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Ágrip 

Í þessu verki er sjónum beint að sex grunnþáttum menntunar sem birtast í nýrri 

aðalnámskrá 2011, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga að vera leiðarljós í almennri menntun í leik- 

grunn- og framhaldsskólum landsins. Markmið þessarar ritgerðar er að tengja 

grunnþætti menntunar bókmenntum og bókmenntakennslu, þar sem annars vegar eru 

skoðaðar birtingarmyndir grunnþátta í kennsluáætlunum, viðtölum og 

vettvangslýsingum og hins vegar í völdum bókmenntum. 

Þessi ritgerð byggist á textagreiningu. Farið er yfir aðalnámskrá og skilgreiningar 

hennar á grunnþáttum menntunar, kennsluáætlanir úr rannsókninni Íslenska sem 

námsgrein og kennslutunga og valdar bókmenntir sem henta vel til þess að dýpka 

umræðu um það sem í aðalnámskrá kallast „grunnþættir menntunar“. Íhugað er hvernig 

ræða má skilning á grunnþáttunum í ljósi einnar námsgreinar, bókmenntanna og tengjast 

dæmin ekki beinlínis sérstökum skólastigum. Fjallað er um bókmenntir og grunnþætti og 

grunnþættina í bókmenntum. Ritverk Jóns Gnarr; Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) 

og Útlaginn (2015) eru til umfjöllunar og ein aðalpersóna er í aðalhlutverki. 

Rannsóknin Íslenska sem námsgrein og kennslutunga er eigindleg og var gagna aflað 

með viðtölum og vettvangsathugunum. Rannsókninni mun ljúka haustið 2017 og hún er 

því enn í gangi þegar þetta er ritað en helstu niðurstöður benda til þess að grunnþættir 

menntunar séu lítt sýnilegir í kennsluáætlunum, viðtölum og vettvangslýsingum. 

Bókmenntagreining virðist samkvæmt gögnum rannsóknarinnar einnig vera hornreka í 

skólakerfinu en það er einmitt trú þess höfundar sem þetta ritar að hún geti dugað afar 

vel til þess að opna umræðu um gildi grunnþátta menntunar. 
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Abstract 

“Reading Books Educates You” 

Fundamental Pillars in Literature and the Teaching of Literature. 

In this thesis, the focus is on the six fundamental pillars of education that are stated in 

the national curriculum 2011, i.e. literacy, sustainability, health and welfare, democracy 

and human rights, Equality and Creativity. These fundamental pillars are meant to be a 

guiding light in general education in preschools, elementary schools and secondary 

schools in Iceland. The aim of this thesis is to connect the fundamental pillars of 

education to literature and literary education by examining the appearance of the 

fundamental pillars in course plans, interviews and field descriptions on the one hand 

and selected literary texts on the other hand. 

This thesis is built on text analysis. The national curriculum is reviewed and its 

definitions of the fundamental pillars of education, course plans from the research 

Icelandic as a Subject and Teaching Language and literature selected for its suitability to 

deepen the debate on what is called “fundamental pillars of education“ in the national 

curriculum. A reflection on how the fundamental pillars can be addressed in the light of 

one subject, literature, but examples are not directly connected to a specific school level.  

Literature is discussed and fundamental pillars as well as the fundamental components 

of literature. The writing is under deliberation where one main character plays a leading 

role. These are the novels of Jón Gnarr´s books; Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) og 

Útlaginn (2015). 

The research Icelandic as a Subject and Teaching Language, (Íslenska sem námsgrein 

og kennslutunga) is qualitative and data was collected through interviews and field work. 

The research will end in autumn 2017 so it is still ongoing when this is written but the 

main conclusions suggest that the fundamental pillars of education are not very visible 

in course plans, interviews and field descriptions. Literary analysis also seems, according 

to the research data, to be displaced in the school system but the author of this thesis 

believes that it can be an excellent tool to open the discussion of the value of the 

fundamental pillars of education. 

 

 



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ..................................................................................................................... 3 

Ágrip ......................................................................................................................... 4 

Abstract .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................. 6 

Töfluskrá ................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ........................................................................................................... 9 

2 Fræðilegur rammi ..............................................................................................11 

2.1 John Dewey ........................................................................................................... 11 

2.2 Nýjar áherslur í menntamálum ............................................................................. 17 

2.3 Grunnþættir menntunar ....................................................................................... 19 

2.3.1 Markmið grunnþátta ..................................................................................... 19 

2.3.2 Grunnþættirnir sex ........................................................................................ 21 

2.4 Námsmat .............................................................................................................. 26 

2.4.1 Hæfniviðmið - lykilhæfni ............................................................................... 27 

2.5 Íslenska sem kennslugrein .................................................................................... 29 

2.5.1 Námsgreinin íslenska ..................................................................................... 29 

2.5.2 Lestur og lesskilningur ................................................................................... 32 

2.5.3 Bókmenntakennsla ........................................................................................ 33 

3 Aðferð ...............................................................................................................35 

3.1 Rannsókn .............................................................................................................. 36 

3.2 Aðferðafræði ........................................................................................................ 36 

3.3 Framkvæmd, greining gagna og takmarkanir rannsóknar ................................... 37 

4 Niðurstöður og umræður ...................................................................................40 

4.1 Kennsluáætlanir .................................................................................................... 40 

4.1.1 Þriðji bekkur grunnskóla ................................................................................ 40 

4.1.2 Sjötti bekkur grunnskóla ................................................................................ 43 

4.1.3 Níundi bekkur grunnskóla ............................................................................. 45 

4.1.4 Fyrsta ár í framhaldsskóla .............................................................................. 48 

4.1.5 Þriðja ár í framhaldsskóla .............................................................................. 49 

4.1.6 Samantekt ...................................................................................................... 51 

4.2 Viðtöl í grunnskóla ................................................................................................ 52 



 

7 

4.2.1 Stjórnendur grunnskóla ................................................................................ 52 

4.2.2 Grunnskólakennarar ..................................................................................... 58 

4.2.3 Grunnskólanemendur ................................................................................... 67 

4.3 Viðtöl í framhaldsskóla ........................................................................................ 71 

4.3.1 Stjórnendur framhaldsskóla ......................................................................... 71 

4.3.2 Framhaldsskólakennarar .............................................................................. 73 

4.3.3 Framhaldsskólanemendur ............................................................................ 76 

4.4 Vettvangslýsingar ................................................................................................. 79 

4.4.1 Grunnskóli ..................................................................................................... 79 

4.4.2 Framhaldsskóli .............................................................................................. 82 

5 Grunnþættir í bókmenntum .............................................................................. 85 

5.1 Indjáninn .............................................................................................................. 85 

5.2 Sjóræninginn ........................................................................................................ 86 

5.3 Útlaginn ................................................................................................................ 87 

5.3.1 Birtingarmynd grunnþátta ............................................................................ 88 

5.3.2 Heilbrigði og velferð ...................................................................................... 89 

5.3.3 Jafnrétti, lýðræði og mannréttindi og sjálfbærni ......................................... 90 

5.3.4 Læsi og sköpun .............................................................................................. 91 

6 Lokaorð ............................................................................................................ 92 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 97 

 

 

 

  



8 

Töfluskrá 

Tafla 1. Matskvarði í grunnskóla. .................................................................... 28 

Tafla 2. Dæmi um uppsetningu kennsluáætlunar í þriðja bekk. ..................... 41 

Tafla 3. Dæmi um uppsetningu kennsluáætlunar í níunda bekk. ................... 46 

 



 

9 

1 Inngangur  

Menntakerfið er í stöðugri þróun á tímum tækni og umbyltinga og mikil áhersla lögð á að 

mennta nemendur til þátttöku í flóknu samfélagi þar sem örar breytingar eiga sér stað. 

Ný hugsun í menntamálum leit dagsins ljós með tilkomu nýrrar aðalnámskrár (2011) 

skólastiganna þriggja, leik-, grunn- og framhaldsskóla með sex grunnþætti menntunar í 

forgrunni. Menntun í nútímasamfélagi er skilgreind út frá þörfum einstaklings og 

samfélags með áherslu á þátttöku í lífi og starfi. Skólinn verður að taka breytingum í takt 

við samfélagið og jafnframt að mennta fólk til þátttöku í samfélagi sem þarf á stöðugum 

gildum að halda svo að samræmi og jafnvægi ríki í mannlífinu. Í því samhengi skipta 

grunnþættirnir miklu máli. Í þeim felast gildi sem nauðsynleg eru hverju samfélagi. 

Skólasamfélagið á að gera grunnþættina sýnilega í öllu starfi. Ekki mun þó ný 

námsgrein birtast í stundatöflum nemenda eins og þegar lífsleiknin var innleidd um árið. 

Hver skóli á að endurskoða skólanámskrá sína með grunnþætti menntunar í huga. 

Í þessari ritgerð er litið til tengsla grunnþátta menntunar í bókmenntum og 

bókmenntakennslu og finna má samhljóm með kenningu John Dewey og grunnþáttum 

menntunar. 

Með tilkomu grunnþátta í aðalnámskrá er þörf á að skoða kennsluhætti með áherslur 

þeirra í huga. Meistararitgerð þessi byggir meðal annars á gögnum sem aflað hefur verið 

úr rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga. Rannsókninni er stýrt frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands en Menntavísindasvið, Hugvísindasvið Háskóla 

Íslands og Háskólinn á Akureyri vinna að henni saman. Þegar þessi meistararitgerð er 

skrifuð er rannsóknin enn í gangi en hún hófst 2013 og mun ljúka haustið 2017. Ég tók 

þátt í undirbúningi rannsóknarinnar sem meistaranemi, frá hausti 2015 og fram að 

áramótunum 2016 til 2017. Í þessu verkefni er stuðst við kennsluáætlanir og 

vettvangslýsingar auk viðtala við stjórnendur, kennara og nemendur tíu grunnskóla og 

fimm framhaldsskóla með það að markmiði að finna út hver birtingarmynd grunnþátta 

menntunar er í bókmenntum og bókmenntakennslu. Einnig mun ég skoða bækur Jóns 

Gnarr; Indjánann (2010), Sjóræningjann (2013) og Útlagann (2015) með það í huga hvort 

og hvernig hægt er að nálgast grunnþætti menntunar í þeim. Rannsóknarspurningin er: 

Hvernig má tengja grunnþætti menntunar við bókmenntir og bókmenntakennslu? 

Markmiðið er að skoða stöðu bókmennta út frá áherslum aðalnámskrár 2011 og það 

hvernig bókmenntakennslu í tíu grunnskólum og fimm framhaldsskólum er háttað í ljósi 

grunnþátta menntunar.  
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Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að fyrst er fjallað um fræðimanninn John 

Dewey sem meðal annars segir að námsbækur eigi að vera hjálpargögn og verkfæri en 

ekki markmið í sjálfu sér (Dewey, 2000a, bls. 309-311). Um nám og menntun segir hann 

að grundvallaratriði í umfjöllun um menntun snúist ekki um togstreitu milli nútímalegrar 

og gamaldags menntunar og ekki heldur um hefðbundna menntun andstætt framsæknu 

skólastarfi. Grundvallaratriðið sé hvað þurfi til þess að eitthvað yfirleitt eigi skilið að 

kallast menntun og hvað það er sem einkenni menntun sem slíka (Dewey, 1938, 2000b, 

bls. 100). Litið verður á nýjar áherslur í menntamálum sem aðalnámskrá (2011) boðar og 

gerð grein fyrir íslensku sem kennslugreinar með áherslu á bókmenntir og lestur og 

mikilvægi þess að ungmenni lesi bækur. Niðurstöður rannsókna á bóklestri ungmenna 

sýna svo ekki verður um villst að bóklestur hefur dregist saman (Brynhildur Þórarinsdóttir 

og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41-42; Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og 

Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009, bls. 258). Sagt er frá þeim þáttum rannsóknarinnar 

sem ritgerðin byggir á og settar fram helstu niðurstöður er snúa að kennslu bókmennta 

á grunn- og framhaldsskólastigi. Að lokum verða bækur Jóns Gnarr skoðaðar út frá sex 

grunnþáttum menntunar eða skorti á grunnþáttum menntunar. 
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2 Fræðilegur rammi 

Í þessum kafla er fjallað um fræðimanninn John Dewey og kenningar hans um nám og 

menntun. Dewey hafði mikil áhrif á menntamál, hann vildi kollvarpa kennsluháttum og 

hugsunarhætti menntakerfisins. Hugmyndir hans eru af heimspekilegum toga og 

mótaðar af reynslu hans og stöðu í samfélagi síns tíma, undir lok 19. aldar og fram eftir 

20. öld. Guðmundur Heiðar Frímannsson bendir á í grein sinni, að breytingar á 

samfélaginu hafi verið örar, aukinn iðnaður, breyting á almennum atvinnuháttum og 

myndun þéttbýlis kallaði á nýja hugsun um hugtakið menntun. Dewey gerði sér grein fyrir 

því að skólinn sem stofnun yrði að breytast í takt við aðrar þjóðfélagsbreytingar 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010, bls. 113-115). 

2.1 John Dewey 

Hér verða kenningum John Dewey (1859-1952) gerð nokkur skil og sýnt fram á hvernig 

tengja megi þær við nám og kennslu. Dewey, sem var bandarískur prófessor í heimspeki, 

sálar- og uppeldisfræði, hafði sérstakan áhuga á sálfræði og í byrjun ferils síns vann hann 

við sálfræðilegar rannsóknir á mannshuganum. Ákveðin straumhvörf urðu síðar í þá átt 

að verklegar athuganir og tilraunir urðu ríkjandi í störfum hans. Í framhaldi af því stofnaði 

hann eiginlegan tilraunaskóla þar sem hann notaði hugmyndafræði sína í nánum 

tengslum við vettvanginn. Skólinn kallaðist Dewey-skólinn og starfaði til ársins 1904 eða 

þar til Dewey flutti sig um set, fór til New York þar sem hann lauk starfsævi sinni (Ólafur 

Páll Jónsson, 2010, bls. 14-16). 

„Langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngun til að halda áfram að 

læra.“ (Dewey, 1938, 2000b, bls. 58). Þannig kemst Dewey að orði í bók sinni Reynsla og 

menntun, í þýðingu Gunnars Ragnarssonar (2000b). Dewey var afkastamikill og virtur 

rithöfundur sem „á sjö áratuga rithöfundarferli skrifaði 40 bækur og ekki færri en 700 

greinar“ (Gunnar Ragnarsson, 2000a, bls. 13). Skrif hans birtust víða og fjölluðu meðal 

annars um menntamál, heimspeki, stjórnmál og þjóðfélagsmál. Litið er til Dewey sem 

eins áhrifamesta menntunarfræðings og heimspekings 20. aldar. Hugmyndir hans um 

nám og menntun eru útbreiddar og mikils metnar. 

Atli Harðarson (2015) segir Dewey ekki hafa viljað að menntun yrði aðskilin frá frjálsri 

vinnu að eigin markmiðum og sagði einstaklinginn menntast best með því að gera 

krefjandi verkefni sem virki vitsmuni hans. Hann taldi skólastarf farsælast þegar góð 

samvinna ríki milli nemenda og kennara um verkefni sem þeim sjálfum þyki skipta máli, 

þeir vilji ljúka og þeir hafi áhuga á (2015, bls. 1). 
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Í formála bókarinnar Reynsla og menntun segir höfundur meðal annars: „Það væri 

ekki merki um heilbrigði ef mikilvægir félagslegir hagsmunir á borð við menntun væru 

ekki líka vettvangur átaka, bæði í kenningu og reynd.“ (Dewey, 1938, 2000b, bls. 5). Slíkar 

deilur og árekstra leit Dewey á sem verkefni til að leysa með því að komast að orsökum 

án þess að taka afstöðu með eða á móti deiluaðilum. Jafnframt segir hann „að þeir sem 

horfa fram til nýrrar hreyfingar í menntamálum, er sé aðlöguð núverandi þörf fyrir nýja 

samfélagskipan, ættu að hugsa út frá sjálfri menntuninni frekar en út frá einhverri 

„stefnu“ í menntun ...“ (Dewey, 1938, 2000b, bls. 6). Með þessu bendir hann á hættuna 

sem gæti fylgt því að einblína á „stefnu“ eingöngu í stað þess að huga að raunverulegum 

þörfum, vandamálum og möguleikum menntunar. Enn fremur vill hann ekki loka á neina 

möguleika vegna mikilla breytinga í samfélaginu. Hann var meðvitaður um mikilvægi þess 

að nám og kennsla yrðu að haldast í hendur við örar samfélagsbreytingar á hverjum tíma. 

Hugmyndir Dewey (1938, 2000b) um nám og menntun voru framúrstefnulegar, hann 

vildi framsækni í skólamálum meðal annars með því að skapa tengsl milli skóla og 

samfélags, nemandinn væri aðalatriðið sem virkur þátttakandi í félagahópi sem ynni að 

sameiginlegum verkefnum. Námið átti að vera heildstætt, það ætti ekki að skipta því 

niður í einangraða þekkingarhluta, heldur ætti að nýta reynslu nemenda til að efla þá og 

styrkja til frekari þroska, skilnings og sjálfsvitundar. Hlutverk kennara var skýrt, hann átti 

að vera leiðbeinandi en ekki einræðisherra kennslustofunnar eins og í hefðbundna 

skólakerfinu (bls. 11-16). 

Dewey vildi að skólinn væri í tengslum við samfélagið en á hans tímabili breyttist 

samfélagið mjög hratt vegna iðnbyltingar en skólinn dróst aftur úr. Hann gagnrýndi það 

að megintilgangur menntunar væri sá að undirbúa nemendur fyrir ákveðin störf með því 

að láta þá „tileinka sér hinn viðtekna sjóð þekkingar og færni sem námsefnið 

samanstendur af“ (Dewey, 1938, 2000b, bls. 28). Hann vildi breyta þeim hugsunarhætti 

því í honum fælist þvingun sem kæmi ofan frá og utan skólastofnunarinnar. Ekki væri 

hægt að þröngva hugmyndum fullorðna fólksins upp á unga og óþroskaða einstaklinga. 

Námsefni, kennsluaðferðir og kröfur um hegðun væru ekki við hæfi og nemendum 

ofviða. Dewey vildi nýjar áherslur í kennslu sem byggðu á því að rækta einstaklinginn á 

þann hátt að: 

á móti ytri aga er stillt frjálsri athöfn; á móti því að læra af bókum og 

kennurum því að læra af reynslunni; á móti því að tileinka sér einangraða 

færni og aðferðir með fyrirskipaðri þjálfun er stillt því að tileinka sér þetta 

sem leið til að ná markmiðum sem höfða beint til lifandi áhugamála; á móti 

undirbúningi undir meira eða minna fjarlæga framtíð er stillt því að nýta sem 
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best þau tækifæri sem lífið hér og nú hefur að bjóða; á móti kyrrstæðum 

markmiðum og efniviði er stillt þekkingu á heimi sem breytist (Dewey, 1938, 

2000b, bls. 29-30). 

Hér kemur fram sú grunnhugsun Dewey að nemandinn eigi að vilja læra og með því fá 

kennslubækur og þekking kennarans nýtt gildi og því verði skólinn að breytast með 

samfélaginu. Hann bendir á að bilið sé breitt milli þess námsefnis sem í boði er og reynslu 

og hæfileika nemenda og með því útiloki það virkan þátt þeirra í náminu. Framsækin 

menntun geti aðeins átt sér stað ef námsefni helst í hendur við breytilegt samfélag 

(Dewey, 1938, 2000b, bls. 28-29). Hugsun hans með þessu var ekki sú að henda ætti allri 

gamalli þekkingu fyrir róða. Hann gerði kröfur um breytingar sem áttu að felast í því að 

vinnubrögð væru löguð að samfélaginu, að skólinn breyttist í takt við samfélagið. Hann 

vildi að skólinn gerði kröfur til nemenda um vinnu sem hægt væri að sýna fram á að þeir 

hefðu þörf fyrir. Sem dæmi um það má nefna lestur bókmennta í kennslu.  

Dewey (1938, 2000b) var ljóst að með því að tileinka sér nýja hugsun í menntun þýddi 

það ekki að vandamálin hyrfu, heldur þyrfti að finna leið til að nýta þekkingu fortíðar svo 

hún gagnist í að finna lausnir á verkefnum framtíðar. Hinir fullorðnu hefðu enn 

leiðsagnargildi fyrir unga fólkið og vildi hann meina að fræðsla byggð á eigin reynslu 

nemanda myndi auka samskipti við þá fullorðnu frekar en hitt (bls. 32-33). 

Í bók sinni Hugsun og menntun fjallar Dewey (2000a) um hlutverk 

kennslustundarinnar. Þar talar hann um mikilvægi þess að örva vitsmunalegt kapp hjá 

nemendum og að stuðla eigi að því að þeir hafi gaman af því að læra og það veki hjá þeim 

löngun til þess að læra meira. Umhverfið þurfi að vera örvandi, ýmist það sem er við 

höndina í kennslustofunni eða það sem finnst með leit. Örvun þarf að vera til staðar til 

að skapa áhugahvötina, hvort heldur sem er innan veggja kennslustofunnar eða utan 

hennar. Kennari getur þurft að glæða kennsluna lífi og mikilvægt að hann sýni það að 

hann hafi áhuga á námsefninu. Jafnframt segir Dewey að námsbækur eigi að vera 

hjálpargögn og verkfæri en ekki markmið í sjálfu sér (bls. 309-311). Umhverfið skiptir 

miklu máli, nemendahópar eru mismunandi og efla þarf hvern einstakling á hans 

forsendum. Örvandi námsumhverfi og fjölbreyttir, sveigjanlegir kennsluhættir geta skipt 

sköpum í blönduðum hópi nemenda. 

Samkvæmt Gunnari Ragnarssyni (2000b) aðhylltist Dewey hvorki barnhverfa (child-

centered) né námsgreinamiðaða kennslu (curriculum-centered education), heldur það 

sem hann kallaði samfélagshverfa kennslu (community-centered education). Skólinn átti 

að vera lifandi samfélag í smækkaðri mynd og nemandinn virkur þátttakandi í 
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samfélaginu (bls. 12-13). Nemandinn er aðalatriðið í skólastarfinu sem þátttakandi í 

félagslegum athöfnum, hluti af heildinni í samspili við umhverfið og tekst á við áskoranir 

og aðstæður hverju sinni. Innleiðsla grunnþátta menntunar er af þessum sama toga. 

Lykilhugtök Dewey í menntunarfræðum eru samkvæmt Gesti Guðmundssyni (2008) 

þroski, reynsla, áhugi, ígrundun, könnun og samfelld vinnubrögð þar sem einstaklingurinn 

stjórnar ferðinni eftir áhuga. Hann fái að prófa sig áfram, gera mistök og læra af þeim 

(bls. 37-51). 

