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Útdráttur 
 

Bókameðferð er kerfisbundin notkun bóka til að hjálpa einstaklingum að takast á við andleg, 

líkamleg, tilfinningaleg og félagsleg vandamál.  Rannsóknir hafa sýnt að það er auðveldara 

fyrir kennara að taka á vandamálum nemenda með hjálp bókameðferðar.  

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Annars vegar að kynna bókameðferðir fyrir 

kennurum og hinsvegar að gefa þeim hugmyndir um hvernig nýta megi slíkar meðferðir í 

kennslustofunni. Til að ná þessum markmiðum notaðist ég við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Tekin voru þrjú viðtöl og fylgst með opnum útlánstíma á einu 

skólabókasafni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að bókameðferð er ekki þekkt aðferð í grunnskólum á 

Íslandi og vantar almennt lýsingu á slíkri meðferð á móðurmálinu. Vandamál nemenda eru 

fjölbreytt og nokkuð mismunandi eftir aldursstigi og eru viðmælendur mínir sammála um að 

bókameðferð gæti verið áhrifarík og skemmtileg kennsluaðferð til að takast á við vandamál í 

skólastofunni.  

Mest fór þó fyrir efnisgreiningu þar sem allar leiðbeiningar til kennara voru gerðar eftir 

erlendum heimildum. Einnig var gerður bókalisti yfir barnabækur sem nýtast má þegar nota 

á bókameðferðir. Sá listi var gerður með því að skoða fyrst allar útgefnar barnabækur frá 

árunum 2006-2016 í Bókatíðindum og síðan las ég betur þær bækur sem gætu hugsanlega 

tengst vandamálum barna og unglinga í dag og efnisgreindi þær eftir skólastigi og þeim 

vandamálum sem þær fjalla um. Listinn er ekki tæmandi og má líta á sem verk í vinnslu. 

Þannig getur sá sem notfærir sér listann bætt við efni eftir hentugleika. Þetta er aftur á móti 

fyrsta skrefið í að útbúa lista yfir barna- og unglingabækur sem tengjast vandamálum sem 

hugsanlegt er að börn á grunnskólaaldri glími við. Bókalistinn er ekki settur upp eftir 

bókfræðilegum skráningarreglum heldur með þau atriði í huga sem gætu nýst við val á bók 

fyrir nemendahópinn.  
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Abstract 
 

Booktherapy is a systematic use of books to help individuals to cope with mental, physical, 

motional and social problems. Researches have shown that it is easier for teachers to cope 

with problem in the student group with the help of booktherapy. 

The goals of this research is twofold. First to introduce booktherapy for teachers and 

secondly to give them ideas how to use that kind of therapy in the classroom. To achieve 

those goals I used qualitative reasearch methods. I took three interviews and observed 

activities at one school library when it was open for students.  

The results of this research are those that booktherapy is not known practice in elementary 

schools in Iceland and descriptions for the therapy are missing in Icelandic. The problems 

students go through are diverse and vary between ages. Participants of the research agree 

that booktherapy could be effective and fun teaching method to cope with problems in the 

classroom.  

The main method I used was content analyses were most of the sources were in foreign 

languages. Also was content analyses used when making a list of books that can be used 

when practicing booktherapy with children. That list was made by looking through Icelandic 

booklets called Bókatíðindi which are published every year and is kind of encyclopedia over 

all published books in Icelandic that year. I looked through the booklets from the years 2006-

2016 and wrote down all books that might be about problems that children and adolescence 

go through in schools today. Next I read the books and the outcome of that reading is the list 

of books you can find in the research paper. The list is not exhaustive and can be looked 

upon as a work in progress. This is the first step of making this kind of list in Iceland where 

you can find books that relate to the problems children experience in school. The list is not 

made by bibliographic registration rules but structured after the issues that can possibly help 

when choosing a book for booktherapy with students.  
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði. 

Á haustönn 2013 tók ég námskeiðið Þekkingarmiðlun og var eitt af verkefnum námskeiðsins 

að vera með framsögu í tíma. Velja átti þrjár greinar um eitthvað ákveðið efni og kynna það 

fyrir samnemendum. Ég las greinar um bókameðferðir (e. bibliotherapy) og strax að 

fyrirlestri loknum ræddi ég við Ágústu Pálsdóttur um möguleikann á að skrifa um þetta efni í 

lokaritgerðinni minni. Henni leist ágætlega á það og samþykkti að vera leiðbeinandi minn við 

þau skrif.  

Dr. Ágústa Pálsdóttir er prófessor við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og henni 

þakka ég fyrir alla hjálpina, að leggja fyrir mig línurnar og vera alltaf til taks þegar spurningar 

vöknuðu. Hún sannfærði mig um að ég gæti klárað ritgerðina þrátt fyrir að vera í 

fæðingarorlofi og tími í raun af skornum skammti. Með hennar hjálp fékk ég aukið 

sjálfstraust sem er ómetanleg aðstoð við svona vinnu. Sömuleiðis þakka ég viðmælendum 

mínum fyrir gott spjall og skólabókaverðinum sem leyfði mér að fylgjast með starfi 

skólabókasafnsins tvo morgna. Einnig fær starfsfólk Amtsbókasafnsins á Akureyri þakkir fyrir 

alla aðstoðina við að finna handa mér barna- og unglingabækur, sem og allar ferðirnar niður í 

kjallara að sækja eintök úr skilduskilunum.  Sambýlismaður minn, Arnar Kristinn Hilmarsson, 

fær sérstakar þakkir fyrir skilning á andlegri fjarveru minni á meðan ég sat við skriftir og 

ömmum barna minna, Önnu Sigríði Gísladóttur og Júlíönu Þórhildi Lárusdóttur, er ég 

ævarandi þakklát fyrir alla pössunina. Þeirri síðarnefndu þakka ég einnig fyrir yfirlestur og 

góð ráð.  
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1. Inngangur 
 

„Þeir sátu þarna, Emil og Alfreð, og horfðu á flotholtið hoppa á spegilsléttu vatninu. Þeir 

töluðu ekki margt en þeim leið vel. Alveg þangað til sólin gekk til viðar sátu þeir þarna, 

og svo fóru þeir heim, Alfreð með aborrana í kippu þrædda upp á einiviðargrein, Emil lék 

á pílviðarflautu sem Alfreð hafði tálgað handa honum. Þeir gengu yfir hagann eftir 

bugðóttum stíg undir vorgrænum björkum. Emil blés í flautuna svo að svartþrestirnir 

fóru hjá sér og þögnuðu, en allt í einu hætti hann og tók flautuna frá munninum. 

 „Veistu hvað ég ætla að gera á morgun?“ sagði hann. 

 „Nei,“ sagði Alfreð. „Er það nokkurt skammarstrik?“ 

Emil lét flautuna aftur á munninn og byrjaði að spila. Hann gekk stundarkorn spilandi og 

hugsaði sig um. 

 „Það veit ég ekki,“ sagði hann loks. „Það veit ég aldrei fyrr en á eftir.““ 

 

(Lindgren. 1979:167-168) 

 

Emil í Kattholti kannast flestir við og í lok bókarinnar Enn lifir Emil í Kattholti sést vel að þrátt 

fyrir öll skammarstrikin sem móðir hans skrifar samviskusamlega um í bláa stílabók þá vill 

Emil yfirleitt vel og ætlar sjaldnast að gera öðrum grikk. Við þetta myndu líklega mörg börn 

tengja og gætu sagt frá því með hjálp Emils. En um það fjallar einmitt þessi ritgerð, að nota 

bókameðferð til að fá börn til að ræða vandamál sín í skólanum. 

Það var í raun aðeins ein setning sem kveikti áhuga minn í fyrsu greininni sem ég las um 

bókameðferðir. Það var í greininni: A closer Look at Bibliotherapy eftir Jami L. Jones 

(2006:24):  

 

„Books can and do make a difference.“ 
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Jones heldur því fram í grein sinni að skilgreining hugtaksins bókameðferð sé alls ekki flókin 

heldur er það ferlið að rétta einstaklingnum réttu bókina á réttum tíma.  

Nú, þremur árum seinna eftir að ég las þessa grein Jones, er ég enn spennt fyrir að vinna 

frekar með þetta efni.  Þar sem ég er grunnskólakennari að mennt og hef aðeins reynslu af 

að vinna úr ýmsum vandamálum með nemendum, þá fannst mér upplagt að tengja 

bókameðferð við grunnskólann og hvernig nýta megi slíka meðferð í kennslustofunni.  

Mörg börn koma inn í skólana með skort á nauðsynlegri félags-, tilfinninga- og/eða 

lærdómshæfni til að ná árangri á hinum ýmsum sviðum skólasamfélagsins. Menntun verður 

sífellt fjölbreyttari, nemendur koma með mismunandi bakgrunn og allir eru þeir mismunandi 

vel undirbúnir til að takast á við skólagöngu. Að auki fara kröfur á kennara vaxandi hvað 

varðar einstaklingsmiðun hvers og eins nemenda. Með það í huga þarf að finna fjölbreyttar 

leiðir til að hjálpa hverjum einstaklingi að ná sínum markmiðum svo hann geti þroskast og 

dafnað í skóla án aðgreiningar.  

Bókameðferð er kerfisbundin notkun bóka til að hjálpa einstaklingum til að takast á við 

andleg, líkamleg, tilfinningaleg og félagsleg vandamál (Tukhareli, 2011). Þegar nota á 

bókameðferðir velja skólabókaverðir eða kennarar lesefni með þarfir nemenda í huga til að 

ná fram ákveðnum þroska og námsárangri. Bókameðferð er því leið til að nota sögur sem 

uppeldisaðferð í skólastofunni (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Að nota bækur og sögur til að gefa börnum tækifæri til að skilja hvað þau hafa upplifað getur 

hjálpað þeim að skilja tilfinningar sínar betur og leitt til þess að barnið þroskast og dafnar. Því 

byrjar oft bókameðferð á því að hugsa um barnið eða börnin sem á að setja upp meðferðina 

fyrir. Bókin er síðan valin út frá reynslu barnanna (Nelson og Pola, 2014). 

Með þessari ritgerð vil ég kynna fyrir kennurum bókameðferð og kosti þess að nýta hana við 

kennslu. Rannsóknir hafa sýnt að það er auðveldara fyrir kennara að taka á stríðni og einelti 

með bókameðferð. Þegar nemendur fara að samsvara sig persónum eða aðstæðum í sögunni 

byrja þeir að skilja að svona lagað gerist ekki bara í sögum heldur í alvörunni líka og jafnvel í 

þeirra nemendahópi. Með lestri sögunnar læra þeir líka að margar lausnir geta verið til á 

vandamálinu. Að auki eiga þeir sem finna til samsvörunar með sögupersónunum hvað mesta 
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möguleika á að tala um tilfinningar sínar með bókina sem þungamiðju (Hipsky og Iaquinta, 

2006). 

Rannsóknarspurningarnar sem ég hafði að leiðarljósi voru eftirfarandi: 

1. Hvaða vandamál er algengt að grunnskólabörn glími við? 

2. Hvaða vitneskju og hugmyndir hafa þátttakendur um bókameðferðir? 

a. Hvernig er hægt að nýta slíka meðferð í kennslu barna? 

b. Hvernig er best að framkvæma bókameðferð í kennslustofunni? 

3. Hvaða bækur er gott að nota þegar ræða á ákveðin vandamál? 

 

Markmið rannsóknar minnar er því tvíþætt. Annars vegar að kynna bókameðferðir fyrir 

kennurum og hinsvegar að gefa þeim hugmyndir hvernig nýta megi slíkar meðferðir í 

kennslustofunni. Til að ná markmiðum mínum notaðist ég við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Ég ræddi við þrjá reynslumikla kennara á mismunandi stigum 

grunnskólans og fylgdist með opnum útlánstíma á skólabókasafni í einum grunnskóla á 

Norðurlandi, en ein tegund bókameðferða er að aðstoða einstaklinga við val á bókum og 

ræða við þá um efni bókanna að lestri loknum. 

Þar sem að rannsóknarefni ritgerðarinnar er ekki vel þekkt hér á landi fannst mér óþarfi að 

taka fleiri viðtöl en þessi þrjú. Þetta úrtak er því mjög lítið og ekki hægt að alhæfa neitt um 

niðurstöður. Viðtölin veittu mér þó innsýn í viðfangsefnið og gáfu mér hugmynd um hvernig 

ég vildi setja upp kafla ritgerðarinnar.  

Leiðbeiningar til kennara voru unnar með því að efnisgreina erlendar heimildir og fer drjúgur 

hluti ritgerðarinnar í þær leiðbeiningar. Mestur tími fór þó í að útbúa bókalista yfir 

barnabækur sem nota má í bókameðferðir með hinum ýmsu stigum grunnskólans. Við gerð 

listans las ég hátt í 300 barna- og unglingabækur. Ég las þær þó ekki allar spjaldanna á milli. 

Sumar var nóg að skanna en aðrar gat ég ekki lagt frá mér án þess að lesa hvert orð og hverja 

línu. Þessi vinna var líka skemmtilegasti hluti ritgerðarvinnunnar og eftir allan lesturinn varð 

ég sannfærð um sannleiksgildi setningarinnar sem vakti athygli mína í upphafi: Books can 

and do make a difference! 
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2. Bókameðferð 

2.1. Saga bókameðferðar 
 

Hugtakið bibliotherapy var fyrst notað fyrir 100 árum síðan, árið 1916 af séra Samuel 

McChord Crothers sem var þó ekki sá fyrsti sem notfærði sér lækningamátt bóka. Að notfæra 

sér bækur sem meðferðarúrræði má rekja aftur til Forn Grikkja sem rituðu fyrir ofan 

innganginn á bókasöfnum sínum: „Healing-place of the soul.“ (Bate og Schuman, 2016). 

Hugtakið bibliotherapy þýðir bókstaflega meðferðarúrræði í formi bóka en biblio er gríska 

orðið fyrir bók. Sá eiginleiki bóka að hugga, heilla og vekja upp kátínu er þekktur af öllum 

sem hafa einhvern tímann sótt í lestur. Það er því ekki skrítið að orð, bæði töluð og skrifuð, 

eru talin áhrifaríkustu verkfæri okkar tíma  (Nichani, 2016). 

Fjórum árum eftir að Crothers lýsti bókameðferð sem tækni við að hjálpa einstaklingi sem á í 

erfiðleikum með bókum var aðferðin notuð til að hjálpa uppgjafahermönnum í Alabama. Þar 

sá Sadie Peterson Delany, aðalbókavörður bókasafnsins á sjúkrahúsinu þar sem hermennirnir 

voru, um bókameðferðina. Hún útbjó bókahringi og sögustundir til að örva huga 

hermannanna en flestir voru þeir mjög skemmdir andlega eftir stríð. Þessi aðferð Delany 

vakti svo mikla athygli að hún var fengin til að tala á mörgum ráðstefnum í kjölfarið og halda 

fyrirlestra til að kenna öðrum bókavörðum tæknina. Í kjölfarið fóru margir að nota 

bókameðferðir fyrir sjúklinga með geðræn vandamál (Jones, 2006). 

Gríski heimspekingurinn Aristóteles leit á bókmenntir sem leið til vekja upp tilfinningar fólks 

og hafa þannig græðandi áhrif. Þessu eru Amerísk samtök sjúkrahúsbókasafna (e. US 

Association of Hospital and Institution Libraries) sammála og mæla með notkun skáldverka 

fyrir sjúklinga með geðræn vandamál. Samtökin hafa bent á að: 

 



13 

 

„flest bókhneigt fólk getur nefnt að minnsta kosti eina til tvær bækur sem hafa haft mikil 

áhrif á líf þeirra, sem hefur gefið þeim tækifæri til að ná ákveðnum vexti og þroska og að 

auki fært þeim leiðbeiningar, fræðslu, skilning og hvatningu.“ 1 

(Brewster,  2008a:118). 

 

Þekktur talsmaður endurreisnarinnar, Michel de Montaigne, sagði að við einmanaleika 

fyndust þrjár lækningar: að eiga elskhuga, að eiga vini og að lesa bækur. Elskhugar koma þó 

og fara og vinir deyja en bækur geta alltaf hjálpað svo lengi sem við sjáum eða höfum 

einhvern til að lesa fyrir okkur (Bate og Schuman, 2016). En til að hægt sé að nýta 

bókameðferð þarf lestrarkunnáttu og lesskilning. Fyrir börn sem hafa ekki enn náð færni í 

lestri og/eða lesskilningi þarf fullorðinn einstaklingur að leiða ferlið (Lewis, Amatya, Coffman 

og Ollendick, 2015).   

Árið 1938 gaf Louise Rosenblatt út bók í Bandaríkjunum sem nefnist Literature as 

Exploration. Þessi bók er enn í hávegum höfð í bandarískum skólum en kennarar styðjast 

mjög við efni hennar við kennslu. Margt sem þar kemur fram ýtir undir notkun bóka sem 

einhverskonar meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga. Rosenblatt segir að við lestur bóka 

geta ungmenni flakkað milli raunveruleikans og sagnaheimsins því bækur eru oft um lífið án 

þess að vera lífið sjálft. Þannig geta lesendur séð sjálfa sig og sín vandamál í ákveðinni 

fjarlægð og geta prófað ýmsar úrlausnir án þess að þær verði þeim of dýrkeyptar. Undir 

leiðsögn kennarans geta nemendur notað bækur til að draga fram óöryggi, misskilning og 

ýmsa hagsmunaárekstra sem bækurnar geta komið með svör við. Flestir eru í sjálfu sér 

vanafastir og því er svo upplagt að lesa bækur sem gætu komið með nýjar hugmyndir að 

úrræðum við hinum ýmsu vandamálum. Túlkun og skilningur lesandans spilar stórt hlutverk 

því ekki sjá allir sömu úrræðin þrátt fyrir að lesa sömu bókina. Rosenblatt vill meina að í 

hvert sinn sem lesandi upplifir ritverk er hann í raun að skapa það upp á nýtt (Justman, 

2010). Því má sjá að bókameðferðir eru ekki nýjar af nálinni þó að hérlendis hafi þær ekki 

verið notaðar markvisst. Samt sem áður hafa margir kennarar leitað í bækur þegar takast á 

við vandamál innan bekkjarins og því hafa margir nú þegar nýtt sé bókameðferðir án þess að 

vera meðvitaðir um það.  

                                                           
1
 Most literate people can mention at least one or two books which have affected them profoundly, which have 

expanded their potential for growth and development, and have provided not only instruction and knowledge 
but also understanding and inspiration. 
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2.2. Hvað er bókameðferð? 
 

Einfaldasta útskýringin á bókameðferð er að það er meðferð sem felst í því að nota bækur til 

að hjálpa mismunandi hópum samfélagsins. Vinsælasta skilgreiningin er að bókameðferð sé 

lestur á skrifuðu efni með leiðsögn þar sem leitast er við að öðlast skilning á ákveðnum 

vandamálum og leysa þau. Þessi skilgreining skilur alla vega eftir þá vísbendingu að 

bókameðferð getur í raun læknað sálina (e. Heal the soul) (Detrixhe, 2010). 

