstrinum áfram (Andri Snær Magnason, 2013, bls. 232). 

Með því síðarnefnda velur hún í raun sjálf að láta Gunnhildi og Ígul Kóral nota sig til að 

mergsjúga þegnana og viðhalda valdinu og óréttlætinu.  
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Taka þarf tillit til þess að Hrafntinna elskar föður sinn eins og hvert barn elskar foreldri 

sitt. Hún er ung að árum og hefur auk þess misst af miklu úr hinu venjulega lífi utan 

kistunnar. Því er kannski erfitt að gera þá kröfu til hennar að hún taki ákvarðanir líkt og 

um fullþroska, réttsýna og kjarkmikla manneskju væri að ræða. Eins mótar framkoma 

konungs dóttur hans, eins og oft vill verða með foreldra og börn, og Hrafntinna fylgir því 

föður sínum í blindni þar til örlögin grípa í taumana. 

Þroskasaga prinsessunnar tekur á sig afgerandi mynd í lokin á sögu fortíðar. Hjartasár 

hennar og dauði Dímons valda straumhvörfum. Allt sem hún þekkir og þykir vænt um er 

horfið og sem Svala tekur hún aðra stefnu sem einkennist af því að leiðrétta fyrri mistök, 

bæta fyrir orðinn hlut og verða þar með virk í mótun eigin lífs sem er óvanalegt fyrir hina 

hefðbundnu prinsessu sem hefur yfirleitt engan frjálsan vilja heldur tekur því sem borið er 

á borð fyrir hana. Það má því segja að Hrafntinna þroskist með því að takast á við 

erfiðleika, en ekki flýja þá, og sá þráður getur höfðað vel til ungmenna nútímans þar sem 

glansmyndir af fólki eru iðulega dregnar upp í samskipta- og fjölmiðlum. 

Um leið og rýnt er í ofverndun Hrafntinnu og hvernig hún tekur út þroska sinn væri 

athyglisvert að skoða hugtakið „frelsi“ í námi og kennslu. Mörk ofverndunar og verndunar 

með tilliti til frelsis og velferðar ungmenna er verðugt umfjöllunarefni því það tengist 

raunheimi nemenda á unglingastigi sem eru við það að stíga sín fyrstu skref í átt að 

fullorðinsárunum. Í því skyni væri vert að velta fyrir sér að hvaða marki foreldrar þurfi að 

beita valdi sínu til að tryggja börnum sínum öryggi, hvenær hinn fullorðni þurfi að stjórna, 

hversu langt megi ganga í þeim efnum og hvar eðlileg skil ábyrgðarinnar séu.  

Myndir og myndbönd flakka sem aldrei fyrr um veraldarvefinn í gegnum hina ýmsu 

miðla. Unglingar hafa úr mörgum samskiptaforritum að moða og smella oft af hvert öðru 

og sínum nákomnu án nokkurrar vitundar viðkomandi. Eins berast jafnan fréttir af 

yfirgangi æsifréttamanna sem keppast við að taka myndir af stórstjörnum sem virðast 

margar hverjar ósáttar við árás þeirra á friðhelgi einkalífsins. Stjörnurnar lifa samt sem 

áður nokkuð á frægðinni og eru því háðar umfjöllun upp að vissu marki. Hrafntinna er nýtt 

á svipaðan hátt þegar hún hvílir í kistunni og er því tilvalið að fá nemendur til að velta fyrir 

sér hvenær megi taka mynd og birta hana án samþykkis og hvenær ekki. Auk þess má 

einnig velta upp hvaða tilgangi það þjóni að sýna eða fjalla aðeins um hápunkta og lægðir í 

lífinu eins og það birtist á síðum glanstímarita og samskiptamiðlum. Í því augnamiði væri 

spennandi að íhuga hvers konar kröfur það gerir til venjulegs fólks sem lifir æðrulausu lífi 

utan öfga glansmyndanna. 

Lesanda grunar að Hrafntinna og Svala séu ein og sama manneskjan á mismunandi 

tímasviðum og ýmislegt í sögunni styður þá túlkun. Í sögu framtíðar hefur Svala mikið vald 
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yfir krákunum, eins og aðrir í konungshirð Pangeu, en þær bera köngulær um borgina og 

frelsa mannkynið úr viðjum stöðnunar og aðgerðaleysis. Dímon líkti henni jafnan við svölu 

(Andri Snær Magnason, 2013, bls. 48) og því líklegt að Hrafntinna hafi valið nafnið vegna 

ljúfsárra minninga um föður sinn. Auk þess var fegurð hennar jafnan líkt við fuglinn eins 

og kemur fram í þessari vísu: 

Fögur eins og svala, 

saklaus eins og ull, 

heimsins mesta augnagull. 