Fyrri reynsla einstaklings mótar líf hans, hvers eðlis sem hún er. Dewey (2010a) 

byggði meðal annars hugmyndir sínar á mikilvægi reynslunnar og þeirri merkingu sem 

lögð er í hana. Hann vildi að markmið menntunar væri tengt persónulegri reynslu og lífi 

hvers einstaklings og trúði því að „einstaklingurinn sem á að mennta sé félagslegur 

einstaklingur og að samfélagið sé lífrænt samband einstaklinga“ (bls. 171). Það sé 

hlutverk skólanna að mennta einstaklingana til þátttöku í samfélagi og ekki má taka 

félagslega þáttinn frá einstaklingnum eða einstaklinginn frá samfélaginu. Nám segir hann 

að fari í gegnum reynslu nemenda, reynslunám (learning by doing) þar sem nám eigi sér 

stað við raunverulegar aðstæður og upplifun nemandans, „reynsla er hreyfiafl“ (Dewey, 

1938, 2000b, bls. 48). Reynsla verður aðeins metin út frá því hvert hún stefnir. Upplifun 

og reynsla með þekkingu og færni í einum aðstæðum nýtast við aðrar aðstæður. Verkleg 

kennsla þar sem nemendur læra með því að gera er mun áhrifaríkari en til að mynda 

sýnikennsla. Kynni við dýr eða jurtir úti í náttúrunni þar sem nemendur upplifa á eigin 

skinni hvernig er að umgangast náttúru og dýr er að mati Deweys mun eðlilegri þjálfun 

heldur en að sjá myndir af jurtum og dýrum á blaði. Þjálfun í athygli og dómgreind fæst 

með því að sinna raunverulegum verkum, finna raunverulegan árangur og bæta þannig 

við reynslu sína og þroska (Dewey, 2010b, bls. 184). Nemendur læra ekki allir eins, 

einstaklingsmiðun er mikilvæg því sumum nemendur hentar að vera í bóklegu námi 

meðan aðrir njóta sín í verklegum hlutum náms. Dewey taldi nám virkt ferli, læra með 

því að gera, þar sem nemandinn væri aðalatriðið, nám fælist ekki í námsgreinunum sem 

slíkum, heldur í þeim aðferðum sem notaðar væru. 

Áhrif reynslunnar eru ekki alltaf augljós og nefnir Dewey (1938, 2000b) að þá komi 

til kasta kennarans því með kennsluháttum sínum verði hann að taka mið af 

nemandanum, skapa umhverfi sem höfði til hans og virkja hann til þátttöku með það í 

huga að ekki veki andúð. Reynsla sem byggð er á jákvæðum grunni stuðli að auknum 

þroska og löngun til að öðlast frekari menntun (bls. 37). Reynsla fæst með þátttöku í 

verkefnum er fyrir liggja. Þegar reynsla nemenda af þátttöku er skoðuð, skiptir máli að 

átta sig á því hvort reynslan af verkefnavinnunni er merkingarbær og valdeflandi eða ekki. 
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Reynsla hefur litla merkingu án hugsunar. Í grein Jóhannu Einarsdóttur (2010) segir hún 

Dewey trúa því að félagsleg reynsla og athafnir einstaklingsins séu mikilvægir þættir í 

menntun. Einstaklingurinn þurfi að bregðast við og ígrunda, taka afleiðingum gjörða 

sinna og finna orsakatengsl athafna og afleiðinga. Einstaklingurinn læri þannig af reynslu 

sinni, tengi reynslu sem hann býr yfir við nýja reynslu og bregðist við aðstæðum með því 

að gera eitthvað. (bls. 58-60). Dewey (1938, 2000b) talar um að reynsla geti verið ýmist 

jákvæð eða neikvæð og að ekki hafi öll reynsla þroskandi áhrif og jákvætt menntunargildi. 

Það skiptir máli hvernig einstaklingurinn vinnur úr reynslunni og hvernig honum tekst 

með viðhorfum sínum að stuðla að auknum þroska og hvaða viðhorf hamla auknum 

þroska (bls. 35-36). Viðmót og starfshættir hafa þar af leiðandi mikið að segja þegar 

kemur að upplifun og reynslu einstaklingsins í viðfangsefninu hverju sinni. 

Í hugmyndum Deweys (1938, 2000b) um félagslegt taumhald kemur fram mikilvægi 

þess að traust ríki milli kennara og nemenda. Allir innan bekkjarins beri ábyrgð, séu 

jafningjar, eigi jafnan rétt til skoðanaskipta og að kennarinn sé ekki einræðisherra 

skólastofunnar. Taumhaldið liggi í verkefnavinnunni sem allir taka þátt í (bls. 64-68). 

Kennarinn þarf að nota aðferðir sem jafningi og nemendur upplifi hann ekki sem yfirvald, 

heldur sem hluta af hópnum. Kennarinn hefur þó ákveðið vald sem hann beitir í þágu 

hópsins þegar svo ber undir. Ákveðnar reglur gilda í samfélagi skóla sem og annars 

staðar, leikreglur eru hluti af leiknum og sýnir hann fram á að „án reglna er enginn leikur“ 

(Dewey,1938, 2000b, bls. 62). Reglum eigi að framfylgja en á þann hátt að enginn skaðist, 

nemendur eigi að þekkja reglurnar fyrirfram og ef upp komi ágreiningur þá eigi að kalla 

til dómara. Í leik og starfi skiptir máli að kennarinn sé góð fyrirmynd, nemendur þurfa að 

finna að kennarinn sé heill í sínu hlutverki og jafnframt finna það í verki að ákvarðanir og 

umræður séu í þeirra þágu. Taumhaldið er félagslegs eðlis þar sem allir skipta máli og 

eru hluti af samfélaginu, þeir standi fyrir innan það en ekki fyrir utan (Dewey, 1938, 

2000b, bls. 64). 

Andstæða félagslegt taumhalds er frelsi en eina frelsið sem hefur varanlega þýðingu 

er vitsmunafrelsi, það er „frelsi til að athuga eða rannsaka og leggja mat á hluti í þágu 

markmiða sem hafa gildi í sjálfum sér“ (Dewey, 1938, 2000b, bls. 71). Kosti frelsis telur 

Dewey (1938, 2000b) meðal annars vera þá að kennarinn geti kynnst 

umsjónarnemendum sínum, átt í virkum samskiptum við þá í skólastarfinu og um leið 

notað fjölbreytilega kennsluhætti. Hann leggur áherslu á samspil aukins vitsmunaþroska 

og líkamlegrar starfsemi. Skólinn sé ekki aðeins menntastofnun sem kenni ákveðnar 

námsgreinar, heldur staður sem undirbúi nemendur undir lífið (bls. 72-75). Dewey vildi 

sjá skólann sem raunverulegt lifandi samfélag þar sem nemendur ynnu saman eftir 



16 

sameiginlegum leiðum að sameiginlegum markmiðum en hver á sínum forsendum. 

Jafnframt leggur hann áherslu á að allir hafi jafnan aðgang að menntun. Einstaklingurinn 

þarfnist menntunar og muni taka framförum við það að vita hvað menntun er og hvaða 

skilyrðum verði að fullnægja til þess að menntun geti verið raunveruleiki en ekki 

innantómt slagorð (Dewey, 1938, 2000b, bls. 100-101). 

Dewey (2000a) segir „að læra er að læra að hugsa“, og að kennsla sé til eflingar 

hugsun, það þurfi að viðhalda þekkingu sem sé til staðar og koma reiðu á losaralegar 

hugsun með öguðum aðferðum. Vitsmunalegt nám felur í sér samansafn þekkingar, það 

er, að viða að sér fróðleik, en á hinn bóginn er fræðsla ekki eingöngu vitsmunaleg. 

Vitsmunalegt nám felur í sér að sanka að sér fróðleik og geyma hann. Til að hægt sé að 

segja að einstaklingur búi yfir ákveðnum fróðleik þarf til þekkingu og skilning á efni þess 

fróðleiks þar sem skilningur byggist á að gefa hlutum merkingu (bls. 118-119). 

Þegar litið er til kenninga Deweys um nám og menntun má segja að þær eigi vel við 

á okkar tímum og jafnvel að það sé þörf fyrir þær. Skólinn á að skapa umhverfi sem höfðar 

til nemenda, kennsluhættir verða að vera með þeim hætti að hver og einn nemandi geti 

lært á sínum forsendum. Skólinn þarf í bland að kenna með aðferðum hefðbundna 

skólans þar sem kennarinn yfirfærir þekkingu beint úr námsbókum af einhverri gerð eða 

eigin visku og reynslu, eða nýja skólans þar sem þátttaka og virkni nemenda er lykilatriði 

í skólastarfinu. Samfélagið á að vera meðvitað um að það er ekki annað hvort eða í 

skólastarfinu, svart eða hvítt, þar fer fram fjölbreytt starf þar sem mismunandi 

kennsluaðferðir eru notaðar, allt eftir eðli námsins. Stuðla þarf að sjálfstæði og ábyrgð 

nemenda á eigin námi þar sem nám felur í sér gagnkvæma þátttöku kennara og nemenda 

þar sem þeir síðarnefndu upplifa sjálfræði og val í skólastarfinu. 

Hér hefur verið farið nokkrum orðum um kenningar Deweys um nám og menntun. 

Enn, hundrað fimmtíu og átta árum seinna, eiga hugmyndir hans upp á pallborðið í 

umræðu um skólamál. Hann vildi henda fyrir borð hugmyndum hefðbundna skólans um 

nám og menntun og innleiða nýja kenningu með einstaklinginn í forgrunni í samspili við 

umhverfið. En hverjar eru hugmyndir Deweys um nám og menntun hefðbundna skólans? 

Gagnrýni hans snerist um þá reynslu sem nemendur fengu í hefðbundna skólanum sem 

oft á tíðum hafði neikvætt menntunargildi að hans mati. Hann veltir fyrir sér hversu  

margir hafi ekki tileinkað sér færni og kunnáttu með vélrænu stagli þar sem dómgreind 

og hæfni til að haga sér skynsamlega við nýjar aðstæður var skert? Hann veltir einnig 

vöngum yfir því hve margir hafi farið í gegnum skólann og sett bækur í samband við 

leiðindi og strit, námsferlið í samhengi við óyndi og urðu andsnúnir öllu öðru en 

„fáfengilegu lesefni“ (Dewey, 1938, 2000b, bls. 36-37). Í hefðbundna skólanum var 
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námsefni miðlægt og þungamiðja alls skólastarfs. Nemendur voru ekki hver á sínum 

forsendum, heldur settir inn í fyrirfram ákveðna forskrift þar sem allir voru steyptir í sama 

mót. Einstaklingurinn fékk ekki að njóta sín í gagnvirkum samskiptum við kennarann og 

hópinn, hafði ekki ákvörðunarrétt og heldur ekki neitt val um viðfangsefni. 

2.2 Nýjar áherslur í menntamálum 

Aðalnámskrá er sett fram af mennta- og menningarmálaráðherra með sama hætti og 

reglugerðir og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að fylgja eftir 

ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn sameiginlegra 

markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er ætlað að samræma nám og kennslu að 

því marki sem þörf er talin á (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 7-11). Í Hvítbók (2014) 

Illuga Gunnarssonar, fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra kemur fram hvaða 

stoðir íslenskt menntakerfi þurfi helst að styrkja og hvaða leiðir séu færar til að veita þá 

menntun sem löggjöf og aðalnámskrá boða (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, 

bls. 5). Einnig er fjallað um þá framtíðarsýn að íslenskir nemendur þurfi að eiga sömu 

möguleika til að lifa og starfa í síbreytilegum heimi og jafnaldrar þeirra í öðrum löndum. 

Tækifæri til menntunar hér á landi verði þá að standast samanburð við það besta sem 

gerist annars staðar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 3). Katrín 

Jakobsdóttir þáverandi ráðherra bendir á eftirfarandi í formála aðalnámskrár 2011. 

Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi 

nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi má lagfæra 

menntastefnu, skipulag, námsgögn og skólabyggingar en ef breytingum er 

ekki fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í 

skólastarfi byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera hitann 

og þungann af skólastarfinu (bls.7). 

Til að ná tilætluðum árangri við innleiðingu nýrrar hugsunar í skólastarfi þarf jákvæðan 

vilja samfélagsins alls. Jafnframt þarf að fylgja nýrri hugsun eftir í verki, ekki bara í orði, 

heldur í verki. Áherslur í nýrri aðalnámskrá setja ramma um skólastarf þriggja skólastiga; 

leik-, grunn- og framhaldsskóla, þar sem fram kemur heildarsýn um menntun og þá 

menntastefnu er birtist í lögum. Hér verður ekki fjallað um æðsta skólastig menntunar, 

háskólann. Ráðherrar mennta- og menningarmála sem hér koma við sögu eru þrír; 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem starfaði frá 2003 - 2009, Katrín Jakobsdóttir, 2009 - 

2013 og Illugi Gunnarsson, 2013 - 2017 (Mennta- og menningarmálaráðherrar Íslands, 

2017). 
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Stjórnarskipti urðu í kjölfar „hrunsins svokallaða” og Katrín Jakobsdóttir tók við 

embætti menntamálaráðherra af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem hafði unnið að 

breytingum á lögum um skólastigin þrjú. Aðalnámskrá byggir á lögum um leik- grunn- og 

framhaldsskóla sem voru samþykkt í júní 2008 (lög um leikskóla nr. 90/2008, lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Katrín Jakobsdóttir hóf 

vinnu við nýja aðalnámskrá skólastiganna þar sem fram kom ný og breytt stefna í 

menntun. Í grunnskólalögum frá 2008, VIII. kafla, 24. grein, er meðal annars kveðið á um 

uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan. Þar segir að 

leggja skuli meðal annars áherslu á eftirfarandi þætti: 

a. sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og vitund nemenda um 

borgaralega ábyrgð og skyldur, 

b. líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við 

líf og umhverfi, 

c. þjálfun í íslensku í öllu námi, 

d. leikræna og listræna tjáningu, 

e. hæfni nemenda til að skilja orsakasamhengi og draga rökréttar ályktanir, 

f. skilning og frjótt og skapandi starf, nýsköpun og frumkvöðlanám, 

g. jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms, 

h. leik barna sem náms- og þroskaleið, 

i. nám sem nýtist nemendum í daglegu lífi og við frekara nám og starf, 

j. undirbúning beggja kynja jafnt, undir virka þátttöku í samfélaginu, 

fjölskyldulífi og atvinnulífi, 

k. margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, 

upplýsingatækni og safna- og heimildavinnu, 

l. náms- og starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífi og námsleiðum til 

undirbúnings náms- og starfsvali (lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 

Menntamálaráðuneytið með Katrínu Jakobsdóttur í broddi fylkingar hafði þessi atriði til 

hliðsjónar þegar ákveðið var hvaða grunnþættir í menntun yrðu sameiginlegir á öllum 

skólastigum, um almenna menntun og markmið skólakerfisins, grunnþætti menntunar 

og mat á skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12). Aðalnámskrá á eins og áður 

segir að samræma nám og kennslu og lýsa sameiginlegum markmiðum og kröfum sem 

eiga við alla nemendur. Einnig er aðalnámskráin eitt helsta stjórntæki yfirvalda 

menntamála til að tryggja samræmi og samhæfingu skólastarfs við útfærslu á 

menntastefnu landsins. 
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2.3 Grunnþættir menntunar 

Menntastefnan sem birtist í nýrri aðalnámskrá byggist á eftirtöldum sex grunnþáttum í 

menntun: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og 

sköpun. Þeir eiga sér stoð í löggjöf leik- grunn- og framhaldsskóla, auk löggjafar um 

menntun og fræðslu í skólakerfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16). 

Ísland er aðili að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnu alþjóðlegra stofnana 

eins og UNESCO. Stefnumörkunin tekur til almennrar menntunar, sjálfbærrar þróunar 

auk stefnu Evrópuráðsins varðandi lýðræði og mannréttindi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 16). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna var samþykktur 1989 

og fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Barnasáttmálinn er víðtækur og í 29. grein hans, 

í styttri útgáfu þar sem kveðið er á um markmið menntunar, segir: 

Menntun á gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og 

þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir mannréttindum, mismunandi 

menningarlegri arfleifð, tungu og gildismati, öðru fólki og náttúrulegu 

umhverfi mannsins (Umboðsmaður barna, e.d). 

Inntak grunnþátta í menntun á að uppfylla þær kröfur er settar eru fram í aðalnámskrá 

(2011) og lita allt skólastarf, tengjast öllum námsgreinum og vera leiðandi í almennri 

menntun og starfsháttum, ásamt lögbundnum þáttum. 

2.3.1 Markmið grunnþátta 

Grunnþættirnir sex, sem skilgreindir eru í aðalnámskrá, eiga að verða leiðarljós í almennri 

menntun leik- grunn- og framhaldsskóla og vera sýnilegir í inntaki námsgreina og 

námssviða. Þeir eiga að ná til alls skólastarfs og móta starfshætti og skólabrag og eru 

samfélagsmiðaðir, í samræmi við lög og reglugerðir, eiga að skila vel menntuðu fólki út í 

samfélagið, draga úr mismunun og stéttaskiptingu og tryggja öllum þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. 

Hlutdeild grunnþáttanna í menntun þjóðarinnar á að stuðla að skilningi á samfélagi, 

menningu, umhverfi og náttúru, mótaðri framtíðarsýn og aukinni getu og vilja til að hafa 

áhrif á samfélagið og taka virkan þátt í að viðhalda því, breyta því og þróa það 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 16). Þeim er ætlað að undirstrika meginatriði í 

almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir „skulu 

vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði 
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hvað varðar þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér. Námssvið geta 

verið sérhæfing í viðfangsefnum skólastarfs þvert á námsgreinar og skólastig“ 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 15). 

Ingólfur Á. Jóhannesson (2012) bendir á að ný menntastefna byggist á trausti á 

fagmennsku kennara til að innleiða þær breytingar á skólastarfinu sem í 

menntastefnunni felast. Jafnframt segir Ingólfur að grunnþættir menntunar skapi meira 

svigrúm fyrir samþættingu náms, þeir séu settir fram til þess að leggja áherslu á menntun 

hvers einstaklings auk samfélagslegra markmiða (bls. 2-3). Nýju menntastefnunni er 

ætlað að huga sérstaklega að hlutverki skólans í endurmótun og uppbyggingu 

samfélagsins þar sem grunnþættirnir eiga að draga fram einstaklings- og samfélagsmiðuð 

gildi almennrar menntunar á skólastigunum þremur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Innleiðing nýrrar aðalnámskrár krefst þess að skólasamfélagið nálgist starf sitt á nýjan 

og heildstæðan hátt. Skilningur á grunnþáttunum er skilgreindur sem nauðsynleg færni 

verðandi samfélagsþegna í nútímasamfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 15-17). 

Sú færni tekur til allra sviða mannlegs lífs og ráð fyrir því gert að hún sé hluti af hverri 

námsgrein. 

Í aðalnámskrá leik- grunn- og framhaldsskóla er skýrt kveðið á um að grunnþættir í 

menntun eigi að fléttast inn í allt skólastarf. Í útfærslu þessara hugmynda eru meðal 

annars talin upp þessi atriði: 

 Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af 

grunnþáttunum. 

 Starfshættir og aðferðir, sem börn og ungmenni læra, eru undir 

áhrifum hugmynda sem fram koma í umfjöllun um grunnþættina. 

 Vinnubrögð kennara og annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast 

af grunnþáttunum þannig að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og 

þróun í skólastarfi. 

 Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig 

grunnþættirnir hafi sett mark sitt á nám, kennslu og leik og 

skólastarfið í heild (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 15; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17). 

Kennsluhættir breytast alltaf með nýrri aðalnámskrá. Með henni er lagður grunnur 

að heildstæðri námskrárgerð í skólakerfinu. Skipulagið á í þessu tilviki að endurspegla þá 

heildarsýn sem grunnþættirnir móta. Viðfangsefni skulu lögð fyrir á heildstæðan hátt af 
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faglegri víðsýni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17). Þetta kallar á nýjar leiðir í 

kennslu, kennarar verða að vera móttækilegir fyrir óhefðbundnum og nýjum aðferðum 

og leiðum í og við kennslu og kennsluhættir eiga að samræmast nýjum áherslum í 

daglegu lífi á 21. öldinni. 

2.3.2 Grunnþættirnir sex  

Grunnþættir í menntun eru eins og áður sagði sex talsins; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga að móta 

heildarsýn okkar á skólakerfið. Þeir tengjast allir innbyrðis og má benda á margt því til 

sannindamerkis. Sköpun er mikilvægur þáttur í menntun og nær til allra hinna 

grunnþáttanna. Virkt lýðræði getur aldrei skotið rótum án læsis á tákn- og samskiptakerfi 

og jafnréttis. Stuðla þarf að heilbrigði og velferð, baráttu gegn mismunun og ofbeldi til 

að tryggja mannréttindi öllum til handa. Lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og velferð 

felast í sjálfbærni, hvíla á henni eins og hús á grunni, og eru auk þess sjálfstæðir 

grunnþættir í menntun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17-18). Þegar stefnt er að 

mannréttindum verður að leita eftir sjálfbærni og jafnvægi í þróun samfélags. Sjálfbærni 

er einnig háð jafnrétti þjóðfélagshópa og snýst um samspil umhverfis, efnahags, 

samfélags og velferðar. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17). Góður skilningur á 

grunnþáttum menntunar miðar að því að auka virðingu fyrir umhverfinu og vekja fólk til 

meðvitundar um gildi þess að skila landinu í betra ástandi en komið er að því. 

Útfærsla grunnþátta í menntun á hverju skólastigi er í samræmi við markmið laga. Í 

aðalnámskrá leikskóla eru þeir fléttaðir saman við námssvið leikskólans, tengjast 

námsgreinum í grunnskólanum og í framhaldsskólanum eru þeir útfærðir í námsáföngum 

námsbrauta (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 25). 

Þrátt fyrir að grunnþættirnir tengist innbyrðis og séu samofnir á marga vegu hafa þeir 

sín sérkenni. Grunnþættirnir eru settir fram í aðskildum þemaheftum sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið lét gera til að fylgja hugmyndum sínum úr garði. Í 

þemaheftunum er fræðilegur grunnur grunnþáttanna settur fram til að auðvelda 

innleiðingu þeirra. Hér verður farið yfir hvern grunnþátt fyrir sig. 