Í nútíma samfélagi eru bókameðferðir notaðar víða. Trúarleiðtogar nota heilaga texta og 

boðskap til að leiðbeina fólki í trúnni. Sálfræðingar og ráðgjafar nýta oft bækur til að hjálpa 

sjúklingum sínum. Læknar og hjúkrunarfólk útvega oft sjúklingum sínum bæklinga og greinar 

til að takast á við tilfinningar sem tengjast veikindum þeirra. Síðan hafa kennarar sýnt þessari 

aðferð meiri og meiri áhuga til að aðstoða nemendur við að leysa ýmis vandamál (Sullivan og 

Strang, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að góður árangur hefur fengist við að nota bókameðferðir til að hjálpa 

fjölbreyttum hópi fólks til að takast á við streitu, kvíða, einangrun, sorg og ástvinamissi, 

heimilisofbeldi, vandamál tengd andlegri og líkamlegri heilsu sem og náttúruhamförum. 

Bókameðferð má nota með fólki á öllum aldri í fjölbreytilegu umhverfi, hvort sem það er 

innan veggja heilbrigðiskerfisins, skólasamfélagsins eða þar sem önnur starfsemi 

samfélagsins fer fram (Tukhareli, 2011). 

Margir hafa sett upp lista yfir helstu markmið bókameðferða og þó að listarnir séu ekki allir 

nákvæmlega eins þá virðast flestir vera nokkuð sammála um hvað bókameðferðir snúast um 

í meginatriðum. Eftirfarandi lista gerði J.T. Pardeck (1995) þar sem hann segir að 

bókameðferðir eiga að: 

1. Gefa ákveðnar upplýsingar. 

2. Gefa innsýn í ákveðna reynslu eða aðstæður. 

3. Sýna fram á að til eru fleiri en ein lausn á hverju vandamáli. 

4. Stuðla að umræðu um hvert vandamálið sé í raun og veru. 

5. Finna ný gildi og viðhorf með því að eiga samskipti við aðra. 

6. Hjálpa lesandanum að skilja að hann er ekki sá fyrsti sem upplifir ákveðið vandamál. 
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2.2.1. Gerðir bókameðferða 

Bókameðferðir skiptast í tvær mismunandi gerðir: klíníska bókameðferð og þroskandi 

bókameðferð (e. Clinical- and developmental bibliotherapy). Klínísk bókameðferð fer oftast 

fram í vernduðu umhverfi og er leidd áfram af sálfræðingi. Yfirleitt er klínísk bókameðferð 

aðeins notuð á einn einstakling sem glímir oftast við alvarleg hegðunar- eða 

tilfinningavandamál. Þroskandi bókameðferð er hægt að nota fyrir stærri hópa og fer fram 

undir leiðsögn þess sem stýrir lestrinum og reynir að fá fram svörun milli lesenda og 

söguþráðs (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). Þessa gerð bókameðferða er upplagt að 

nota í skólastofunni og hér eftir verður einungis fjallað um þroskandi bókameðferð sem 

stundum er líka kölluð skapandi bókameðferð. 

Skapandi bókameðferðir (e. creative bibliotherapy) ganga út frá því að hnitmiðaðar 

niðurstöður fáist af því að lesa skáldverk. Lestur skáldsagna gefur fólki kost á að flýja 

raunveruleikann um stund og verja tíma í spennandi nýjum heimum. Um leið eykst 

lestrarhæfni og lesskilningur, upplýsingaþorsta er svalað og lesandi nær að slaka á frá amstri 

dagsins. Einnig hefur verið bent á þann möguleika skáldverka að þroska sjálfsvitund 

einstaklingsins en við lestur lærir einstaklingur meira um sínar eigin skoðanir og gildismat um 

leið og hann lærir um aðra menningu og lífsstíl ólíkra menningarheima (Brewster, 2008a). 

Burt séð frá því hvaða tegund bókameðferðar er unnið með er fræðilegt ferli meðferðarinnar 

sú sama og má skipta því í þrjú stig sem byggjast á samsvörun, hreinsun og innsýni (e. 

identification, catharsis and insight). Fyrst samsvarar lesandinn sig við ákveðna persónu eða 

atburð í sögunni. Hreinsun á sér svo stað þegar lesandinn endurupplifir ákveðnar tilfinningar 

sem hann hafði bælt niður og á endanum fær hann innsýn í sitt eigið vandamál þegar hann 

uppgötvar leiðir til að leysa það eða sér vandamálið á nýjan hátt. Eftir þetta ferli finnur 

lesandi jákvæða hvatningu til að breyta til hins betra (Rozalski, Stewart og Miller, 2010). 

 

2.2.2. Ferli bókameðferðar 

Um ferli bókameðferðar skrifar Judith Wynn Halsted í bókinni Some of My Best Friends Are 

Books (2009). Hún bætir reyndar við fjórða stiginu sem er að finna fyrir því að vera hluti af 

heild (e. universalization).  
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 Samsvörun (e. Identification): 

Samsvörun á sér stað þegar lesandi tengir við sögupersónu og sér eitthvað af sjálfum sér í 

henni. Þannig hættir honum að vera sama um hvað verður um persónuna í bókinni. Börn 

eiga auðveldara með að sjá sjálf sig í sögupersónum þar sem að þau ímynda sér frekar að um 

raunverulegt fólk sé að ræða. Um leið og þau tengja við svipuð persónueinkenni eða svipaðar 

aðstæður og þau hafa upplifað verða þau næmari á tilfinningar sínar (Halsted. 2009). 

 Hreinsun (e. Catharsis): 

Hreinsun verður þegar lesandinn fylgir sögupersónu í gegnum erfiðar aðstæður og sér 

hvernig persónan finnur lausn á vandamálum sínum. Lesandinn gæti fundið fyrir tilfinningum 

sem hann hefur bælt en endurupplifir með persónunni í sögunni. Þetta stig í lestri þekkjum 

við sem augnablikið þar sem við annað hvort hlæjum eða grátum (Halsted. 2009). 

 Innsýni (e. Insight): 

Ef samsvörun og hreinsun hefur átt sér stað tengir lesandinn nú aðstæður við sínar eigin. 

Þetta gæti gerst þegar umræður eiga sér stað að loknum lestri eða jafnvel enn seinna þegar 

lesandi hugsar til baka. Í þessu ferli eykst sjálfsvitund nemandans og gæti leitt til breyttrar og 

bættrar hegðunar. Sá sem stjórnar umræðunni þarf ekki endilega að verða var við þessa 

upplifun nemandans þó að ákveðin svipbrigði og skoðanir gefi það oft til kynna (Halsted. 

2009).  

 Að vera hluti af heild (e. Universalization): 

Að lokum áttar lesandinn sig á því að hann er ekki sá eini sem hefur upplifað ákveðið 

vandamál. Alls staðar í heiminum er fólk sem glímir við sín eigin vandamál og sú uppgötvun 

hjálpar oft nemanda að sætta sig við erfiðleikana sem hann gengur í gegnum líkt og aðrir. 

Jafnvel þó að nemandinn hafi ekki gengið í gegnum sömu erfiðleika getur hann á þessu stigi 

sett sig í spor annarra (Halsted. 2009). 

Stundum upplifir kennari sem hefur farið í gegnum bókameðferð með nemendum sínum ekki 

að þeir hafi gengið í gegnum þessi fjögur stig. Það sem kennarinn verður þá að hafa í huga er 

að nemandi fer ekki endilega í gegnum þessi stig á meðan bókameðferðin fer fram. Margir 

lesendur eiga það til að velta fyrir sér söguþræðinum löngu eftir að lestri er lokið. Þó að 



17 

 

kennari fái ekki mikla svörun við ákveðinni spurningu hefur hann þó fest ákveðnar 

hugmyndir í kolli nemenda sinna sem gætu leitt til jákvæðrar eftirbreytni. Oft fær kennari 

ekki að sjá nema brot af þeim áhrifum sem bókameðferðin hafði á nemendur hans (Halsted. 

2009). 

 

2.3. Bókameðferð í skólum 
 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri (2016) gáfu út á vegum Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins fyrir skemmstu rannsókn á ungu fólki og samanburð frá árinu 

2000 til 2016. Þar kemur fram að í skólum landsins fer fram formleg og óformleg menntun 

barna frá 6 ára aldri. Skólinn gegnir því mikilvægu hlutverki í lífi barna og ungmenna. 

Nauðsynlegt er að gott samstarf náist milli heimilis og skóla og ávinningurinn á slíku 

samstarfi skilar sér í betri líðan barna, betri námsárangri og minni líkum á vímuefnaneyslu 

ungmenna. Líðan barna í skólanum skiptir máli og mikilvægt er að fylgjast vel með einstaka 

börnum sem og bekknum í heild hvað þetta varðar. Árið 1974 voru sett fram ákvæði í 

grunnskólalögum að skólinn væri fyrir alla og allir hafi jafnan rétt til náms. Skólaleiði er 

vaxandi vandamál barna og unglinga og því er mikilvægt að finna út hvernig hægt er að 

bregðast við til þess að barnið vaxi og dafni í sínu daglega starfi. Ein leið til að takast á við 

vandamál daglegs lífs hjá nemendum er að nota bókameðferð sem kennsluaðferð.  

Bókameðferðir má nota í skólum af kennurum og skólabókavörðum á ýmsan hátt: þegar þarf 

að takast á við ákveðin vandamál með nemendahópnum, til að ræða ákveðið efni sem 

hugsanlega gæti leitt til vandamála í bekknum og til að undirbúa börn og unglinga undir það 

sem þau gætu átt eftir að takast á við í uppvextinum og sýna þeim hvernig önnur börn og 

unglingar hafa tekist á við svipaðar aðstæður (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Að lesa fyrir börn er mjög mikilvægt fyrir uppvöxt þeirra og þroska. Bækur uppfylla örugga 

leið fyrir börn til að skoða mismunandi hugmyndir, tilfinningar og athafnir og skilja þannig 

betur umhverfi sitt, samfélagið og félagslegar væntingar. Að lesa fyrir börn eykur sjálfstraust 

þeirra, gefur þeim ákveðna huggun og gæti aðstoðað þau við að leysa úr ákveðnum 

vandamálum. Því er svo upplagt að nota lestur bóka sem meðferðarúrræði fyrir börn þegar 
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kemur að því að leysa vandamál og það er einmitt það sem bókameðferð gerir (Goddard, 

2011). 

Notkun bóka til að mennta nemendur er ekki ný kennsluaðferð og bókameðferð hefur í 

rauninni alltaf verið til því það er engin nýjung að foreldrar nýti sögur til að leiðbeina börnum 

sínum. Bækur geta kennt börnum allt frá sögu heimsins til þess hvernig þau eiga að ná stjórn 

á tilfinningum sínum. Í raun er ein helsta ástæðan fyrir því að börn hafa gaman af sögum er 

að lestur getur haft lækningamátt. Sumir spila á hljóðfæri, spila tölvuleiki, horfa á sjónvarp 

eða æfa íþróttir til að minnka streitu en aðrir lesa. Þeir þekkja lækningamátt bókarinnar. Að 

nota bækur til að takast á við vandamál nemenda er góð hugmynd því að þannig geta 

nemendur fjarlægst sjálfa sig og rætt opinskátt um sögupersónur og aðstæður í sögunni án 

þess að ræða um persónulega reynslu og tilfinningar. Bókameðferð ætti samt alltaf að vera 

undir leiðsögn fullorðins einstaklings sem þekkir aðstæður nemenda, hvort sem það er 

umsjónarkennari, annar kennari nemendahópsins, námsráðgjafi eða skólabókavörður 

(Stamps, 2003). 

Bókameðferð fyrir börn og unglinga hefur verið lýst á þennan veg: notkun barnabókmennta 

til að kanna tilfinningar barna, sérstaklega þeirra sem eiga við örðugleika að stríða. Með 

bókum er hægt að byggja upp sjálfstraust, kanna reynsluheim þeirra sem lifa með einhverjar 

hömlur og ná tengingu við persónur sem eiga við sömu vandamál að stríða. Bókameðferð er 

því notkun bóka til að kenna eitthvert efni sem hægt er að samsvara við raunveruleikann. 

Ferli bókameðferðinnar er því samsvörun við persónu eða atburð í sögunni, upplifun þegar 

lesandinn (eða hlustandinn) fær hugljómun af sögunni og innsýni sem leiðir til hvatningar 

eða jákvæðrar breytingar (Hipsky og Iaquinta, 2006). 

Til að bókameðferð beri árangur þurfa sögupersónurnar sem glíma við svipaðan vanda að ná 

til nemenda. Ef það tekst mun nemandi fylgja söguþræðinum betur og finna þær leiðir sem 

sögupersónurnar fóru til að leysa sín vandamál. Þá kviknar skilningur á að hægt sé að nota 

sömu leiðir til að leysa raunveruleg vandamál. Oft finnur nemandi fyrir létti þegar hann áttar 

sig á því að hann sé ekki sá eini sem þarf að glíma við ákveðið vandamál (Goddard, 2011). 

Einn stærsti kostur bókameðferðar er að nemendur eru líklegri til að deila skoðunum sínum 

út frá sjónarhorni sögupersóna. Sagan útvegar þeim leið til að ræða hegðun eða atvik sem 

sögupersónurnar lenda í í stað þess að ræða sín eigin vandamál. Bókameðferð útvegar því 
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nokkurskonar myndlíkingu á raunverulegum aðstæðum sem auðveldar börnum að koma 

hugsunum sínum og tilfinningum í orð (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Aðrir kostir bókameðferðar er að með því ræða vandamál út frá bókum eru börnin neydd til 

að horfast í augu við vandann í stað þess að bæla tilfinningar sínar. Einnig þjálfast þau í að 

greina vandann og hvernig á að leita lausna. Með því að lesa hvað sögupersónur í svipuðum 

sporum hugsa og gera fá nemendur einnig tækifæri til að koma reglu á sínar eigin hugsanir. 

Síðast en ekki síst þá getur bókameðferð verið skemmtileg nýjung í kennslustofunni sem 

kennir ekki bara einhverja ákveðna færni til að takast á við vandamál heldur um leið styrkir 

lesskilning og eykur orðaforða barna. Um leið og nemendur uppgötva mátt bókanna munu 

þeir snúa til þeirra aftur og aftur á lífsleiðinni (Prater, Johnstun, Dyches og Johnstun, 2006). 

Bókameðferð fylgja einnig nokkrir gallar. Þeir helstu eru að oft getur verið erfitt að finna 

viðeigandi bækur. Nemendur eru ekki tilbúnir að lesa og eru neikvæðir í garð bókanna og svo 

eru nemendur oft ekki tilbúnir að viðurkenna vandamál sín, hvað þá að takast á við þau 

(Prater, Johnstun, Dyches og Johnstun, 2006). 

Þegar kennari velur að nota bókameðferð fyrir nemendahópinn sinn mun eftirfarandi 

lærdómur eiga sér stað: 

 Nemendur læra að þeir eru ekki þeir fyrstu til að glíma við ákveðið vandamál. 

 Þeir kynnast fleiri en einni leið að lausn vandans. 

 Nemendur fá hjálp í að ræða um vandamálin. 

 Hver einstaklingur lærir að setja í gang lausnaleit sem gæti hjálpað við að leysa önnur 

vandamál líka. 

 Sjálfsvitund styrkist. 

 Það léttir á tilfinningalegum og andlegum þrýstingi. 

 Hlúið er að sjálfsmynd einstaklingsins. 

 Nemendur sjá fleiri hliðar á vandamálinu en bara sínar eigin.  

 Skilningur eykst á mannlegri hegðun og hvað hvetur mismunandi einstaklinga áfram.  

Að lestri loknum fara nemendur svo í gegnum þrjú stig: 

1. Þeir bera kennsl á aðstæður í sögunni og tengja þær við sitt eigið líf. 

2. Losa um spennu sem hefur myndast vegna svipaðra vandamála. 
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3. Upplifa skilning á því sem persónur í sögunni ganga í gegnum og sýna þeim 

einhverskonar samhygð.                                          (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem fá bókameðferðir eru ólíklegri til að beita líkamlegu 

ofbeldi í kennslustofunni, uppnefna sjaldnar samnemendur sína, eiga auðveldara með að 

leysa vandamál sín sjálfir, sýna samnemendum sínum meiri skilning og hlusta frekar á 

skoðanir þeirra. Að auki verður sjálfsmynd nemenda sterkari og hjálpar þeim að draga úr 

kvíða og depurð í skólanum (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

 

2.4. Bókameðferð á bókasöfnum 
 

Bókameðferð felur líka í sér að vinna nánar með fólki á öllum aldri og hjálpa þeim að finna 

bækur sem hefur áhrif á líf þeirra. Hvort sem það er að hjálpa þeim að finna bók til að lesa 

sér til skemmtunar eða bók til að róa andlegan óróleika eða hvoru tveggja. Þetta verkefni er 

oft í höndum bókavarða sem geta annað hvort aðstoðað einn í einu eða útbúið hópa sem 

fólk getur komið saman og rætt ákveðnar bækur. Bókaverðir geta hjálpað þeim sem safnið 

sækja að uppgötva mátt bóka við að gleðja, hugga og fræða. Bókameðferðir fara því fram á 

bókasöfnum landsins hvern dag þar sem starfsfólk safnanna útvegar notendum allskyns 

bækur sem stuðla að bættri andlegri heilsu og líðan (Brewster, 2008b). 

Leshópar, lestrarráðgjöf, uppstilling bóka og þekking bókavarða á notendum safnsins getur 

allt talist til óformlegrar bókameðferðar á bókasafninu. Margir hafa heyrt sögur af fólki sem 

segja að ein ákveðin bók hafi breytt lífi þess. Bækur eiga það nefnilega til að hjálpa fólki að 

læra á lífið og bregðast við öllu því óvænta sem lífið hefur upp á að bjóða. Við skulum því 

ekki vanmeta það starf sem á sér stað hvern dag á bókasöfnum. Þar er stuðlað að því að 

bæta andlega heilsu notenda safnsins. Í hugum flestra er hlutverk bókasafnsins að útvega 

fólki bækur til afþreyingar, menntunar og upplýsinga. Þetta hlutverk safna uppfyllir að mörgu 

leyti markmið bókameðferðar og því upplagt að starfsmenn bókasafna nýti þessa aðferð við 

að aðstoða fólk í vanda (Brewster, 2008a).  