(Andri Snær Magnason, 2013, bls. 98). 

Bæði nöfn prinsessunnar af Pangeu vísa til fuglategunda en fuglar tákna oft frelsi þar 

sem þeir geta flogið um háloftin og ferðast hvert sem er. Hins vegar er hrafntinna líka 

falleg og harðger bergtegund. Því vísar bergtegundin til fegurðar hennar og þrautseigju en 

einnig til þess að hrafninn í nafni hinnar sögulegu prinsessu hafi ekki verið eins frjáls og 

ætla mætti. Nafnið Svala ber þessar takmarkanir ekki með sér og því má velta fyrir sér 

hvort prinsessan hafi verið stödd á milli himins og helju í sögu fortíðar en náð að öðlast 

frelsi með virkni sinni og hugrekki til að takast á við erfiðleika; hvernig sem árar og hvað 

sem dagurinn ber í skauti sér. Hún velur að hefja sig til flugs og brjótast gegn kyrrsetningu 

fortíðarinnar. 

Að auki hefur svalan jafnan táknað gleði og öryggi trúarinnar (Sigurður Ægisson, 

2008). Því má velta fyrir sér hvort skortur á trú eða trúarbrögðum hafi greitt veginn fyrir 

spillingu innan konungshirðarinnar þar sem trúin á dýrin og náttúruna hafði verið 

yfirbuguð. Ekkert kom í staðinn nema dýrkun á eilífðarprinsessunni. Sú leið var síður 

gæfuleg enda erfitt að stjórna mannveru sem hefur sinn persónulega vilja, óskir og þrár 

sem jafnvel er á skjön við væntingar dýrkenda. Svala leysir þessa þraut með prýði á 

framtíðarsviðinu. Hún segir krökkunum dæmisögu úr fortíðinni sem fær þau til að hugsa 

gagnrýnið um samtímann og framtíðina. Þannig skapast sameiginleg sýn á það ástand sem 

er viðloðandi í samfélaginu. Hún byggir því upp trú krakkanna á að breytinga sé þörf, 

hvetur þau til aðgerða sem hefur jákvætt, siðferðilegt gildi fyrir umheiminn.  

Mörg önnur skemmtileg og lýsandi nöfn koma við sögu í bókinni. Nafnið Exel, og 

persónueinkenni hans, er tákn fyrir vinsæla reikniforritið Excel og alla þá hagfræði og 

mælingar sem við virðumst oft lifa eftir í dag. Lesandi er spurður hvort hægt sé að reikna 

allt út samkvæmt stöðluðum formúlum í leit að hinum óbrigðula sannleika. Ráðfinnur 

finnur ráð við öllu þó lítið sé hlustað á hann þegar líður á söguna og má velta fyrir sér til 

hvers ráðgjafar séu ef ekki er á þá hlustað.  
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Eiginkonur Dímons heita Vorsól og Gunnhildur en nöfnin eru afar ólík. Vor og sól 

tengjast náttúrunni enda kviknar líf í gróðrinum á vorin með hækkandi sól og hlýindum. 

Gunn og hildur þýða bæði orrusta (Guðrún Kvaran, 2011, bls. 254 og 294) og „vonda 

stjúpan“ berst vissulega við græðgi sína og afbrýðissemi sem leiðir af sér aukna kúgun og 

spillingu í konungsríkinu Pangeu. Dætur hennar heita einnig Gullösp og Silfurösp en aspir 

eru mjög frekar á næringu í kringum annan gróður og samsetning nafnanna bendir til að 

þær girnist auðinn. 

Nafn Kára virðist, í fyrstu, ekki tákna neitt sérstakt en þegar hlutverk persónunnar er 

skoðað með tilliti til atburðarásar og merkingu nafnsins fær lesandi nýja sýn á hina ungu 

hetju sem bjargar Hrafntinnu og jafnvel framtíðinni frá stöðnun. Kári kemur seint við sögu 

en hann blæs allhressilega nýjum og svölum vindum inn í líf Hrafntinnu og konungshöllina. 

Í hita leiksins, græðginnar sem hafði náð að krauma innan hirðarinnar svo árum skiptir, 

opnar hann augu Hrafntinnu fyrir því sem á sér stað utan og innan hallarinnar. Vindurinn 

Kári feykir því atburðarásinni til svo að sagan tekur aðra stefnu.  