Skilgreining Unesco (2012) á læsi er, að það sé annars vegar undirstaða mannréttinda 

og lykilþáttur í þróun og hæfni mannsins til að takast á við lífið hvar sem er í heiminum, 

það bæti félags- og efnahafslegt líf og ólæsi sé hins vegar hindrun á vegi mannsins til 

betra lífs. Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, Unesco, hefur unnið að bættri 

menntun um allan heim frá því árið 1945, og bendir á að með bættu læsi séu möguleikar 
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á betra lífi, bættu heilsufari, auknum tekjum og meiri tengslum við umheiminn fyrir alla 

(Unesco, 2012). 

Læsi er skilgreint á víðari hátt en gert hefur verið hingað til. Það er útvíkkað og nær 

yfir það að vera læs á texta, myndir, tölur, umhverfi og margt fleira. Hugtakið læsi er í 

áðurnefndu þemahefti ráðuneytisins tengt ýmiss konar kunnáttu og færni sem þarf að 

ná tökum á til að lifa í nútíma samfélagi. Það þarf að undirbúa nemendur undir það að 

vera læsir á allan þann fjölda upplýsinga sem mætir þeim á lífsleiðinni. Læsis er þörf í 

öllum námsgreinum og má segja að það að kenna ákveðna námsgrein feli í sér að gera 

nemendur læsa á það sem felst í þeirri námsgrein, hver sem hún er. Nemendur þurfa að 

vera læsir á texta til að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi auk þess að skilja 

talað mál. Grunnþátturinn læsi miðar að því „að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem 

völ er á“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 18-19). Þessi skilningur á læsi hefur ekki 

vakið eintóma hrifningu. 

Í grein sem Guðmundur B. Kristmundsson (2013) skrifaði í tímaritið Uppeldi og 

menntun fer hann nokkrum orðum um þemaheftið Læsi og segir þar meðal annars: „Því 

miður eru þau drög að skilgreiningu á hugtakinu læsi sem birt eru í Læsi allt of óljós og 

fljótandi til að nýtilegt sé við það þróunar- og skipulagsstarf sem stöðugt þarf að vera í 

gangi í skólum.” (bls. 81). Annars vegar bendir hann einnig á að í þemaheftinu megi finna 

ýmislegt um þær breytingar sem orðið hafi í allri tækni og á rafrænum miðlum. Jafnframt 

vanti þann mikilvæga grunn sem læsi byggist á og sé forsenda þess að hægt sé að nota 

þá miðla og aðra tækni sem til staðar er. Enn fremur bendir Guðmundur B. 

Kristmundsson á nauðsyn þess að efla lesandann svo hann ráði við mismunandi 

textagerðir og segir að þetta hefði þurft að koma fram í þemaheftinu Læsi á þann hátt að 

þeir sem ritið er ætlað hefðu gagn af við kennslu og uppeldi barna (bls. 83). Hann kemur 

jafnframt inn á breytta merkingu textahugtaksins þar sem hann bendir á að rafræn 

miðlun hafi leitt af sér texta í annarri mynd en letri og nefnir í því sambandi vefslóðir, 

hreyfimyndir og hljóð (bls. 80). Þessar breytingar hafa valdið þó nokkrum usla í umfjöllun 

um læsi og hafa mörg samsett hugtök læsi í síðari lið heitis svo sem bókmenntalæsi, 

fjölmiðlalæsi og fjármálalæsi og virðist sem þá sé meira vísað til skilnings eða túlkunar 

frekar en læsis (bls. 80). 

Á Lesvefnum (e.d.) má finna skilgreiningar Baldurs Sigurðssonar á hugtakinu læsi. Um 

almenna merkingu hugtaksins læsi sem hann segir vera breytilega „eftir málnotanda og 

samhengi hverju sinni” þá sé átt við „þá færni að geta lesið ritað mál og skilið það” einnig 
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geti það átt við þá færni að geta skrifað texta samkvæmt viðurkenndri stafsetningu. 

(Lesvefurinn) Í máli Baldurs kemur einnig fram að enska orðið „literacy” sé talið hafa 

sömu merkingu og læsi í íslensku. Hann telur merkingarmun vera á þessum orðum og því 

sé enska orðið ekki sambærilegt því íslenska. Ellen Krogh (2012) danskur prófessor segir 

að inntak hugtaksins „literacy” sé í víðum skilningi og tengist hæfni á mörgum sviðum. 

Það feli meðal annars í sér hvernig brugðist sé við texta á margvíslegan hátt og sé til að 

mynda látið merkja mismunandi tækni við ritun (bls. 260-289). 

Kristján Jóhann Jónsson hefur verið ötull í skrifum sínum um íslenskukennslu á 

opinberum vettvangi. Í Skímu (2013) fjallar hann meðal annars um hugtakið læsi og 

bendir á að hugtakið „literacy” sé mikið notað í nágrannalöndum okkar en það feli í sér 

margs konar merkingu sem íslenska hugtakið læsi nái ekki yfir. Jafnframt segir hann að 

hér sé um nýja hugsun að ræða og geti virkað truflandi að tjá hana með hugtökum sem 

hafi aðra merkingu og samfélagið sé vant að nota (bls. 12-13). Hann tekur í sama streng 

og Guðmundur B. Kristmundsson og Baldur Sigurðsson, þar sem hann segir: „Þegar 

hugtakið læsi er látið merkja „literacy” á íslensku breiðir það hulu yfir þau flóknu verkefni 

sem kennarar standa frammi fyrir. Það þarf að kenna börnum að lesa, það er mikilvægt 

viðfangsefni sem þarf sérstakt heiti til þess að við getum rætt það.” (Kristján Jóhann 

Jónsson, 2013, bls. 13). Í lok greinar sinnar veltir Kristján Jóhann því fyrir sér hvort 

hugtakið „literacy” sé tilkomið vegna þess að kennslufræðingar og stjórnmálamenn hafi 

viljað horfa á skólastarf ofan frá og utan svo ekki þurfi að ræða „námshæfileika, aðstæður 

og gildi tungumálsins sem undirstöðu rökrænnar hugsunar og tilfinningalegs þroska og 

skapandi lesturs” (bls. 16). 

Læsi er einnig viðfangsefni Kristjáns Jóhanns í Tímariti Máls og menningar (2016) þar 

sem hann bendir á mikilvægi þess að skilja að hugtökin læsi, þekkingu og túlkun „þó ekki 

nema til þess að átta sig á því að læsi getur merkt afkóðun tákna sem byggist á nokkuð 

hörðum samningi um bókstafi, hljóð og orð, meðan þekking og túlkun eru miklu 

margbreytilegri og flóknari hugtök” (bls. 68-69). 

Baldur Sigurðsson (e.d.) telur líklegt að með tímanum náist sátt um hugtakið læsi en 

segir jafnframt að „hugtak sem getur merkt nánast hvað sem er verður gagnslaust í allri 

umræðu og dregur athyglina frá því sem hlýtur að vera kjarni hugtaksins, að geta notað 

tungumálið á virkan hátt til skilnings og sköpunar” (Lesvefurinn). Á þessu má sjá að ekki 

ríkir samhugur um hugtakið læsi eins og það er sett fram í þemaheftinu Læsi. 

Skilningurinn á sjálfbærni og sjálfbærri þróun „felur í sér að við skilum umhverfinu til 

afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við leitumst við að mæta 

þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum 



24 

sínum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 20). Samkvæmt þessu á skólinn að kenna 

nemendum að bera virðingu fyrir umhverfinu á allan hugsanlegan máta. Því er mikilvægt 

að kennsluhættir hvetji nemendur til þess að takast á við margvísleg ágreiningsefni og 

álitamál. Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað á undanförnum árum í hnattrænu 

samfélagi þar sem umhverfismál eins og hlýnun jarðar, sorp og mengun auk nýtingar 

auðlinda eru mál er varða öll samfélög. Útinám getur nýst vel í þessu samhengi þar sem 

nemendur gætu meðal annars yfirfært þekkingu sína af litlu útikennslusvæði yfir á 

heiminn allan með það í huga að margt smátt geri eitt stórt. Menntun til sjálfbærni þarf 

að vera til staðar á öllum skólastigum til að efla skilning á vistspori okkar. Skilningur á 

eigin vistspori stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi í meðal annars framleiðslu og 

neyslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 20). Sigurður Eyberg Jóhannesson (2010) 

segir að hugtakið vistspor segi til um hversu mikið af náttúrulegum gæðum jarðar 

mannkynið noti í neyslu sína (bls. 13). 

Allyson Macdonald (2008) segir í erindi sínu, að menntun og nám geri okkur kleift að 

skilja okkur sjálf, aðra, tengsl við náttúruna og félagslegt umhverfi. Það sé sá grundvöllur 

sem við byggjum virðingu okkar á. „Sanngirni, ábyrgð, eftirgrennslan, þekkingarleit og 

viðræður” séu hluti af menntun til sjálfbærni auk þess sem það að við tileinkum okkur 

siði og venjur sem auka líkur á að lifa innihaldsríku lífi án þess að vanrækja grunnþarfir 

okkar (bls. 5). Menntun til sjálfbærni og sjálfbærrar þróunar er skilyrði fyrir því að 

samfélagið taki við sér á víðtækan hátt. Það þarf að kenna hvað felst í þessum hugtökum 

og vinna markvisst að því að mennta núverandi og komandi kynslóðir til sjálfbærni. 

Athafnir daglegs lífs, lífstíll og neyslumunstur einstaklinganna ráða miklu um þróun 

umhverfismála. Margt smátt gerir eitt stórt og mikilvægt að innleiða það viðhorf og þá 

hugsun hjá nemendum að umhverfisvernd sé daglegt viðfangsefni allra. 

Þar sem menntun til sjálfbærni lýtur að þekkingu og þjálfun sem viðkomandi 

öðlast í gegnum hvers konar námsgreinar, skóla- og félagsstarf hvetur 

menntamálaráðuneytið til þess að áhersla á sjálfbærni endurspeglist í öllu 

námi, formlegu sem óformlegu. Samtímis er mikilvægt að fræðsluaðilinn sé 

ekki eyland, heldur sé áhersla lögð á sjálfbærni í samstarfi við samfélagið nær 

og fjær (Umhverfisráðuneytið, 2010, bls. 14). 

Með því næst almennur skilningur á umhverfis- og þjóðfélagsmálum er leiða mun til 

sjálfbærrar þróunar. 

Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi fjallar ekki einungis um lýðræðislega 

stjórnskipan eða mannréttindamál, heldur fjallar hann meðal annars um mannréttindi í 
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samskiptum manna og lýðræðisleg vinnubrögð í samfélaginu. Skólaumhverfið leikur stórt 

hlutverk í lífi nemenda okkar og lýðræðislegur hugsunarháttur á við í öllum námsgreinum 

og á að einkenna allt skólastarf. Nemendur eiga að mynda sér skoðun á siðferðilegum 

álitamálum og taka virkan þátt í mótun samfélagsins. Þeir eiga að búa við mannréttindi 

og ráða sínum málum í samfélagi við aðra. Skólaumhverfið á að „rækta það viðhorf að 

samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 21). 

Skilgreining og skilningur í aðalnámskrá á jafnrétti er hér einnig í víðu samhengi og 

nær til margra þátta. Jafnrétti og mannréttindi eru samofin og er „jafnréttismenntun ein 

undirstaða lýðræðis og mannréttinda“ (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 6). Jafnrétti snýr að jöfnum tækifærum öllum til handa og 

að því er stefnt til þess að „skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, víðsýni og jafnréttis“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 22). 

Jafnréttismenntun miðar að því að kenna nemendum að standa vörð um eigin gildi og 

annarra og bera virðingu fyrir því sem greinir okkur að. 

Skilgreining á heilbrigði og velferð í aðalnámskrá tekur mið af líkamlegri, andlegri og 

félagslegri vellíðan og heilbrigði nemenda. Skólinn á að beina sjónum sínum að líkamlegu 

heilbrigði með því að sjá til þess að nemendur fái heilsusamlega fæðu og nauðsynlega 

hreyfingu, auk margs konar forvarna er lúta að velferð og heilbrigði. Meginþættir 

heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru „jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 

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

tilfinningum og annarra“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 23). Í þessu felst meðal 

annars að skólanum ber að byggja upp jákvæða og heilbrigða sjálfsmynd nemenda og 

móta þannig aðstæður að þeir geti þroskað hæfileika sína á einstaklingsmiðaðan hátt. 

Sköpun er gert hærra undir höfði en tíðkast hefur. Lögð er áhersla á að sköpun sem 

grunnþáttur sé ekki bundin við list- og verkgreinar eins og hefur viljað brenna við fram 

að þessu. „Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja 

möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). Skólinn þarf að gæta vel að skapandi þáttum og 

á með því að „stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). Með skapandi starfi stuðla skólarnir að 

persónulegu námi og frumkvæði nemenda í öllum greinum. 

Af framansögðu má sjá mikilvægi þess að skólaumhverfið taki mið af þeim 

áherslubreytingum sem aðalnámskráin boðar, þó með það í huga að viðamiklar 
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breytingar sem þessar gerast ekki á einni nóttu. Þeim þarf að fylgja eftir til að þær skili 

árangri því það er í höndum skólastjórnenda og kennara að sinna nauðsynlegri 

skólaþróun í verki, ekki bara í orði. Yfirvöld menntamála verða að vera í tengslum við 

raunveruleika skólastarfsins, vera styðjandi og leiðbeinandi þegar á þarf að halda því 

þegar um breytingar í skólakerfinu er að ræða er mikilvægt að allir gangi í takt með 

breyttar áherslur að leiðarljósi. 

Á langri skólagöngu mótast einstaklingurinn og þroskast vegna reynslu sinnar og 

þekkingar. Grunnþættir menntunar eiga að speglast í starfsháttum skóla, samskiptum og 

skólabrag allra skólastiga, vera sýnilegir í inntaki námsgreina og námssviða og efla 

menntun sem hefur það markmið að skapa öllum jöfn tækifæri. Menntastefna Íslands 

sem lögð er til grundvallar í nýrri aðalnámskrá (2011) og byggist á grunnþáttunum sex, 

tengist meginsviðum þekkingar, leikni og hæfni. 

2.4 Námsmat 

Aðalnámskrá grunnskóla kom út 2011 og með greinasviðum 2013. Námsgreinarnar eru 

settar saman í átta greinasvið og litið er á þær sem tæki til að ná skilgreindri hæfni. 

„Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti 

náð markmiðum þess.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 54). Nýja aðalnámskráin 

felur í sér grundvallarbreytingu á skólastarfi og þar með taldar viðamiklar breytingar á 

námsmati með áherslu á hæfni nemenda á vegferð þeirra. Námsmatið þarf að styðja við 

þau markmið sem stefnt er að. Tilgangur námsmats er að kanna að hve miklu leyti 

nemendur hafi tileinkað sér sett markmið og horft er til lykilhæfni þeirra. Í námsmatinu 

á að felast leiðsagnarmat sem er leiðbeinandi fyrir nemendur til að ná settum 

markmiðum sínum. Í aðalnámskrá eru skilgreindir hæfniþættir hvers námssviðs og innan 

hverrar námsgreinar. 

Námsmat gegnir mikilvægu hlutverki í skólastarfi. Það gefur upplýsingar um árangur 

og segir til um það hvernig markmiðum er náð. Lögð er áhersla á fjölbreyttar aðferðir við 

námsmat til þess að nemendur fái tækifæri til að uppfylla hæfniviðmið einstakra 

námsgreina og námssviða. Lykilþættir námskrár eru hæfniviðmið, matsviðmið, 

hæfnieinkunn og lykilhæfni. Kúvending námsmatsins felur í sér þróun kennsluhátta í þá 

átt sem námskrá gerir ráð fyrir. Hæfniviðmið eiga að vera sýnileg nemendum í daglegu 

starfi, leiðsagnarmat aukið og ný hugsun tekur við þar sem prósentur verkefna og prófa 

falla út og í stað þeirra kemur hugsunin um það hvert nemandinn er kominn í náminu og 

hvað sé framundan. Námsmat á að veita nemendum, foreldrum, kennurum, 

viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi. Margþætt hlutverk 
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námsmats þarf að vera réttmætt og áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt 

þar sem allir þættir námsins eru metnir með hliðsjón af viðmiðunum í aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 27-28). 

2.4.1 Hæfniviðmið - lykilhæfni 

Áherslur aðalnámskrár 2011 fela í sér grundvallarbreytingu í öllu námsmati. Námsgreinar 

eru eins og áður sagði settar saman í átta svið og litið á kennslu í þeim sem leið til að 

byggja upp hæfni. Sérstök hæfniviðmið eru skilgreind innan hverrar námsgreinar og á 

hverju námssviði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 9). Kennsluhættir og námsmat 

byggja á þessum hæfniviðmiðum. Nemendur uppfylla hæfniviðmiðin eftir getu sinni til 

að ná settu marki. Mat á hæfni nemandans miðast við þekkingu hans og getu til að leysa 

verkefni. Í kynningarriti sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2016) gaf út kemur 

skýrt fram hvað hæfnihugtakið felur í sér, þar segir: „Hæfni felur ekki einungis í sér að 

hafa öðlast þekkingu á einhverju heldur einnig að kunna að beita henni og þroska með 

sér dómgreind til að geta beitt þekkingunni með viðeigandi hætti við ólíkar aðstæður.“ 

(bls.3). Segja má að maðurinn bagsi við það alla ævi að „beita þekkingu með viðeigandi 

hætti við ólíkar aðstæður“ með misjöfnum árangri. Velta má fyrir sér hvernig skólinn 

ætlar að ná þeirri hæfni hjá nemendum. 

Í kynningarritinu er meðal annars lýsing á aðgerðum til stuðnings við innleiðingu á 

þeirri nýju hugsun er felst í hæfnihugtakinu í námi og kennslu hér á landi auk lýsingar á 

nýjum matskvarða og bókstafaeinkunnum. 

Námsmat á að ná til allra færniþátta og endurspegla hæfniviðmiðin og jafnframt 

viðfangsefni hverrar námsgreinar. Í námsmati á að koma fram heildstæð mynd af 

þekkingu, leikni og hæfni. Námsmatið á einnig að endurspegla mat á hæfni nemenda 

innan námssviða í öllu námi. Innan hvers námssviðs verður einnig lagt mat á grunnþætti 

í menntun og áhersluþætti grunnskólalaga, slík hæfni kallast lykilhæfni, í námsmati við 

lok grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 55). Lykilhæfnin skiptist í fimm 

viðmið sem eiga að meta þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Viðmiðin eru sameiginleg 

með öllum námsgreinum og eru tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, 

sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87). 

Nýtt matskerfi leit dagsins ljós með nýrri aðalnámskrá (2011). Það má sjá í töflu 1. 

Matskerfið gerir ráð fyrir einkunnum í formi bókstafa í stað tölustafa áður. Viðmiðum 

fyrir hæfni er skipt í fjóra hluta A, B, C og D. A stendur fyrir framúrskarandi árangur, B 
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fyrir góðan árangur, C fyrir sæmilegan árangur og D segir að árangri sé ábótavant. Taflan 

á næstu síðu er fengin úr aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 56). 

Tafla 1. Matskvarði í grunnskóla. 

Kvarði Námssvið Lykilhæfni 

 

A 

Framúrskarandi hæfni og frammistaða í 

námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

námsgreinar eða námssviðs. 

Framúrskarandi hæfni með hliðsjón af 

viðmiðum um lykilhæfni.  

 

B 

Góð hæfni og frammistaða í námi með 

hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 

eða námssviðs. 

Góð hæfni með hliðsjón af viðmiðum um 

lykilhæfni. 

 

C 

Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með 

hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 

eða námssviðs. 

Sæmileg hæfni með hliðsjón af viðmiðum 

um lykilhæfni. 

 

D 

Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant 

með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

námsgreinar eða námssviðs. 

Hæfni með hliðsjón af viðmiðum um 

lykilhæfni ábótavant. 

Matskvarðinn er tvískiptur þar sem annars vegar kemur fram mat á hæfni á námssviðinu 

og hins vegar mat á lykilhæfni. Nemandi sem fær C á námssviði getur fengið A fyrir 

lykilhæfni ef hann hefur til að mynda sýnt fram á skapandi hugsun og frumkvæði í 

efnistökum og úrvinnslu, unnið sjálfstætt og sýnt ábyrgð í námi. Vitnisburður á einnig að 

sýna hvaða matsviðmið liggja til grundvallar þeirri hæfni sem kemur fram í matinu. 

Framfarir, árangur og ástundun miðað við eigin forsendur eiga að vera ljósar auk 

samanburðar við jafnaldra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 56). 

Árið 2014 var ákveðið af Mennta- og menningarmálaráðuneyti að bæta B+ og C+ við 

námsmatskvarðann. Nemandi getur fengið einkunnina B+ ef hann nær matsviðmiðum B 

og hluta matsviðmiða A. Það á einnig við um C+ að ef nemandi nær matsviðmiðum C og 

hluta matsviðmiða B. Hæfni nemanda sem fær B+ er því nær hæfni nemanda með 

einkunnina A en þeim sem fær einkunnina B og nemandi með einkunnina C+ er nær 

nemanda í hæfni sem fær einkunnina B en nemandi sem fær einkunnina C (Gylfi Jón 

Gylfason, Andrea Anna Guðjónsdóttir og Gunnhildur Steinarsdóttir, 2015-16, bls. 2). 

Í upphafi framhaldsskólanáms raðast nemendur í námsáfanga ýmist á fyrsta eða 

annað hæfniþrep. Nemandi sem nær hæfniviðmiðum B, B+ eða A við lok grunnskóla telst 

búa yfir þeirri hæfni að hefja nám á öðru hæfniþrepi í íslensku, dönsku, ensku og 

stærðfræði. Nemandi sem fær C+ eða lægri einkunn fer inn á fyrsta hæfniþrep 

framhaldsskóla (Gylfi Jón Gylfason, Andrea Anna Guðjónsdóttir og Gunnhildur 

Steinarsdóttir, 2015-16, bls. 2). 
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Stjörnumerktar * einkunnir fá nemendur sem stunda nám eftir einstaklingsnámskrá 

að öllu leyti eða að hluta vegna sérþarfa. Þeir nemendur víkja frá námskrá hver á sinn 

hátt og því þarf skráning á frávikum að vera nákvæm til að tryggja námsframboð við hæfi 

(Gylfi Jón Gylfason, Andrea Anna Guðjónsdóttir og Gunnhildur Steinarsdóttir, 2015-16, 

bls. 4). 

Námsmat byggir á hæfni nemenda með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreina eða 

námssviða sem tengjast lykilhæfni. Nýjar og breyttar áherslur í námsmati fela í sér 

þrepaskiptan matskvarða sem tekur mið af þekkingu, hæfni og leikni í viðmiðun fyrir 

lykilhæfnina sem metin er við lok grunnskóla. 