Skólabókaverðir gegna mörgum hlutverkum. Þeir eru mennsk leitarvél nemenda, 

dagskrárgerðarmenn, sérfræðingar um hin og þessi málefni, skrásetjarar, kennarar, 

listamenn og sögumenn svo eitthvað sé tekið fram. En fyrst og fremst er skólabókavörðum 
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umhugað um upplýsingaþarfir nemenda skólans. Þeir reyna eftir fremsta megni að útvega 

þeim efni sem þau þurfa til að slökkva upplýsingaþorstann. Skólabókaverðir eru því í góðri 

stöðu til að hjálpa börnum við að finna lausn á ýmsum vandamálum með því að rétta þeim 

rétta lesefnið. Bókameðferð leynist því í daglegum störfum skólabókavarðarins sem þarf ekki 

endilega að einblína á meðferðagildi bókanna heldur vera meðvitaður um lækningarmátt 

bókanna og hvað lestur og umræða um bækur getur haft góð áhrif á börn (Lu, 2008). 

Ferli bókameðferðar á skólabókasafninu er því aðeins frábrugðin því ferli sem fer fram þegar 

farið er eftir ákveðinni kennsluáætlun. Bókameðferð innan bókasafnsins ætti því frekar að 

kallast „stuðningur þekkingar“ (e. supportive knowledge) þar sem skólabókaverðirnir hjálpa 

mest við að aðstoða börn við val á efni og ræða svo við þau um söguna að lestri loknum 

(Jones, 2006). 
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3. Aðferðafræði 
 

Við rannsókn mína notaðist ég eingöngu við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er lýst af Virginia Braun og Victoria Clarke (2013b), í Successful 

Qualitative Research sem fjölbreyttum, margslungnum og flóknum. Með því að nota þessa 

rannsóknaraðferð getur maður fengið ítarlega mynd af atburðum eða upplifun einstaklinga, 

gefið hópi fólks rödd og þróað kenningar. Jafnframt getur maður rýnt í inntak texta og tekið 

þátt í samfélagslegri gagnrýni. Með þessa lýsingu í huga fannst mér aðferðin henta vel 

rannsókn minni og stýrði vali mínu á rannsóknaraðferð. Efnisgreining og að rýna í inntak 

texta er stór hluti rannsóknarinnar og upplifun fárra einstaklinga mótuðu rannsóknina alla.  

 

3.1. Markmið og rannsóknarspurningar 
 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í upphafi voru: 

1. Hvaða vandamál er algengt að grunnskólabörn glími við? 

2. Hvaða vitneskju og hugmyndir hafa þátttakendur um bókameðferðir? 

a. Hvernig er hægt að nýta slíka meðferð í kennslu barna? 

b. Hvernig er best að framkvæma bókameðferð í kennslustofunni? 

3. Hvaða bækur er gott að nota þegar ræða á ákveðin vandamál? 

Markmið rannsóknarinnar eru því tvíþætt. Annars vegar að kynna bókameðferðir fyrir 

kennurum og hinsvegar að gefa þeim hugmyndir hvernig nýta megi slíkar meðferðir í 

kennslustofunni. Til að ná þessum markmiðum lagði ég mikla vinnu í að taka saman lista yfir 

bækur um ákveðin vandamál en val á bók er yfirleitt fyrsta skrefið þegar vinna á með 

bókameðferðir.  
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Samkvæmt gögnum Rannsókna & greiningar frá árinu 2000-2016 hefur ungmennum sem 

upplifa kvíða og depurð fjölgað. Þessi þróun er áhyggjuefni og hafa rannsóknir reynt að 

greina þá þætti sem stuðla að vellíðan ungmenna. Þar má helst nefna stuðning, jákvætt 

eftirlit, aðhald og síðast en ekki síst umhyggja og hlýja foreldra til barna sinna (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Því er kannski mikilvægasta markmið ritgerðarinnar að kynna 

fyrir kennurum leið til að takast á við þetta aukna vandamál.  

Bókalistinn sem er settur fram í ritgerðinni er alls ekki tæmandi listi yfir nothæfar barna- og 

unglingabækur þegar vinna á með bókameðferðir. Aftur á móti hefur slíkur listi ekki verið 

birtur áður og er hér því fyrsta skrefið tekið í þá átt að taka saman bækur sem snúa að 

ákveðnum vandamálum. Aðeins voru skoðaðar bækur sem gefnar eru út á tíu ára tímabili frá 

2006 til 2016 og því um lifandi lista að ræða. Sem má alltaf bæta við og betrumbæta. 

 

3.2. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 
 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir er í raun regnhlífarhugtak yfir margar aðferðir og 

hugmyndafræði sem er ekki auðvelt að skilgreina. Í breiðri merkingu hugtaksins má þó segja 

að eigindlegar rannsóknaraðferðir leyfa þér að skoða reynsluheim einstaklinga náið með því 

að nota sérstakar aðferðir. Má þar til dæmis nefna viðtalstækni, samtöl rýnihópa, 

þátttökuathuganir, efnisgreiningu og fleira. Eitt helsta sérkenni eigindlegra 

rannsóknaaðferða er að rannsakandi nálgast efnið út frá sjónarhorni þátttakenda og hvernig 

þeir líta á rannsóknarefnið. Það er svo í höndum rannsakandans að túlka orð og athafnir 

þátttakenda með því að vera opinn fyrir hugmyndum annarra, leyfa sér að vera forvitinn og 

sýna hluttekningu. Rannsakandi þarf einnig að vera sveigjanlegur og góður hlustandi 

(Hennink, Hutter og Baily, 2011). 

Í rannsókn þessari tók ég þrjú viðtöl og framkvæmdi eina þátttökuathugun. Viðtölin tók ég 

við þrjá kennara á mismunandi stigum grunnskólans. Einn kennara á yngsta stigi, einn á 

miðstigi og einn á unglingastigi. Viðtölin snérust aðallega um þau vandamál sem 

grunnskólabörn í dag glíma við og hvernig kennarinn tekur á þeim. Þar sem bókameðferð er 

ekki vel þekkt aðferð hér á Íslandi höfðu kennararnir ekki reynslusögur að segja mér af 

notkun bókameðferða en í staðinn aðstoðuðu þeir mig við að fá hugmyndir hvernig nýta 
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mætti slíkar meðferðir í kennslustofunni. Þá ræddum við um hvernig setja ætti upp 

kennsluleiðbeiningar fyrir notkun bókameðferða í grunnskólanum.  

Þátttökuathugunina framkvæmdi ég á skólabókasafni í grunnskóla á Norðurlandi. Þar fylgdist 

ég með samskiptum skólabókavarðar við nemendur í opnum útlánstíma safnsins. Þar vildi ég 

forvitnast um hvort að ákveðin bókameðferð færi fram dags daglega. Athugunin var án 

afskipta rannsakandans og var mitt hlutverk að skrá niður það sem fram fór.  

Stærsti hluti ritgerðarinnar byggist á efnisgreiningu (e. content analysis) þar sem ég rýndi í 

ýmsa texta um bókameðferðir og setti upp hugmyndir sem kennarar gætu nýtt sér við 

notkun aðferðarinnar í skólastofunni. Í Viðauka 1 má finna dæmi um kennsluáætlun sem ég 

útbjó út frá heimildum. Hluti af þessari efnisgreiningu fólst í því að skoða bókatíðindi tíu ár 

aftur í tímann og útbúa lista yfir útgefnar barnabækur á íslensku sem gætu nýst við úrvinnslu 

á hinum ýmsu vandamálum.  

 

3.2.1. Viðtalstækni 

 

Viðtalstækni er líklegast mest notaða aðferðin við gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum. 

Braun og Clarke (2013a) skilgreina viðtöl sem „fagmannleg samtöl“ (e. professional 

conversation) með það markmið að fá viðmælandann til að tala um sína reynslu og um sínar 

skoðanir um efni sem rannsakandinn hefur ákveðið. Fyrir hvert viðtal gerir rannsakandi 

viðtalsramma sem hann notar til hliðsjónar en fer ekki nákvæmlega eftir. Í viðtölum þarf 

rannsakandi að vera opinn fyrir því að viðmælandinn leiði samtalið á þær slóðir sem skipta 

viðmælandann mestu máli og sem rannsakandinn sá ekki endilega fyrir í byrjun viðtalsins. 

Þegar taka á upp viðtal má velja hjóðupptöku, myndbandsupptöku, að skrifa glósur eða nota 

minnið. Að taka upp annað hvort hljóð eða bæði hljóð og mynd er vænlegra þar sem það 

gefur spyrjandanum tækifæri á að einbeita sér að efninu og viðmælandanum í stað þess að 

skrá allt niður jafn óðum eða reyna að muna allt eftir á. Með upptöku nást allar þagnir, tónn 

raddarinnar og hik sem er hægt að hlusta á aftur og aftur til túlkunar. Það sem gæti farið 

úrskeiðis er að upptakan heppnast ekki af einhverjum ástæðum, viðmælandi talar óskýrt eða 

of lágt og bakgrunnshljóð eiga það til að skemma gæði upptökunnar (Brinkmann og Kvale, 
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2015). Í rannsókn þessari var notast við upptökuforrit í snjallsíma og tókust allar upptökur 

prýðilega og voru auðveldar í afritun.  

Afritun viðtala er tímafrekt verkefni en nota má ýmis greinamerki og skammstafanir sér til 

hjálpar. Mikilvægt er að skrifa allt sem kemur fram, hvort sem það er þögn, hik, tónn í rödd 

eða þegar gripið er frammí fyrir þeim sem talar. Notast má við athugasemdir rannsakanda til 

að skrifa hjá sér hugleiðingar á meðan afrituninni stendur.  

Áður en ég tók fyrsta viðtalið gerði ég rannsóknaráætlun og setti fram rannsóknarspurningar. 

Út frá því útbjó ég síðan viðtalsramma sem ég hafði til hliðsjónar í öllum þremur viðtölunum. 

 

3.2.2. Þátttökuathuganir 

 

Samkvæmt Kathleen M. Dewalt og Billie R. Dewalt (Án árs) er þátttökuathugun aðferð sem 

gerir rannsakanda kleift að taka þátt í daglegum athöfnum fólks og fá þær upplýsingar sem 

rannsaka á. Þannig getur rannsakandinn náð fram gögnum á nokkuð ómótaðan hátt í 

náttúrulegu umhverfi þeirra sem á að rannsaka. Michael Angrosino og Judith Rosenberg 

(2011) ganga enn lengra og segja slíkar athuganir vera „grundvöll allra rannsóknaaðferða í 

félags- og atferlisfræði.“ Þau segja að rannsakendur séu í raun áhorfendur og þeir fylgjast 

með atburðum í lífi fólks og umhverfinu sem þessir atburðir gerast.  

Þátttökuathugun er því rannsóknaraðferð þar sem rannsakandi fylgist með atferli fólks á 

kerfisbundinn hátt og skráir niður það sem fram fer, bæði athafnir fólks, hegðun og 

samskipti. Um leið gefur þessi aðferð rannsakandanum kleift að fylgjast náið með 

umhverfinu þar sem atburðirnir gerast. Umhverfið gefur oft góða mynd af bakgrunni fólks og 

stöðu þess í samfélaginu. Á meðan þátttökuathugun fer fram þarf rannsakandi að fylgjast 

með öllu sem fram fer, hlusta á samtöl og taka eftir hegðun fólks. Það er gert með því að 

rýna í svipbrigði og samskipti þáttakenda við annað fólk. Um leið þarf rannsakandinn að taka 

eftir umhverfinu, ákveða hvað á að skrá og hverju þarf að gefa betur gaum. Í öllum svona 

athugunum fer margt fram hjá rannsakandanum og því þarf fyrirfram að undirbúa hvert 

markmiðið er með athuguninni og hverju á að fylgjast sérstaklega með. Aldrei má gera ráð 

fyrir að taka eftir öllu sem gerist á vettvangi (Hennink, Hutter, og Baily, 2011). 
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Þátttökuathuganir skiptast í tvær megintegundir: með eða án afskipta rannsakanda. 

Rannsakandinn tekur mismikinn þátt í athuguninni sjálfri (Hennink, Hutter og Baily, 2011). 

Mín athugun var án afskipta rannsakandans og mitt hlutverk var að skrá það sem fram fór án 

þess að hafa áhrif á gang mála. Til að undirbúa mig fyrir þátttökuathugunina skráði ég hjá 

mér minnispunkta sem ég tók með mér á vettvang. 

 

3.2.3. Efnisgreining 

 

Efnisgreining er fyrst og fremst sú aðferð að velja viðeigandi efni sem á að notast við í 

ákveðnum rannsóknartilgangi. Sú tækni að velja fyrst ákveðið efni og velja svo úr efninu það 

sem er nothæft fyrir rannsóknina (Bell, 1999). Þegar texti er efnisgreindur er yfirleitt byrjað á 

að leita eftir einhverju ákveðnu orði eða orðasambandi og út frá því fá skilning á orðinu sem 

og sambandi þess við annað sem skrifað er. Efnisgreining hjálpar því rannsakandanum að 

uppgötva mynstur sem gefur honum skilning á því efni sem hann vinnur með (Matthews og 

Ross, 2010). 

Fræðilegi hluti rannsóknarinnar og leiðbeiningar til kennara byggist á efnisgreiningu þar sem 

textar voru skoðaðir og greindir. Þessir textar voru langflestir á ensku þar sem að um efni 

ritgerðarinnar hefur enn ekki verið mikið skrifað á íslensku. Það er líka aðal ástæðan fyrir að 

nota efnisgreiningu sem rannsóknaraðferð þar sem að útilokað var að byggja rannsóknina 

eingöngu á viðtölum, reynslan hér á landi er ekki ýkja mikil enn sem komið er.  

Efnisgreiningaraðferðin var einnig notuð við gerð listans yfir barna- og unglingabækur sem 

nýta má við bókameðferðir.  

 

3.3. Úrtak og viðmælendur 
 

Eftir að hafa útbúið rannsóknaráætlun fór ég af stað í rannsóknarvinnuna. Fyrst hafði ég 

samband við kennara sem hefur áralanga reynslu af að kenna yngstu börnunum í grunnskóla. 

Ég valdi þessa kennslukonu vegna þess orðstýrs sem fer af henni í hverfinu mínu. Aftur og 

aftur hef ég heyrt hvað hún sé fær kennari. Næsta viðtal tók ég við miðstigskennara sem ég 



27 

 

hef sjálf reynslu af að kenna með. Þriðji kennarinn er íslenskukennari á unglingastigi og var 

eitt sinn leiðbeinandi minn þegar ég var í vettvangsnámi í kennslufræðum. Að lokum ræddi 

ég svo við skólabókavörð í grunnskóla í hverfinu mínu sem ég hef einu sinni rætt við áður á 

námsferli mínum í tengslum við annað verkefni. Hjá henni framkvæmdi ég 

þátttökuathugunina.  

Úrtak viðmælanda minna var dæmigert tilgangsúrtak þar sem fjöldi þátttakenda var ekki 

ákveðinn fyrirfram en valdir smám saman til að útvíkka niðurstöður (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ég byrjaði á fyrsta viðtalinu og sá fljótlega eftir það að það 

myndi gagnast mér betur að fá næstu viðmælanda með reynslu á kennslu annarra 

aldurshópa. Eftir þrjú viðtöl taldi ég það óþarfa að ræða við fleiri kennara vegna skorts á 

reynslu þeirra af bókameðferðum í kennslustofunni. Í staðinn ákvað ég að gera eina 

þátttökuathugun til að víkka en fremur niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

3.4. Gagnasöfnun 
 

Gagnasöfnun fór fyrst fram í september og október 2016. Þá tók ég þrjú opin viðtöl við 

kennara á þremur mismunandi stigum grunnskólans og vann út frá. Tvö viðtalanna fóru fram 

á heimilum viðmælendanna og eitt var tekið á vinnustað viðkomandi viðmælanda.  

Þátttökuathugunin fór fram í nóvember 2016 þar sem ég fór tvo morgna á skólabókasafn og 

fylgdist með opnum útlánstíma.  

Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælanda og að þeim loknum reyndi ég alltaf eins 

fljótt og auðið var að skrá allar hugleiðingar niður hjá mér, afrita viðtölin og vinna úr 

vettvangsnótum. Viðtölin voru kóðuð og greiningarblöð gerð í kjölfarið. Ígrundun að lokinni 

hverju viðtali og þátttökuathugun gerði ég með athugasemdir rannsakanda (AR) í huga. 

Efnisgreiningin fór að mestu fram í janúar, febrúar og mars 2017. Mestur tími fór líklegast í 

að skoða útgefnar barna- og unglingabækur tíu ár aftur í tímann og finna þær bækur sem 

hæfðu rannsókninni. Það var um leið líka skemmtilegasta verkefnið.  
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3.5. Efnisgreining 
 

Við gerð bókalistans fór eftirfarandi vinna fram. Fyrst skoðaði ég Bókatíðindi frá árunum 

2006 til 2016 og dró þar út hugsanlegar bækur sem gætu nýst við bókameðferðir með 

grunnskólanemendum. Ég fór yfir allar útgefnar bækur á íslensku, hvort sem þær voru eftir 

íslenska höfunda eða þýddar bækur. Á þessu stigi skipti ég bókunum niður eftir aldursstigi og 

þær bækur sem komust ekki á listann voru einna helst myndabækur fyrir mjög unga 

lesendur. Fræðibækur komust alla jafnan ekki á listann nema þær fjölluðu beint um eitthvert 

ákveðið vandamál. Eftir þessa efnisgreiningu hafði ég í höndunum þrjá lista, einn fyrir hvert 

stig grunnskólans og samanlegt tæplega 300 bókatitla.  

Næsta skref var að fá að láni allar þessar 300 bækur og lesa. Hér breyttist aðeins vinnan því 

að í upphafi ætlaði ég að útbúa þemu eftir þeim vandamálum sem viðmælendur viðtalanna 

nefndu sem þau stærstu hjá nemendum í dag. Ég sá fljótt að ef ég notaði þá aðferð yrði 

endanlegur listi nokkuð þunnur. Þess vegna ákvað ég að taka allar bækur þar sem hugsanleg 

vandamál barna og unglinga kæmu fyrir. Nánast einu vandamálin sem ég sleppti voru 

erfiðleikar við að festa svefn og afbrýðisemi vegna nýs systkinis. Það taldi ég vera vandamál 

sem foreldrar þyrftu að sinna, ekki starfsmenn grunnskólans.  

Ég las ekki allar bækurnar spjaldanna á milli. Sumar var nóg að skanna. Ég byrjaði á yngsta 

stiginu þar sem að þær bækur voru fljótlesnar, aðallega myndabækurnar. Ég lauk vinnunni 

með að fá á lestrarsalsláni þær bækur sem voru alltaf í útláni. Þar var ég heppin að 

bókasafnið sem ég sótti er eitt af þremur skilduskilasöfnum landsins og allar bækur til í 

lestrarsalsláni. Ég náði því að lesa eða skoða allar bækurnar 300. Ekki rötuðu margar 

ævintýrabækur á listann þar sem að ég sá fljótlega að erfitt myndi reynast börnum að 

samsvara sig aðstæðum sem gerast í heimum þar sem allt er mögulegt. Því má ekki finna 

eina einustu bók um uppáhalds skáldsagnapersónuna mína, Harry Potter, á listanum sem 

þurfti þó að glíma við margvísleg vandamál.  