Nafn Íguls Kórals þarf sérstaka athygli sem getur verið spennandi að velta fyrir sér 

með grunnskólanemendum en nafnið er Ígull Kórall í nefnifalli sem veldur nokkrum 

örðugleikum í fyrstu þar sem g-ið getur í senn verið lokhljóð og önghljóð. Nafnið Ígull gæti 

þýtt að persónan sækist eftir gulli og gersemum og styður græðgi Íguls í sögunni þá 

ályktun. Hann klæðist til dæmis gylltum kufli og dregur gyllta hlekki á eftir sér þegar 

græðgin nær hámarki (Andri Snær Magnason, bls. 123 og 153) og er þar með færður „í 

gull”. Þar sem annað l-ið fellur brott í aukaföllum (Ígul, Íguli, Íguls), gæti nafnið einnig átt 

að tengjast ígulkerjum. Slík sjávardýr hafa hvassa brodda og ef þau fjölga sér um of geta 

þau raskað vistkerfi sjávar þar sem þau nærast á þörungum sem er einnig mikilvæg fæða 

annarra sjávardýra (Námsgagnastofnun, 2008). Seinna nafn hans, Kórall, minnir 

óneitanlega á hinn baneitraða kóralsnák (Jessie Szalay, 2014, 16. desember) eða hinar 

hvössu og hættulegu brúnir kóralrifsins en allir þessir þættir kallast á við persónusköpun 

Íguls í sögunni. 

5.5 Náttúra og sóun 

Í Tímakistunni er falin djúp ádeila á græðgi og virðingarleysi mannsins gagnvart 

náttúrunni; hvernig hann reynir að stjórna henni til þess eins að græða á henni án þess að 

leiða hugann að afleiðingunum. Cromwell notar köngulærnar til að framleiða kisturnar og 

dýr eru notuð til að efla vald og ríkidæmi Dímons konungs. Krákurnar sækja gull og dýrum 

er stillt upp í fremstu víglínu í stríðsrekstrinum. Máltíðir konungs vísa einnig til sóunar 

mannsins:  
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Þeir báru á borð heilgrillaðan strút, fylltan með geirfugli, sem var fylltur með 

kalkúni, sem var fylltur með flamingófugli, sem var fylltur með kjúklingi, sem 

var fylltur með rjúpu, sem var fyllt með páfagauk, sem var fylltur með 

þúfutittlingi, sem var fylltur með flamingófugli, sem hafði verið fylltur með 

kólibrífugli, sem var með hunangsgljáða randaflugu í rassinum.  

 (Andri Snær Magnason, 2013, bls. 26-27). 

Dímon hafði að lokum ekki lyst á máltíðinni og hefur hún því sennilega lent í ruslinu. 

Ádeilan vísar til vanvirðingar á náttúrunni, misskiptingar gæða, græðgi auðvaldsins og 

tilgangsleysis þess að eiga of mikið. 

Athyglisvert er að skoða hvernig náttúran nær sér á strik í sögu framtíðarinnar. Hún 

tekur í raun völdin í sínar hendur og leggur undir sig borgina. Þegar aðgangur 

mannkynsins er takmarkaður að jörðinni vex gróður og dýr fjölga sér. Með því að stilla 

þessu svona saman, manni og náttúru, er hægt að leiða hugann að yfirgangi mannanna. 

Jörðin eru heimkynni fjölmargra lífvera og mannkynið verður að læra að deila henni með 

öðrum. Jafnrétti, jafnræði, jafnvægi og sjálfbærni eru þar lykilhugtök sem vert er að skoða 

nánar í námi og kennslu sem tekur mið af grunnþáttum menntunar. 

5.6 Tíminn 

Reglulega gjósa upp kröftugar umræður um hvernig við notum þann tíma sem okkur er 

skammtaður hér á jörðu. Í þessum samtölum eru flestir sammála um mikilvægi þess að 

eiga gæðastundir með sér og sínum nánustu. Margir lofa því bót og betrun í þessum 

efnum en þau loforð virðast þó oft og tíðum byggð á sandi því yfirleitt fjara þau út þegar 

öldur annríkis skella á af fullum þunga. Tíminn er í báðum sögum Tímakistunnar, líkt og 

bókartitillinn ber með sér, aðalviðfangsefni sögupersóna. Þær eru margar hverjar mjög 

uppteknar af því hvernig þær eyða tíma sínum en ekki hvernig þær nota hann og eru í 

raun búnar að hneppa sjálfar sig í ánauð sem þræla tímans líkt og fjölmargir utan 

Tímakistunnar hafa einnig gert. 