Í íslenskuhluta aðalnámskrár (2011) koma fram hæfniviðmið sem sett eru fram í 

fjórum mismunandi flokkum: töluðu máli, hlustun og áhorfi, bókmenntum og lestri, ritun 

og málfræði. Í hæfni felst undirbúningur nemanda fyrir viðfangsefni daglegs lífs og 

honum sé hjálpað við að bæta við þekkingu sína og leikni eftir margvíslegum leiðum. 

Menntunin miðar að því að efla sjálfsskilning og hæfni nemenda við lausn verkefna í 

flóknu samfélagi. Hann þarf að vera meðvitaður um hvað hann getur, hverju hann vilji 

bæta við sig og hvernig hann geti farið að því. Hæfni er meira en þekking og leikni því hún 

felur í sér viðhorf og siðferðisstyrk, frumkvæði, félagsfærni, tilfinningar og sköpunarmátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 25). Skilgreining á hæfni frá upphafi skólagöngu er 

grunnurinn að heildstæðri menntun. Nám þarf að taka mið af aldri og þroska hvers 

einstaklings. 

2.5 Íslenska sem kennslugrein 

Íslenska er með umfangsmestu námsgreinunum. Hún kemur inn á mörg og ólík svið, og 

hefur margþætt hlutverk. Mikilvægt er að kennslufræðilegur grunnur íslenskukennara sé 

sterkur og að þeir viðhafi fjölbreytta kennsluhætti í takt við samfélagsbreytingar og 

áherslur í menntun. Í þessum kafla verður farið fáeinum orðum um íslensku sem 

kennslugrein og greint frá áherslum í aðalnámskrá. 

2.5.1 Námsgreinin íslenska 

Íslenska sem námsgrein er kjarnagrein í grunn- og framhaldsskólum. Samkvæmt 

aðalnámskrá 2011 er traust kunnátta í móðurmáli ein af undirstöðum menntunar í 

landinu. Kennslustundafjöldi greinarinnar er meiri en annarra námsgreina. Það má sjá í 

viðmiðunartöflum aðalnámskrár þar sem fram kemur hlutfallsleg skipting tímamagns 

milli námssviða og námsgreina í grunnskóla og í framhaldsskóla sést það á heildarfjölda 

framhaldsskólaeininga (fein) (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 53; Aðalnámskrá 
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grunnskóla, 2011, bls. 51-52). Þegar kennslutímamagn í móðurmáli á Norðurlöndum var 

borið saman kom í ljós að Íslendingar vörðu minni tíma í móðurmálskennslu í 

grunnskólum sínum en hinar Norðurlandaþjóðirnar. Danskir nemendur fengu til að 

mynda 78% meiri kennslu í móðurmálinu en íslenskir nemendur (Menntamálaráðuneyti, 

2008, bls. 26). 

Í gegnum tíðina hefur verið lögð rík áhersla á verndun íslenskunnar. Þjóðtungan 

hefur leikið stórt hlutverk í sjálfsmynd og sjálfstæði Íslendinga. Gunnar Karlsson (2005) 

telur að sameiginlegt tungumál þjóðarinnar hafi vegið þyngst í baráttunni um sjálfstæðið. 

Jafnframt bendir hann á að í sjálfstæðisbaráttunni hafi tungumálið haft sérstakt vægi í 

ljósi þess hve fornt málið var og þar með dýrmætur menningararfur. Með því var lögð 

mikil áhersla á íslenska tungu og hreinleika hennar. Í aðalnámskrá segir að námsgreinin 

íslenska hafi ákveðna sérstöðu og að hlutverk íslenskukennslu sé víðtækt og margbrotið. 

Einnig kemur fram að mál og bókmenntir séu menningararfur þjóðarinnar sem beri að 

rækta, virða þróa og njóta. Á Íslandi þyki sjálfsagt að læra að lesa, skrifa og beita málinu 

svo vel skiljist, auk þess sem efla eigi tjáningu og sköpun í töluðu máli og rituðu og að læsi 

þjóðarinnar sé tengt þeim menningararfi sem við eigum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 97). 

Á tyllidögum er oft vitnað til þess menningarfs sem bókmenntirnar eru. Í 

íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla 2013 (bls. 98-99) eru lestri og bókmenntum gerð 

skil í kafla 19.1.2., þar sem fram kemur að í hugtakinu læsi felist einkum tvennt, lestur og 

ritun og minnt á mikilvægi sambands þessara þátta. Jafnframt er komið inn á breytingar 

á læsishugtakinu og víðari merkingu þess. Í aðalnámskrá er einnig bent á mikilvægi þess 

að texti sé lesinn með gagnrýnum huga og að „lesandi ráði yfir ýmsum leiðum til skilnings 

og túlkunar og geti metið með gagnrýnum hætti áreiðanleika upplýsinga“. Þar segir 

ennfremur að góð lestrarfærni sé undirstaða alls náms og þess að geta tekið virkan þátt 

í lífi og menningu þjóðarinnar (bls. 99). Lestur sem grundvöllur menntunar og færni í 

daglegu lífi er óumdeilanlegur og þykir jafnvel flækjustigið orðið hátt, þegar 

læsishugtakið er skilgreint eins vítt og það er gert í þemaheftinu Læsi. Það þarf að kenna 

börnum að lesa og eins og segir í aðalnámskrá (2013) og grípa inn í eins fljótt og auðið er 

ef illa gengur með lesturinn (bls. 99). 

Íslenskur menningararfur er sagður að verulegu leyti bundinn bókum og nemendur 

kynnist honum best með lestri margs konar bókmennta. Þetta er sett fram í aðalnámskrá 

(2013) án þess að tilgreindar séu ákveðnar bókmennategundir. Einnig er talað um að 

lesendur finni fyrirmyndir í bókmenntum, geti sett sig í spor þeirra og með því stuðlað að 
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sterkari sjálfsmynd. Einnig að bókmenntir kenni umburðarlyndi í garð minnihlutahópa og 

ólíkra menningarsamfélaga. Í framhaldi af því er sagt að sjálfsagt sé að nýta 

bókmenntafræðileg hugtök í eldri bekkjum grunnskóla til að skerpa á skilningi og eðli 

bókmenntanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99).  

Hæfniviðmið í íslensku í aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru sett fram í töflum eins og 

sýnt er hér að framan. Í töflunni kemur fram hvaða hæfni hver einstaklingur skuli búa yfir 

við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í lestri og bókmenntum á nemandi við lok 10. bekkjar meðal 

annars að geta lesið almennan texta, skilið hann, lagt mat á og túlkað, skilið mikilvægi 

þess að geta lesið og beitt mismunandi lestraraðferðum. Einnig á nemandi að geta greint 

aðal- og aukaatriði í texta, gert grein fyrir eðli og einkennum textategunda, túlkað, metið 

og fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi þeirra. 

Jafnframt að beita grunnhugtökum í bókmenntafræði. 

Í íslensku í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að nemendur eigi að 

öðlast í það minnsta hæfni á fyrsta hæfniþrepi. Mismunandi er þó eftir námsbrautum 

hvort farið er fram á meiri kröfur um hæfni í íslensku eða ekki. Lýsingar á þekkingu, leikni 

og hæfni sem einkenna hvert hæfniþrep er sett fram í töflum (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 90-92). Þar kemur fram að á þriðja þrepi á nemandi að hafa 

aflað sér þekkingar og skilnings á ritgerðasmíð og heimildavinnu, einkennum íslensks 

máls, orðaforða til að lesa verk íslenskrar bókmenntasögu, þekkja mismunandi 

bókmenntategundir og nytjatexta, íslenska bókmenntastefnu og helstu 

bókmenntahugtök. Í leikni felst að nemandi eigi að hafa á valdi sínu ritun 

heimildaritgerða og beita þar gagnrýninni hugsun, réttmæti upplýsinga, geta flutt mál 

sitt af öryggi, þekki málfræðihugtök, þróun málsins, menningu og sögu, stílbrögð, 

orðatiltæki og menningarlegar vísanir. Einnig á nemandi að hafa öðlast leikni í að lesa 

allar gerðir ritaðs máls, fornt og nýtt og skilja lykilhugtök. Hæfni byggð á þekkingu og 

leikni er að nemandi geti skrifað góðan texta og valið ritstíla eftir aðstæðum, nýti 

málfræðikunnáttu og þekkingu á íslenska málkerfinu, beiti málinu við mismunandi 

aðstæður, geti tjáð og rökstutt mál sitt, beiti gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun við 

textaúrvinnslu, „sýni þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í 

málflutningi sínum, umfjöllun og verkum“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 92). 

Námskráin leggur ákveðnar línur sem skólinn á að framfylgja og sjá til þess að 

tilskildum árangri sé náð. Baldur Hafstað skrifaði í Rit Kennaraháskóla Íslands, Álitamál 

um kennslu (1989) sem ber heitið Álitamál um íslenskukennslu, þar segir hann að 

námskráin sé eins og spegill samtímans (bls. 39). Aðalnámskrá ásamt lögum og 



32 

reglugerðum segir til um hver stefnan er í menntamálum og hvernig samfélagi við viljum 

tilheyra. Menntastofnanir eiga að fylgja því eftir sem þar kemur fram. Ekki er nóg að setja 

niður fagra áætlun í orði ef henni er ekki fylgt eftir í verki. Þjóðarsáttmáli um læsi er dæmi 

um verkefni sem fylgt er eftir í verki og miklar vonir bundnar við að skili góðum árangri. 

2.5.2 Lestur og lesskilningur 

Það er grundvallaratriði að vera læs, að kunna það flókna ferli sem þarf til að geta lesið. 

Læra þarf stafrófið, þjálfa færni í umskráningu, raða bókstöfum saman og mynda orð. Í 

aðalnámskrá (2011) kemur fram að lengi vel hafi læsi tengst þeirri kunnáttu og færni að 

geta skilið ritaðan texta, sett hugsun sína í letur og að læsið hafi snúist um eitt kerfi tákna, 

prentmálið. Skólakerfið hefur stuðst við ákveðinn mælikvarða, próf til að fylgjast með 

lestrarkunnáttu nemenda sem segir til um það hvort nemandi er ólæs, læs eða fluglæs 

(bls. 18). Þegar um lesskilning er að ræða er átt við það að lesandi geti túlkað texta og 

tengt við þekkingu sína og reynslu, skapað merkingu og myndað tengsl við það sem fram 

kemur í textanum. Með því byggir lesandinn upp mynd í huga sér, því sem hann túlkar úr 

textanum sem hann les (Perfetti, C.A., Landi, N. og Oakhill, J. 2005). Til að geta tengt við 

reynslu sína það sem lesið er, þarf lesandi að skilja það sem hann les. Túlkun texta byggist 

einnig á því að geta í eyðurnar og lesa milli lína. Forsenda þess að geta lesið sér til gagns 

er að geta lesið fyrirhafnarlaust og sjálfvirkt, málskilningur þarf að vera góður auk 

orðaforða og ályktunarhæfni til þess að skilja orð, orðhluta, málsgreinar og texta sem á 

að lesa (Baldur Sigurðsson, e.d). Með auknum lestri eykst geta einstaklings til þess að lesa 

milli línanna, túlka og tengja innihald textans við eigin upplifanir og reynslu (Stefán Jökulsson, 

2012). Lesskilningur er einn af þáttum lestrarfærni og í raun hið endanlega markmið 

lestrar, því forsenda þess að lesa er að skilja það sem lesið er. 

Ekki verður deilt um mikilvægi þess að börn læri að lesa og því er mikilvægt að bregðast 

við þegar niðurstöður rannsókna sýna fram á það að lestrarhæfni barna og ungmenna hraki, 

eins og fram hefur komið í PISA rannsóknum undanfarinna ára. Lesskilningur hefur verið 

kannaður með alþjóðlegu PISA rannsókninni á þriggja ára fresti síðan árið 2000. Í skýrslu 

OECD (2015) á vef Menntamálastofnunar er greint frá niðurstöðum PISA rannsóknar frá 

árinu 2015, kemur þar fram að miklar breytingar hafi átt sér stað á stöðu íslenskra 

nemenda í lesskilningi, til hins verra. Einnig kemur fram að frá árunum 2000 til 2006 hafi 

lesskilningi hrakað en ekki sé marktækur munur í lesskilningi milli áranna 2006, 2012 og 

2015 (OECD, 2015). Jafnframt kemur þar fram að Ísland sé neðst Norðurlanda í 

lesskilningi en hafi verið um miðjan hóp árið 2000. Þegar niðurstöður PISA rannsókna 

áranna 2000 til 2015 eru skoðaðar kemur fram að lesskilningi 15 ára unglinga á Íslandi 

hefur hrakað svo nemi tæplega einu ári sem þeim hefur farið aftur, samkvæmt 
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viðmiðunum OECD (OECD, 2015). Þetta segir okkur að allt of stór hluti ungmenna geti 

ekki við lok grunnskóla lesið sér til gagns á móðurmáli sínu. Ástæða er til að hafa áhyggjur 

og við þessu þarf að bregðast, af fullum krafti. 

Í ljósi þessara niðurstaðna setti Illugi Gunnarsson þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra af stað haustið 2015, lestrarátak með yfirskriftinni 

Þjóðarsáttmáli um læsi. Markmið átaksins er að öll börn sem hafi til þess getu, geti lesið 

sér til gagns við lok grunnskóla og að takmarkið sé að 90% nemenda í hverju sveitarfélagi 

geti lesið sér til gagns í PISA 2018 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d). 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2015a) segir í grein sinni Sísí fríkar út; Nokkrir dropar í 

bakkafullan læsislækinn að markmið Þjóðarsáttmála um læsi sé að „lyfta unglingunum 

okkar upp úr ruslflokki í lesskilningi í PISA prófum OECD“ (bls. 19). Jafnframt segir hún í 

greininni það vera gleðiefni að eflt sé til viðamikils lestrarátaks en enn fremur veltir hún 

þeim hugmyndum upp hvort því fjármagni sem varið er til lestrarátaksins sé vel varið. 

Brynhildur Þórarinsdóttir getur þess að stór hluti fjármagnsins fari í uppbyggingu stórrar 

ríkisstofnunar sem taki við því starfi sem þegar sé unnið víða um land (bls. 21). 

Bóklestur og áhugi á lestri bóka hjá íslenskum börnum og unglingum hefur minnkað 

verulega á undanförnum áratugum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2012). Bókin á undir högg 

að sækja í baráttunni um tíma barna- og ungmenna og þörf á að snúa blaðinu við í þeim 

efnum. 

Brynhildur (2015b) segir í viðtali sem birtist í Skólavörðunni að vel sé hægt að vekja 

lestraráhuga hjá börnum en það kosti „tíma, fé og fyrirhöfn“. Hún segir of mikla peninga og 

of mikinn tíma fara í tæknilegar hliðar, stöðug próf sem valdi því að gleðin við að lesa mæti 

afgangi. Þetta snúist mikið um viðhorfsbreytingu, við náum betri árangri með jákvæðni að 

vopni (bls. 22-23). 

Læsi hefur fengið nýja og flóknari merkingu í ríkjandi menntastefnu 

menntamálaráðuneytisins eins og fram kemur í kaflanum um grunnþætti menntunar. 

Engum blöðum er um það að fletta að lestur þarf að kenna og honum þarf að viðhalda 

með lestri bóka. 

2.5.3 Bókmenntakennsla 

Bókmenntir eru stór þáttur í íslenskukennslu á öllum skólastigum. Þar leynast fjölbreyttir 

möguleikar á valfrelsi í viðfangsefnum og þverfaglegu skólastarfi. Í ljósi þess að íslenska 

er umfangsmesta námsgreinin í skólum er hlutverk hennar margþætt og kemur inn á 

marga og ólíka þætti. 
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Þegar lestrarhæfni er þjálfuð er stuðst við einfaldan texta en þegar lengra er komið 

þá tekur við eiginleg bókmenntakennsla þar sem reynir meðal annars á lesskilning, 

greiningu og túlkun. Kristján Jóhann Jónsson (2013) bendir á mikilvægi þess að börn nái 

valdi á tæknilegum atriðum læsis svo þau geti beitt tungumálinu og tengt reynslu sinni 

og dómgreind (bls. 13). Kristján Jóhann Jónsson segir jafnframt að þar sem íslenskan sé 

okkar kennslutunga og grunnmiðill þá verði hún að vera í því ástandi að gagnist okkur. 

Íslensk kennslutunga þarf að geta flutt nýja þekkingu og upplýsingar er varðar annars 

konar menningu svo við glötum ekki menningararfinum og þekkingunni (bls. 14). 

Með bókmenntakennslu má meðal annars öðlast þekkingu á tungumálinu, töluðu og 

rituðu og skilning á málsniði og menningu. Bókmenntir hafa fjölþætt gildi fyrir þroska 

nemenda, og liður í þeim þroska er að gera þá að nýtum samfélagsþegnum. Umfjöllun 

um grunnþætti menntunar í bókmenntum er tilvalin þar sem tengja má grunnþættina, 

einn eða fleiri við bókmenntir, eða hins vegar að fjalla um skort á gunnþáttum í 

bókmenntum. 

Vanda þarf val bóka sem nota á í bókmenntakennslu, meðal annars vegna þess að 

skilningur helst í hendur við reynslu einstaklings og bakgrunn. Samkvæmt Kristjáni 

Jóhanni Jónssyni (2013) á bókmenntakennsla að fást við mikilvæg og alvarleg málefni 

sem hafa áhrif á hugsun og tilfinningar auk þess að vera þjálfun í túlkun texta í veruleika 

sögunnar. Þess háttar vinnulag kallar á skapandi og gagnrýnin vinnubrögð. Þegar vel tekst 

til með val á bókum og vinnu með þær, má segja að nemendur hafi lært nýja og gagnlega 

hluti sem muni nýtast þeim vel í lífinu (bls. 14). Fram kemur í rannsókn Svanhildar Kr. 

Sverrisdóttur (2014) að á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla væru námsgögn í 

íslensku, námsbækur fyrst og fremst (bls. 113). Nemendur framhaldsskólans áttu að velja 

sér kjörbækur af kjörbókalista sem kennari hafði sett fram, eða þeir völdu kjörbækur 

samkvæmt fyrirmælum kennara. Jafnframt kom fram að sömu kjörbókalistarnir væru 

notaðir ár eftir ár (bls. 114). 

Búast má við góðum árangri þegar vel tekst til með val á bókum og unnið er á 

margvíslegan hátt að mismunandi verkefnum sem glæða áhuga nemenda og gera þá að 

skapandi lesendum. 
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3 Aðferð 

Efni þessa kafla er unnið upp úr gögnum sem aflað hefur verið í rannsókninnni Íslenska 

sem námsgrein og kennslutunga. Rannsókninni er stýrt frá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands en Menntavísindasvið, Hugvísindasvið Háskóla Íslands og Háskólinn á Akureyri 

vinna að henni saman. Þegar þessi meistararitgerð er skrifuð er rannsóknin enn í gangi. 

Áætlað er að hún standi yfir í fjögur ár en hún hófst 2013 og mun ljúka haustið 2017. Ég 

tók þátt í undirbúningi rannsóknarinnar sem meistaranemi frá hausti 2015 og fram að 

áramótunum 2016 til 2017. Hlutverk mitt var að afla gagna á þann hátt að taka viðtöl, 

sitja kennslustundir í íslensku og skrá niður það sem þar fór fram auk þess að innheimta 

kennsluáætlanir þátttökuskólanna. 

Rannsóknin Íslenska sem námsgrein og kennslutunga er umfangsmikil og mun ég 

greina, kennsluáætlanir, viðtöl og vettvangslýsingar tíu grunnskóla og fimm 

framhaldsskóla með það að markmiði að finna út hver birtingarmynd grunnþátta 

menntunar er í bókmenntum og bókmenntakennslu. 

Íslenskukennarar frá áður nefndum háskólasviðum skipa rannsóknarhópinn ásamt 

doktors- og meistaranemum. Rannsóknin var sett af stað með það markmið í huga að 

skoða stöðu íslensku sem námsgreinar og kennslutungu í grunn- og framhaldsskólum á 

Íslandi. Rannsakendur könnuðu kennsluaðferðir og námsefni, viðhorf íslenskukennara, 

nemenda þeirra og stjórnenda skólanna til íslensku sem námsgreinar. 

Rannsókninni er skipt upp í fimm þætti: 

- talað mál og hlustun 

- lestur  

- bókmenntir 

- ritun og stafsetningu 

- málfræði 

Námsefni, kennsluaðferðir og inntak kennslunnar er meðal þess sem skoðað er í 

rannsókninni. Niðurstöður verða notaðar í tengslum við kennaranám á háskólastigi því 

miklar upplýsingar um íslenskukennslu á grunn- og framhaldsskólastigi munu liggja fyrir 

að rannsókn lokinni. Í framhaldinu munu skólar geta nýtt gagnagrunninn til frekara 

þróunarstarfs. 
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3.1 Rannsókn 

Í þessu verki er sjónum beint að sex grunnþáttum menntunar; læsi, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, sjálfbærni, sköpun, jafnrétti og mannréttindi. Að þessu hefur 

verið vikið með ýmsu móti hér að framan. Annars vegar eru birtingarmyndir 

grunnþáttanna í kennsluáætlunum, vettvangslýsingum og viðtölum við stjórnendur, 

kennara og nemendur tíu grunnskóla og fimm framhaldsskóla, sem jafnframt er hluti af 

rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga. Hins vegar er ætlunin að íhuga 

hvernig ræða má skilning á grunnþáttunum í ljósi einnar námsgreinar, bókmenntanna, 

en það er trú höfundar að bókmenntagreining dugi afar vel til þess að opna umræðu um 

gildi grunnþátta menntunar. Eins og áður var getið á skilningur okkar á grunnþáttunum 

að birtast í meðferð námsgreina í grunn- og framhaldsskóla. Dæmin sem hér eru tekin 

eru ekki beinlínis tengd sérstökum skólastigum. Fjallað er um bókmenntir og grunnþætti 

og grunnþættina í bókmenntum. Rædd verða þrjú ritverk þar sem ein persóna er í 

aðalhlutverki, drengur sem fylgst er með frá fæðingu að fullorðinsárum. Þetta eru bækur 

Jóns Gnarr; Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) og Útlaginn (2015). 

Í bókum Jóns Gnarr má greina firringu nútímamannsins ásamt einstaklings- og 

sjálfshyggju. Í þessum bókum má meðal annars sjá hvernig hæpinn skilningur bæði 

samfélags og einstaklings á lýðræði og mannréttindum , jafnrétti, heilbrigði og velferð, 

mótar líf sögupersóna og sögu þeirra, markmiðssetningu skólakerfisins og pólitískar 

hugsjónir. 