Að lokum urðu til þrír listar fyrir þrjú aldurstig grunnskólans, flokkaðir eftir vandamálum og 

bækur settar í stafrófsröð.  Bækurnar eru ekki skráðar eftir bókfræðilegum skráningarreglum 

heldur kemur titill fremst, útgáfuár, höfundur, útgáfustaður og að lokum blaðsíðutal. Þessar 
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upplýsingar fannst mér allar mikilvægar fyrir kennara þegar kemur að því að velja bók. Af 

bókunum 300 taldi ég tæplega helminginn eiga erindi á listanum, eða alls um 120 bækur.  

 

3.6. Úrvinnsla viðtala 
 

Þegar viðtölin voru greind var notast við opna kóðun, skipulega kerfisbundna gagnagreiningu 

þar sem gögnin eru bútuð niður og skoðuð nákvæmlega. Við kóðun verður rannsakandi að 

losa sig við fyrirfram gefnar hugmyndir og hafa opinn huga. Gögnin eru fyrst skoðuðu, orð 

fyrir orð, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Við opna kóðun verður til flokkun á gögnum 

og hugtakamyndun. Mynstur birtist sem verður að grundvelli grundaðrar kenningar (Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

Grunduð kenning verður til þegar komið er auga á þætti, þeir flokkaðir og tengdir við aðra 

þætti. Grunduð kenning er mikið notuð í eigindlegum rannsóknum og felst í henni að þróa 

kenningu út frá gögnum sem hefur verið safnað og hafa verið greind kerfisbundið (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Niðurstöður viðtala rannsóknarinnar byggjast á grundaðri kenningu.  

 

3.7. Takmarkanir rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál 
 

Rannsókn þessi er eigindleg og byggir að mestu á textum annarra rannsakenda utan 

landsteinanna. Ég tók þó viðtöl við þrjá viðmælendur og framkvæmdi eina þátttökuathugun. 

Þar sem viðmælendur eru svo fáir hefur rannsóknin ekki alhæfingargildi enda er það ekki 

tilgangur hennar. Hún gefur þó innsýn í skólastarf og hvaða vandamál eru algeng að kennarar 

þurfi að glíma við í kennslustofunni.  

Í viðtölunum voru viðmælendur ekki beðnir um að gefa upp persónuupplýsingar og aldrei 

voru nemendur nefndir á nafn. Viðmælendurnir skrifuðu allir undir trúnaðaryfirlýsingu og 

samþykki til þátttöku sem og skólabókavörðurinn þar sem ég framkvæmdi 

þátttökuathugunina gerði einnig.  

Í upphafi rannsóknarinnar gerði ég ekki ráð fyrir því að siðferðileg álitamál ættu eftir að 

koma upp við gagnasöfnun. Ég tók því þá ákvörðun að tilkynna ekki rannsóknina til 
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Persónuverndar enda lenti ég ekki í því að viðkvæmar upplýsingar kæmu fram á vettvangi. 

Hljóðupptökum eyddi ég eftir að hafa afritað viðtölin og þeim gögnum verður einnig eytt 

þegar vinnu við rannóknina er lokið. Öll nöfn eru dulkóðuð, hvort sem það eru nöfn 

viðmælenda, nemenda eða staðarhátta. Ég hef þó ekki haldið því leyndu að rannsóknin var 

unnin á Akureyri og allir viðmælendur íbúar bæjarins. Ég taldi það ekki koma að sök né vera 

siðferðilegt álitamál.  

 

3.8. Mikilvægi rannsóknarinnar 
 

Viðfangsefnið hefur ekki verið mikið rannsakað á Íslandi og lítið til um það á íslensku. Innan 

upplýsingafræðinnar hefur verið skrifuð ein lokaritgerð til BA-prófs um bókameðferðir og var 

það árið 2006. Hugsanlega hefur efnið eitthvað verið skoðað hjá heilbrigðisstarfsfólki en ekki 

verið birtar niðurstöður þeirrar athugunar. Í skólum landsins hefur hugtakið bókameðferð 

ekki fest sig í sessi þó að kennarar noti aðferðina stundum ómeðvitað með nemendum 

sínum. Rannsókn þessi bætir því nýrri þekkingu í gagnabanka grunnskólanna sem og 

gagnabanka upplýsingafræðinga.  

Í Bandaríkjunum er hægt að finna ótalmarga bókalista þar sem bækur eru flokkaðar eftir 

vandamálum sem vinna þarf með börnum og unglingum. Einnig eru til þó nokkrir listar á 

Englandi og eitthvað er þessi vinna hafin á Norðurlöndunum. Hér á landi hefur ekki slíkur listi 

verið gerður og því eykst mikilvægi rannsóknarinnar. Til að geta unnið með bókameðferð í 

kennslustofunni þarf kennari að vita hvaða bækur henti til umfjöllunar. Ekki er víst að sama 

bókin gangi fyrir alla nemendur og því enn betra ef hægt er að velja úr lista, flokkaðan eftir 

vandamálum. Listinn sem ég birti er þó ekki tæmandi, heldur úrtak úr útgefnum barna- og 

unglingabókum yfir tíu ára tímabil. Listann má því líta á sem verk í stöðugri vinnslu og geta 

kennarar og aðrir sem listann nota bætt við titlum eftir því sem við á.   
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4. Niðurstöður 
 

4.1. Niðurstöður viðtala 
 

Á viðtölin notaði ég opna kóðun og fann út við kóðun fyrsta viðtals að kóðunarflokkarnir sem 

ég var að vinna með voru í raun bara þrír. Næstu viðtöl kóðaði ég út frá þessum flokkum:  

reynsla kennara, vandamál nemenda og kennsla til úrlausnar á vandamálum.  

Markmið rannsóknar minnar er að kynna fyrir kennurum bókameðferð og kosti þess að nýta 

hana við kennslu. Markmið eru þannig í eðli sínu að það þarf oft að taka mörg skref til að ná 

þeim. Viðtölin sem ég tók snerust aðallega um að finna út hvaða vandamál kennarar þurfa að 

taka á í grunnskólum í dag og hvort að þeir sjái fyrir sér að bókameðferð gæti gagnast þeim 

við að leysa ýmis vandamál. Því ákvað ég að draga fram úr viðtölunum þemað „kennsla til 

úrlausnar á vandamálum“ og fjalla nánar um það sem kennararnir bentu mér á varðandi það 

að leysa vandamál með börnum í grunnskólum í dag. Sá hluti gagnaðist mér síðan við gerð 

kennsluleiðbeininga.  

 

4.1.1. Yngsta stig 

 

Kennarinn sem ég ræddi fyrst við hefur starfað við kennslu í nær 25 ár. Mest allan tímann 

hefur hún starfað með yngstu börnum grunnskólans og hafði því heilmikla reynslu af því að 

vinna með einhverskonar bókameðferðir þó að hún kannaðist ekki við hugtakið. Samt sem 

áður hefur hún nýtt bækur mikið í umræður með börnum og gat miðlað af reynslu sinni til 

mín.  

Hún byrjaði á því að tala um val á bókum sem á að vinna með. Hún sagði að bókin verður að 

hitta í mark: „Hún verður að hitta í mark. Hún verður að höfða til hópsins eða þeirra sem eru 

að lesa sko.“ Svo bætti hún við að bókin verður að henta þeim aldri sem verið er að vinna 
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með. „Það þýðir ekkert að bjóða unglingum bók sem er ætluð fyrir börn... eða börnum bækur 

sem ætlaðar eru fyrir fullorðna.“ Svo bætti hún við að fyrir yngsta stigið er alltaf gott að nota 

myndir, því þær segja oft einhverja sögu líka. Mikilvægast finnst henni þó að kennarinn máti 

bókina, sjái hvort að bókin henti og hvort að hann fái einhverjar hugmyndir að umræðuefni. 

En það er einkum þrennt sem hún nefndi sem kennari þarf að hafa í huga þegar bók er valin: 

hvaða nemendur eru í bekknum, hvað kennarinn vill fá frá nemendum við svona 

verkefnavinnu og hvaða spurninga er hægt að spyrja nemendurna.  

Hún taldi best að vinna verkefnin í hópum en ekki útbúa einstaklingsverkefni. „Ég held að 

það verði að vera umræða... því þú ert að hugsa og verður að tjá þig ef þú ert með fleirum í 

hópi.“ Þá nefndi hún að bekkjarfundir eru ágætur vettvangur fyrir svona vinnu. Börnin hjá 

henni þekkja það fyrirkomulag, að sitja í hring og aðeins eitt fær að tala í einu. Þá myndi hún 

byrja á að lesa bókina og svo gengur orðið og þau segja frá því sem þeim dettur í hug.  

Þegar kemur að því að vinna með ákveðin vandamál finnst henni nauðsynlegt að fræða 

krakkana svo þau skilji af hverju er verið að ræða vandamálið. Ef til dæmis barn er í bekknum 

með ADHD telur hún best að byrja á fræðslu um ADHD, svo þau skilji af hverju barn með 

ADHD hagar sér svona. „Um leið og þau skilja það og átta sig á því þá verður allt miklu 

auðveldara.“ Eins telur hún betra að hafa einstaklinginn sem rætt er um inni í bekknum. Að 

hann fái að segja sínar skoðanir líka.  

Að lokum sagði hún mér frá nokkrum bókum sem hún hefur reynslu af að vinna með inni í 

bekk og gætu hentað fyrir bókameðferðir. Einnig benti hún á að nýta vefsíður líka. Þar er oft 

ýmis fróðleikur og hugmyndir sem hægt er að nota.  

Þegar við ræddum um helstu vandamálin sem hún glímir við meðal yngstu barna 

grunnskólans taldi hún upp nokkur efni sem hún myndi vilja vinna með: vináttu, stríðni, að 

vera einn, ábyrgð og samskipti. Hún sagði að agavandamálin væru ekki eins fyrirferðamikil og 

þau voru áður en er samt enn helsta vandamálið sem þarf að glíma við meðal yngstu barna 

grunnskólans. Það hjálpar að kennarar eru orðnir meira samstíga í viðurlögum og reglum og 

börnin vita hvers er ætlast af þeim. Stærsta vandamálið verður samt að teljast þessi 

einstaklingsmiðun sem er alls staðar í hávegi höfð. Þegar kennari er með 20 mismunandi 

börn í kennslustofunni þá er ekki víst að sömu aðferðirnar henti þeim öllum.  
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4.1.2. Miðstig 

 

Miðstigskennarinn sem ég ræddi við er greinilega reynslumikill og hefur séð tímana tvenna á 

sínum kennsluferli. Hún hefur starfað sem kennari í 20 ár og í viðtalinu koma oft fram hennar 

skoðanir, reynsla og stundum reynsluleysi. Því greinilegt er að svo lengi lærir sem lifir.   

Bókameðferð er nýtt hugtak fyrir miðstigskennaranum en hún er öll að vilja gerð til að prófa 

aðferðina og kemur með ýmsar ábendingar um hvernig hún myndi vilja sjá 

kennsluleiðbeiningar fyrir slíka meðferð. Hún byrjar hægt og bendir á að allur lestur er af 

hinu góða og hægt að nýta í öllu námi. Þar kemur hún inn á einstaklingsmiðunina sem er 

allsráðandi í skólum landsins og að val á bókum fari mikið eftir hvernig einstaklingurinn er 

byggður upp og af hverju hann hrífst. Varlega fetar hún sig svo út í umræðuna um vandamál 

hjá nemendum og hvernig best er að þjálfa þau varðandi að sýna samkennd með öðrum og 

styrkja félagsfærnina. Þar nefnir hún þekkt félagsfærni verkefni sem kallast ART og er yfirleitt 

sett fyrir nemendur af námsráðgjöfum skólanna. Með því verkefni fylgja 

kennsluleiðbeiningar sem vert er að skoða. Hún nefnir þó að þjálfunin standi ef til vill ekki 

lengi í hugum nemenda. Hún segir: „ ... mér finnst mjög merkilegt að þau sýna að þau séu 

mjög góð í þessu en svo labba þau út úr stofunni og þá detta einhvernveginn allar reglurnar 

út.“  

Þegar kemur að því að spyrja hana beint út í kennsluleiðbeiningar, hvernig hún myndi setja 

slíkar leiðbeiningar upp fer hún varlega af stað. Henni finnst erfitt að segja til um það þar 

sem að hún hafði ekki heyrt áður um bókameðferðir. Hún fetar sig þó áfram og þegar upp er 

staðið fékk ég heilmarga punkta frá henni: 

 Best að skipta í minni hópa, ekki of margir og ekki setja upp sem einstaklingsverkefni. 

 Börnin hafa stuðning af hvert öðru og fleira kemur fram ef þau heyra skoðanir 

annarra. 

 Bækurnar sem unnið er með þurfa að fjalla um eitthvað sem er til fyrir þeim. Eitthvað 

sem þau geta tengt við. 

 Kennarinn þarf að lesa fyrst söguna og finna þá punkta sem hann ætlar að nýta sér í 

kennslunni. 

 Gott er að hugsa fyrirfram hverjum bókameðferðin á að hjálpa. Hvort í bekknum séu 

sérstakir nemendur sem þurfa helst á aðstoðinni að halda. 
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 Gott væri að sjá mismunandi hugmyndir um verkefni. 

 Hafa sérstakan kafla um hvernig eigi að koma þeim nemendum áfram sem eru tregir 

til. 

 Hvernig á að koma verkefnavinnunni af stað?  

 Gott að þrepaskipta verkefnavinnunni. Hvað á að gera fyrst, hvað svo og hvernig 

endar maður svona vinnu. 

 Listi yfir bækur tengdum mismunandi vandamálum væri kostur.  

 Hlutverkaleikir gætu hentað vel sem verkefni.  

Þegar kom að umræðunni um bókalista flokkaðan eftir vandamálum nefndi hún eineltismálin 

sem vandamál sem allir eiga að kannast við. Svona eins og ef við myndum bera vandamál 

grunnskólabarna saman við galdraveröldina í Harry Potter bókunum þá væri einelti það sama 

og Voldemort, stærsta og erfiðasta vandamálið og stundum einmitt það sem ekki má nefna. 

Á einum tímapunkti í viðtalinu segir hún: „... það er eins og við Íslendingar séum að rækta 

eitthvað þunglyndi á meðal okkar.“ Og undirstrikar í leiðinni það að andleg vandamál séu að 

verða algengari hjá börnum á grunnskólaaldri í dag. Það fer minna fyrir líkamlegum 

vandamálum eða þeim vandamálum sem gætu hreinlega flokkast sem sjúkdómar þó að hún 

nefni bæði sykursýki og Tourette sem vandamál sem hún hefur reynslu af að glíma við með 

börnum. Hún segir að fræðsla um sjúkdóma og þroskahömlun sé orðin svo góð í dag að flest 

börn séu meðvituð um takmarkanir einstaklinganna sem hún fær til sín með einhverskonar 

líkamlega kvilla. Miklu oftar nefnir hún að börnum líði illa, hafi einhverskonar fælni eða eigi í 

vandræðum með samskipti við nemendur og kennara. Agavandamálin eru svo algengust að 

hennar mati.  

 

4.1.3. Unglingastig 

 

Kennarinn á unglingastigi sem ég ræddi við hefur kennt íslensku í 8. – 10. bekk í 20 ár. Hún 

gaf mér nokkur góð ráð hvað varðar uppsetningu kennsluleiðbeininga og taldi upp nokkrar 

bækur sem hægt væri að vinna með. Þessi reynslumikli kennari var þó hógværðin uppmáluð 

og var ekki beint að mata mig af sögum frá hennar starfsferli og hennar reynslu af því að 

vinna úr vandamálum nemenda. 
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Líkt og miðstigskennarinn hefur sú á unglingastiginu enga reynslu af því að vinna með 

bókameðferðir. Hún hafði ekki heyrt hugtakið áður og hefur aldrei á markvissan hátt notað 

lestur bóka eða sagna til að vinna með vandamál. Henni leyst þó vel á aðferðina og sá fyrir 

sér að geta nýtt hana til að koma inn á ýmis vandamál. Greinilegt var í tali hennar að 

misjafnlega erfitt væri að nálgast vandamálin á þennan hátt. Ef vandamálið tengist 

einhverskonar veikindum eða læknisfræðilegri greiningu væri auðvelt að meðhöndla 

vandamálin sem upp koma með fræðslu og umræðum í kringum það. Öllu verra er að nálgast 

vandamál af persónulegum toga, eins og t.d. erfiðar heimilisaðstæður. Þar liggja vandamálin 

utan skólans og erfitt fyrir kennara að grípa inn í. Aðal breytingarnar sem kennarinn sér hjá 

unglingum er að vandamálin hafa þróast út í kvíða, stress og sjálfsmyndahnekki. Áður fyrr 

þurfti hún að takast á við agavandamál en þau eru að hennar sögn á undanhaldi. 

Flestar ábendingarnar frá unglingastigskennaranum komu að hópaskiptingu og vali á bókum. 

Hún hafði ákveðnar skoðanir hvað varðar stærð hópanna sem unnið er með og þegar ég 

spurði hana hvort hún mundi eftir einhverjum góðum bókum til að nota benti hún mér á 

nokkrar slíkar. Þegar ég spurði hana beint út í hvernig hópa væri best að vinna með var 

svarið: „Það færi náttúrulega svolítið eftir vandamálinu.“ Þetta tengist því sem ég kom inn á 

hér á undan, að vandamálin eru misjafnlega erfið í umræðu. Hún nefnir það einnig að á 

unglingastigi er nokkuð mikið um að krakkarnir vantreysti samnemendum sínum. Þau eru 

ekki tilbúin að ræða um hvað sem er fyrir framan allan bekkinn. Því er hópaskiptingin oft 

verkefni sem þarf að hugsa vandlega um. Þó vill kennarinn meina að þau hafi hag af því að 

heyra það sem aðrir hafi að segja og því má ekki engöngu notast við einstaklingsverkefni. Því 

er ljóst að kennarinn sem ætlar að vinna með bókameðferð inni í bekk þarf að þekkja 

nemendurna ansi vel. Þar komum við því enn og aftur inn á einstaklingsmiðunina þó að 

unglingastigskennarinn hafi aldrei komið beint inn á það efni líkt og kennararnir tveir á yngri 

stigunum. En einstaklingsmiðun er greinilega stór hluti af undirbúningi bókameðferðar. Það 

þarf að flokka einstaklinga í hópa eftir því hverjir passa saman og það þarf að hugsa 

sérstaklega til þeirra einstaklinga sem hafa sem mestan hag af meðferðinni.  