Efnahagsleg lífsgæði og ofurtrú á hámarks nýtingu á tíma, hvað sem það nú er, eru 

sett í forgang í báðum ævintýrum. Dímon konungur neitar sér um hvíld og hamingju fyrr 

en heimurinn er hans. Uppskera ævistrits hans er hins vegar rýr þrátt fyrir ógrynni 

veraldlegra eigna. Hann á óhamingjusama eiginkonu og dætur þeirra eru honum ekki 

hliðhollar sökum vanrækslu hans. Útslitnir og niðurlægðir þegnar hans ráða hann svo af 

dögum eftir að hafa lotið harðstjórn hans um áratugaskeið (Andri Snær Magnason, 2013, 

bls. 260) en hann var þá nýsnúinn heim úr einni af herferðum sínum sem samanlagðar 

tóku langmestan tíma lífs hans. Hans mesta verðmæti og frumburður, Hrafntinna, fær ör í 
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brjóstið rétt fyrir andlát hans en ósk sína um að njóta tíma með föður sínum fékk hún 

aldrei uppfyllta. Góður ásetningur Dímons um að vernda dóttur sína og gefa henni eilíft líf 

með því að læsa hana ofan í tímakistunni, snerist upp í andhverfu sína þegar græðgi hans 

tók yfirhöndina og áform hans um að sigra tímann leiddu til þess að hún varð í raun fangi 

hans og fórnarlamb. Þrátt fyrir að á milli þeirra hafi ríkt mikil væntumþykja og ást varð 

eigingirni hans og tímaskortur til þess að þau náðu aldrei kynnast almennilega og eiga gott 

líf saman þrátt fyrir að öll ytri skilyrði væru til staðar. Það er prýðilegt íhugunarefni fyrir 

nemendur og kennara hvernig þessi lýsing fellur að lífi nútímamanna. 

Börnin í sögunni eru boðberar visku og heilbrigðis. Þeim er meðfætt að kunna að setja 

í forgang það sem skiptir máli og þó ekki sé hægt að alhæfa um þessa fullyrðingu þá mætti 

fullorðið fólk tileinka sér þennan hugsunarhátt í auknum mæli og læra að njóta lífsins líkt 

og það átti flest auðvelt með í barnæsku sinni. Börnin í sögunni leggja mest upp úr leik og 

samvistum við þá aðila sem þau elska enda leita þau í aðstæður sem fylla þau hamingju. 

Sigrún vill eiga gæðastund með foreldrum sínum og horfa á skemmtiþátt í sjónvarpinu og 

draga þau þannig frá öllu krepputali. Þegar það gengur ekki upp sest hún út í garð og 

nýtur náttúrunnar og ekki síst fuglasöngsins (Andri Snær Magnason, 2013, bls. 8). Þegar 

Hrafntinnu berst bréf frá Dímoni þar sem hann skrifar um sigra sína og lætur í veðri vaka 

að það styttist í heimkomu hans gleðst hún mikið yfir því að pabbi sé að koma heim en 

kærir sig kollótta um hans glæstu sigra (Andri snær Magnason, 2013, bls. 41- 42). 

Á misjöfnu þrífast börnin best segir gamalt orðatiltæki og sú speki er vissulega hæpin 

en áherslur Dímons voru aldeilis gagnstæðar. Hann vildi henni allt það besta og því fékk 

hún bestu kennara sem völ var á. Aðeins útvaldir sem þóttu nógu ,,vandaðir” fengu að 

eiga samneyti við hana og til að mynda fannst ekkert barn sem taldist jafningi hennar 

(Andri Snær Magnason, 2013, bls. 37). Þrátt fyrir góðan ásetning konungs er hún rænd því 

tækifæri að fá að þroskast með jafningjum sínum og læra af þeim og með þeim, sem þykir 

afar nauðsynlegt í þroskaferli barna (sjá t.d. Lightfoot o.fl., 2009, bls. 23-24, 306, 550 og 

535). 

Lífsreynsla mótar hvern mann og segja má að Hrafntinna hafi komið  furðu heilbrigð 

út úr ofverndandi uppeldi. Einhverjum gæti, við litla íhugun, fundist það eftirsóknarvert að 

upplifa eingöngu sólar- og merkisdaga. Borða bara besta matinn. Þurfa aldrei að takast á 

við áföll eða flóknar krefjandi tilfinningar sem geta komið fólki úr jafnvægi og valdið 

vanlíðan eða sorg. Fallegur sólardagur verður hins vegar ekki fallegur sólardagur nema 

dimmur og drungalegur dagur sé til samanburðar. Girnileg nautasteik verður hversdagsleg 

ef hún er daglega á borðum og einlæg vinátta og væntumþykja verður ekki til úr engu. 