3.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin Íslenska sem námsgrein og kennslutunga er eigindleg og var gagna aflað með 

viðtölum og vettvangsathugunum. Í þessari ritgerð er stuðst við gögn sem fengust hjá 

samstarfsskólunum og gefa yfirsýn yfir íslenskukennslu í formi kennsluáætlana. Viðtölin 

eru hálf stöðluð þar sem viðtalsramminn er fyrirfram ákveðinn. Viðmælandi hefur fullt 

tjáningarfrelsi og rannsakandi má biðja um frekari útskýringar ef svo ber undir. Jafnframt 

getur rannsakandi breytt spurningaröð og bætt við spurningum eftir þörfum. Hálf stöðluð 

viðtöl snúast um skilning á reynslu viðmælenda með fyrirfram ákveðnar áherslur 

rannsakanda þar sem reynt er að fara á dýptina í umfjöllun um viðfangsefni ásamt því að 

ná fram sem flestum blæbrigðum, alltaf með tilgang rannsóknarinnar að leiðarljósi (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 137-143). Stuðst er við einstaklingsviðtöl og rýniviðtöl í 

rannsókninni. Einstaklingsviðtöl eru tímafrek en þau henta vel þegar viðmælendur eru 

vel máli farnir og eiga auðvelt með að koma sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri 

(Creswell, 2012, bls. 218). Rýnihópar eða hópviðtöl flokkast einnig undir eigindlega 
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rannsóknaraðferð þar sem eiga sér stað samræður í hópnum. Aðferðin er notuð til að ná 

fram skilningi á reynslu og viðhorfum hópsins gagnvart ákveðnu viðfangsefni. Einnig til 

að skoða hvers eðlis eitthvert fyrirbæri er frekar en að athuga tíðni þess. Þátttakendur 

segja frá reynslu sinni og sjónarmiðum og rannsakandinn hvetur til samræðna milli 

þátttakenda sem geta leitt til nákvæmari og betri upplýsinga en annars. Rýnihópar 

gagnast vel þegar þátttakendur sem eiga í einhverjum erfiðleikum með tjáningu eða því 

að koma skoðunum sínum á framfæri eiga í hlut. Rýnihópar henta vel því tjáskipti meðal 

þátttakenda sem geta gefið umræðunni meiri breidd, og leitt af sér betri upplýsingar. 

Hins vegar ef þátttakendur innan hópsins eiga ekkert sameiginlegt getur umræðan orðið 

þvinguð (Creswell, 2012, bls. 218; Sóley S. Bender, 2013, bls. 299-302). 

Vettvangsathuganir fóru fram á þann hátt að rannsakandi fylgdi kennara og 

nemendahópi eftir, í kennslustofu. Rannsakandi skráir niður það sem fram fer í 

kennslustundum. Kostir vettvangsathugana eru meðal annars þeir að hægt er að skrá 

upplýsingar úr umhverfinu, hegðun og tjáningu kennara og nemenda í aðstæðunum. 

Gallar vettvangsathugana geta til að mynda verið þeir að gagnaöflun einskorðist við 

aðstæður á vettvangi hverju sinni. Rannsakandi þarf að hlusta vel, fylgjast vel með öllu 

sem fram fer og halda athygli (Creswell, 2012, bls. 214-215). Rannsakendur í 

rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga voru ekki þátttakendur í 

kennslunni, heldur athugendur og héldu sig eins mikið til hlés og hægt var. 

Þessi ritgerð byggist á textagreiningu. Farið er yfir aðalnámskrá og skilgreiningar 

hennar á grunnþáttum menntunar, kennsluáætlanir úr rannsókninni Íslenska sem 

námsgrein og kennslutunga og valdar bókmenntir sem henta vel til þess að dýpka 

umræðu um það sem í aðalnámskrá fellur undir samheitið „grunnþættir menntunar“. 

Kennsluáætlanir, viðtöl og vettvangslýsingar voru skoðaðar í þeim tilgangi að sjá hvort 

og þá hvernig grunnþættir menntunar birtist í þeim samkvæmt aðalnámskrám grunn- og 

framhaldsskóla (2011). 

3.3 Framkvæmd, greining gagna og takmarkanir rannsóknar 

Skólarnir voru valdir þannig að dregið var um nöfn þeirra en ráðstafanir þó gerðar til þess 

að þeir yrðu ekki allir af sama svæðinu. Þeir eru staðsettir á Austurlandi, Norðurlandi og 

höfuðborgarsvæðinu. Viðtöl voru tekin og vettvangslýsingar skráðar á árunum 2013-

2016. 

Kennsluáætlanir í íslensku voru innheimtar að hausti 2016, sumar þó nokkru eftir að 

viðtöl og vettvangsathuganir fóru fram en rannsóknin hófst 2013. Það tók nokkurn tíma 



38 

að ná kennsluáætlununum í hús en það tókst eftir nokkrar ítrekanir, símtöl og tölvupósta. 

Ástæða þess hve treglega gekk að nálgast gögnin í nokkrum skólum má geta sér þess til 

að orsökin liggi í því hversu langur tími leið milli þess sem viðtöl og vettvangsathuganir 

voru gerðar þar til kennsluáætlanir voru innheimtar. Í einhverjum skólum mundu 

kennarar og stjórnendur ekki eftir að hafa verið þátttakendur í rannsókninni. Enda höfðu 

sums staðar orðið miklar breytingar á starfsliði. Upplýsingasöfnun í þessari rannsókn tók 

þó ekki nema þrjú og hálft ár og hreyfing á starfsliði skólanna virðist allmikil. 

Í kafla 4.1 eru kennsluáætlanir í íslensku í þriðja, sjötta, og níunda bekk tíu grunnskóla 

skoðaðar, og kennsluáætlanir á fyrsta og þriðja ári í fimm framhaldsskólum. 

Í köflum 4.2 og 4.3 verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum og í kafla 4.4 er 

umfjöllun um vettvangslýsingar. Gögnin sem notuð eru í fjórða kafla, koma úr 

kennsluáætlunum, viðtölum og vettvangslýsingum, þar sem komið er inn á 

íslenskukennslu með áherslu á bókmenntir, tengingu við aðalnámskrá 2011 og 

grunnþætti menntunar. 

Viðtöl sem notuð eru í þessari ritgerð voru tekin við íslenskukennara unglingastigs 

og framhaldsskóla, umsjónarkennara þriðju og sjöttu bekkja, nemendahópa og við 

stjórnendur grunn- og framhaldsskóla. 

Í hverjum rýnihópi voru fjórir nemendur. Þeir voru valdir í samráði við kennara og 

beðið um að sem mest breidd yrði í þeim hópum. Í rýnihópunum voru rannsakendur oft 

tveir til að tryggja áreiðanleika, gjarnan nemandi og kennari og farið var eftir vönduðum 

spurningalista, viðtöl tekin upp og afrituð til frekari úrvinnslu. 

Vettvangslýsingar voru framkvæmdar þannig að rannsakendur skráðu á þar til gert 

vettvangslýsingablað þar sem umhverfinu var lýst, skipulagi kennslustundar, upphafi, 

framvindu og lokum, auk tímasettrar skráningar þess sem fram fór milli kennara og 

nemenda. 

Á þessu stigi þykir ekki rétt að birta gögn rannsóknarinnar sem fylgiskjöl, 

viðtalsramma og vettvangslýsingar. Það verður gert þegar úrvinnslu rannsóknarhópsins 

er lokið, þá verður opnaður aðgangur að þessum gögnum og jafnfram viðtölum og 

vettvangslýsingum. 

Í gagnasafni rannsóknarinnar Íslenska sem námsgrein og kennslutunga hefur hver 

skóli bókstafi til auðkenningar og verða kennsluáætlanir hér auðkenndar á sama hátt. 

Bókstafir sem auðkenning fyrir grunnskólana eru: GA, GB, GC, GD, GE, GF, GH, GI, GK, GL 

og fyrir framhaldsskólana: FA, FB, FC, FD, FE. Hvergi mun koma fram um hvaða skóla er 

að ræða og var viðmælendum gert það ljóst strax í upphafi. Gögnin eru ekki rekjanleg og 
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fyllsta trúnaðar er gætt því rannsóknin má ekki fela í sér óþarfa áhættu fyrir þátttakendur 

eða valda þeim skaða. Velgjörðarreglan kveður á um skyldur rannsakenda sem eiga að 

láta gott af sér leiða auk þess sem farið er fram á réttlæti gagnvart þátttakendum 

(Sigurður Kristinsson. 2013, bls. 71-73). 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að ég kom ekki sjálf að öflun allra gagna en 

tók viðtöl, gerði vettvangsathuganir og kallaði eftir kennsluáætlunum. Ég hafði aðgang 

að gögnunum og mun styðjast við þau og álykta út frá því sem þar kemur fram. 

Niðurstöðurnar hafa ekki alhæfingargildi og endurspegla því ekki íslenskukennslu og 

kennsluáætlanir annarra skóla en þeirra sem hér eru inni í myndinni. Þær gefa innsýn í 

gerð kennsluáætlana og í kennslu íslensku í grunn- og framhaldsskólum. 

Eins og áður hefur komið fram mun rannsókninni Íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga ljúka haustið 2017, þannig að hún er enn í gangi þegar þetta er ritað. 

Kennsluáætlanir, vettvangslýsingar og viðtöl liggja fyrir og munu nýtast við að svara 

rannsóknarspurningunni hér að framan að hluta. 
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4 Niðurstöður og umræður 

Markmið ritgerðarinnar er að leita svara við rannsóknarspurningunni sem komið hefur 

fram. Hér verður sagt frá helstu niðurstöðum þeirra þátta sem snúa að bókmenntum, 

tengslum við aðalnámskrá 2011 og grunnþáttum menntunar. Teknar verða saman 

niðurstöður greininga á kennsluáætlunum, viðtölum og vettvangslýsingum í íslensku í 

þremur árgöngum tíu grunnskóla, þriðja, sjötta og níunda, og fyrsta og þriðja árs í 

íslensku í fimm framhaldsskólum. Skólarnir eru staðsettir á Austurlandi, Norðurlandi og 

höfuðborgarsvæðinu. Tengt verður eftir bestu getu við þau gildi og umræður um 

fyrrnefnda þætti, auk eigin ályktana um efnið. 

4.1 Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlanirnar verða skoðaðar með það í huga að finna út hvort minnst er á 

grunnþætti menntunar samkvæmt áherslum nýrrar aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla (2011) og þá hvernig birtingarmynd þeirra er í kennsluáætlunum. 

Kennurum er falið samkvæmt aðalnámskrá að velja á grundvelli hæfniviðmiða 

kennsluhætti, námsefni og matsaðferðir hverju sinni. Hæfniviðmið eru birt í aðalnámskrá 

og miðast við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar og matsviðmið í lok tíunda bekkjar í 

flestum greinasviðum. Kennsluáætlanir eiga að vera lýsandi fyrir þá hæfni sem hver 

einstaklingur skal búa yfir á ákveðnum tíma. 

4.1.1 Þriðji bekkur grunnskóla 

Kennsluáætlanir grunnskólanna tíu í íslensku er áhugavert að skoða í ljósi nýrra áherslna 

í aðalnámskrá (2011). Þær eru ólíkar að formi og gerð, útliti og innihaldi. Skemmst er frá 

því að segja að í tveimur grunnskólum af tíu er minnst á grunnþætti menntunar og þeir 

tengdir námsefni og kennsluaðferðum í íslensku. Það eru skólarnir GF og GL. 

Kennsluáætlanir í íslensku fyrir þriðja bekk grunnskóla má finna í níu skólum af þeim 

tíu sem tóku þátt í rannsókninni. Minnst er á grunnþætti menntunar í einni 

kennsluáætlun þriðja bekkjar og það er grunnskóli GF. Kennsluáætlunin er skilmerkilega 

upp sett, þar sem tilgreint er meðal annars, heiti skóla, ártal, árgangur og námsgrein, 

kennslutímafjöldi, nöfn kennara og vinnulag íslenskukennslu viðkomandi tímabils þar 

sem markmið íslenskukennslunnar eru tíunduð. „Tímabil, viðfangsefni, námsefni, 

hæfniviðmið, námsmat, grunnþættir og lykilhæfni“ eru yfirheiti áætlunarinnar sjálfrar 

þar sem fram kemur í vikulegu skipulagi hvaða námsefni liggi fyrir og hvaða 

hæfniviðmiðum stefnt sé að. Fram koma meðal annars upplýsingar um vinnulag kennara 
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þar sem talað er um „sýnikennslu, leiðarvísa og stuðning“, auk þess sem tilgreint er undir 

liðnum „námsmat“ hvernig vinnulagi kennara sé háttað, þar stendur: „Kennari fylgist 

með skilningi nemenda á viðfangsefni vikunnar. Kennari skoðar verkefni jafnóðum. 

Nemendur lesa fyrir kennara einu sinni í viku.“ Í hverri viku má sjá hvaða grunnþættir 

menntunar liggja til grundvallar og að hvaða lykilhæfni er stefnt hverju sinni. Til að gefa 

skýrari birtingarmynd af framsetningu grunnþátta menntunar í kennsluáætluninni og 

tengingu þeirra við bókmenntir í þriðja bekk set ég hér fram svipað dæmi um 

kennsluáætlun í íslensku en breyti textanum í skipulaginu. 

 Tafla 2. Dæmi um uppsetningu kennsluáætlunar í þriðja bekk. 

Tímabil Námsefni Hæfniviðmið Námsmat Grunnþættir/lykilhæfni 

Hver 

lota. 

Skáldsaga 

 

Hæfniviðmið sem 

stefnt er að við 

lestur skáldsögu. 

Námsmat, og 

hvað í því felst. 

Hér eru tilgreindir viðeigandi 

grunnþættir menntunar til 

dæmis og lykilhæfni sem 

stefnt er að.  

Kennsluáætlun sem þessi rammar inn verkefni og áherslur hvers tímabils. Það auðveldar 

kennara, nemanda og forsjáraðilum yfirsýn þegar kennsluáætlanir eru þannig úr garði 

gerðar. Einnig veitir slíkt skipulag gott aðhald, eykur ábyrgð nemenda á eigin námi og 

gerir forsjáraðilum hægara um vik að fylgjast með framvindu náms og áherslum þess. Í 

fylgiskjali með kennsluáætlun skóla GF er skýr útlistun á framkvæmd íslenskukennslu þar 

sem fram kemur að áhersla sé lögð á „heildstæða móðurmálskennslu“. Fram kemur 

hvaða aðferðum sé beitt við íslenskukennslu þar sem taldir eru upp áhersluþættir 

samkvæmt aðalnámskrá (2011) og síðan greint frá vinnuaðferðum. Vinnulag sem miðað 

er við er útskýrt og tekið fram að „eðlilegur stígandi sé til staðar miðað við aldur og 

þroska.“ Í kjölfarið koma hæfniviðmið við lok fjórða bekkjar samkvæmt aðalnámskrá 

(2011). Síðan koma markmið í íslensku í þriðja bekk fyrir hvern þátt greinarinnar. 

Kennsluáætlanir í þriðju bekkjum annarra skóla í rannsókninni koma inn á 

áhersluþætti aðalnámskrár (2011) þrátt fyrir að ekki sé minnst á grunnþætti menntunar 

berum orðum. Hæfniviðmið eru til að mynda sett fram í kennsluáætlun skóla GA sem 

langur gátlisti þekkingaratriða sem nemandi á að ná á ákveðnum tímabilum skólaársins. 

Velta má því fyrir sér hvort hægt sé að lýsa hæfni með slíkum lista þekkingaratriða og 

hvort það standist viðmiðun skilgreiningar á hugtakinu hæfni samkvæmt aðalnámskrá. 

Tímabilin ná yfir mánuð í senn og koma sömu þekkingaratriðin fyrir oftar en einu sinni. 

Sem dæmi um atriði sem koma fyrir fjórum sinnum á sama gátlistanum er þar sem 

stendur: „þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett 

orð og málsgrein“ og má velta fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að tilgreina þetta fjórum 
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sinnum. Yfirskrift þátta í kennsluáætlun skóla GA eru „viðfangsefni/námsefni, 

hæfniviðmið og námsmat“. Hins vegar er dálkurinn með yfirskriftinni „námsmat“ auður 

en neðst í skjalinu eru upplýsingar um það hvernig námsmati er háttað. 

Kennsluáætlanir í þriðju bekkjum eru eins misjafnar og þær eru margar. Skóli GB 

tilgreinir skólaárið, kennara og kennslustundafjölda á viku. Síðan koma hæfniviðmið fyrir 

hvern þátt íslenskukennslunnar samkvæmt aðalnámskrá (2011) auk þekkingaratriða. 

Inntak námsefnis, bækur og gögn eru skráð og í kennsluáætlun skóla GB er höfunda 

námsefnis getið, sem ekki er algengt í kennsluáætlunum skólanna. 

Skóli GC setur kennsluáætlunina fram í lotum eftir ákveðnum dagsetningum. 

Þekkingaratriði íslenskunnar eru áherslumerkt og sett upp í langan gátlista þar sem mikið 

er um endurtekningar. Hver lota inniheldur ákveðin markmið sem flokkast undir „talað 

mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði“. Grunnskóli GD vísar í 

aðalnámskrá 2013 og segir kennsluáætlun byggða á henni. Einnig er bent á skörun 

markmiða, námsþættir, viðfangsefni og kennslugögn tilgreind auk námsmats í formi 

símats, leiðsagnarmats auk lesskimunar- og hraðaprófa. Gerð er grein fyrir 

hæfniviðmiðum og tekið fram að námið sé einstaklingsmiðað og það sé samþætt öðrum 

námsgreinum. 

Skóli GE er með kennsluáætlun í íslensku í þriðja bekk upp á 35 blaðsíður þar sem 

markmið og námsefni eru sett upp í lista og námsmatsaðferðum lýst. Þá er sett upp 

skipulag með yfirskriftinni, „tímabil, dagar, viðfangsefni/námsefni, 

kennsluaðferðir/vinnubrögð og mat“. Skipulag þetta nær yfir allt skólaárið, frá hausti 

fram að vori næsta árs. Kennsluáætlunin er í senn vinnuskipulag fyrir kennara og 

verkefna- og námsfyrirkomulag nemenda. Námsáætlun skóla GH er fyrir tvo árganga og 

tvær námsgreinar. Hvorki heiti skóla né nöfn kennara koma fram í skjalinu. 

Tengsl við aðalnámskrá grunnskóla (2011) í skóla GI koma fram í námsmatinu. 

„Námsmat í GI skóla er tvíþætt. Annars vegar er metin lykilhæfni og hins vegar hæfni á 

námssviði. Hæfni á námssviði er metin með framförum í lestri, ritun og skrift.“ Því næst 

kemur fram skilgreining á lykilhæfni og áherslum auk skýringa á „tjáningu og miðlun, 

skapandi hugsun og frumkvæði, sjálfstæði og samvinnu, mat á eigin námi, metnaði og 

ábyrgð, samskiptum og virðingu“. Kennsluaðferðir Byrjendalæsis eru útskýrðar þar. 

Einnig eru taldar upp lestraraðferðir og textavinna eins og í skóla GK. Þar er byrjað á því 

að greina frá markmiðum íslenskukennslunnar og vísa í aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Fjórir flokkar hæfniviðmiða samkvæmt aðalnámskrá (2011) eru settir fram og undir 

hverjum og einum þætti eru greind „markmið, efnisþættir, leiðir að markmiðum og 

námgögn“, minnst er á heimanám en ekki námsmat. Hins vegar er annað fylgiskjal sem 
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merkt er Byrjendalæsi og þar er gerð grein fyrir markmiðum, vinnuaðferðum, námsmati 

og námsgögnum því tengdu. 

4.1.2  Sjötti bekkur grunnskóla 

Níu af þeim tíu grunnskólum er tóku þátt í rannsókninni Íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga kenna nemendum í sjötta bekk og kennsluáætlanir samkvæmt því níu 

talsins. Það eru sömu grunnskólar og nefndir eru í kafla 3.3 og auðkenndir eru með 

bókstöfum. 

Kennsluáætlanir í sjöttu bekkjum grunnskólanna eru eins misjafnar og þær eru 

margar og ólíkar að formi og gerð. Eitt er þó sameiginlegt með þeim og það er, að ekki er 

minnst á grunnþætti menntunar í neinni kennsluáætlun í íslensku í sjötta árgangnum. 

Hins vegar má finna tengingu við mismunandi áhersluþætti aðalnámskrár (2011). Skóli 

GA tilgreinir áhersluþætti í íslenskukennslu í „málfræði, stafsetningu, ritun, hlustun, 

lesskilning, samskipti, frásögn, menningarlæsi og námshæfni”. Yfirskrift þátta í 

kennsluáætlun skóla GA eru „viðfangsefni/námsefni, hæfniviðmið og námsmat”. 

Tímaramminn nær yfir skólaárið, frá skólabyrjun í ágúst að skólalokum í júní. 

Hæfniviðmið eru sett fram í tengslum við viðfangsefni. Námsmat er flokkað í fjóra flokka: 

„símat, kannanir, verkefni, lokapróf”, án frekari útskýringa. Hins vegar má finna neðst í 

skjalinu námsmatsþættina gefna upp í prósentum. Allt skólaárið er einnig undir í skóli GB. 

Hæfniviðmið eru sett fram í fjórum flokkum samkvæmt aðalnámskrá (2011) auk 

þekkingaratriða. Inntak námsefnis, bækur og gögn eru skráð og í kennsluáætlun skóla GB 

er höfunda námsefnis getið, sem ekki er algengt í kennsluáætlunum skólanna eins og 

áður hefur komið fram. Áhersluþættir námsmats eru „vinnubækur, kannanir og próf, 

virkni og heimavinna“, án frekari útlistunar á stefnu í námskrá. Skóli GC setur 

kennsluáætlunina fram í lotum eftir dagsetningum. Markmið íslenskukennslunnar og 

þekkingaratriði, sem eru feitletruð, eru sett upp í formi gátlista. Ákveðin endurtekning á 

sér stað en þó má sjá að þekkingaratriðin byggjast upp hvert af öðru, einnig á það við um 

markmiðin sem sett eru fram. Sem dæmi má nefna að í upphafi skólaárs og fram í febrúar 

eru nemendur „þjálfaðir í framsögn“ og svo í lok febrúar er komið að því að þeir „geti 

talað fyrir framan hóp“. Í hverri lotu eru meðal annarra atriða taldar upp lestraraðferðir 

án frekari útskýringa sem  þörf er á ef kennsluáætlunin er ekki einungis hugsuð sem 

vinnuskipulag kennara. Námsmat er skráð með yfirheitinu „símat“ sem síðan flokkast í: 

„m.a. leiðsagnarmat, kannanir, próf, sjálfsmat“. Í grunnskóla GD er vísað í aðalnámskrá 

2013 og það tekið sérstaklega fram að kennsluáætlunin sé byggð á henni. Þá eru 

hæfniviðmið tilgreind auk þess sem áhersla er lögð á samþættingu íslensku við aðra 

námsgrein sem ekki verður nefnd hér. Bent er á skörun markmiða, námsþættir, 
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viðfangsefni og kennslugögn tilgreind auk námsmats í formi lesskilningsprófa, 

leiðsagnarmats og prófa. 