Við val á bók þarf að hafa í huga að bókin höfði til nemenda, að hún sé vel skrifuð, áhugaverð 

og kannski ekki of löng. Unglingastigskennarinn nefnir þó að stundum lendir hún í því að hafa 

bók í höndunum sem hún heldur að passi algjörlega, „... en svo er hún bara glötuð.“ Þá ná 

nemendur hennar ekki að tengja almennilega við efnið og ekki hægt að komast almennilega 
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á skrið í umræðum. Þarna kemur einstaklingsmiðunin aftur fram því hún bætir við að kannski 

að ári liðnu kemur nýr hópur sem tengir algjörlega við bókina og þá reynist þetta vera svona 

skrambi fín bók.  

Hvað lestrarfyrirkomulag varðar þá telur kennarinn nemendur sína vera orðna nógu gamla til 

að lesa bækurnar sjálf og sýna nægilega mikinn aga til að gera það, hver á sínum hraða. Hún 

vill þó ekki útiloka þá aðferð að lesa saman ákveðna kafla sem er þörf á að skoða sérstaklega. 

Þar kemur hún inn á undirbúninginn áður en vinna með bókameðferð hefst. Kennarinn þyrfti 

að lesa bókina og þekkja efnið sem á að taka fyrir út og inn. Þá þarf kennarinn að punkta hjá 

sér hugmyndir að umræðuefni sem hægt er að taka fyrir. Í kennsluleiðbeiningum myndi hún 

jafnvel vilja sjá hugmyndir af spurningum og svo ítarefni. Hún nefnir að um mörg vandamál 

megi finna ógrynni af upplýsingum, bæði í bókum og á netinu og það myndi hjálpa kennara 

að sjá ítarefni um vandamálin. Að það sé mikilvægt að þekkja vandamálin vel.  

Að lokum kemur hún inn á mikilvægi þess að kennsluleiðbeiningar þurfi að innihalda 

viðamiklar upplýsingar um vandamál, það er að listi yfir möguleg vandamál til að vinna með 

þarf að vera nokkuð veglegur. Því ef slíkar kennsluleiðbeiningar eigi að gagnast kennurum 

þurfi þeir að geta flett í listanum og fundið það vandamál sem vinna á með. Aftur á móti gæti 

það reynst þrautinni þyngri að finna bækur um öll þessi vandamál. Hér á Íslandi er ekki eins 

mikið úrval af vandamálatengdum bókum sem virðast vera samdar sérstaklega í 

Bandaríkjunum til umræðna. Hún bendir því á að hugsanlega væri hægt að semja efni eða 

þýða til að bjarga sér um efni. Eitt er víst að ef ég færi út í það verkefni yrði rannsókn mín 

komin út fyrir öll tímamörk.  

 

4.2. Niðurstöður þátttökuathugunar 
 

Eftir að hafa fylgst með opnum útlánstíma á skólabókasafni tvo daga í röð sé ég hvað starfið 

þar er fjölbreytt og hve ólíkir dagarnir geta verið. Fyrri daginn náði skólabókavörðurinn ekki 

að sinna almennilega öllum þeim fjölda nemenda sem heimsóttu safnið en þann seinni gafst 

henni tími til að sinna öðrum verkefnum í rólegheitunum.  

Fyrri daginn voru tveir bekkir sendir á safnið í leit að bókum. Í fyrri hópnum voru unglingar 

sem voru að undirbúa verkefnavinnu og í seinni hópnum voru nemendur á yngsta stigi að 
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leita sér að bókum til yndislestrar. Mér fannst merkilegt að það skildi ekki kennari fylgja 

svona stórum hópum. Kennari unglinganna kom þó til að aðstoða nemendur sína en það var 

ekki fyrr en eftir dágóðan tíma. Mér hefði fundist eðlilegt að kennari ætti að fylgja bekknum 

sínum niður á bókasafn þegar um opinn útlánstíma er að ræða. Það er aðeins einn 

starfsmaður á safninu og ekki mögulegt fyrir hann að aðstoða alla í stórum hópi.  

Þegar þátttökuathuganir fara fram fer það eftir menningu, félagslegri stöðu og reynslu 

rannsakandans hvaða merkingu hann leggur í hlutina. Það eru þessir þættir sem hafa áhrif á 

hvað hann tekur eftir og hvernig hann túlkar það sem hann sér. Síðan fer það eftir 

persónuleika viðkomandi hvernig samskiptin við þátttakendur eru. Með þetta í huga er 

gaman að lesa yfir nóturnar mínar og hugsa hvort að þátttökuathugunin hefði orðið öðruvísi 

ef einhver annar hefði framkvæmt hana. Var það vegna félagslegrar stöðu minnar að ég tók 

sérstaklega eftir sokkalausa drengnum eða vegna persónuleika míns að ég fylgdist brosandi 

með stráknum sem valhoppaði inn á safnið. Hefði einhver annar hneykslast á drengnum sem 

ætlaði að kynna fyrir bekknum sínum kortabók eða fundist að örugga stelpan ætti að fá 

bókina að láni á undan þeirri sem hvíslaði. Þetta eru heimspekilegar vangaveltur sem erfitt er 

að fá svör við en gaman að velta fyrir sér.  

Þegar ég hugsa um markmið þátttökuathugunar minnar, að fylgjast með samskiptum 

skólabókavarðar við nemendur og hvort að þar fari fram ákveðin bókameðferð dags daglega, 

þá myndi ég segja að svo væri ekki. Ég get þó ekki útilokað að slík meðferð fari ekki fram 

einhverja daga en ég varð ekki vitni að slíku í heimsóknum mínum. Stundum sýndist mér þó 

að möguleiki væri á að bókameðferð færi fram en til að sjá það hefði ég þurft að elta 

ákveðna nemendur og kennara út af safninu. Til dæmis íþróttakennarann sem var að 

aðstoða strákinn með heimanámið eða allt starfsfólk sérdeildarinnar sem komu með sína 

nemendur í leit að afþreyingarefni. Eins hefði ég þurft að fylgjast með í lengri tíma og fylgja 

eftir því sem hófst þennan dag. Þar má nefna unglingana sem eiga að kynna bækurnar sínar í 

tíma. Gaman hefði verið að sjá hvernig þær kynningar fóru fram. Einnig væri ég til í að vera 

viðstödd á safninu þegar stelpan sem fékk fyrst allra nýja bók safnsins að láni kemur aftur að 

skila. Þá ætluðu hún og skólabókavörðurinn að ræða saman um bókina. Þá gæti farið fram 

einhverskonar bókameðferð. Eins væri gaman að koma annan fimmtudag í heimsókn þegar 

rólegt er á safninu og fylgjast með samskiptum skólabókavarðarins og stráksins sem mætir 
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alltaf að vinna heimavinnuna sína þá daga. Þar fer örugglega fram einhverskonar 

bókameðferð af og til.  
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5. Leiðbeiningar fyrir kennara  
 

Bókameðferð er ferli sem þarf ekki að vera svo flókið. Kennarinn þarf að sjálfsögðu að 

undirbúa meðferðina vel eins og hverja aðra kennslu og eins og með svo margt þjálfast bæði 

kennarinn og nemendurnir í að fara í gegnum ferlið og vinnan fyrir undirbúning verður 

auðveldari. 

Að undirbúa og framkvæma bókameðferð í kennslustofunni krefst þess að kennarar fylgi 

fimm þrepa ferli: 

1. Skilgreina vandamálið sem nemandi eða nemendur standa frammi fyrir. 

2. Finna hugsanlegar bækur þar sem persónur glíma við svipaðan vanda. 

3. Fara yfir bókina á gagnrýninn hátt til að dæma hvort að bókin henti viðkomandi 

nemendahópi. 

4. Útbúa kennsluáætlun út frá bókinni sem verður fyrir valinu. 

5. Kenna. 

(Rozalski, Steweart og Miller, 2010). 

Þegar nota á bókameðferð í kennslustofunni er val á sögu kannski mikilvægasta skrefið. 

Sagan er notuð til að hefja umræður um ákveðið efni og í gegnum söguna eru vandamál 

hennar leyst. Mikilvægt er að færa ekki umræður út fyrir söguna, það er að eingöngu er verið 

að leysa vandamálin í sögunni, ekki önnur hliðstæð mál í skólastofunni. Börnin læra síðan að 

leysa sín eigin vandamál með því að æfa sig á sögunni.    

Val á bók þarf að íhuga vel og vandlega. Bókin þarf að koma inn á svipuð vandamál og þarf að 

taka fyrir með nemendum og hún þarf einnig að hæfa viðkomandi aldursstigi. Ef málfar og 

söguþráður passa ekki þroska barnanna er ólíklegra að þau tengi við sögupersónur né fylgi 

söguþræði. Þannig að ef bókameðferð á að virka þarf réttu bókina á réttum tíma. Þá getur 
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barnið tjáð tilfinningar sínar í öruggu umhverfi í gegnum sögupersónurnar og þarf ekki 

endilega að tala út frá sjálfu sér. Eitt af markmiðum bókameðferðar er að lesandi uppgötvi að 

hann er ekki sá eini sem hefur upplifað ákveðin vandamál og geti ef til vill leyst sín vandamál 

á sama hátt og gert er í bókinni. Til að sá skilningur náist þarf bókin að vera rétt (Goddard, 

2011). Á meðan lestri stendur lifir nemandi sig inn í söguþráðinn og samsvarar sig 

sögupersónum, því sterkari sem þessi bönd eru því líklegri er að bókameðferðin beri árangur 

(Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Menntamálaráðuneytið í Kanada (e. Newfoundland Canada Department of Education) hefur 

sett fram eftirfarandi viðmið þegar barnabækur eru valdar fyrir nemendur: 

 Bókin þarf að veita innsýn í hvetjandi og krefjandi reynslu. 

 Hæfir aldri, getu og þroska nemendahópsins. 

 Kallar eftir afgerandi svörun og persónulegum skoðunum. 

 Er vel sett upp eftir reglum bókmenntanna.  

 Er málfræðilega rétt. 

 Víkkar sjóndeildarhring nemenda og fjölbreytni. 

 Þroskar næmi og skilning á því að fólk er mismunandi.  

(Goddard, 2011). 

Bókameðferð má nota fyrir einstaklinga, í litlum eða stórum hópum í kennslustofunni eða á 

öðrum stað innan skólans, eins og til dæmis á skólabókasafni eða skrifstofu námsráðgjafa 

(Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). Bókameðferð gagnast öllum nemendum bekkjarins þó 

að kennslan miðist kannski út frá vandamálum einstaklings í bekknum. Hinir nemendurnir 

gætu átt eftir að upplifa svipað vandamál og hafa þá góð ráð í farteskinu sem þau lærðu af 

bókameðferðinni (Forgan, 2002). Einnig getur bókameðferð leitt til þess að lesendur átti sig á 

að allir einstaklingar bekkjarins (bæði kennarar og nemendur) koma með bæði styrkleika og 

veikleika inn í skólastofuna sem þeir geta lært af hvorum öðrum (Gavigan og Kurtts, 2011). 

Mikilvægt er að nemendur fái hvatningu í byrjun með áhugaverðri kynningu á verkefninu. 

Sömuleiðis er mikilvægt að nemendur fái nægan tíma til að lesa söguna eða ef lesa á söguna 

fyrir þá má ekki taka of langan tíma í einu í upplestur. Að lestri loknum þarf nemandi að fá 

nægan tíma til að gera sér upp skoðanir áður en umræður eða önnur verkefnavinna hefst. Að 
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lokum þarf alltaf að loka verkefninu til að nemendur finni ekki þá tilfinningu að þeir hangi í 

lausu lofti (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Umræðurnar sem hefjast að lestri loknum eru í raun það sem bókameðferðin snýst um, það 

er þegar nemandinn fer að sýna samhygð og skilning á því sem lesið var. Því þarf að undirbúa 

þann hluta vel. Sýna þarf nemendum að allt sem kemur fram er trúnaðarmál og fer ekki út 

fyrir kennslustofuna eða þann stað þar sem bókameðferðin fer fram. Sömuleiðis þarf að 

hjálpa þeim að hugsa vel og vandlega um það sem þeir segja svo þeir finni ekki síðar fyrir 

eftirsjá. Þó að kennarinn stýri umræðunum þurfa þær að fá að fara í þá átt sem nemendur 

vilja að þær fari og kennarinn er því í raun bara leiðbeinandi, ekki stjórnandi. Gott væri að 

æfa nemendur í samræðutækni áður en bókameðferðin hefst og hvetja þá til að taka virkan 

þátt í umræðunum (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Þegar umræður hefjast þarf kennarinn að hafa eftirfarandi í huga:  

 Söguþráð, aðalsöguhetjur, tilfinningar þeirra, viðhorf og gildi. 

 Hvernig var fjallað um vandamálið. 

 Hvað er sameiginlegt með vandamáli bókarinnar og nemenda. 

 Hvernig var vandamálið leyst og hvernig voru lausnirnar fundnar í bókinni. 

 Hvort hægt sé að nota fleiri lausnir.  

Kennarinn þarf að vera vel undirbúinn og gæta þess að láta ekki sínar skoðanir í ljós og hafa 

þannig áhrif á skoðanir nemenda. Að auki má kennari aldrei dæma það sem nemandi segir 

svo þeir sjái að allir hafi rétt á sínum skoðunum. Þannig aukast einnig líkurnar á því að 

nemendur þori að opna sig og taka þátt í umræðunum (Cook, Earles-Vollrath og Ganz, 2006). 

Bókameðferð er ekki eitthvað sem hægt er að framkvæma án vandlegrar ígrundunar. Hafa 

þarf í huga að með bókameðferð gætu umræður orðið óþægilegar fyrir einstaka nemendur 

og vakið upp sterkar tilfinningar. Bókameðferð þarf að undirbúa vel og áður en hún er notuð 

í nemendahópnum þarf kennari að lesa söguna vandlega og vera meðvitaður um að 

bókameðferð er ekki það sama og sögustund í nestistíma heldur kennsluaðferð sem hefur 

upphaf, miðju og endi. Nákvæmt skipulag þarf að liggja fyrir og kennari þarf að vera búinn að 

hugsa um spurningar sem hann getur leitt nemendahópinn áfram með en um leið leyfa 

nemendum að túlka sjálfir það sem gerist í sögunni. Hafa þarf í huga lestrargetu nemenda og 
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aldur því yngri nemendur þurfa að fá meiri upplýsingar heldur en þeir eldri sem eiga 

auðveldara með að lesa á milli línanna. Að lokum þarf kennari að vera meðvitaður um að 

aldrei er hægt að sjá fyrir hvernig bókameðferð lýkur þar sem að hún stjórnast af þeim 

einstaklingum sem taka þátt, hugmyndum þeirra og umræðum (Cook, Earles-Vollrath og 

Ganz, 2006). 

Líkan 1 gæti gagnast þeim sem eru að undirbúa bókameðferð. Líkanið sýnir ferli við notkun 

bókameðferðar meðal grunnskólabarna og er gott að hafa til hliðsjónar við undirbúning 

kennslu. Líkanið færir kennarann áfram skref fyrir skref í gerð kennsluáætlunar og við 

undirbúning. Flæðið fer því úr einum kassa í annan og byrjar á greiningu vandamáls sem taka 

á fyrir. Næst eru aðstæður í bekknum metnar og athugað hvort einhverjir einstaklingar í 

hópnum þurfi séstaklega að gæta að. Þegar velja á síðan sögu gæti verið gott að leita eftir 

frekari aðstoð og því er settur kassi til hliðar við það stig. Næst eru verkefni 

bókameðferðarinnar valin og skipulögð og að lokum kemur einn kassi með hugsanlegar 

útkomur að meðferð lokinni. Líkanið er gert með efnisgreiningu heimilda að leiðarljósi. 

Margir erlendir fræðimenn hafa sett fram samsvarandi líkön í rannsóknum sínum og er Líkan 

1 uppsett með þau í huga.  
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Líkan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bókameðferð: 

Vandamál einstaklings eða 

einstaklinga innan bekkjarins 

Mat á aðstæðum og á einstaklingum: 

 Þroskastig 

 Vitræn færni 

 Lestrarfærni 

 Áhugamál 

Val á bók / sögu: 

 Fjallar um sama vandamál og þarf að taka á 

 Hentar aldri og getu nemenda 

Frekari aðstoð: 

 Bókaverðir 

 Námsráðgjafar 

 Aðrir kennarar 

 

Eftir klassískri sálfræði: 

 Samsvörun  

 Að sleppa takinu á e-u 

 Lausnaleit 

 Að vera hluti af heild 

 

Með spurningum sem leiða til umræðna: 

 Hjálpar barninu að fjalla um reynslu sína 

 Hugsanlegar spurningar: 

o Hvernig lætur þessi bók þér líða? 

o Við skulum ræða hvað er að gerast hérna. 

o Um hvað heldur þú að bókin sé? 

o Minnir bókin þig á eitthvað sem þú veist 

eða hefur upplifað? 

Útkoma: 

 Samkennd 

 Nýir hagsmunir 

 Jákvæð hegðun 

 Persónuleg og félagsleg aðlögun 

 Jákvæð sjálfsímynd 

 Virðing, viðurkenning og umburðarlyndi 

gagnvart öðrum 

 Félagslega samþykkt hegðun 

 

Bókameðferð: 

Ferli við notkun bókameðferðar 

meðal grunnskólabarna 
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Natalia Tukhareli (2011) hefur skipt bókameðferð í þrjár mismunandi leiðir þar sem hún lýsir 

mögulegum verkefnum hverrar leiðar fyrir sig. Hægt er að velja eina af þessum leiðum 

Tukhareli þegar skipuleggja á bókameðferð með nemendahópnum. Einnig má blanda saman 

leiðum: 

Lesa upphátt: 

1. Upphitun: kennarinn kynnir fyrir nemendum efnið sem á að taka fyrir. 

2. Upplestur: kennarinn les valið efni upphátt fyrir nemendur. 

3. Umræður með leiðsögn: kennari kemur umræðum af stað og stýrir þeirri umræðu. 

Hann leyfir öllum að leggja fram hugmyndir eða segja frá sinni sýn á söguna. 

Nemendur eru hvattir til að spyrja spurninga eða deila sögum sem eru um 

sambærilegt efni eða samsvara aðstæðum bókarinnar. 

4. Eftirfylgni: nemendur eru beðnir um að segja hvernig þeim fannst bókameðferðin, 

hvað fór vel og hvað mætti betur fara.  

Frásagnir: 

1. Kennarinn segir sögu um ákveðið efni sem á að taka fyrir. 

2. Nemendur ræða boðskap sögunnar og reyna að samsvara hann raunveruleikanum í 

umræðum með leiðsögn kennarans. 

3. Nemendur endursegja söguna út frá því sem þeim fannst skipta mestu máli. Annað 

hvort í hóp eða sem einstaklingsverkefni. 

Hamingjuveggurinn: 

1. Kennari tekur einstaklingsviðtöl við nemendur sína og biður þá að nefna nokkur dæmi 

um hvað gerir þá hamingjusama. 