Hrafntinna virðist, með aðstoð og visku höfundar bókarinnar, átta sig á að lífshamingjan 
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felst í því að njóta litlu stundanna og nauðsyn þess að upplifa ,,gráu dagana” til þess að 

skilja ,,sólardagana”. 

Tímakistur bókarinnar geta skapað margþætta merkingu hjá lesanda og má þar nefna 

einstaklingshyggju, aðgerðaleysi, flótta, útlitsdýrkun, tölvunotkun og tímaleysi foreldra. Í 

sögu framtíðar flýja allir í sína kistu til að forðast slæmar afleiðingar fyrir sig og sína, vilja 

ekki koma út fyrr en ástandið hafi lagast og nenna ekki að leggja það á sig að byggja 

samfélagið upp. Markús er geymdur í tímakistu í sjö ár vegna þess að foreldrar hans höfðu 

öðrum hnöppum að hneppa. Hrafntinna er geymd í kistunni á meðan Dímon er í burtu, til 

þess að hún upplifi ekki slæma daga, eldist ekki og viðhaldi fegurð sinni.  

Mannkynið treystir æ meira á að tæknin leysi öll vandamál. Þeirri spurningu er varpað 

fram í bókinni hvort tæknin sé í raun til góðs eða ills. Hvort hún skerði lífsgæði okkar og þá 

aðallega þegar kemur að samveru og samskiptum. Þó tæknin geti einfaldað ýmislegt og 

flýtt fyrir mörgu þá getur hún einnig verið tímaþjófur þar sem börn og foreldrar eyða 

miklum og mikilvægum tíma fyrir framan tækin. Aukið aðgengi að tölvum, snjallsímum og 

sjónvarpi veldur því að við þurfum að kunna að umgangast tæknina án þess að hún skerði 

lífsgæði okkar. Dímon ætlaði ekki að geyma Hrafntinnu í kistunni eins lengi og raunin varð 

en með aðhaldsleysi og græðgi, skorti á gagnrýninni hugsun og einlægni, hvíldi hún þar í 

tvo áratugi. Nútímamaðurinn gæti eins vaknað upp einn daginn og uppgötvað að börn 

hans eru allt í einu orðin stór. Mikilvægur tími í lífi barnanna er liðinn og kemur aldrei 

aftur. Tími þar sem góðir dagar til jafns við þá slæmu gætu eflt geðtengsl og aukið á 

öryggi, tilfinninga- og siðgæðisþroska en ekki síst getuna til að njóta augnabliksins. 

Þegar þessir þættir eru settir í víðara samhengi má velta fyrir sér hvort kröfurnar 

aukist ef allir dagar eru góðir dagar. Viðmiðin breytast ef við fáum allt sem hugurinn 

girnist og lífið verður eltingaleikur við gerviþarfir sem einungis eru knúnar áfram af 

græðginni einni saman. Eftir situr tómarúm sem þarf að fylla og hætt er við að fólk missi 

sjónar af því sem skiptir raunverulegu máli. Þessu fylgir einnig mikill efnahagslegur baggi 

sem vindur upp á sig og leiðir til aukinna vinnustunda, meira álags og færri gæðastunda. 

Afleidd áhrif gætu einnig verið aukin einstaklingshyggja sem leiðir af sér sundurleita 

samfélagsgerð í aukinni samkeppni um lífsgæði. Allir þurfa að eiga allt og við lifum í 

nokkurskonar einnota samfélagi þar sem allt virðist hægt að endurnýja nema brostin 

fjölskyldubönd. 

5.7 Hetjur framtíðarinnar 

Þegar lausn á flækju sögunnar er skoðuð má lesa sérstök skilaboð úr henni sem beinast að 

unga fólkinu. Lausnin felst í virkni unga fólksins, trú þeirra á öðrum og samvinnu. Vinátta 

Kára og Hrafntinnu færir Hrafntinnu frelsi; aðgang að tímanum og líf utan fangelsismúra 
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prinsessuhlutverksins. Áhættan er mikil þar sem líf hans er að veði en Hrafntinna hættir á 

að missa enn einn lífsförunautinn, eina vininn sem hún hefur eignast í gegnum ævina. Þau 

þurfa því bæði að treysta á að gjörðir þeirra séu réttar, treysta á þagmælsku hvors annars 

og með tímanum er samband þeirra byggt á þessu trausti. Við fráfall Dímons verður Kári 

að hafa trú á því að heimurinn verði betri, að lausn finnist á hjartasári Hrafntinnu og leggst 

því sjálfur í tímakistusmíði í nafni vonar og kærleika.  