Kennsluáætlun skóla GE er upp á þrettán blaðsíður fyrir allt skólaárið, þar sem fram 

koma meðal annars ábendingar um lestur heima og í skóla. Markmið er sett fram í 

tveimur línum og síðan vísað í frekari markmiðssetningu aðalnámskrár grunnskóla, án 

ártals. Námsefni og námsmatsaðferðir eru settar fram á skilmerkilegan máta þar sem 

viðmið mats eru sögð samkvæmt hæfniviðmiðum fyrir lykilhæfni aðalnámskrár. Skipulag 

með yfirskriftinni „tímabil, dagar, viðfangsefni/námsefni, kennsluaðferðir/vinnubrögð og 

mat“ er sett upp frá hausti fram að vori næsta árs. Kennsluáætlunin er í senn 

vinnuskipulag fyrir kennara og verkefna- og námsfyrirkomulag nemenda svipað og í 

þriðja bekk sama skóla. 

Tengsl við aðalnámskrá grunnskóla (2011) er ekki að finna í kennsluáætlun skóla GF. 

Skipulag námsins er sett upp í fjóra dálka: „Tímabil, námsefni, viðangsefni og námsmat“. 

Hvert tímabil spannar mánuð, undir dálknum „námsefni“ eru upplýsingar um námsgögn, 

verkefni, vefslóðir, lestur, spil svo dæmi séu tekin. Í hverjum mánuði undir dálknum 

„viðfangsefni“ stendur það sama: „Fjölbreytt viðfangsefni úr námsefni.“ Engar frekari 

skýringar fylgja þar með. Í fylgiskjali með kennsluáætlun skóla GF er sama form á 

framkvæmd íslenskukennslu eins og í þriðja bekk sama skóla. Fram kemur að áhersla sé 

lögð á „heildstæða móðurmálskennslu“ og hvaða kennsluaðferðum sé beitt og taldir  upp 

áhersluþættir samkvæmt aðalnámskrá (2011). Með kennsluáætlun skóla GF kom 

fylgiskjal úr skólanámskrá. Þar eru markmið íslenskukennslu sjötta námsárs tíunduð og í 

kjölfarið hæfniviðmið við lok sjöunda bekkjar sem eiga ekki við hér. „Kennslutilhögun, 

námsgögnum, heimanámi og námsmati“ eru gerð góð skil. Velta má fyrir sér hvers vegna 

svo mikill munur sé milli kennsluáætlunar og svo upplýsinga í fylgiskjali. Í fylgiskjalinu 

koma allar upplýsingar fram fyrir utan tímasetningu og uppröðun kennsluefnis og 

verkefna. 

Námsáætlun skóla GH er sett upp fyrir þrjá árganga. Í áfangalýsingu koma fram 

áherslur íslenskukennslu og sagt að unnið verði með ákveðin markmið og fjögur þeirra 

tilgreind. Hvorki heiti skóla né nöfn kennara koma fram í skjalinu. Heiti skóla og ártal 

koma hins vegar fram í kennsluáætlun skóla GI. Markmið vetrarins eru sett upp í 

gátlistaformi þar sem þekkingaratriði hvers flokks eru sett undir „lestur, málfræði og 

stafsetningu, bókmenntir og ljóð og ritun“. Tímasett skipulag áætlunar er sett fram með 

yfirskriftinni: „viðfangsefni, námsefni, námsmat og verkefnaskil“ fyrir hverja viku í senn. 

Í skóla GK er bent á aðalnámskrá grunnskóla (2011) og greinasvið (2013) og tekið fram 

að markmið íslensku séu þar að finna. Í framhaldinu eru tilgreind markmið sem lögð er 
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áhersla á það skólaárið. Einnig er farið nokkrum orðum um „leiðir að markmiðum“ þar 

sem meðal annars er talað um hvernig unnið sé að þeim „efnisþáttum“ sem upp eru 

gefnir. Annars vegar er ekki farið nánar í tímasetningu verkefna og hvergi minnst á heiti 

skóla, fyrir hvaða árgang kennsluáætlunin sé eða skólaár gefið upp. Hins vegar fylgdi 

annað skjal með þar sem lestrarmarkmið voru útlistuð nákvæmlega út frá nemandanum 

sjálfum. Til að mynda hvað nemandi ætlaði að læra og hvaða vinnuaðferðum hann ætlaði 

að beita við lesturinn, svo og námsmat og námsefni tilgreint. 

4.1.3 Níundi bekkur grunnskóla 

Átta af þeim tíu grunnskólum er tóku þátt í rannsókninni Íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga kenna nemendum í níunda bekk og kennsluáætlanir samkvæmt því átta 

talsins. Það eru sömu grunnskólar og nefndir eru hér að framan og auðkenndir eru með 

bókstöfum. 

Kennsluáætlanir í níundu bekkjum grunnskólanna eru eins misjafnar og þær eru 

margar og ólíkar að formi og gerð eins og í yngri árgöngunum. Þegar kennsluáætlanir í 

níunda bekk eru skoðaðar kemur í ljós að í einni þeirra er minnst á grunnþætti menntunar 

og það er skóli GL. Bent er á mikilvægi traustrar kunnáttu í íslensku sem 

„meginundirstöðu staðgóðrar menntunar.“ Einnig er bent á lestur sem „öflugt tæki 

nemenda til að afla sér þekkingar“. Grunnþættir menntunar eru taldir upp og sagt að 

tekið sé mið af þeim „í allri kennslu, vinnu og vali á námsefni og kennsluaðferðum.“ 

Jafnframt er farið yfir vinnulag, sagt frá því að fjölbreyttum kennsluaðferðum sé beitt þar 

sem unnið sé með „lestur, ritun , tjáningu, málfræði og stafsetningu.“ Tilgreint er að 

unnið sé í hópum, pörum eða einstaklingslega svo og að vinnubrögð og ábyrgð í námi sé 

á herðum nemenda. Tímaáætlun er annarskipt, í haust- og vorönn. Námsskipulagi er 

gróflega útlistað og í kjölfarið greint frá námsmati sem skipt er í þekkingaratriði og 

vinnueinkunn. Höfunda námsefnis er getið þar sem það á við en það er ekki algengt í 

kennsluáætlunum grunnskólanna. Kennsluáætlunin er skilmerkilega upp sett þar sem 

„viðfangsefni, námsefni, hæfniviðmið, afurð/námsmat haust og vorönn“ er tilgreint og 

útlistað á skýran hátt. 

Til að gefa skýrari birtingarmynd af framsetningu kennsluáætlunarinnar í níunda 

bekk set ég hér fram svipað dæmi um kennsluáætlun í íslensku en breyti textanum í 

skipulaginu. Eins og áður sagði komu upplýsingar um grunnþætti menntunar fyrir efst í 

inngangi kennsluáætlunarinnar en þeirra er ekki getið við áhersluþætti 

íslenskukennslunnar í skipulaginu. 
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Tafla 3. Dæmi um uppsetningu kennsluáætlunar í níunda bekk.  

Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Afurð/námsmat/ 

Lestur/bókmenntir 

Bókmenntahugtök, 

túlkun, greining og 

fleira er tengist 

bókmenntum.  

Skáldsaga, 

námsefni og 

verkefni. 

 

Hæfniviðmið sem stefnt er að 

við þá vinnu er á sér stað í 

hverjum áhersluþætti 

íslensku.  

Hér kemur fram hvers 

konar verkefni eigi að 

vinna, hvernig námsmati sé 

háttað.  

Hér, eins og í töflu 2 í kafla 4.1.1, rammar kennsluáætlun inn viðfangsefni og verkefni 

sem nemendum er uppálagt að sinna undir hverjum þætti íslenskunnar. Hæfniviðmið 

segja til um hvaða hæfni nemandi eigi að ná við þá vinnu og að lokum er gerð grein fyrir 

afurð að lokinni vinnu og námsmati. Slíkt skipulag auðveldar kennara, nemanda og 

forsjáraðilum yfirsýn og aðhald, eykur jafnframt ábyrgð nemenda á eigin námi og gerir 

forsjáraðilum hægara um vik að fylgjast með framvindu náms og áherslum þess. 

Eins og fram kemur er einungis minnst á grunnþætti menntunar í einum níunda bekk 

grunnskóla. Í skóla GA, þar sem kennsluáætlun er ein blaðsíða, er hvergi hægt að sjá 

tengingu við aðalnámskrá (2011). Fram koma áhersluþættir íslenskukennslu á þann hátt 

að þeir eru taldir upp og greint frá námsefni og því að prófað verði úr því við lok yfirferðar. 

Enginn tímarammi er settur fram, en sagt að unnið verði í nokkurra vikna lotum með valið 

námsefni. 

Skóli GB er með þriggja anna skiptingu; haust-, mið- og vorönn. Fram kemur hvaða 

námsefni eigi að taka fyrir á hverju tímabili fyrir sig. Sem dæmi um það má nefna að undir 

þættinum „stafsetning“ kemur fram hvaða stafsetningarreglur séu teknar fyrir og á hvaða 

tímabili. Það sama á við um aðra þætti íslenskukennslunnar. Námsmat er gefið upp í 

prósentum og tilgreint hvernig skiptingin er milli verkhluta. Ekki er hægt að finna beina 

tengingu við aðalnámskrá (2011). 

Byrjað er að tilgreina hæfniviðmið í íslensku samkvæmt aðalnámskrá (2011) í skóla 

GD og þau sett fram í fjórum flokkum: „töluðu máli, hlustun og áhorfi, lestri og 

bókmenntum, ritun og málfræði.“ Vísað er í aðalnámskrá 2013 þar sem segir meðal 

annars að: „Kennslu í málfræði eigi að virkja í athugun á texta og töluðu máli.“ Einnig er 

bent á skörun markmiða í námsþáttum íslensku. Kennsluáætlunni er skipt upp í tvo hluta, 

„fagheiti“ sem greinast svo í „tímabil, hæfniviðmið og námsþætti“ og „kennari“ þar sem 

„námsefni/kennslugögn, leiðir, matsviðmið/námsmat/námsafrakstur“ eru tilgreind. 

Námsmat á haustönn kemur ekki fram en fram kemur á vorönn hvernig skipting 

námsmats er í prósentum. 
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Kennsluáætlun skóla GE er upp á tíu blaðsíður og nær yfir haustönnina. Tekið er fram 

að markmið séu samkvæmt aðalnámskrá 2013 og námsefni talið upp auk námsmats. 

Greint er frá á hverju námsmatið byggist, í hvaða formi það er og það gefið upp í 

prósentum. Skipulag með yfirskriftinni „tímabil, dagar, markmið, viðfangsefni/námsefni, 

kennsluaðferðir/vinnubrögð, mat“ og þess getið að „lykilhæfni“ komi fram undir 

yfirskriftinni „markmið“ þar sem lykilhæfni er aðgreind frá markmiðum með öðrum lit. 

Skóli GF setur ekki fram tímasetta kennsluáætlun í íslensku í níunda bekk. Fram kemur 

meðal annars að lögð sé áhersla á „heildstæða móðurmálskennslu“ þar sem „lestri, 

framsögn, töluðu máli og ritun sé gert hátt undir höfði”. Fram kemur að hæfniviðmið 

leggi grunninn að þeim markmiðum sem stefnt sé að og því næst eru talin upp 

hæfniviðmið við lok tíunda bekkjar samkvæmt aðalnámskrá (2011). Markmið skóla GF í 

íslenskukennslu fyrir níunda námsár eru tíunduð í framhaldinu. Þar á eftir er gerð grein 

fyrir „kennslutilhögun, námsgögnum, heimanámi og námsmati í prósentum“. Í 

fylgiskjalinu koma fram upplýsingar um íslenskukennslu fyrir utan tímasetningu og 

niðurröðun námsefnis og verkefna. 

Skóli GH tilgreinir ekki nafn skóla. Í áfangalýsingu er gerð grein fyrir megináherslum í 

íslenskukennslu og tilgreindar námsbækur en höfunda er ekki getið. Skólaárinu er skipt 

upp í lotur, misjafnlega langar. Skipulagi er skipt upp í eftirfarandi þætti: „Tímabil, 

námsmarkmið, viðfangsefni-leiðir að markmiðum, námsmat, námsaðlögun“ þar sem til 

að mynda kemur fram undir „námsaðlögun“ að nemendum með dyslexíu geti hlustað á 

hljóðbækur. Námsmat er sett fram á þann þátt að til dæmis kemur fram að i einni lotunni 

verði „sjálfsmat“ og á öðrum stað er talað um „margvísleg ritunarverkefni“ án frekari 

útlistunar. 

Heiti og ártal koma fram í kennsluáætlun skóla GI auk markmiða og námslýsingar. 

Farið er nokkrum orðum yfir áhersluþætti íslenskukennslunnar og tekið fram að 

nemendur vinni í ákveðnum þáttum og „byggi á þeim grunni sem unnið var með í fyrra.“ 

Einn þáttur í kennslunni er að: „Nemendur muni þjálfast í að nota handbækur, s.s. 

Málfinn, Skriffinn, Hugfinn og önnur uppflettirit og bækur.“ Einnig er tekið fram að þau 

hæfniviðmið sem skráð séu í kennsluáætlunina bætist við þau sem unnið var að árið áður. 

Eftir ítarlega útlistun á hæfniviðmiðum setur skóli GI fram vinnuplagg með yfirskriftinni: 

„Vikan, viðfangsefni, námsefni, námsmat og verkefnaskil.“. Hvert tímabil miðast við viku 

og ljóst er hver viðfangsefnin eru, hvaða námsefni eigi við hverju sinni, auk skilaverkefna 

ef einhver eru. Það vakti sérstaka athygli að vikulega er tekið fyrir ákveðið orð, „orð 

vikunnar“ og sjá má að það eru hugtök sem ekki eru notuð í daglegu tali unglinga á okkar 
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tímum. Námsmati er gerð skil neðst í skjalinu þar sem tilgreint er hvaða námsefni tilheyri 

hverjum þætti en ekki kemur fram hvernig námsmatinu sé háttað. 

4.1.4 Fyrsta ár í framhaldsskóla 

Kennsluáætlanir fyrsta árs í íslensku í fimm framhaldsskólum verða hér skoðaðar með 

það í huga að finna út hvort minnst sé á grunnþætti menntunar samkvæmt áherslum 

nýrrar aðalnámskrár (2011) og þá hvernig birtingarmynd þeirra er í kennsluáætlunum. 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) á að koma fram í áfangalýsingu auk 

grunnþátta, „hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur þurfa að ná“ (bls. 52). 

Kennsluáætlanir eiga að vera lýsandi fyrir þá hæfni sem hver einstaklingur skal búa yfir á 

ákveðnum tíma. Gerð er sú krafa að kennsluáætlun liggi fyrir í öllum áföngum við upphaf 

kennslu og þar skuli meðal annars koma fram:  

 viðmið um þekkingu, leikni og hæfni, 

 almenn lýsing á viðfangsefnum áfangans, 

 námsefni og verkefni, 

 fyrirkomulag námsmats (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 52). 

Skemmst er frá því að segja að hvergi er minnst á grunnþætti menntunar í 

kennsluáætlunum fyrsta árs þessara fimm framhaldsskóla. Hins vegar má finna tengingu 

við aðalnámskrá (2011) á annan hátt. Skóli FA setur fram markmið sem eiga að „auka 

áhuga, þekkingu og skilning” á ákveðnum viðfangsefnum, „öðlast leikni” í áhersluþáttum 

íslenskukennslunnar og að nemandi geti „hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni (hæfni) 

sem hann hefur aflað sér” við lausn verkefna. Tilgreind eru meginþemu áfanga með 

útskýringum. Námsmati er nákvæmlega deilt niður á verkefni og gefið upp í prósentum. 

Á kennsluáætlun eru meðal annars settar reglur um verkefnaskil og endurtökupróf. Þess 

má geta að í kennsluáætlunum grunnskólanna var ekki minnst á endurtökupróf. 

Í skóla FB koma fram upplýsingar um skóla, kennara, námsefni og tímasett 

kennsluáætlun. Höfundar námsbóka eru skráðir, svo og hvaða blaðsíður eigi að taka fyrir. 

Tengsl við aðalnámskrá (2011) eru ekki sýnileg í kennsluáætlunum skóla FB en 

kennslufyrirkomulag tilgreint nákvæmlega og námsmati deilt niður á verkefni í 

prósentum. Framhaldsskóli FC setur kennsluáætlun sína upp á skilmerkilegan hátt. Fram 

koma atriði er lúta að ytri umgjörðinni, svo sem heiti skóla, nöfnum kennara, námsgrein, 

kennslusviði og fagstjóra. Um markmið og áfangalýsingu er vísað til aðalnámskrár 

framhaldsskóla (2011) og áfangalýsingar í skólanámskrá. Kennsluskipulag hverrar viku er 

sett fram og greint er frá því hvort um bókmenntir, ritun eða aðra þætti íslenskunnar sé 

að ræða. Flokkunin nær til: „Námsefnis - viðfangsefnis, tímafjölda, heimavinnu / 
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verkefna”. Tímafjöldinn segir til um hve marga íslenskutíma viðkomandi hópur sækir þá 

vikuna. Í „heimavinnu / verkefna” dálknum eru einnig próf og önnur skilaverkefni skráð. 

Á síðustu blaðsíðu kennsluáætlunar skóla FC er yfirlit yfir annars konar námsefni og 

námsgögn: „bækur - tímarit, vefi - forrit, myndbönd - geisladiska”. Sundurliðun á 

námsmati og vægi hvers þáttar er tilgreint í prósentum og fram kemur að ná verði 

lágmarkseinkunn til að standast áfangann. 

Skóli FD er með kennsluáætlun upp á tvær blaðsíður þar sem „efni áfangans” með 

eftirfarandi áhersluþáttum íslenskukennslunnar „bókmenntum og læsi, málfræði, 

munnlegri tjáningu og ritun” eru tíunduð. Fram kemur hvaða þekkingu og skilningi 

nemandi eigi að hafa aflað sér eftir að hafa setið áfangann svo og hvaða leikni hann hafi 

öðlast. Kennslubækur og gögn eru talin upp auk kennslufyrirkomulags í samfelldu máli. 

Sagt er frá því að við lok hverrar viku verði vikuáætlun næstu viku birt og þar með lýsing 

á verkefnum og því er til fellur hverju sinni. Námsmat er sett upp í prósentum og sagt að 

mismunandi sé „með hvaða hætti verkefni séu metin.” Nemandi þarf að ná ákveðinni 

lágmarkseinkunn til að standast áfangann. Tekið er skýrt fram að hvorki tölvur né símar 

séu leyfilegir nema við ákveðin tækifæri. 

Í skóla FE er gerð grein fyrir markmiðum íslenskunnar og námsgögnum, síðan kemur 

vikulegt yfirlit með dagsetningum, námsefni og í síðasta dálknum eru upplýsingar um 

próf, viðburði, frídaga og uppbrot. Námsmat er gefið upp í prósentum og þess getið 

annars vegar að nemandi verði að ná lágmarkseinkunn til að fá áfangann metinn og hins 

vegar að nái hann vetrareinkunn sleppi hann við að taka lokapróf. Tekið er fram að 

notkun farsíma og tölva sé óheimil í kennslustundum nema í undantekningartilvikum og 

þá í samráði við námsráðgjafa. Skýr tengsl við aðalnámskrá (2011) má sjá þar sem 

„þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum” eru gerð ítarleg skil. 

4.1.5 Þriðja ár í framhaldsskóla 

Kennsluáætlanir í íslensku í fimm framhaldsskólum þriðja árs verða skoðaðar hér á sama 

hátt og gert er í kafla 4.1.4. Annars vegar koma grunnþættir menntunar hvergi fyrir í þeim 

kennsluáætlunum en hins vegar má greina tengingu við aðalnámskrá (2011) þar sem eru 

viðmið um þekkingu, leikni og hæfni auk lýsingar á viðfangsefnum áfanganna. Námsefni 

og verkefni eru tilgreind auk fyrirkomulags námsmats. Kennsluáætlanir 

framhaldsskólanna fimm, á fyrsta og þriðja ári eru með svipuðu sniði innan hvers skóla 

en þó ekki að öllu leyti eins. 

Skóli FA setur fram stutta lýsingu á áfanganum og markmið sem fela í sér að nemandi 

skuli afla sér „þekkingar og skilnings“ á ákveðnum viðfangsefnum, skuli hafa öðlast 
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„leikni“ í að beita þeirri þekkingu og skilningi við lausn viðfangsefna og einnig að nýta þá 

þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér. Námsáætlun er sett fram fyrir önnina þar 

sem „vikur - dagar, viðfangsefni og verkefni“ eru tilgreind og gerð er grein fyrir námsmati 

við hvern þátt í prósentum. Enga tengingu er að sjá í kennsluáætlun skóla FB við 

aðalnámskrá (2011). Fram koma ytri upplýsingar svo sem heiti skóla, nöfn kennara og 

kennslutímafjöldi á viku, skýr tímasett kennsluáætlun og listi verka sem kennari gerir 

grein fyrir auk fyrirmæla til nemenda vegna verkefnaskila. Sett eru próf á valdar 

dagsetningar með upplýsingum um blaðsíður sem prófa eigi úr, auk þess sem nemendur 

megi eiga von á fyrirvaralausum prófum. Námsmati eru ekki gerð ítarleg skil. 

Uppsetning kennsluáætlunar skóla FC er skilmerkileg, nafn skóla, kennara, 

námsgreinar og fagstjóra auk útgáfuárs eru meðal upplýsinga. Um markmið og 

áfangalýsingu er vísað til aðalnámskrár framhaldsskóla (2011) og áfangalýsingar í 

skólanámskrá. Áhersluþættir íslensku eru flokkaðir undir: „Námsefni - viðfangsefni, 

tímafjölda, heimavinnu / verkefni“ þar sem greint er frá viðfangsefnum hverrar viku í 

senn. Einnig má sjá yfirlit annars konar tegunda námsgagna auk námsmats. 

Þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum eru gerð skil í skóla FD með frekari útlistunum 

á því hvaða þekkingu og skilningi nemandi eigi að ná og hvaða leikni hann hafi öðlast. 

Áhersluþættir íslenskukennslunnar eru tilgreindir og markmiðum með hverju þætti fyrir 

sig gerð skil. Námsmat í prósentum er gefið upp og bent á að skila eigi öllum verkefnum 

annarinnar. Varðandi frekara skipulag þá hefst hver vika á umræðum um það sem 

framundan er, svo er vinnuvikan gerð upp á föstudögum og vikuáætlun næstu viku 

afhent. Ástæða þykir til þess að hafa það skriflegt í kennsluáætluninni að símar og tölvur 

séu ekki leyfilegar í kennslustundum nema í ákveðnum tilfellum, jafnframt er þess getið 

að þeir sem láni öðrum eða fái verkefni hjá öðrum nemendum fái einkunnina núll. 

Í skóla FE er þess einnig getið að símar og tölvur séu ekki leyfilegar nema í 

undantekningartilvikum og nemendur minntir á að mæta með skriffæri í kennslustundir. 

Námsgögn, markmið, tímasett kennslufyrirkomulag og námsmat sem gefið er upp í 

prósentum er skilmerkilega upp sett. 

Tengsl við aðalnámskrá (2011) eru til staðar þar sem „þekkingar-, leikni- og 

hæfniviðmiðum“ eru gerð skil. Kröfur varðandi ritgerðarskil eru skýrar, sé henni ekki 

skilað stenst nemandinn ekki áfangann. Jafnframt er tekið fram að nemandi verði að ná 

lágmarkseinkunn til að ná áfanganum og á hinn bóginn nái hann vetrareinkunn sleppi 

hann við að taka lokapróf. 
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4.1.6 Samantekt 

Þegar niðurstöður textagreiningar á kennsluáætlunum í íslensku í þremur árgöngum tíu 

grunnskóla og tveimur árgöngum fimm framhaldsskóla liggja fyrir, kemur í ljós að tengsl 

við aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla (2011) eru mismikil. Í tveimur grunnskólum er 

minnst á grunnþætti menntunar en ekki er minnst á þá í framhaldsskólunum. 

Birtingarmynd grunnþátta menntunar í kennsluáætlunum grunnskólanna tveggja er 

ólík. Annar grunnskólinn lætur það nægja að telja upp grunnþætti menntunar og tilgreina 

að tekið sé mið af þeim við val á námsefni, kennsluaðferðum og við kennsluna. Ekki er 

farið nánar út í það hvaða grunnþættir eigi við hverju sinni í ákveðnum námsþáttum. Hinn 

grunnskólinn greinir frá því hvaða grunnþættir menntunar liggi til grundvallar hverju 

sinni, hvaða hæfniviðmið eigi við og stefnt sé að ákveðinni lykilhæfni á sama tíma. Með 

slíku skipulagi er búið að ramma inn viðfangsefni og áherslur íslenskukennslu í 

viðkomandi árgangi. 

Það er athyglisvert að minnst er á grunnþættina í þriðja bekk en ekki í þeim níunda 

innan sama grunnskóla. Því má velta upp þeirri spurningu, hvort stefna grunnskólans sé 

alveg skýr ef hver einstakur kennari útbýr kennsluáætlun á sinn hátt, burtséð frá skýrum 

tilmælum aðalnámskrár. Ef til vill ætti hver skóli að útbúa nokkurs konar „skapalón“ sem 

ætlað væri öllum námsgreinum til þess að áherslur aðalnámskrár komi þar fram. 

Þó niðurstaðan sé þessi er alveg ljóst að tengsl við aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla (2011) er að finna í langflestum kennsluáætlunum í íslensku í 

þátttökuskólunum fimmtán eins og fram kemur í köflunum hér á undan. Sem dæmi um 

það má nefna þegar kemur að vali á námsefni, kennsluháttum og matsaðferðum, þá er 

það í flestum tilfellum gert á grundvelli hæfniviðmiða, lykilhæfni, þekkingar og leikni. 

Námsmat í bókstöfum kom hvergi fram því eins og staðan er núna þá eru einkunnir 

gefnar í bókstöfum við lok grunnskólans en ekki í þeim árgöngum er hér eru til skoðunar. 

Tungumál aðalnámskrár (2011), sem felur í sér aðra hugtakanotkun en í fyrri námskrá, 

má sjá í kennsluáætlunum þátttökuskólanna að einhverju leyti. Velta má fyrir sér hvers 

vegna innleiðing nýrrar aðalnámskrár hefur tekið svo langan tíma, þar sem aðalnámskrá 

skólastiganna þriggja, leik-, grunn- og framhaldsskóla kom út 2011, en það er trúlega efni 

í aðra ritgerð. 

Mikil vinna liggur að baki góðri kennsluáætlun í íslensku. Markmið með gerð 

kennsluáætlunar er margþætt. Til að mynda geta þær auðveldað kennara, nemanda og 

forsjáraðilum yfirsýn, veitt gott aðhald og aukið ábyrgð nemenda á eigin námi. Þær 

ramma inn stefnu og markmið samkvæmt aðalnámskrá og áherslum skólastarfsins, veita 
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upplýsingar um ytri umgjörð, jafnframt því að endurspegla hefðir, siði og gildi kennslu og 

skóla. 

4.2 Viðtöl í grunnskóla 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum úr viðtölum við stjórnendur, kennara og 

nemendur í grunnskólunum tíu er tóku þátt í rannsókninni Íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga. Viðtölin eru skoðuð með það í huga að finna út hvort og þá hvernig 

áherslur aðalnámskrár 2011 birtast í viðtölunum, hvort grunnþætti menntunar beri á 

góma, svo og hvernig umræðan um þá birtist í íslenskukennslu með áherslu á 

bókmenntir. 

4.2.1 Stjórnendur grunnskóla 

Hér koma niðurstöður úr viðtölum við stjórnendur grunnskólanna sem tóku þátt í 

rannsókninni. Ýmislegt fróðlegt kemur þar fram og til að mynda er talað um að efla lestur 

meðal annars með yndislestri og lestrarátaki. Sjónarmið stjórnanda eins grunnskólans 

varðandi lestrarátak er á þá leið: „það eru engin beint svona átök heldur viljum við að 

þetta sé bara hluti af skólastarfinu og að það þurfi í rauninni ekki átök til.“ Í þessum 

orðum liggur heilmikill sannleikur. Lestur þarf að vera sjálfsagður og eðlilegur þáttur í 

skólastarfinu en ekki einungis bundinn ákveðnum tímabilum undir formerkjum átaks. Í 

framhaldi af lestrarumræðunni kemur stjórnandi inn á menningararfinn: 

Þetta skiptir svo gríðarlegu máli fyrir okkur og það að þekkja og líka þetta bara 

að geta lesið aðeins úr handritunum og þetta dótarí og þennan gamla texta, 

[…] þó við getum kannski ekki lesið upprunalega textann nákvæmlega, þá 

gefur þetta okkur svolítið svona, svona kraft held ég og við erum svolítið 

brjáluð að mörgu leyti.1 

Þegar spurt er um íslenska málstefnu í stefnumótun skólanna svara stjórnendur oft á 

tíðum annars vegar á þá leið að um eiginlega stefnu um íslenskt mál sé ekki að finna en 

hins vegar sé mótun á lestrarstefnu í fullum gangi. Eða eins og fram kemur í einum 

skólanum, vegna lestrarskimana sem gerðar eru til að taka stöðuna á lestrarkunnáttu 

nemenda, „við höfum komið vel út og við höfum komið illa út og við reynum að að 

bregðast við því, auðvitað verður það að segjast að auðvitað kannski bregðumst harðar 

við, […] þegar okkur gengur illa“. Ekki kemur fram hjá stjórnanda hvort og hvaða leiðir 

                                                           
1 Efni það sem sótt er í gagnagrunn rannsóknarinnar Íslenska sem námsgrein og kennslutunga er enn 
lokað öðrum en rannsóknarhópnum. Það verður gert aðgengilegt öðrum innan tíðar. 
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séu farnar til þess að bæta lestrarhæfni en jafnframt kemur fram hversu blandaður 

nemendahópurinn er og erfiðleikar sem því fylgi. 

Varðandi það hvernig stjórnandi vilji sjá stöðu nemenda í íslensku við útskrift segir 

hann: „Ja ég vil náttúrulega að þeir standi sig vel í íslensku.“ Ekki kemur fram frekari 

skilgreining á því hvað það þýði að standa sig vel í íslensku við lok grunnskóla en fram 

kemur að skólinn leggi áherslu á lestur og að íslenskukennslan sé byggð upp til að fá meiri 

samfellu í greinina og „við ætlum að reyna að vinna að því að bæta […] okkar vinnubrögð 

í skólanum”. Hvergi kom fram í máli stjórnanda eins skólans hvernig bæta ætti 

vinnubrögð í íslenskukennslu en lesa mátti út frá orðum hans að aðgerða væri þörf og að 

skýrari línur þurfi til að auka færni nemenda í íslensku. 

Annar stjórnandi svarar því til þegar spurt er hvort íslensk málstefna sé höfð til 

hliðsjónar við stefnumörkun íslensku: „Nei ég kannast, ég verð nú að segja það að ég veit, 

ég átta mig ekki á hvað íslensk málstefna er.“ Fram kemur í máli stjórnanda varðandi 

íslensku þar sem hann segir: „okkar íslenska er fyrst og fremst unnin út frá námsskránni, 

þessari nýju.“ Stjórnandi segir skólann hafa farið í vinnu við grunnþættina og að ákveðnir 

grunnþættir séu sterkari en aðrir, „það hefur verið ákveðin vinna […] í kringum læsið“. 

Varðandi grunnþætti í íslenskukennslu segir hann „í sambandi við íslenskuna, […] mér 

finnst það til dæmis ekki nógu sterkt í námsskránni í íslensku, íslenska þættinum, […] við 

þurfum að efla finnst mér krakkana meira í gegnum tungumálið“. Ekki kom fram hvort 

skólinn ýtti sérstaklega undir íslenskukennslu í skólanum. 

Það sama gildir hjá öðrum stjórnanda sem svarar því til að íslenska málstefnu sé ekki 

að finna, og í beinu framhaldi talar hann um aðalnámskrá og segir: 

Guðsgjöf sem að nýja aðalnámsskráin er hún er er að ég hugsa að hún eigi 

eftir að breyta ýmsu sko varðandi vinnuna hjá okkur og við erum hérna […] 

ætlum okkur að setja upp stefnu bæði í íslensku og […] það er ekkert vegna 

þess að aðalnámsskráin krefjist þess, heldur bara fer af stað vinna í að skoða 

hvað erum við að gera og og hvar við erum stödd. 

Fram kemur að innleiðingar nýrra áherslna sé þörf og skólinn hafi fengið styrk til þess að 

vinna að frekari breytingum við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár en ekki er farið nánar út 

í þá sálma. 

Aðalnámskrá barst í tal á þann hátt í einu viðtalinu að kennarar skólans hafi tekið sig 

til og endurskoðað „öll íslensku markmið aðalnámsskrár sem þá var, [en segir svo] það er 

náttúrulega komin ný aðalnámskrá síðan þá“. Af þessu má sjá að ekki er átt við 
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aðalnámskrá 2011 og hægt að leiða líkum að því að ekki hafi farið fram mikil vinna við 

nýjustu námskránna. 

Þegar talið berst að bókmenntum og túlkun svarar stjórnandi því til að, „já já og þó 

það sé náttúrulega og ég veit til dæmis eins og með bókmenntirnar hér að kennararnir 

gera eitt sem mér finnst sniðugt og það er að þau, þau eru svolítið mikið að kynna fyrir 

þeim bækur“. Stjórnandi telur að ýmsu þurfi að breyta varðandi stöðu skólans í íslensku 

og segist vilja sjá nemendur fara úr skólanum „sjálfstæðir í vinnubrögðum, kunni að leita 

sér upplýsinga, séu ófeimin við að koma fram og og tjá sig“ en til þess þurfi að vinna betur 

í íslensku og „ég held við séum svolítið að vinna að þessu bara svolítið“. 

Grunnþátturinn sköpun kemur fram í máli eins stjórnanda sem sagði að það væri 

metnaður fyrir hönd íslenskunnar í skólanum til að „halda uppi svona fjölbreyttri og 

skemmtilegri íslenskukennslu […] og við viljum nýta okkur meira tæknina, við viljum vinna 

meira með krökkunum og færa meiri sköpun inn í […] kennsluna, til dæmis að nýta öll 

þessi tæki og tól sem þau hafa til staðar, til þess að gera kvikmyndir, handrit, hvaða, hvað 

eina sem þau eru að gera“. 

Hér kemur stjórnandi inn á einn grunnþátt menntunar, sköpun sem mikilvægan þátt 

í íslenskukennslu. Í framhaldinu segir hann: „Ef maður hefur áhuga á því að viðhalda góðri 

íslenskukennslu og hafa hana fjölbreytta og skemmtilega, þá held ég að stjórnendur séu 

lykilatriði.“ Og um stjórnendur segir hann, „bara ef þeir hafa ekki áhuga og þeir ýta ekki 

hugmyndunum, hjálpa ekki við hugmyndirnar og styðja við þær eða koma með 

hugmyndir þá getum við þetta ekki neitt, ég held að það sé með allt.“ 

Hægt er að taka heilshugar undir þessi orð því eins og áður hefur verið sagt, er gott 

að hafa í huga að eftir höfðinu dansa limirnir. Sami stjórnandi lagði áherslu á að skólinn 

vilji útskrifa „nemendur sem eru vel menntaðir með sterka og góða sjálfsmynd […] við 

leggjum auðvitað grundvallaráhersluna á, sem sagt […] þegar upp er staðið, hvort að 

nemandi sé sáttur við sinn árangur og jákvæður og tilbúinn til að takast á við önnur 

verkefni“. Varðandi bókmenntakennslu kemur fram sú sýn stjórnandans að færa eigi 

bókmenntir úr framhaldsskólanum og auka þær í grunnskólanum, minnka málfræði og 

stafsetningu í grunnskóla en auka þá þætti í framhaldsskóla. 

Tenging við aðalnámskrá má sjá þegar stjórnandi minnist á lykilhæfni og grunnþætti 

og segir að innleiðingin standi yfir og kennarar séu að efla „þessa lykilfærniþætti og […] 

kennarar eiga núna að hafa þessa þætti til hliðsjónar við námsmat“. Stjórnandi telur að 

yfirvöld hafi sent misvísandi skilaboð varðandi námsmat, skólar hafi verið byrjaðir að 

vinna samkvæmt nýja kerfinu en hafi ákveðið að leggja þá vinnu til hliðar. Mikilvægt sé 

að fá réttar upplýsingar, það: 
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… skiptir svo gríðarlega miklu máli að þetta sé vel undirbúið að ofan […] þegar 

þetta kemur til okkar, af því að við reynum að fylgja þeim lögum og reglum 

sem okkur eru sett […] okkur finnst kannski við ekki alveg fá […] réttar 

leiðbeiningar varðandi þetta […] en varðandi lykilþættina og og þessa 

grunnþætti að þá erum við að reyna að taka þá inn í starfið og við erum búin 

að vera að vinna með það bæði í vetur og síðasta vetur, […] byrjaði 

náttúrulega á því að láta alla lesa aðalnámsskrána og lesa sérstaklega þættina 

um grunnþættina. 

Framkvæmdin var á þann veg að „við settum upp hópa, leshópa og svona 

endurmenntunarhópa, […] fólk fór í þessa grunnþætti og fór í gegnum svona, hvað á segja 

hvernig þetta birtist í skólastarfi í dag, hvar þessir grunnþættir eru […] í því sem við höfum 

verið að gera“. Ferlið gekk út á það að finna hvað þyrfti að bæta í skólastarfinu og hvar 

þyrfti „að bæta þessum þáttum inn í starfið og hvað þurfum við að gera til þess að þetta 

geti virkað í starfi hjá okkur“. Einnig hvað þurfi að aðlaga „til þess að geta sagt að við 

séum að vinna eftir þessum grunnþáttum, þannig að við erum í þessari vinnu og höfum 

verið núna, ja síðustu, þennan vetur og síðasta vetur“. Ennfremur segist stjórnandi vilja 

sjá stöðu nemenda í íslensku við lok grunnskóla að: 

þeir séu þokkalega vel skýrmæltir og geti talað íslensku, tjáð sig á íslensku 

skýrt og skilmerkilega […] geti komið frá sér texta, […] þannig að það sé vit í 

honum og geti komið hugsunum sínum á blað, […] þetta er svona spurning 

alltaf, hvað er ásættanlegur árangur við lok 10. bekkjar sko, en […] en 

auðvitað eru sumir sem eru illa læsir jafnvel […] eiga bara mjög erfitt með 

tungumálið, geta talað kannski en þetta skiptir gríðarlegu máli, […] 

aðalatriðið er að þau séu þokkalega mælsk, geti komið frá sér íslensku máli, 

þokkalega skrifandi og geti svona borið sig þokkalega. 

Námskrá, grunnþættir menntunar og hvernig skólinn taki mið af þeim, svarar 

stjórnandi því til að: 

„Já ég held að þar erum við bara töluvert mikið þenkjandi […] við fórum í það 

í fyrra vetur að bara að endurskoða stefnuna okkar, […] hún var svo sem ekki 

orðin gömul og ágætlega fannst okkur í takt við tímann, […] við skerptum á 

þessum þáttum bara í stefnunni. 
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Stjórnandi kallar aðalnámskrá „stjórnarskrá“, þar sem finna megi markmið og viðmið 

um starfshætti. Varðandi framtíðarsýn íslenskunnar svarar hann því til að „nei sko, við 

höfum ekkert verið neitt sérstaklega þenkjandi varðandi hana, þú veist það hefur ekki 

verið svona áherslupunktur“. Síðar segir hann, „það er náttúrulega alltaf voða mikil 

áhersla á íslensku, […] þá sko er íslenskan alltaf fyrirferðamikil […] við höfum ekki verið 

að setja, setja okkur einhver svona sérstök viðmið eða stefnu“. Stjórnandi heldur áfram 

og segir íslenskuna færast frá því að vera námsgrein í að vera „eðlilegur hluti af öllu“ án 

frekari skýringa. Viðkomandi stjórnandi segist vilja sjá íslenskukunnáttu nemenda við 

útskrift: „já, sko ég vil fyrst og fremst bara að þau séu vel máli farin og vel ritfær og geti 

tjáð sig og og hérna, fundið upplýsingar, haft gagn af þeim og komið þeim frá sér“ og 

segir síðan að skólinn sé á réttri leið með að koma nemendum á þann stað við útskrift. 

Bókasöfn skólanna og niðurskurður fjármagns komu sterkt fram hjá stjórnendum 

grunnskóla. Einn segir skólabókasafnið án bókasafnskennara en tekur fram að skólinn 

hafi safnað fjármagni til þess að byggja bókasafnið upp. 

Annar segir grunnskólann ekki með menntaðan bókasafnsfræðing, heldur vinni þar 

kennarar og almennt starfsfólk til skiptis. 

Enga íslenska málstefnu er að finna hjá þessum viðmælanda, en hann talar um að 

áhersla sé lögð upplestur, „það er stefna, ég er alveg búin að gefa það út, það á að lesa 

fyrir […] hvern einasta nemanda hérna á hverjum degi“. Það er gert til að nemendur 

kynnist „jafnvel þyngri bókmenntum þannig að þau eru svona að öðlast meiri víðsýni 

bæði kannski málfarslega og hugmyndafræðilega“. Við útskrift segist stjórnandi vilja sjá 

útkomu nemenda í íslensku yfir landsmeðaltali á samræmdum prófum en jafnframt segir 

hann skólann eiga langt í land með það. Auk þess segir hann skipta miklu máli með 

„áframhaldandi nám og og bara í starfi að vera með svona sterka íslenskukunnáttu, 

þannig að mér finnst íslenskan skipta mjög miklu máli“. Til að það náist þurfi markvissari 

starfshætti. 

Stjórnandi einn segir skólanámskrá innihalda útgefna stefnu í íslensku eftir að 

greinasviðin komu út 2013. Tengsl við aðalnámskrá koma strax fram í máli stjórnanda þar 

sem hann segist hafa tekið þátt í vinnu við „hæfniviðmið úr aðalnámskrá“ og kemur inn 

á mikilvægi þess að kenna „til hæfni og reyna þá að að breyta kennsluháttunum svolítið 

að því leyti, hvernig kennir maður til hæfni en ekki […] eingöngu einhverja þekkingu“. 

Jafnframt kom fram að sú vinna hafi breytt kennsluháttum stjórnanda auk þess sem 

„starfsáætlun og kennsluáætlanirnar voru líka teknar og breyttar svona með tilliti til 

þessa og núna síðasta vetur var hérna, fór mesta púðrið svo í þetta námsmat, nýja 
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námsmat“. Stjórnandi var mjög jákvæður í garð nýja námsmatsins og segir það hafi breytt 

kennsluháttum. 

Fram kom að efla þyrfti „sýnileika á bókakosti skólans, kannski fékk hann svolítið að 

víkja til hliðar til þess að koma svona einhverju upplýsingaveri og tækjum, […] það svona 

var á kostnað bókasafnsins, það minnkaði svolítið, en núna var strax í haust umræða 

meðal íslenskukennara að við vildum fara bara að efla bóklestur“. Síðan barst talið að 

bókmenntalestri unglinga, „hvað viljum við, hvaða bækur viljum við að þessir unglingar 

lesi, við höfum líka verið að velta því svolítið fyrir okkur í haust, viljum við að þau lesi mjög 

þungar bækur, eða viljum við bara að þau lesi yfir höfuð“. Jafnframt kom fram í máli 

stjórnenda sú hugmynd að unglingarnir myndu „hnjóta um bækur hérna í skólanum“. 

Enginn menntaður bókasafnskennari er starfandi við skólann en framlög hafa verið aukin 

í þann málaflokk því stefnan er skýr, „við þurfum að auka sýnileika, bækurnar hverfa ekki 

sama þó allir verði komnir með einhverjar spjaldtölvur, […] það er ekki sama að lesa bók 

eða eða af skjá“. Íslensk málstefna hefur haft áhrif á stefnu skólans í íslensku. Ennfremur 

varðandi grunnþætti menntunar og hvaða mark skólinn taki af þeim svarar stjórnandi því 

játandi. Auk þess kemur fram að: 

… grunnþættirnir komi, tengist alls staðar inn í námið, […] þegar að við erum 

að leggja fyrir einhver verkefni eða einhver úrvinnsla, að þá finnst mér 

rosalega mikilvægt, þó kannski kennarar séu ekki alltaf alveg að lesa hérna 

heftin alveg í þaula en kannski eru hugsi, nú er ég hérna með þetta verkefni, 

hvaða grunnþáttum tengist það? Þú veist tengist það heilbrigði, er ég að 

vinna með lýðræði, mannréttindi og ég, það hefur svolítið verið vinnulag sem 

að ég þekki, að bara tengja á kennsluáætlun. 