2. Kennari útbýr litríka miða með svörum nemenda og hengir upp á vegg í stofunni (með 

leyfi nemenda). Vegginn notar kennarinn þegar hann vill halda bókameðferð um 

eitthvað annað en vandamál. Því bókameðferðir má sannarlega nota til að undirstrika 

það jákvæða sem nemendur ganga í gegnum dags daglega.  

 (Rozalski, Stewart og Miller, 2010). 
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Að lokum má minna kennara á að bæði börn og fullorðnir stjórnast fyrst og fremst af 

tilfinningum og því þarf að sýna skoðunum nemendanna raunverulegan áhuga. Það þarf að 

gefa þeim tækifæri á að mynda sér skoðun, styðja við þær tilfinningar og hugsanir sem 

brjótast fram við lestur sögunnar og hjálpa þeim að nota textann við að takast á við 

persónuleg málefni. Nota má bækur til að nálgast skoðanir barna með því að vekja upp 

tilfinningar þeirra. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að nemendur eru ekki metnir til 

einkunnar þegar nota á bókameðferð. Aðal markmiðið er að hjálpa nemendum að taka 

ábyrgð á gjörðum sínum, að hafa betri stjórn á tilfinningum sínum og tækifæri til að breyta 

rétt í erfiðum aðstæðum (Sanacore, 2012). 

Dæmi um uppsetningu kennsluáætlunar má finna í Viðauka 1 þar sem ég setti fram hugmynd 

um hvernig vinna mætti bókameðferð upp úr bókinni Funi og Alda Falda eftir Hilmar Örn 

Óskarsson.  
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6. Listi yfir bækur sem geta gagnast við bókameðferð 
 

Þegar velja á bók fyrir nemendur þurfa kennarar að hafa í huga hvernig nemendahópurinn er 

saman settur og íhuga hvort að sögupersónur munu ná til einstakra nemenda. Kennari þarf 

að lesa bókina með valið efni í huga og hvort að boðskapur sögunnar muni ná til nemenda 

(Moulton, Heath, Prater og Dyches, 2011). Áður en bókin er valin er gott að svara eftirfarandi 

spurningum: 

Er sagan einföld? 

Er boðskapurinn augljós? 

Er bókin nokkuð of löng? 

Eru sífelldar endurtekningar? 

Er sagan trúanleg? 

Hentar bókin lestrargetu nemenda? 

Hentar bókin þroskastigi nemenda? 

Passar sagan við tilfinningar, þarfir, áhugasvið og markmið nemenda? 

Sýna sögupersónur færni í að leysa vandamál? 

Eru vandamálin leyst í sögunni? 

(Iaquinta og Hipsky, 2006). 

 

Hafa má í huga að nota má myndabækur fyrir alla aldurshópa þó að slíkar bækur séu yfirleitt 

skrifaðar með yngri börn í huga. Myndabækur er upplagt að nota þar sem að það er auðvelt 

að lesa þær og það fer ekki mikill tími í lestur sögunnar. Börn á öllum aldri geta tengt við 

fallegar myndir.  

Bókalistinn sem er hér settur upp er gerður með hjálp Bókatíðinda, yfirlit um bókaútgáfu ár 

hvert sem gefin er út af Félagi íslenskra bókaútgefenda. Farið var yfir Bókatíðindi síðustu tíu 

ára frá 2006-2016 og skráð niður allar hugsanlegar barna- og unglingabækur sem gefnar hafa 
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verið út á íslensku og gætu nýst í bókameðferðir. Síðan lá leiðin á almenningsbókasafnið og 

gluggað í valdar bækur. Bækurnar voru greindar eftir því hvort þær hentuðu fyrir nemendur 

á yngsta skólastigi, miðstigi eða unglingastigi og raðað á listann samkvæmt því. Ennfremur 

voru þær efnisgreinar og raðað í flokka eftir þeim vandamálum sem þær fjalla um. Alls nær 

listinn yfir 123 barna- og unglingabækur.  

Eins og áður hefur komið fram voru bækurnar ekki skráðar eftir bókfræðilegum 

skráningareglum heldur settar fram þær upplýsingar sem gætu nýst við val á bók fyrir 

bókameðferð. Titill kemur fremst, síðan útgáfuár, höfundur eða höfundar, útgáfa og að 

lokum blaðsíðutal. Um hverja bók skrifa ég stuttan útdrátt um efni bókanna sem ætti einnig 

að auðvelda kennurum og öðrum sem nota bókameðferðir með nemendum valið. 

 

6.1. Bókalisti fyrir yngsta stigið 

6.1.1. Myndabækur 

 

Að vera öðruvísi: 

 Fafúin: heyrðu ég er með smá hugmynd. 2010. Ingvar Barkarson og Hulda 

Hreiðarsdóttir.  Fafu. 32 bls. 

o Saga um lítið fafú sem sýnir hugrekki og gerir eitthvað sem er öðruvísi en allir í 

samfélaginu hans vilja. Hann þorir að standa á sínu og lendir í miklum 

ævintýrum.  

 Kýrin sem kunni ekki að baula og kettlingurinn sem vildi ekki mjálma. 2011. Huginn 

Þór Grétarsson. Óðinsauga. 52 bls. 

o Saga um það að vera öðruvísi. Dýrin á bænum eru föst á sínu og vilja alls ekki 

að einhver geri eitthvað annað en þeim er ætlað að gera. En spurningin er 

sú... er eitthvað verra að vera öðruvísi? Þurfum við alltaf að gera það sem 

aðrir ætlast til af okkur? 

 Orri og Orca (háhyrningurinn). 2014. Ida Surjani og J.A. Gunnarsson. Ida Surjani. 31 

bls. 

o Saga um 8 ára einhverfan strák og smá innsýn inn í huga hans.  
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 Ólíver. 2012. Birgitta Sif. Candlewick Press. 29 bls. 

o Ólíver er dálítið sérstakur og á því enga vini. Ekki af holdi og blóði að minnsta 

kosti. En eru ekki allir svolítið sérstakir á sinn hátt? 

 Smárarnir. 2007. Þórður Helgason. Salka. 45 bls. 

o Saga um að vera öðruvísi sem er ekki alltaf auðvelt, hvorki fyrir börn né blóm. 

Agavandamál, neikvæðni, mont og óhlýðni: 

 Álfasaga um þakklæti. 2009. Aleix Cabrera. Unga ástin mín. 35 bls. 

o Fífa álfur hefur allt á hornum sér og er einstaklega neikvæð. Vinir hennar 

reyna að hjálpa henni að sjá lífið í jákvæðu ljósi. Þakklæti er mikilvæg dyggð 

sem börnin læra um í þessari bók. 

 Hin æruverðuga og ættgöfuga hefðarprinsessa fröken Lovísa Perlufesti Blómadóttir: 

daprasta litla stúlka í öllum heiminum. 2016. Stefán Máni. Sögur. 42 bls.  

o Um hvað fullorðnir eru ferlega ósanngjarnir... eða hvað? Væru hlutirnir 

kannski öðruvísi ef maður myndi bara hlýða fullorðna fólkinu? 

 Grallarar í gleðileit. 2010. Björk Bjarkadóttir. Mál og menning. 31 bls. 

o Þetta er saga um mjög uppátækjasaman strák, eiginlega svolítið erfiðan og 

mamma hans er hætt að gleðjast yfir uppátækjum hans. Þetta er saga um 

hvað það er gott að gleðja aðra. 

 Hvað get ég gert við of mikla neikvæðni?: bók fyrir börn til að sigrast á neikvæðri 

hugsun. 2011. Dawn Huebner. Árný Ingvarsdóttir og Thelma Gunnarsdóttir. 88 bls.  

o Bók sem leiðir börn og fullorðna gegnum aðferðir hugrænnar 

atferlismeðferðar sem notaðar eru til að breyta neikvæðri hugsun.  

 Hvað get ég gert þegar reiði tekur völdin?: bók fyrir börn til að sigrast á skapofsa. 

2011. Dawn Huebner. Árný Ingvarsdóttir og Thelma Gunnarsdóttir. 95 bls. 

o Góð dæmi, líflegar myndskreytingar og „skref fyrir skref“ lýsingar sem kenna 

börnum aðferðir í reiðistjórnun sem miða að því að kæla reiðihugsanir og 

minnka reiðitengda hegðun. 

 Hver er flottastur? 2008. Mario Ramos. Bjartur. 26 bls. 

o Það borgar sig ekki að vera of grobbinn með sig.. það endar alltaf illa. 
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 Nála – Riddarasaga. 2014. Eva Þengilsdóttir. Salka. 32 bls. 

o Riddari sem berst við allt sem á vegi hans verður þar til að hann er aleinn. Þá 

kynnist hann Nálu sem kennir honum að nota sverðið til góðs. Saga um að 

brenna ekki allar brýr að baki sér.  

 Pottormarnir sleppa sér. 2010. David Melling. Æskan. 32 bls. 

o Innra með okkur öllum leynist stór og grimmur úlfur. Villidýr sem á það 

stundum til að glefsa og urra. Við getum ekkert að því gert. Eða hvað? 

Fjölskylduvandamál: 

 Norn! 2016. Kim Fupz Aakersson og Rasmus Bergnhøi. Mál og menning. 36 bls. 

o Saga um skilnaðarbarn sem býr viku hjá mömmu sinni og viku hjá pabba 

sínum. Svo flækjast málin þegar pabbinn nær sér í nýja konu... eða eiginlega 

ekki konu heldur norn! 

Gjafmildi og góðverk: 

 Fiðrildavængir. 2013. Huginn Þór Grétarsson. Óðinsauga. 32 bls. 

o Sagan fjallar um að ef maður gerir góðverk þá gæti það orðið til góðs fyrir 

mann sjálfan síðar meir. Sömuleiðis að illa fer fyrir þeim sem gera illt.  

 Gjafmilda tréð. 2015. Shel Silverstein. Ugla. 59 bls. 

o „Einu sinni var eik... og hún elskaði lítinn dreng.“ Saga um gjafmildi og ást en 

líka um að sýna þakklæti.  

 Venslás konungur. 2008. Lois Rock. Skálholtsútgáfan. 15 bls. 

o Saga um góðverk og hvernig snjórinn bráðnar undan fótunum á þeim sem 

sýna náungakærleik.  

Kvíði og þunglyndi: 

 Hvað get ég gert við of miklar áhyggjur?: bók fyrir börn til að sigrast á kvíða. 2009. 

Dawn Huebner. Árný Ingvarsdóttir og Thelma Gunnarsdóttir. 80 bls.  

o Bók fyrir börn til að sigrast á kvíða. Gagnvirk sjálfshjálparbók til að fræða, 

hvetja og styrkja börn í því að vinna bug á ofvöxnum áhyggjum. 
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Lítið sjálfstraust: 

 Álfasaga um sjálfstraust. 2009. Alex Cabrera. Unga ástin mín. 35 bls. 

o Álfurinn Myrra er öðruvísi en hinir álfarnir og það reynist henni stundum 

erfitt. En hún hefur sína kosti sem hún þarf að læra að þekkja. Bók um 

sjálfstraust og hvernig á að þekkja bæði styrkleika okkar og veikleika. 

 Bókin hans Breka. 2016. Hrefna Bragadóttir. Mál og menning. 30 bls.  

o Bókin sem kennir þér að þú þarft ekki að þykjast vera eitthvað annað en þú 

ert til að láta drauma þína rætast. 

 Fiðlan sem vildi vera fræg. 2011. Haraldur S. Magnússon. Óðinsauga. 20 bls. 

o Saga um að gefast aldrei upp, fylgja draumum sínum eftir og hafa óbilandi trú 

á sjálfum sér. 

 Freyja Dís sem vildi bara dansa og dansa. 2014. Birgitta Sif Jónsdóttir. Mál og 

menning. 29 bls. 

o Saga um stelpu sem getur ekki alltaf gert það sem hún elskar mest vegna þess 

að hún er svo feimin. Í sögunni lærir hún að komast yfir þær hindranir sem 

fylgja feimninni. 

 Hetjubókin: Fyrir þá sem fara eigin leiðir! 2016. Jóna Valborg Árnadóttir. Mál og 

menning. 41 bls.  

o Hér lærir Sóla að horfast í augu við óöryggi sitt og óttann við að vera ekki eins 

og hinir.  

 Þú ert frábær. 2007. Max Lucado. Hólar. 31 bls.  

o Þessi saga kennir börnum að vera þau sjálf og láta ekki það sem öðrum finnst 

hafa of mikil áhrif á sjálfsmynd sína.  

Sorg og missir: 

 Blómlegt fjölskyldulíf. 2008. Huginn Þór Grétarsson. Óðinsauga. 43 bls.  

o Fjóla býr í blómabeði með foreldrum sínum. Togstreita myndast milli 

foreldranna og öllum líður illa. Þau ákveða að skilja. Áfram líður öllum illa því 

upp hefst stríð um hvar Fjóla litla eigi að vera. En allt fær farsælan endi og 

endalok blómabandsins markaði upphafið að nýjum ævintýrum. 
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Stríðni og einelti: 

 Birta brött og bleik. 2010. Belinda Theriault. Bókafélagið. 24 bls.  

o Birta er bleik og hárlaus kisa sem er lögð í einelti af öðrum köttum í hverfinu. Í 

sögunni tekst hin úrræðagóða Birta á við fordómana og sýnir okkur að ekki 

þurfa allir að vera eins.  

 Láttu mig í friði. 2011. Kes Gray. Ugla. 28 bls.  

o Bók um einelti (má líka yfirfæra á önnur vandamál). Kennir okkur að líta ekki 

fram hjá óréttlæti án þess að aðhafast nokkuð. Átta háværar raddir eru 

sterkari en ein.  

 Sigurfljóð hjálpar öllum. 2016. Sigrún Eldjárn. Mál og menning. 36 bls.  

o Sigurfljóð ofurstelpa hjálpar krökkum að sjá að það er miklu skemmtilegra að 

rétt fram hjálparhönd og vinna saman heldur en að stríða og vera reiður öllum 

stundum. 

Tilfinningar: 

 Hundurinn, kötturinn og músin. 2007. Bárður Óskarsson. Mál og menning. 32 bls.  

o Saga um hvað gerist þegar maður byrgir inni tilfinningar sínar og hvernig er 

best að ræða málin í stað þess að byrgja allt inni.  

 Prinsessan og leitin að hamingjunni. 2013. Ulf Stark. Ikea. 29 bls.  

o Hvað gerir fólk hamingjusamt? Það er misjafnt eftir fólki og það lærir 

prinsessan í þessari ævintýrabók. 

 Saga um tilfinningar. 2008. Valgerður Ólafsdóttir. Völur. 41 bls.  

o Þessari bók er ætlað að leiðbeina fullorðnum við að ræða um tilfinningar við 

börn. Bókin er um leikskólastelpu en vel hægt að nota með yngstu börnum 

grunnskólans. Á hverri síðu eru spurningar sem hægt  er að spyrja börnin um 

leið og lesið er. 

Vinátta og einmanaleiki: 

 Stóra peysan bangsanna. 2008. David Bedford. Steinegg. 28 bls. 

o Það er ekki gaman að rífast og vera einn. Bangsabræðurnir læra það í þessari 

bók. 
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 Verum vinir: vinnubók handa börnum til að efla félagsfærni og eignast góða vini. 

2014. Lawrence E. Shapiro. Áhrifarík ráð. 134 bls.  

o Vinnubók handa börnum til að efla félagsfærni og eignast góða vini. 40 einföld 

verkefni sem kenna börnum að mynda varanleg vinatengsl, þróa með sér 

hæfileikann að gefa og þiggja og takast á við höfnun og vonbrigði. 

 Viltu vera vinur minn? 2015. Bergrún Íris Sævarsdóttir. Töfraland. 24 bls.  

o Lítil einmana kanína byggir brú í von um að finna vini hinum megin við lækinn. 

Fljótt lærir hún að stundum er nóg að spyrja: Viltu vera vinur minn? 

Passar í fleiri en einn flokk: 

 Góðir siðir – Heilræðavísur fyrir börn á öllum aldri. 2011. Pétur Stefánsson. 

Óðinsauga. 33 bls. 

o Góðir siðir er vísnabók með uppeldislegt gildi fyrir börn á öllum aldri. Hún 

tekur á einelti, hjálpsemi, góðvild, vinskap og virðingu. 

 Þegar litirnir fengu nóg! 2014. Drew Daywalt. Töfraland. 32 bls. 

o Frábær saga um uppreisn litanna. Hægt að yfirfæra á vináttu, stríðni, að skilja 

eftir útundan og fleira. 

Annað: 

 Elgur konungur. 2013. Ulf Stark. Ikea. 31 bls. 

o Þessi saga er um það að enginn einn á að ráða. Lausnir finnast í sameiningu og 

allir hafa eitthvað til brunns að bera.  

 Engar afsakanir: hvernig það sem þú segir getur staðið í vegi fyrir þér.  2015. Wayne 

W. Dyer. ENRG. 32 bls. 

o Þessi bók er hvernig afsakanir geta staðið í vegi okkar og komið í veg fyrir að 

maður nái markmiðum sínum. Í bókinni eru sett fram nokkur einföld ráð til að 

hætta að búa til afsakanir því að allt er mögulegt ef viljinn er fyrir hendi.  

 Enginn sá hundinn. 2016. Hafsteinn Hafsteinsson og Bjarki Karlsson. Mál og menning. 

36 bls. 

o Skemmtileg saga í bundnu máli um fólk sem eyðir allt of miklum tíma í 

snjallsímunum sínum eða spjaldtölvum. 
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 Hjartagull: ævintýri um ættleiðingu. 2006. Dan og Lotta Höjer. Skjaldborg. 25 bls. 

o Falleg og ljóðræn myndabók um ættleiðingu barns. 

 Kroppurinn er kraftaverk: líkamsvirðing fyrir börn. 2014. Sigrún Daníelsdóttir. Mál og 

menning. 33 bls.  

o Þessi bók kennir börnum að þykja vænt um líkama sinn, hugsa vel um hann og 

bera virðingu fyrir líkömum annarra.  

 Sylvía og drekinn. 2007. Lawrence Schimel. Salka. 26 bls.  

o Saga um það að allir geta það sem þeir vilja og það er ekki til neitt sem heitir 

karlastarf eða kvennastarf. Góð byrjun til að ræða um jafnrétti við börn. 

 

6.1.2. Myndskreyttar bækur 

 

Að vera öðruvísi: 

 Benjamín: mamma mín og MS. 2010. Stefanie Lazai. Bayer AB. 43 bls. 

o Þessi bók segir okkur sögu MS sjúklings og sonar hennar.  

 Einstök mamma. 2007. Bryndís Guðmundsdóttir. Salka. 36 bls. 

o Bókin fjallar um Ásdísi sem á heyrnarlausa móður og vinum hennar finnst 

mamman oft mjög skrítin. Bókin er sett upp sem nokkrar sögur sem hafa þann 

tilgang að auka skilning og vekja börn til umhugsunar um að ekki eru allir 

foreldrar eins.  