Sömu áherslur má sjá í sögu framtíðar þegar Svala virkjar krakkana til samvinnu gegn 

aðgerðaleysi samfélagsins. Krakkarnir þurfa að trúa og treysta á hana og sína eigin 

gagnrýnu hugsun. Þau leggja því af stað í óvissuferð í átt að kærleikanum. Efinn sem 

kemur upp í hugum þeirra vísar til þess hugrekkis sem þarf til að ganga til verks. Að lokum 

tekst þeim að frelsa heiminn úr viðjum tímans eða í raun tímaleysisins og hafa þar með 

dregið fram vissar dyggðir sem ætlaðar eru ungum lesendum. Þær kallast á við 

höfuðdyggðir kristinnar trúar; trú, von og kærleik. 

Skilaboð höfundar til ungdómsins eru að breytingar eru í höndum okkar mannkynsins. 

Ofnotkun tímakistunnar, sem í huga ungmenna gæti verið tölvuleikir og snjallsímar, deyfir 

dómgreind og eykur á aðgerðaleysi. Það er því einungis í höndum þeirra að snúa við 

blaðinu. Samkennd, samvinna, hugrekki og virðing fyrir náttúrunni eru gildi sem auðvelda 

og ýta undir breytingar en ákvörðunin liggur hjá hverjum og einum. Hetjur framtíðarinnar 

eru hvattar til að gera hlutina öðruvísi en áður, hugsa um afleiðingar viðhorfa og gjörða og 

þeim er bent á að framtíðin sé í þeirra höndum. 
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6 Niðurstöður 

Rannsóknarspurningin sem leiddi okkur áfram í greiningu á Tímakistunni var: Hvernig 

getur vönduð bókmenntakennsla snúist um grunnþætti aðalnámskrár? Eins og fram hefur 

komið er mikilvægt að velja kennsluefni sem á erindi við grunnþætti menntunar. Hlutverk 

kennara er því veigamikið. Hann þarf í fyrsta lagi að þekkja marklýsingar grunnþáttanna 

og tileinka sér þau gildi í kennsluháttum sínum. Í öðru lagi er nauðsynlegt að þekkja 

nemendahópinn og einstaklinga innan hans vel svo hægt sé að byggja ofan á þekkingu 

nemenda, vekja upp áhuga, hreyfa við tilfinningum þeirra og stuðla að auknum þroska og 

heilbrigðu gildismati. Í þriðja lagi er farsælt að taka nær- og fjærsamfélag nemenda til 

greiningar og kanna hvort einhver gildi séu í hávegum höfð og hvaða áhrif þau gætu haft á 

ungmennin. Slíkir kennsluhættir ættu að stuðla að bættri bókmenntakennslu og gefa 

tilefni til áframhaldandi vinnu. 

6.1 Sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti 

Í greiningu Tímakistunnar kemur fram margt fram sem kallar á ígrundun og umræður um 

fjölmörg efnisatriði sem koma fram í skilgreiningu grunnþáttanna. Þegar litið er til 

grunnþáttanna sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti í samhengi við efnistök 

bókarinnar er greinilegur samhljómur þeirra á milli. Þar ber hæst að nefna þræði sem falla 

að stéttamun, auði, völdum, græðgi, virkni, umgengni við móður jörð og jafnvægi á milli 

íbúa hennar, einstaklingsfrelsi, samvinnu og samábyrgð. Eðlilegt er að ætla að innan 

þessara þráða rúmist einnig umræðuefni um lýðræði, mannréttindi, frelsi, sjálfbærni, 

virðingu, hófsemi, lífsgæði, réttlæti, framtíðarsýn, umhyggju, menningu, trúarbrögð, 

lífsskoðanir, víðsýni og jafnrétti í víðustu merkingu. Kennari getur því valið um ótal 

viðfangsefni til ígrundunar og mats í fjölbreytilegum nemendahópi og rætt inntak þessara 

grunnþátta. 

6.2 Heilbrigði og velferð 

Í gegnum lesturinn kynnast nemendur fjölmörgum sviðum mannlegs lífs sem geta aukið 

þekkingu þeirra og víðsýni. Skýr persónusköpun og fáar aðalpersónur sem lesandi fylgir 

náið eftir gefur nemendum góðan kost á að setja sig í spor annarra. Persónur bókarinnar 

eiga sér margvíslega sögu, framtíðarsýn, markmið, tilfinningar og hugsanir, lenda í ýmsu 

og bregðast misjafnlega við. Dímon getur til að mynda vakið upp alls kyns tilfinningar með 

nemendum, allt frá aðdáun til andúðar, sem gefur tilefni til aðgreiningar eða samsömunar 

eftir aðstæðum og sjónarhorni. Samband hans og Hrafntinnu gefur einnig tækifæri á 
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umræðum um uppeldi, samskipti foreldra og barna, tilfinningar og ábyrgð. Nemendur fá 

tækifæri til að vega og meta eigið líf í einrúmi; hugsanir, hugmyndir, tilfinningar og atferli, 

og þroska þannig með sér sterkari sjálfsmynd, sjálfskilning og gagnrýna hugsun. Þeir geta 

einnig miðlað hugmyndum sínum og skoðunum án þess að setja sjálfa sig í brennidepil. 

Slíkt eykur hugrekki þeirra til að tjá sig og máta eigin stöðu, viðhorf og tilfinningar við 

aðra. Þessir þættir ásamt samfélagslegum markmiðum úr fyrrgreindum grunnþáttum 

kallast á við grunnþáttinn heilbrigði og velferð. 

6.3 Læsi og sköpun 

Skemmtanagildi Tímakistunnar, tengsl hennar við raunheim og þekkingu ungmenna og 

áhugaverðir og margþættir þræðir sem mæta fjölbreytilegum nemendahópi ættu að 

höfða vel til nemenda og stuðla að góðri lestrarupplifun og bættum lesskilningi. Háð, 

fyndni, spenna, alvara, heillandi sögusvið og persónusköpun rígheldur ungum lesendum 

við lesturinn. Efnislegt innihald bókarinnar á fullt erindi við þá og getur hreyft við þeim, 

endurspeglað þeirra eigin reynslu, hugmyndir og skilning eða skapað með þeim nýja sýn. 

Því má segja að ef þrepakenning Blooms og félaga, sem fjallað var um í 4. kafla, er höfð til 

hliðsjónar þá er hægt að vinna með textann á öllum þrepum og sviðum.  

Hvort sem lestur og skilningur er djúpur eða grunnur þá er líklegt að hver og einn 

nemandi geti skemmt sér yfir bókinni. Hins vegar eru tímasviðin tvö bæði tveir sjálfstæðir 

söguþræðir og einn, þar sem annar varpar ljósi á hinn. Eins eru ógrynni tákna og vísana 

sem ráðast af skilningi lesanda og hafa áhrif á merkingarsköpun. Hið sama má segja um 

myndmál og stílbrögð. Sé bókin tekin í hönd án þess að veita þessum atriðum eftirtekt 

gætu lesendur misst af tengslum milli sögusviða og möguleikum boðskaparins. Textinn 

gerir því hæfilegar kröfur til læsis nemenda. Í honum felast tækifæri til að auka skilning og 

víkka merkingu. Námsefni sem byggir á áhuga, fyrri reynslu og þekkingu, getur bætt við og 

dýpkað þá þætti og hefur gildi fyrir nemendur er tilvalið viðfangsefni í menntun til læsis. 

Í aðalnámskrá eru meginmarkmið grunnþáttarins læsis dregin fram en þau eru „að 

nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa 

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

hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 17). Læsi er 

því undirstaða þess að nemendur fái að skilja og bregðast við viðfangsefni bókarinnar á 

sinn eigin hátt. Í Tímakistunni er nemendum gefið fordæmi af þessum gildum. Ungmennin 

í bókinni öðlast virkni til að umskapa og umskrifa heiminn og lesendur eru hvattir til að 

gera hið sama. Stílbrögð höfundar gera nemendum kleift að lesa bæði í hið sagða og 

ósagða sem gefur tilefni til að skoða bæði staðreyndir og eyður. Sú vinna getur leitt af sér 
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ólíkar niðurstöður þar sem nemendur fá tækifæri til að skapa sér sína eigin merkingu, taka 

afstöðu til efnisins og leggja mat sitt á það. Slíkt felur bæði í sér læsi og sköpun. 

Sköpun er ferli sem einkennist af framþróun. Stuðlað er að stöðugum framförum 

nemenda þar sem þeir sýna vilja til umbóta og kanna óþekktar slóðir. Þeir nýta þekkingu 

sína, bæta við sig, beita gagnrýninni hugsun og innsæi til að sjá fyrir hið óorðna, velta fyrir 

sér möguleikum, finna lausnir, aðferðir og tengingar sem þeir hafa ekki séð fyrir áður. 