 Hvíta hænan. 2011. Klaus Slavensky. Mál og menning. 22 bls. 

o Saga um að vera öðruvísi og saga um að vera sterkur í hinum harða heimi. 

 Nonni og Selma: fjör í fyrsta bekk. 2007. Brynhildur Þórarinsdóttir. Mál og menning. 

143 bls.  

o Nonni og Selma er bestu vinir og lenda í mörgum ævintýrum saman þrátt fyrir 

að Nonni fæddist með fötlun sem heitir CP (heilalömun). Þó að fötlunin gerir 

Nonna öðruvísi útlitslega er hann bara eins og hvert annað barn sem getur 

lært að lesa, skrifa og reikna. Samt sem áður geta ekki allir séð fram hjá 

fötluninni og þá er gott að eiga góðan vin. Til er önnur bók um Nonna og 

Selmu en þá er fjör í fríinu.  
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 Regnbogafuglinn. 2011. Sigrún Arna Elvarsdóttir. Höfundur. 18 bls.  

o Frá höfundi: Sagan um Regnbogafuglinn er hugsuð sem leið fyrir kennara og 

foreldra til þess að opna umræðu með börnum um margbreytileikann í 

barnahópnum. Það getur reynst erfitt að brydda upp á umræðu um útlit, 

menningu, trú, litarhátt og önnur slík málefni. Bók þessi er leið til þess að gera 

þetta mikilvæga umræðuefni skemmtilegt og um leið lærdómsríkt og 

fræðandi. Á hverri síðu má finna umræðupunkta sem gott er að nýta sér til 

þess að opna umræðu með börnunum. 

 Von Be Don: Magnús og Malaika leysa málið. 2016. Bergljót Baldursdóttir. 

Bókaútgáfan Albert. 40 bls.  

o Bók um það hvernig er að vera tvítyngdur og er skrifuð með það markmið að 

vekja áhuga allra barna á móðurmáli sínu og tungumálum almennt. 

Agavandamál, neikvæðni, mont og óhlýðni: 

 Funhildur: öskurapi eða óperusöngkona? 2008. Gerður Berndsen. Skrudda. 134 bls. 

o Funhildur er einstaklega frek og notar sína háværu rödd til að fá sínu 

framgengt. Sagan fjallar um hvernig á að taka á svona frekjudollum. 

 Funi og Alda Falda. 2014. Hilmar Örn Óskarsson. Bókabeitan. 48 bls. 

o Funi er kallaður Funi út af því að þegar hann missir stjórn á skapinu (sem er 

mjög oft!) stendur rauða hárið í allar áttir eins og eldur. Hann vill bara vera í 

tölvunni og hatar að fara út... þangað til að hann hittir Öldu Földu. 

 Láki Máni og letikeppurinn. 2011. Kristín Helga Gunnarsdóttir. Námsgagnastofnun. 24 

bls.  

o Sagan um hvernig Láki Máni byrjar að lesa þrátt fyrir að hafa alls ekki gaman 

af því. Hann óhlýðnast alltaf foreldrum sínum þegar hann á að lesa fyrir 

skólann. En ekki lengur! 

 Lítil saga um latan unga. 2010. Guðrún Helgadóttir. Vaka-Helgafell. 25 bls. 

o Sagan segir frá kostum þess að standa á eigin fótum og sýna fullorðnum sem 

hjálpa þakklæti. Leti er ósiður.  
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 Taktu argið úr reiðinni. 2013. Elizabeth Verdick og Marjorie Lisovskis. Skrudda. 109 

bls. 

o Í þessari bók er reynt að hjálpa þeim sem eru of skapbráðir. Hvernig þeir eiga 

að taka argið úr reiðinni og læra að stjórna skapinu.  

Fjölskylduvandamál: 

 Illi Kall. 2010. Gro Dahle. Mál og menning. 36 bls. 

o Bók um heimilisofbeldi. Sterk saga um skelfilegar heimilisaðstæður sem þó 

gefur von um lausn.  

Gjafmildi og góðverk: 

 Draugahöndin. 2008. Bjarni Bjarnason. Uppheimar. 63 bls. 

o Ævintýri Kolbeins sem fer ekki eftir fyrirmælum og lendir í vandræðum. Hann 

kynnist heimilislausri stelpu sem er með prinsessurödd þrátt fyrir að vera 

grútskítug. Saman átta þau sig á að það er gott að biðja um hjálp og rétta fram 

hjálparhönd. 

 Lítil kraftaverk. 2014. Huginn Þór Grétarsson. Óðinsauga. 52 bls. 

o Sögur af börnum alls staðar að úr heiminum og um mismunandi aðstæður til 

að vaxa og dafna. Í bókinni lærum við um náungakærleikann og þörfina fyrir 

að styðja við þá sem eiga um sárt að binda.  

Kvíði og þunglyndi: 

 Söngur Guðsfuglsins: sagan af unganum sem vissi ekki til hvers fuglar voru. 2011. Ísak 

Harðarsson. Uppheimar. 50 bls. 

o Saga um unga sem vissi ekki til hvers fuglar voru. Í sögunni verður litli unginn 

fyrir missi, verður þunglyndur og á erfitt með að sjá tilgang lífsins. Í sögunni er 

rætt um Guð og hversu gott er að trúa á eitthvað meira og stærra en aðeins 

mann sjálfan.  
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Sorg og missir: 

 Hvað í veröldinni gerir maður þegar einhver deyr? 2010. Trevor Romain. 

Skálholtsútgáfan. 72 bls. 

o Bók til hjálpar þeim sem hafa misst einhvern og þurfa svör við ýmsum 

spurningum.  

 Keli minn sem hvarf. 2011. Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir. Sögur. 40 bls. 

o Saga um strák sem týnir kettinum sínum. Sagan er tilfinningarík og skapar 

tækifæri til að ræða við börn um sorg og von. 

Stríðni og einelti: 

 Draugastrákurinn dapri. 2015. Kristín Þórunn Kristinsdóttir. Óðinsauga. 26 bls. 

o Lítill draugastrákur býr aleinn í gömlu húsi og er mjög einmana. Bókin gefur 

tilefni til að ræða mismunandi tilfinningar og einelti.  

 Tröllastrákurinn læknar hrekkjusvín. 2016. Sirrý. Veröld. 28 bls. 

o Saga um hvernig leysa má erjur og að allir geta leikið saman í sátt og samlyndi.  

Tilfinningar: 

 Leyndarmál Kela. 2012. Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir. Óðinsauga. 41 bls. 

o Af Kela má læra ýmislegt. Til dæmis að vantreysta ekki öllum ókunnugum og 

að læra að gefa öllum tækifæri, því að hugsanlega gæti leynst vinur í 

einhverjum sem manni líst ekkert á í fyrstu. Keli fær börn og foreldra til að 

hugsa um líðan sína, upplifanir og tilfinningar.  

 Stundum verðum við reið! 2016. Ásta María Hjaltadóttir og Þorgerður Ragnarsdóttir. 

Bókstafur. 19 bls. 

o Saga til að hjálpa börnum við reiðistjórnun 

 Þekkir þú afbrýðisemi? 2016. Ásta María Hjaltadóttir og Þorgerður Ragnarsdóttir. 

Bókstafur. 17 bls.  

o Saga til að hjálpa börnum að takast á við afbrýðisemi. 
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Vinátta og einmanaleiki: 

 Lói: þú flýgur aldrei einn. 2016. Styrmir Guðlaugsson. Veröld. 62 bls.  

o Ævintýraleg saga um fallega vináttu og að sigrast á ógnum með hjálp annarra 

og smá hugrekki. 

 Sögur af skemmtilegum vinum: átta hugljúfar dýrasögur með fallegan boðskap. 2016. 

Baldur Snær Ólafsson. Setberg. 176 bls. 

o Átta sögur um vináttu, stríðni, að skilja eftir útundan og einmanaleika. 

Skemmtilegar dýrasögur fyrir yngstu börn grunnskólans. 

 Ævintýri Lilla: fyrsti vinurinn. 2008. Þorlákur Már Árnason. Tindur. 93 bls. 

o Lilli er ofvirkur með athyglisbrest og að auki mjög lítill. Hann finnur fyrir kvíða 

að byrja í skóla því að hann veit að krakkarnir munu stríða honum. Í 

sérkennslu kynnist hann svo Trausta – fyrsta vininum. Trausti hefur sína kosti 

og galla, svona eins og allir aðrir.  

Passar í fleiri en einn flokk: 

 Litlar sögur. 2009. Höf. ók. Berglind. 32 bls.  

o Í litlum sögum má finna nokkrar dæmisögur sem kenna okkur ýmislegt: að 

leggja sitt af mörkum, að standa við loforð, að takast á við stríðni, að sýna 

vinsemd og að segja sannleikann. Í sögunum er stundum stuðst við kristilegan 

boðskap.  

 Rafael: engillinn sem valdi að koma til jarðarinnar. 2011. Ásthildur Bj. Snorradóttir. 

Talstúdíó Ásthildar. 71 bls.  

o Í bókinni hjálpar Rafael börnum að takast á við ótta, einmanaleika, öfund, 

einelti og námsörðugleika. 

 Spekisögur frá ýmsum löndum. 2008. David Self. Skálholtsútgáfan. 45 bls. 

o Margar litlar sögur sem hægt er að læra ýmislegt af. T.d. að vinátta getur 

blómstrað á milli ólíkra einstaklinga, að dramb er falli næst, að gull og 

gersemar eru ekki það eina sem er verðmætt og að dæma ekki eftir útliti.  
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Annað: 

 Rúnar góði. 2016. Hanna Borg Jónsdóttir. Salka. 43 bls. 

o Skemmtileg bók skrifuð með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að 

leiðarljósi. Hún kynnir réttindi barna fyrir ungum lesendum og hverjum kafla 

fylgja ýmsar hugleiðingar sem tengjast sögunni og sáttmálanum. Réttindi sem 

fram koma í Barnasáttmálanum eru réttindi allra barna, óháð þjóðerni, útliti, 

kyni, trúarbrögðum og siðum og venjum þeirra eða foreldra þeirra.  

 Sólskinsbarn. 2007. Hulda Ólafsdóttir. Salka. 120 bls.  

o Karl Theodór er að byrja í 1. bekk sem er bæði skemmtilegt en pínu 

ógnvekjandi. Hann lærir að stundum er auðveldara að setja reglur en að fara 

eftir þeim og að heimurinn er harður þar sem ekki allir hafa það jafn gott. 

 

6.1.3. Til athugunar 

 

Til eru nokkrir bókaflokkar sem henta yngsta stigi og fjalla um ýmis málefni sem hægt væri að 

vinna með í bókameðferðum. Þetta eru bókaflokkarnir: 

 Bjarnastaðabangsarnir eftir Stan og Jan Berenstein. 

 FíaSól eftir Sigrúnu Brynjólfsdóttur. 

 Púkabækurnar eftir Sigurlaugu H.S. Traustadóttur og Láru Garðarsdóttur. 

 Skrímslabækurnar eftir Áslaugu Jónsdóttur, Rakel Helmsdal og Kalle Güettler. 

 Skúli skelfir eftir Francesca Simon.  

 

6.2. Bókalisti fyrir miðstigið 
 

Að vera öðruvísi: 

 Ég elska máva. 2015. Þorgrímur Þráinsson. Mál og menning. 185 bls. 

o Anton er næstum 13 ára strákur sem glímir við tourette. Það er ekki alltaf 

auðvelt en það hjálpar að eiga frábæra vinkonu sem er svo sterk. Flóknar 
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fjölskyldumyndanir koma fyrir í sögunni og að glíma við sorg í kjölfar missi 

ástvina. 

 Strákurinn í kjólnum. 2015. David Walliams. Bókafélagið. 231 bls.  

o Bókin fjallar um að vera öðruvísi... eða eiginlega að vera ennþá venjulegur 

þrátt fyrir að vera öðruvísi. Dennis hefur gaman af því að lesa Vouge og spila 

fótbolta. Pabbi hans hefur eiginlega ekki skilning á hvorugu áhugamálinu.  

Agavandamál, neikvæðni, mont og óhlýðni: 

 Gegnum rifurnar. 2007. Sirrý Sig. Tindur. 146 bls.  

o Örn Hilmar er með ADHD (þó að hann hafi ekki enn farið í greiningu) og vegna 

þessa er hann alltaf hafður útundan. Ef eitthvað kemur upp á í skólanum er 

skuldinni alltaf skellt á hann. Besti (og eini) vinur hans er Gugga gamla í 

kjallaranum og hún er ein af þeim fáu sem sér hvað Örn Hilmar er ljúfur og 

duglegur strákur. Hvað þarf eiginlega að gerast svo hinir sjái það líka? 

Fjölskylduvandamál: 

 Ekki segja frá. 2009. Arnheiður Borg. K. Borg. 66 bls.  

o Saga um börn á heimili alkóhólista og hvernig þau reyna allt til að fela 

vandamálið fyrir umheiminum. Það hefur líka áhrif á líf þeirra utan heimilisins.  

Kvíði og þunglyndi: 

 Flöskuskeytið. 2013. Sigríður Dúa Goldsworthy. Óðinsauga. 114 bls.  

o Fjallar um Dísu sem neyðist til að flytja með fjölskyldu sinni vegna kreppunnar. 

Sagan fjallar um að vera nýja stelpan í skólanum og hræðsluna við að vera í 

óþekktum aðstæðum.  

Nýbúar – að aðlagast nýju samfélagi: 

 Í bóli bjarnar. 2009. Guðjón Ragnar Jónasson. Skólavefurinn. 133 bls.  

o Tómas er nýbúi á Íslandi og fjallar sagan um að aðlagast nýju umhverfi og 

hvernig koma á jafnt fram við alla, burtséð frá uppruna eða litarhætti. 

Sjaldgæf orð og orðasambönd eru útskýrð í lok hvers kafla.  
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 Þankaganga – Myślobieg 1 og 2. 2013. Vala Þórsdóttir. Widnokrag. 233 bls.  

o Bækurnar eru skrifaðar bæði á íslensku og pólsku og fjalla um Súsönnu sem er 

hálf pólsk og hálf íslensk. Hún er stundum rugluð yfir því hvort hún er 

Íslendingur eða Pólverji og líður stundum eins og útlendingi í báðum löndum. 

Svo er hún líka s-mælt sem gerir allt svo miklu flóknara. 

Sorg og missir: 

 Amma Glæpon. 2013. David Walliams. Bókafélagið. 297 bls.  

o Stórskemmtileg bók um þjófa og ævintýri en í leið um sorgina í kjölfar þess að 

missa einhvern sem manni þykir vænt um.  

Stríðni og einelti: 

 Brúnar. 2015. Håkon Øvreås. Mál og menning. 129 bls. 

o Saga um vináttu, sorg, hlátursköst og hugrekki til að standa upp í hárinu á 

þeim sem koma illa fram við aðra.  

Vinátta og einmanaleiki: 

 Leyndarmál Lindu: sögur af ekki-svo æðislegu lífi. 2014. Rachel Renée Russell. Tindur. 

282 bls.  

o Í bókunum um Lindu kemur fram hvernig þeir vinsælu geta stundum komið 

illa fram við þá sem eru ekki taldir jafn töff. En hverjir ákveða hvað er töff og 

hvað ekki? Til eru tvær aðrar bækur um hana Lindu sem er ekki-svo vinsæl 

partýstelpa og ekki-svo góð popp-stjarna. 

 Vöffluhjarta: við Lena í Skelli-Matthildi. 2012. Draumsýn. 190 bls.  

o Á heilu ári fylgjumst við með Trilla og Lenu standa saman í gegnum súrt og 

sætt... og borða ógrynni af vöfflum. Þau þurfa að takast á við misssi, 

hrekkjusvín og hættur. Verst er svo að leiðir þeirra þurfa að skilja. Finna þau 

lausn á því vandamáli eins og svo mörgum öðrum? 
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Passar í fleiri en einn flokk: 

 Bókin um allt. 2009. Guus Kuijer. Barnabókaútgáfan. 120 bls.  

o Yndisleg bók um Tómas á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Þó að Tómas sé 

bara 9 ára þá hentar bókin aðeins eldri nemendum. Það eina sem Tómas vill 

verða þegar hann verður stór er að verða hamingjusamur. Hann hefur 

einstaklega frjótt ímyndunarafl og hans helsti trúnaðarvinur er sjálfur Jesús 

Kristur. En hvernig á hann að horfast í augu við óttann og segja Elísu sem er 

bækluð að hún sé fallegasta stelpan í heiminum? Eða að tala við konuna í 

næsta húsi sem er norn? Eða það versta, að hjálpa mömmu sinni þegar pabbi 

hans lemur hana? Og hvar kemur stóra systir hans inn í myndina sem Tómasi 

finnst vera eins heimsk og laukur? 

 Ertu Guð afi? 2010. Þorgrímur Þráinsson. Vaka-Helgafell. 133 bls. 

o Emma Soffía býr með sjómanninum pabba sínum og mömmu sem er 

heimavinnandi og er mjög erfið... eða á erfitt? Síðan kynnist hún afa sínum 

sem kennir henni margt fallegt um lífið. Hann kennir henni líka að dauðinn er 

ekki endir heldur nýtt upphaf. 

 Jón Ólafur jólasveinn. 2008. Kikka. Sögur. 173 bls. 

o Jón Ólafur stendur sig ekkert allt of vel í skóla og heima býr hann með 

mömmu sem reynir að sameina Jón Ólaf nýju fjölskyldu pabba hans. Hann á 

víst litla systur með Downs heilkenni en hefur sýnt henni lítinn áhuga til þessa. 

En vandamálin byrja fyrst fyrir alvöru þegar hann gerist jólasveinn. Vinnan var 

ekki alveg eins létt og hann sá fyrir sér í fyrstu. Til er önnur bók um Jón Ólaf 

þar sem vandamálin flækjast þegar mamma hans fær nýjan mann og amman 

verður heilabiluð.  

 Rottuborgari. 2014. David Walliams. Bókafélagið. 317 bls.  

o Hnyttin bók sem kemur þó inn á alvöru vandamál: stríðni, gæludýramissi og 

að glíma við vonda stjúpu, svo eitthvað sé nefnt. 
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Annað: 

 Að læra heima án þess að gubba. 2013. Trevor Romain. Skrudda. 69 bls.  

o Fyrir nemendur til að átta sig á að heimanám er ekki til að gera nemendum 

lífið leitt og ráð til að sinna því án þess að gubba. 

 

6.2.1. Til athugunar 

 

Til eru nokkrir bókaflokkar sem henta miðstigi og fjalla um ýmis málefni sem hægt væri að 

vinna með í bókameðferðum. Þetta eru bókaflokkarnir: 

 Dagbækur Kidda klaufa eftir Jeff Kinney. 

 Mói Hrekkjusvín eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. 

 Judy Moody eftir Megan McDonald. 