Framkvæmd er einnig mikilvæg og rímar ágætlega við virkni ungmenna í Tímakistunni 

sem tóku málin í sínar hendur. Þar ber sjálfstæði og samvinnu hæst í framkvæmd enda 

hver einstaklingur bæði sérstök útgáfa af sjálfum sér og hluti af heild. 

Tímakistan er tilvalið kennsluefni þegar styðja á við persónulegt nám. Í henni felast 

tækifæri til að auka og dýpka þekkingu. Mismunandi álitaefni kalla einnig á ígrundun og 

mat sem gefur tækifæri til breytinga og þroska á andlegu og félagslegu sviði. Þau 

viðfangsefni geta fengið nemendur til að hugsa lengra en þeir töldu sér áður fært og þar 

með styrkt sjálfsmynd þeirra og vitund um gildi bókmennta. Sköpun byggir á slíkum 

framförum. 

6.4 Hæfni í læsissamfélagi 

Hægt er að tengja alla grunnþætti við efnistök Tímakistunnar og því teljum við hana afar 

heppilega til kennslu sem miðar að grunnþáttum menntunar. Í henni felast tækifæri til að 

auka skilning nemenda á sjálfum sér og umhverfi sínu og með vandaðri 

bókmenntakennslu er hægt að nálgast þá þætti. Þessu verður þó ekki komið til leiðar 

nema að huga að læsismenntun nemenda þar sem tákn og vísanir eru undirstaða hins 

fjölþætta boðskapar sem sagan geymir. Því má segja að öðrum markmiðum og áherslum í 

grunnþáttum menntunar verði ekki náð nema að taka mið af grunnþættinum læsi.  

Hæfnihugtakið snýst um meðvitund. Ádeila og álitaefni í Tímakistunni bjóða upp á 

ýmsa möguleika til að styðja við markvissa vitund nemenda um viðhorf sín, leikni og  

þekkingu. Læsi er lykillinn að hæfni nemenda því ólæsi útilokar þá frá viðfangsefnum 

bókarinnar. Þetta má yfirfæra á nútímasamfélag og velta upp hvort ólæsi útiloki þá ekki 

einnig fólk frá þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, rýri gagnrýna hugsun, auki aðgerðaleysi og ali 

af sér ójafnvægi og skert siðferði. Höfundar aðalnámskrár hafa væntanlega tekið mið af 

samfélaginu við samningu og horft til jákvæðrar þróunar þar sem hver einstaklingur er læs 

á margvísleg viðfangsefni og táknkerfi. Í Tímakistunni geta þessi táknkerfi verið 

tímakisturnar sem vísa í alla þá tölvutækni sem nútíminn nýtur bæði góðs af og ills. 

Vandinn felst í að greina á milli og velta fyrir sér hvort maðurinn stjórni tækninni eða 

tæknin manninum en þar koma hugtökin stafrænt læsi, miðlalæsi og miðlamennt til 
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sögunnar. Vegna flókinna skilgreininga á læsi er því ekki að undra að læsi hafi verið valinn 

sem einn grunnþáttur almennrar menntunar. 

Á vegferð um lífið stendur fólk andspænis ótal valmöguleikum. Ákvarðanir og 

afleiðingar þeirra hafa mótandi áhrif á einstaklinga og samfélagið sem þeir tilheyra. 

Vönduð bókmenntakennsla sem snýst um grunnþætti menntunar hefur áhrif á nemendur 

og skiptir engu hvort litið er til kennsluhátta eða til vals á námsefni. Eins og gefur að skilja 

hvílir því nokkur ábyrgð á herðum grunnskólakennarans og því mikilvægt að skoða 

námsefni með gagnrýnum og greinandi augum. Slík vinna gerir miklar kröfur til læsis 

kennara. 

Umfjöllunin hér að framan hefur tekið mið af möguleikum til að vinna með  

Tímakistuna í samhengi við almenna menntun nemenda. Möguleikarnir felast í 

margskonar tækifærum sem stuðla að fjölbreyttum skilningi, siðferði og auknum þroska 

og fellur efni bókarinnar vel að marklýsingum í aðalnámskrá grunnskóla. Mörg önnur 

bókmenntaverk mætti greina með grunnþætti menntunar í huga en þá vinnu teljum við 

geta opnað fyrir skilning grunnskólakennara á inntaki grunnþáttanna og margþættu gildi 

bókmennta fyrir hetjur framtíðar. 
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