 Tracy Beaker eftir Jaqueline Wilson.  

 

6.3. Bókalisti fyrir unglingastigið 
 

Að vera öðruvísi: 

 Mitt eigið Harmagedón. 2012. Anna Heiða Pálsdóttir. Salka. 250 bls.  

o Dagbjört er alin upp í samfélagi votta Jehóva en stendur nú frammi fyrir 

heillandi valkostum sem verða til þess að vekja spurningar um þá trú og lífsstíl 

sem hún hefur treyst á alla tíð.  

 Undur. 2014. R. J. Palacio. Mál og menning. 398 bls. 

o Dásamleg saga um strák sem langar að vera venjulegur en er það ekki – langt í 

frá. Nú á hann að fara í skóla en fram að 10 ára aldri hefur mamma hans kennt 

honum heima. „Undur er fyndin, mannleg, átakanleg og ótrúlega raunsönn 

frásögn af vináttu, hugrekki og þrautseigju“ stendur aftan á bókinni.  
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Agavandamál, neikvæðni, mont og óhlýðni: 

 Hrafnaspark. 2010. Eysteinn Björnsson. Ormstunga. 111 bls. 

o Hrafn er ungur uppreisnarseggur sem með hjálp eiturlyfja nær botninum og er 

rekinn úr skóla. Afi hans fer með hann í sumarbústað til að koma viti í kollinn á 

honum og saman lenda þeir heldur betur í hremmingum. 

 Játningar mjólkurfernuskálds. 2011. Arndís Þórarinsdóttir. Mál og menning. 240 bls. 

o Halla er nýja stelpan í skólanum og hún hamast við að líta út fyrir að vera 

vandræðaunglingur. En er hún það í raun og veru? Hún vill líta út fyrir að vera 

eitursvöl fyrir nýju skólafélögunum en samt ekki lenda í vandræðum hjá 

pabba Aðalsteini og pabba Tryggva. 

Kvíði og þunglyndi: 

 Hugrekki: saga af kvíða. 2016. Hildur Eir Bolladóttir. Vaka-Helgafell. 125 bls.  

o Saga um kvíða. Bók ætluð þeim sem hafa glímt við kvíða eða þá sem vilja 

hjálpa þeim sem þurfa að berjast við kvíða.  

 Upp á líf og dauða. 2011. Jónína Leósdóttir. Vaka-Helgafell. 179 bls. 

o Fjörug og spennandi saga um háalvarlegt efni. Hrönn finnur ljóð eftir einhvern 

sem er mjög langt leiddur af þunglyndi. Hrönn sér að ef hún mun ekki finna 

höfundinn og koma honum í læknishendur gætu afleiðingarnar orðið 

skelfilegar. Barátta upp á líf og dauða. 

Lítið sjálfstraust: 

 Myndin í speglinum. 2012. Ragnheiður Gestsdóttir. Veröld. 157 bls. 

o Rúna er ósköp venjuleg stelpa sem á sína bestu vinkonu, gengur ágætlega í 

skóla og spilar á þverflautu. Helga stóra systir hennar er aftur á móti 

stórglæsileg og metnaðarfull og er um það bil að fara að landa 

módelsamningi. En það er Rúna sem er sterkari aðilinn þegar Helga veikist. 

Saga um anorexiusjúkling og aðstandendur hennar. 
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Sjúkdómar: 

 Allt eða ekkert. 2016. Nicola Yoan. Bjartur. 335 bls.  

o Saga um ólæknandi sjúkdóm sem heldur Madeline fanginni í sínu eigin 

herbergi. Hún hefur ekki farið út í 17 ár. En Madeline er unglingur sem fer í 

gegnum sömu hluti og flestir unglingar og bráðum snýst þetta um hvort lífið 

sé þess virði að lifa því í einangrun? 

 Ég skal vera dugleg: sönn saga. 2009. Lovísa María Sigurgeirsdóttir. Salka. 119 bls. 

o  Sönn saga um langar sjúkrahúslegur höfundar sem barn. Saga um æðruleysi 

og örvæntingu, um sorg og sigra. 

 Með tifandi hjarta. 2012. Alf Kjetil Walgermo. Draumsýn. 204 bls. 

o Amanda er fjörmikil bráðum 14 ára stúlka sem hjólar minnst 5 km á dag. Einn 

daginn getur hún þó ekki hjólað án þess að fá svima og upp kemst að hún 

hefur hjartagalla. Nú hefst bið eftir nýju hjarta og Amanda getur ekki gert þá 

hluti sem hún er vön að gera. En hvað ef skemmda hjartað brestur enn meira 

af ástarsorg? 

 Skrifað í stjörnurnar. 2014. John Green. Draumsýn. 303 bls. 

o Dásamleg bók um sorgir og sigra tveggja krabbameinsgreinda barna. Sagan er 

um leið fyndin og sorgleg og sýnir bæði góðar og slæmar hliðar þess að vera á 

lífi og vera ástfanginn.  

Sorg og missir: 

 Farðu aldrei frá mér. 2008. Irma Lauridsen. Skjaldborg. 296 bls. 

o Emelie kynnist ástinni í hinum heillandi og hæfileikaríka Chris. Þau verða 

óaðskiljanleg og hann leitar mikið til hennar þar sem hann kemur af brotnu 

heimili. En lífið er hverfult og því fær Emelie að kynnast.  

 L7: hrafnar, sóleyjar og myrra. 2010. Eyrún Ósk Jónsdóttir og Helgi Sverrisson. 

Skrudda. 224 bls. 

o Lára þarf að takast á við lífið eftir mikla sorg og missi. Hún fer aðeins öðruvísi 

að en mamma hennar sem er bara skelin af sjálfri sér. Getur lífið haldið áfram 

án hins helmings fjölskyldunnar? 
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 Loforðið. 2007. Hrund Þórsdóttir. Vaka-Helgafell. 136 bls. 

o Ásta missir Eyvöru bestu vinkonu sína eftir löng veikindi. Nú þarf Ásta að lifa 

án Eyvarar og jafnvel eignast nýja vini. Það er stundum erfitt að muna orð 

Spámannsins: „Þegar þú ert sorgmæddur skoðaðu þá aftur huga þinn, og þú 

munt sjá að þú grætur vegna þess sem var gleði þín.“ 

Stríðni og einelti: 

 Mánudagur bara einu sinni í viku. 2007. Iðunn Steinsdóttir. Salka. 216 bls.  

o Lífið í 9. bekk getur verið erfitt. Nýi strákurinn verður fyrir einelti en fær hjálp 

úr óvæntri átt. Aðal forsprakki gerendanna á heldur ekki sjö dagana sæla.  

 Skaðamaður. 2010. Jóhann F.K. Arinbjarnarson. Túrí. 224 bls. 

o Spennusaga sem fjallar um einelti og afleiðingar þess. Grimm og spennandi 

saga sem sýnir að einelti getur kostað líf. 

 Þrettán ástæður. 2012. Jay Asher. Mál og menning. 290 bls. 

o Hanna Baker fremur sjálfsmorð og tekur áður upp á kassettur 13 ástæður fyrir 

ákvörðun sinni. Saga um 13 manneskjur sem höfðu áhrif á Hönnu Baker og 

ýttu henni fram af brúninni.  

Tilfinningar: 

 Koss. 2010. Jacqueline Wilson. JPV. 299 bls.  

o Sagan fjallar um Sylvie og Karl sem hafa alltaf verið bestu vinir. Nú eru þau 

orðin 13 ára og Karl fer að fjarlægjast Sylvie. Í sögunni fáum við að sjá hvað 

það getur verið vont að lenda í röngum félagsskap og hvernig unglingsstrákur 

glímir við kynhneigð sína. 

 Elskar mig - elskar mig ekki: smásögur fyrir unglinga. 2010. Höfundar margir. Mál og 

menning. 205 bls.  

o Smásögur um ástina í allri sinni fjölbreytni... líka um erfiðleikana sem ástinni 

getur fylgt. 
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Passar í fleiri en einn flokk: 

 Carpe Diem. 2011. Eyrún Ýr Tryggvadóttir og Kristjana María Kristjánsdóttir. Salka. 

126 bls. 

o Saga um að njóta lífsins eins hverfult og það er. Birna býr með drykkfeldri 

móður og þarf að takast á við margt í sambandi við þann veikleika 

móðurinnar. Hallgrímur hjálpar henni að sjá að lífið er þess virði að lifa því. 

Átakanleg saga. 

 Leitin að tilgangi unglingsins: Stefán rís – unglingasmáfræðirit. 2015. Bryndís 

Björgvinsdóttir, Arnór Björnsson og Óli Gunnar Gunnarsson. JPV. 289 bls. 

o Mörg vandamál tekin fyrir í þessari hnyttnu bók. Eins og til dæmis heimanám, 

frestunarárátta, spangir, foreldrar, skólaíþróttir, baktal, hár og hárvandamál, 

fyrsta deitið og annað sem unglingar geta búist við að lenda í á þessu erfiða 

tímabili.  

 Rótleysi, Rokk og Rómantík. 2008. Ingibjörg Reynisdóttir. Sögur. 170 bls.  

o Hér er tekist á við mörg vandamál sem gætu krælt á sér á unglingsárunum. Ást 

og vera trúr kærasti eða kærasta, samkynhneigð, átröskun, afbrýðisemi og 

fordómar. Sjálfstætt framhald af bókinni Strákarnir með strípurnar. 

 Skrifa í sandinn. 2015. Marjun Syderbø Kjelnæs. Bókaormurinn. 173 bls. 

o Verðlaunabók um unglinga í dag sem fjallar um fjölbreytileika lífs þeirra og 

mismunandi kringumstæður. Kemur inn á ást, öfund, vináttu, fjölskyldur, 

átraskanir, einelti, misnotkun vímuefna, kynlíf, samkynhneigð og trú. 

 Strákarnir með strípurnar. 2007. Ingibjörg Reynisdóttir og Lovísa Rós Þórðardóttir. 

Sögur. 137 bls. 

o Í bókinni tekst Gabríel á við öll helstu vandamálin sem fylgja því að vera 

unglingur. Má þar kannski helst nefna foreldra hans sem skildu þegar hann var 

8 ára. Í sögunni kemst Gabríel að mörgu um sjálfan sig og kynhneigð sína. 

Annað: 

 Ljót. 2006. Scott Westerfeld. Tindur. 383 bls. 

o Spennandi ævintýri sem vekur okkur til umhugsunar um fegurðardýrkun 

nútímans. Bækurnar Lagleg og Sérstök eru framhald af þessari sögu. 
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6.3.1. Til athugunar 

 

Gefnar hafa verið út nokkrar bækur sem flokkast undir fræðibækur fyrir unglinga og fjalla um 

ýmis vandamál tengdu þessu viðkvæma aldursstigi. Má þar nefna til dæmis: 

 Stelpubækurnar eftir Kristínu Tómasdóttur. 

 Strákabækurnar eftir Bjarna Fritzon. 
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7. Lokaorð 
 

Lestur fagurbókmennta er mikilvægur. Mikilvægur fyrir einstaklinginn, fyrir andlega heilsu  

og sambönd hans við annað fólk. Lestur eykur læsi sem má ekki tapa í baráttunni við 

sjónvarpið, tölvurnar og snjalltækin. Með lestri lærir maður að búa til myndir í huganum og 

tengja þessar myndir tilfinningum. Með hjálp fagurbókmennta lærir maður að skilja sínar 

eigin tilfinningar, finna ástæður fyrir kvíða sínum, reiði, það sem manni líkar vel og það sem 

manni mislíkar. Fagurbókmenntir kenna því einstaklingnum að þekkja sjálfan sig og með 

þeirra hjálp getur maður endurskrifað sína eigin sögu (Gold, 2001). 

Ég hef alltaf trúað á mátt bókarinnar til að þroska einstaklinginn. Bækur geta hjálpað þeim 

sem lesa þær að flýja raunveruleikann um stund, á vit ævintýranna. Bækur hjálpa til við að 

auka víðsýni og þegar manni finnst maður vera fastur í erfiðleikum daglegs lífs má finna með 

hjálp bóka nýja sýn á vandamálin. Bækur geta vissulega ekki látið vandamálin hverfa en 

hjálpa til við að byggja upp þá færni sem þarf til að lifa af í hinum harða heimi.  

Bókameðferð er því ákjósanlegur kostur til að þjálfa börn upp í að leysa vandamál. Því 

auðveldasta lýsingin á bókameðferð er í raun að nota bækur til að hjálpa við að leysa 

vandamál.  

Bókameðferð er barnvæn aðferð sem felur í sér lestur, eitthvað sem nemendur þekkja í 

öllum öðrum lærdómi. Því ætti ferlið að setja bókameðferð inn í kennsluáætlun að vera 

frekar eðlilegt ferli sem mun að auki samþættast lestrarkennslu eða bókmenntum. Þar sem 

margir nemendur í skólum í dag glíma við andlega og félagslega erfiðleika standa kennarar 

og annað starfsfólk skólanna frammi fyrir því verkefni að finna leiðir til að aðstoða þau börn 

sem líður illa. Þó að bókameðferð geti verið tímafrek bæði í undirbúningi og kennslu þá er 

lærdómurinn sem henni fylgir mikilvægur. Ekki aðeins læra börnin að vinna úr sínum 

vandamálum heldur styrkja þau sjálfsmynd sína, tilfinningagreind og þjálfa upp ákveðna 
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félagsfærni sem nýtist þeim ekki aðeins í skólanum heldur í öllum aðstæðum sem þau eiga 

eftir að upplifa að grunnskóla loknum.  

Á Íslandi er lögð áhersla á hæfni og læsi í grunnskólum og nýlega gaf Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið (2016) út efni um þessa áherslu tengda þjóðarsáttmála um læsi. 

Að efla hæfni nemenda er sammerkt í menntastefnu margra landa. Hæfni þýðir ekki einungis 

að öðlast þekkingu á einhverju heldur felur hæfni í sér að þroska með sér dómgreind til að 

geta beitt þekkingunni við ólíkar aðstæður með viðeigandi hætti. Lestur er mikilvægur í því 

ferli að tileinka sér ólíka hæfni. Lestrarkunnáttu þarf stöðugt að rækta og mikilvægt er að 

foreldrar og skólar vinni saman í að bæta læsi íslenskra barna. Eins er það mikilvægt að hafa 

lesefni aðgengilegt börnum og að þau fái að velja það sem vekur áhuga þeirra. Það er líklegra 

að börn lesi ef þau hafa gaman af efninu. Með þessi orð í huga er bara jákvætt að taka til 

notkunar nýja kennsluaðferð sem um leið tekur á vandamálum barna og eykur hæfni þeirra 

og læsi.  

Að lokum skulum við aftur fara til Smálanda þar sem Emil í Kattholti uppgötvaði löngu á 

undan okkur að nýta megi bækur til að kenna börnum að þau eru ekki þau fyrstu sem hafa 

glímt við ákveðin vandamál: 

„Alma í Kattholti, mamma Emils, skrifaði öll skammarstrikin hans í bláar skrifbækur sem 

hún geymdi í kommóðuskúffunni. Loks varð kommóðuskúffan svo troðfull af skrifbókum 

að varla var hægt að draga hana út. Það var alltaf eitthvert heftið sem bögglaðist og 

klemmdist fyrir. En þær eru þarna ennþá geymdar í sömu gömlu kommóðunni, bláu 

skrifbækurnar, nema þrjú hefti, sem Emil reyndi að selja kennslukonunni í 

sunnudagaskólanum, einu sinni þegar hann vantaði peninga. Þegar hún vildi ekki kaupa 

þau tók hann þau og bjó til úr þeim bréfbáta og lét þá sigla á Kattholtslæknum, og síðan 

hafa þeir ekki sést. 

 Kennslukonan í sunnudagaskólanum skildi ekki hvers vegna í ósköpunum hún átti að 

kaupa skrifbækurnar af Emil. 

 „Til hvers á ég að nota þær?“ spurði hún hissa. 

 „Til að kenna börnunum að vera ekki eins óþæg og ég,“ sagði Emil. 

(Lindgren. 1980: 10-11) 
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Viðauki 1 
 

Hugmynd um kennsluáætlun:  

 

Námsmarkmið: Hvað á bókameðferðin að skila af sér. Hver er tilgangurinn? 

Upphaf: Útbúa lítið verkefni sem tengist efninu eða hefja umræður til að 

vekja áhuga nemenda. 

Lestur: Lestur bókarinnar/sögunnar. Verkefni (einstaklings- eða 

hópaverkefni). 

Umræður: Verkefni (einstaklings- eða hópaverkefni). 

Niðurlag: Fara yfir það sem lærðist af sögunni. 

Eftirmáli: Hafa lítið lokaverkefni þar sem nemendur geta leyst svipað 

vandamál og notað leiðirnar sem þau lærðu af lestri bókarinnar. 

 

Dæmi um kennsluáætlun:   

 Funi og Alda Falda. 2014. Hilmar Örn Óskarsson. Bókabeitan. 48 bls. 

o Funi er kallaður Funi út af því að þegar hann missir stjórn á skapinu (sem er 

mjög oft!) stendur rauða hárið í allar áttir eins og eldur. Hann vill bara vera í 

tölvunni og hatar að fara út... þangað til að hann hittir Öldu Földu. 

 

Námsmarkmið:  Að nemendur finni leiðir til að hafa stjórn á skapi sínu. 

 Að nemendur sjái að það sé hægt að nýta tölvuleiki til að 

skemmta sér á annan hátt.  

Upphaf:  Biðja nemendur um að segja frá þeim tölvuleikjum sem þeir 

hafa spilað og haft gaman af. Skrifa alla leiki upp á töflu. 

 Biðja nemendur um að nefna það sem gerir þau reið. Skrifa 

upp á töflu. 

Aðal inntak:  Lesa upphátt fyrir nemendur söguna Funi og Alda Falda. 
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Umræður:  Spurningar til að leiða umræðurnar: 

o Af hverju er Fannar Uni kallaður Funi? 

o Hver er helsti gallinn við „úti“ í huga Funa? 

o Af hverju átti Funi enga vini? 

o Hver er Alda Falda? 

o Af hverju spyr Funi ekki Öldu Földu út í leppinn? 

o Hvað gerir Funa reiðan? Nefnið nokkur dæmi úr 

bókinni. 

o Hvernig endar sagan? 

 Hópverkefni 3-4 saman í hóp 

o Veljið skemmtilegan tölvuleik og útbúið ævintýri í 

svipuðum stíl. 

Niðurlag:  Biðja nemendur um að nefna hluti sem hægt er að gera 

þegar þau finna fyrir reiði. Hvað gerði Funi þegar líða tók á 

söguna? 

Eftirmáli:  Sýna nemendum viðmiðunarreglur um skjánotkun frá 

Landlækni.  

 Finna í sameiningu skemmtilega afþreyingu sem er hægt að 

gera úti. Skrifa allar hugmyndir upp á töflu.  

 