Í framhaldi af umræðu um grunnþætti segist hann vilja láta lykilhæfni vera rauðan þráð í 

skólastarfinu og „til þess að muna eftir þessum þáttum þá þarftu einhvern veginn alltaf 

að hugsa […] í samhengi við það sem þú ert að gera, það þýðir ekki bara að vita af því að 

það eru til þessir sex grunnþættir og fimm þættir og lykilhæfni en þú þarft einhvern 

veginn alltaf að vera að endurhugsa“. Stjórnandi í þessum skóla segir varðandi 

kennsluáætlanagerð „þá settum við áætlanirnar þannig upp að við tengdum verkefnin 

grunnþáttum og lykilhæfni, […] á kennsluáætlun“. Þessi vinnubrögð eru samkvæmt 

áherslum aðalnámskrár (2011). Stjórnandi kemur einnig inn á að það séu skiptar skoðanir 

á því „hvaða tilgangi þetta þjónaði“ en svo kom fram að slíkt skipulag hjálpaði upp á 

„fjölbreyttari kennsluhætti“. Varðandi óskastöðu nemenda í íslensku við útskrift segir 

stjórnandi vilja hafa stöðuna „eins og aðalnámsskráin segir […] þessi hæfniviðmið þar, 
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það er svona þessi B nemendi, […] auðvitað myndi ég vilja að flestir nemendur væru 

komnir langleiðina þangað“. 

Viðkomandi stjórnandi er vel að sér í áherslum aðalnámskrár (2011) og virðist 

meðvitaður um hvað þurfi að gerast til að skólinn eflist í kennsluháttum og þróist í átt að 

breyttum og nýjum viðmiðunum aðalnámskrár. 

Víða í máli stjórnenda kom fram að starfsemi bókasafna í viðleitni til að rækta 

móðurmálið væri veikur punktur í skólastarfinu. Ástæður voru margvíslegar, aðallega var 

talað um niðurskurð á fjármagni og það vanti bókasafnsfræðinga inn í skólana. Einn segir 

að þar sem skólinn sé „ekki með bókasafnskennara, fastan, […] við höfum verið með 

svona svolítið lélegan bókakost líka hingað til, eða svona síðustu árin höfum, það hefur 

verið svona það sem hefur kannski látið undan af því í sparnaðinum, við höfum ekki mikið 

eytt í nýjar bækur“. Í ljósi þess að lítil áhersla er á endurnýjun bókakosts og litla virkni 

bókasafns skólans, má velta fyrir sér hvaða afleiðingar það hefur á lestrar- og 

bókamenningu skólans. Fram kemur í máli annars stjórnanda að afgreiðslutími bókasafns 

hafi verið skorinn niður. Ekki fáist fullt stöðugildi bókasafnsfræðings vegna niðurskurðar, 

aðstaðan sé til staðar en hins vegar skorti fjármagn. Varðandi bókakaup svarar stjórnandi 

því til að „við höfum svo sem alltaf verið bara skynsöm í því en svona, við erum 

aðhaldssamari, við reynum að nýta að fara á bókamarkaðina, […] við keyptum engar 

bækur inn fyrir jólin, bæði höfum við kannski heldur ekki tækifæri til þess að lána þær 

liggur við vegna þess að við erum með skertan opnunartíma“. Skert aðgengi að 

skólabókasafni hlýtur að hafa áhrif á lestur bókmennta og brýnt að laga það. Ein mikilvæg 

forsenda þess að nemendur tileinki sér lestur bókmennta er að þeir hafi góðan aðgang 

þar sem boðið er upp á aðstoð, bókakostur sé góður og þeir geti valið bókmenntir eftir 

áhuga. 

4.2.2 Grunnskólakennarar 

Margt athyglisvert kemur fram í viðtölum við grunnskólakennara, meðal annars það að 

með nýrri aðalnámskrá sé stefnt að heildstæðari kennslumarkmiðum og meiri samvinnu 

í skólanum. 

Skynja má ákveðið óöryggi varðandi hugtök og fátt virðist um svör þegar talið berst 

að grunnþáttum og aðalnámskrá. Fram kemur í máli kennara að markvisst sé unnið með 

lestur og lesskilning og nemendur fái að velja bækur til yndislesturs. 

Kennari á öðru aldursstigi sama skóla segir gott og náið samstarf ríkja milli kennara í 

íslenskudeildinni. Viðkomandi kennari kennir íslensku á unglingastigi og segir hann lítið 

samstarf milli mið- og unglingastigs en gott samstarf milli kennara á unglingastiginu þar 
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sem um faggreinakennslu er að ræða. Unnið er að endurskoðun skólanámskrár og 

kennsluáætlana með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá. Kennari segir lítið fara fyrir 

lestrarkennslu á unglingastiginu. Áhersla sé á gagnvirkan lestur þar sem nemendur lesa 

„stutt í einu, bakka, hvað var ég að lesa, um hvað er þetta, hver eru aðalatriðin og búa til 

spurningar“. Komið var inn á umræðu um skilning á efni bókmenntanna sem kennari 

sagðist gera en „það er svolítið erfitt í svona stórum hóp“ og ítrekar síðan svar sitt „það 

er mjög erfitt sko, en og sumir eru alltaf […] vanvirkir aðrir taka taka þátt“. 

Kennsluaðferðin sé á þann veg að hann fari yfir hvern einasta kafla frá orði til orðs, og 

útskýri einnig atburðarás í sögunni. 

Orðskýringar séu mikilvægar svo nemendur nái innihaldi sagnanna. Útskýra þarf 

„hugtök eins og heiður og hefnd […] ást og afbrigði“, einnig þurfi að útskýra hvað grái 

liturinn og þrítalan merki. Uppbygging sögunnar er tekin fyrir og bókmenntahugtök. „Þau 

eiga að lesa eitthvað ákveðið margar blaðsíður eða ákveðið marga kafla heima […] og að 

þau finni sem flestar persónugervingar, myndhverfingar, á þessum tilteknu blaðsíðum, 

legg yfirleitt ekkert mjög margar blaðsíður undir, því þá gefast allir upp.“ Kennarar virðast 

berjast við uppgjöf nemenda við lestur bókmennta og spurning hvernig hægt er að snúa 

þeirri þróun við. 

Spurt er hvort farið sé í bókmenntagreiningu: „Já, aðeins bara í sambandi við sko 

mismunandi sko textagerð, tilgangur texta, sem sagt er þetta fræðitexti, er þetta 

fréttatexti er þetta […] fagurbókmenntir og annað þess háttar.“ 

Talið berst að bíómyndum sem hafa verið gerðar eftir ákveðnum bókum og spurt 

hvort nemendur sleppi því að lesa og horfi á myndina. Kennari kemur með dæmi um 

aðferð sem hann notar til að fullvissa sig um að nemendur lesi alla bókina. Aðferðin er á 

þá leið að fyrst eiga nemendur að útskýra hvers vegna þeim þyki bókin leiðinleg ef þeir 

kvarta yfir henni og „þau þurftu að gera hugtakakort upp úr hverjum einasta kafla og þú 

nærð því ekki […] með því að horfa bara á bíómyndina“. Hægt er að spyrja sig hvort 

nemendur upplifi slíkar kennsluaðferðir sem refsingu og hvort til eru aðferðir sem auki 

líkur á því að nemendur lesi meira og sér til gamans. Þegar farið er inn á mikilvægi þess 

að nemendur séu vel að sér í íslenskum bókmenntum svarar kennari því til að þeir þurfi 

ekki að þekkja innihaldið spjaldanna á milli en skilningur á bókmenntahugtökum sé 

mikilvægur. 

Annar kennari segir að í kennslu bókmennta sé lögð áhersla á skilning og hann fari 

með nemendum yfir textann á skjá til frekari útskýringa. Auk þess er „alltaf lesin 

framhaldssaga alls staðar, og þau eru alltaf með bók að lesa heima, fyrir foreldra.“ Ennfremur 

talar hann um að finna megi sömu þemu í bókmenntum og samfélagsfræði þar sem fjallað 
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er um „líf og starf fólks“. Hann kemur einnig inn á það að nemendur geri endursagnir úr 

sögum sem þeir lesi, þar sem unnið er með ákveðin hugtök sem þeir eigi að nota við 

sögugerðina. Grunnþættir menntunar koma inn í umræðuna og þá að hvaða marki 

kennari taki mið af þeim. Í fyrstu misskilur kennari spurninguna en áttar sig, segist velja 

„svoleiðis sögur […] hérna í sambandi við náttúruvernd […] hvað er það nú kallað hérna, 

[sjálfbærni] já, það var til dæmis eins og þegar við vorum tala um Dýrin í Hálsaskógi“. 

Kennari minnist einnig á grunnþáttinn sköpun þar sem málið er notað „til þess að búa 

eitthvað til og segja frá“. Að vera vel að sér í íslensku útskýrir kennari á þann veg að „tala 

svona nokkuð gott mál, […] einhvern dálítinn orðaforða, […] hafa lesið […] eitthvað dálítið 

af góðum bókum [og] kunna nokkur ljóð“. Í viðtali við íslenskukennara eldra stigs innan 

sama skóla kemur í ljós að „ég held að […] bókmenntirnar taki, taki stærstan sess, held 

ég“, alls eru kennslustundir í íslensku sex á viku og þar eru bókmenntir að meðaltali þrjár. 

Kennari fer eftir aðferðum heildstæðrar móðurmálskennslu þar sem erfitt sé að búta 

þættina niður. Hann segist reyna að fá unglingana til að lesa, „skylda þau til að lesa 

ákveðin, ákveðnar bækur heima og skila bókaskýrslum og ég hef bara ekki góða reynslu 

af því“ ástæðuna segir kennari vera meðal annars þá að nemendur „lesa aftan á bókina 

og eru búin að lesa bókina áður […], þannig að ég, mér hefur ekki gefist það mjög vel“. 

Þetta eigi bæði við um nútímabókmenntir og einnig sé lesin Íslendinga saga árlega, og 

„les ég fyrir þau, ég les hana fyrir þau í tímum“. Vinnulag samfylgjandi bókmenntunum 

sé það sem kennari kallar „sjálfsprottin vinnubók, þau eru ekki að svara spurningum 

heldur eru þau að skrifa […] eigin vangaveltur og […] útdrátt úr úr textanum“. Auk þessara 

verkefna lesi nemendur mikið af öðru efni, og sem dæmi nefnir hann, 

„Smásagnasmáræði í hérna 8. bekk“, sem kennari segist hafa gefist vel því „hún er hérna 

einföld, hún höfðar til þeirra, þetta eru hérna smásögur eftir, eftir þekkta íslenska 

höfunda […] um unglinga og fyrir unglinga“. Gauragangur og Mýrin eru einnig nefndar 

auk Korkusögu og Engla alheimsins. Fram kemur að misjafnlega gangi að fá nemendur til 

að lesa. Gauragang eigi nemendur í níunda bekk að lesa á „rúmum mánuði það er 

hellingur sem er búinn […] að lesa bókina“ sem kennari bendir á að sé óvanalegt því „þau 

bara, eiga erfitt með að lesa skáldskap“. Kennari segir hins vegar marga nemendur „lesa 

helling og og og finnst það skemmtilegt sko“. Breiddin í lestri bókmennta sé mikil. 

Umfjöllun um bækurnar í kennslustundum fer þannig fram að „ég, ég tala mjög mikið um 

þær og og leyfi þeim að tjá sig“ og „hérna uuu sérstaklega þessar tvær, […] Englarnir og 

Gauragangur að hérna, þeim finnst rosa, finnst þetta ofsalega forvitnilegt […] og þau 

detta alveg í báðar þessar bækur“. Í máli kennara kemur fram að dæmi séu um að 

utanaðkomandi aðilar séu fengnir til þess að tala um ákveðna þætti tengda 
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bókmenntunum, eins og geðsjúkdóma í tengslum við Engla alheimsins. Í framhaldi af 

þeirri kennslustund segir kennari nemendur ekki hafa viljað fara, „þau hérna, ég ætlaði 

ekki að losna við þau sko út úr tíma, því að hérna þeim fannst svo gaman að, að spjalla 

og spyrja“. Kennsluaðferðir sem þessar eru til þess fallnar að fjallað sé um grunnþættina, 

það er hugsanlega gert án þess að heiti grunnþátta séu notuð, þar sem verið er að fjalla 

um mannlegar hliðar lífsins. 

Talað er um að vel gangi í umræðum og rökræðum í tengslum við bókmenntir sem 

svo færist yfir í ritun, „þá er ég að láta þau skrifa ritun sem að tengist á einhvern hátt, 

[Laxdælu] já sko ég, þau fá frjálsar hendur“. Skapandi verkefni virðast í hávegum höfð, 

nemendur hafa sitthvað um námið að segja. Margvísleg hópverkefni sem unnin eru á 

fjölbreyttan hátt og afrakstri skilað meðal annars í formi myndbanda, klippimynda, 

tónlistarmyndbanda og veggspjalda. Nemendur vinna sjálfstætt að þessum verkefnum, 

velja aðferð og kynna fyrir hópnum. Lykilatriði í bókmenntakennslu segir kennari vera að 

tengja efni bókmenntanna við samtímann og eigin aðstæður. 

Varðandi notkun hugtaka og formlega greiningu segir kennari að nemendur skrifi 

veglega bókmenntaritgerð. Bókmenntahugtök, „hérna, þú veist ákveðin hugtök sem ég 

kenni alltaf, hérna ég nota, ég kenni þeim hugtök í tengslum við hérna bragfræðina“ hins 

vegar sé gerð grein fyrir þeim í „minni bókmenntaverkum“. Spurt er um „svona 

óhlutstæð hugtök eins og ást og hatur og jafnrétti og fleira í þeim dúr, ræðið þið þau eða 

reynið að skilgreina?“ Kennari jánkar því og segir það koma inn í lífsleiknikennsluna, „af 

því að við erum stanslaust að að að máta okkur sjálf við þetta allt saman og og þannig 

finnst mér bókmenntir og lífsleikni algjörlega náskyld og tengd fög“. Boðið hefur verið 

upp á yndislestur sem valgrein í skólanum. Hins vegar gekk það ekki nógu vel „það er ekki 

hérna mikil eftirsókn, sókn í það, en ég læ, leyfi þeim stundum já og og einmitt sko bara 

taka eina kennslustund í að lesa […] sérsaklega þú veist núna þegar við erum að byrja að 

lesa skáldsögu að þá gef ég þeim svolítinn tíma til þess að koma sér af stað, bara fá alveg 

næði í í stofunni til þess að lesa“. Þegar komið er inn á grunnþætti menntunar í 

kennslunni segist kennari ekki vera farinn að taka þá inn. Hins vegar eru kennsluhættir 

eins og þeim er lýst hér, á þann veg að þeir flokkast undir þann skilning sem við höfum á 

grunnþáttunum. Í máli kennara kemur fram: 

 Ég er ekki einu sinni farin að setja mig inn í sko ég, ég, það sem ég er farin að 

setja mig inn í nýja aðalnámsskrá er það að ég tek það sem ég er að gera og 

máta það við nýja aðalnámsskrá, ekki öfugt. 
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Ástæðu þess segir hann „það er einhvern veginn, það er bara búið að vera mikið álag og 

og hérna það er ekki þessi hvati einhvern veginn“. Kjarni málsins er hvatinn, kennarar 

þurfa stuðning og hvatningu svo ekki sé talað um að taka þann tíma sem þarf við 

innleiðinguna. Í framhaldinu segir hann, „að setja sig inn í þetta, þetta er mikil vinna ef 

maður ætlar að gera þetta vel“. Þegar spurt er um mikilvægi þess að vera vel að sér í 

íelsnskum bókmenntum og hvað það sé að vera vel að sér, svarar kennari því til að: 

Sko já ég er ekki, vel að [mér] í bókmenntum, hver skrifaði þessa bókina eða 

hina eða eða straumar og stefnur í í í bókmenntum, ég hef ekki, ég hef reynt, 

ég hef farið í svona eins og við vorum að tala um áðan þessi grunnhugtök, […] 

ég hef ekki farið mikið í bókmenntasögu eða eða strauma og stefnur, ég veit 

að það er mjög mikil áhersla á það í framhaldsskólunum þannig að ég hef 

ekki, ekki verið mikið í því. 

Hann segir mikilvægara að „vekja áhuga þeirra á því […] að lesa“ og tekur fram að það sé 

„frábært að að hérna þegar það koma bækur, þýddar bækur eins og, eins og Harry Potter 

og og Hungurleikarnir og annað það sem að, sem að grípur þau, mér finnst það alveg, 

alveg frábært sko“. Talið berst að því að nemendum þyki „texti á íslensku hallærislegur“ 

og þeir vilji frekar enska tungu og segi, „þú veist ég get alveg lesið ensku en ég held ekki 

þræðinum á íslensku“. Kennari hefur ekki trú á því að þetta sé raunin en telur kunnáttu 

til að mynda í bókmenntum geta veikst vegna þessa. 

Kennari á yngra stigi skóla segir segir lestur og bókmenntir stærstu þætti 

íslenskukennslunnar og að íslenska sé kennd daglega. Áherslur aðalnámskrár í kennslu 

segist kennari eiga að styðjast við, og í framhaldinu „en þarna ég fletti mjög reglulega 

upp í þarna þessari gömlu þarna, þú veist þar sem er skipt eftir námsgreinunum, þú veist 

að sjá þrepamarkmiðin til dæmis“. Hugsanlegt óöryggi speglast í orðum kennarans 

varðandi nýja aðalnámskrá og það hljómar eins og það sé þægilegra að notast við eldri 

aðalnámskrá þar sem áhersluþáttum íslensku er ítarlega útlistað. Ekki kemur fram hvaða 

áhersluatriði kennari hafi í forgrunni en fram kemur, „já þú veist, meðan maður er að 

kenna svona litlum krökkum, maður hugsar ekki um neitt annað en lestur bara“. Þegar 

spurt er út í skólanámskrá og hvort stuðningur sé að henni segir kennari: „nei ekkert, eða 

ég þú veist er ekkert mikið að spá í hana“. Talið berst að grunnþáttum menntunar og því 

hvort kennari taki mið af þeim kemur fram í svari hans, „já auðvitað, auðvitað reynir 

maður það, […] en það, ég held að það taki mann örugglega smá tíma að venjast því að 

að flétta þetta inn í allt svona“. Um almennt viðhorf til málsins og hvað það þýði að vera 

vel að sér í íslensku svarar kennari því til að: 
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Já já, ég veit ekki sko, auðvitað náttúrulega eftir að maður fór sko í 

kennaranámið, þá náttúrulega fer maður meira að spá í þetta, þú veist bara 

þegar maður les blöð, þegar maður hlustar á fréttir og svona […] þú veist ef 

ég á að vera alveg heiðarleg þá finnst mér ég ekkert sko, sko mjög vel að mér 

í íslensku, skiljiði, þú veist ég til dæmis myndi ekki geta kennt íslensku á 

unglingastigi til dæmis. 

Hugsanlega er hér um að ræða lykilatriði í kennaramenntun og því hvort ekki þurfi að 

auka íslensku á öllum sviðum þar. Kennarar sem kenna íslensku í grunnskóla eiga að búa 

yfir meiri þekkingu, færni og skilningi á íslenskukennslu en þá að vera einum kafla á undan 

nemendum, eins og stundum er sagt. Fram kemur að það sé langt síðan kennari hafi lært 

íslensku, „ég er þá bara með mína grunnskóla eða framhaldsskóla þekkingu í því, kann 

ekkert meira sko“. Auk þess bendir kennarinn á að í kennaranáminu hafi verið „einn 

íslenskuáfangi og hann var kenndur á haustin, það var eini áfanginn sem við fengum í 

íslensku“. Kennari finnur að sá grunnur er ekki nægjanlegur,  „mér finnst það ekki nóg, 

en að vera, vera vel að sér jú, það er náttúrulega að geta talað þá svolítið svona, hvað 

segir maður yfir hinum, eða skilurðu, þú veist vera með rosa góðan orðaforða til dæmis 

og þarna góður í krossgátum“. Jafnframt kemur hann inn á mikilvægi þess að „koma 

hugsunum sínum frá sér“. Kennari virðist ekki átta sig á inntaki heildstæðrar 

móðurmálskennslu, en í orðum hans liggur skilningur sem hann áttar sig ekki á að hefði 

þetta yfirheiti, „já er það ekki bara það sem við erum að gera, er þetta ekki heildstæð 

móðurmálskennsla?“ 

Bekkjarkennari í skóla einum segir kennslustundir í íslensku vera sex á viku, þar af 

tvær kennslustundir í bókmenntakennslu. Námsefnið samanstandur af „Rauðkápu, í 

fyrra var þetta Blákápa og svo er það Rauðkápa núna og í 7. bekk er það Grænkápa“ og 

bland af „þjóðsögum og Íslendinga sögum og ljóðum“. Auk þessa eru bækurnar 

„Strandanornir og Flateyjarbréfið, sem sagt og svo skiptum við, þannig að við förum vel í 

eina sögu, eina heila bók“. Nemendur vinna verkefni í „vinnubók og gera síðan ritgerð út 

úr þessum, þessari bók, […] þannig að þetta er ekki svona kjörbókarritgerð, heldur gera 

allir ritgerð, raunverulega úr sömu bókinni“. 

Kennari segir bókmenntir í kennslu mikilvægar og getur þess að bókmenntir séu hans 

áhugamál. „Mér finnst þetta allt saman mikilvægt, mér finnst mikilvægt að við hérna, 

kynnum þeim Íslendinga sögurnar, […] en alveg nóg að gera það eins og við gerum til 

dæmis hér núna að lesa eina bara frekar stutta sögu á hverju ári.“ Talið berst að því hvað 

það þýði að vera vel að sér í íslenskum bókmenntum, „þá náttúrulega kann maður 

eitthvað um Íslendinga sögurnar“ og „eitthvað um nútímahöfunda og já, bara kannski 
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hefur lesið eitthvað, […] eftir ólíka höfunda, gjarnan eitthvað eftir eins og til dæmis 

Arnald sem er svona metsöluhöfundur“. Jafnframt bendir kennari á að nemendur þekki 

til Þorgríms Þráinssonar, „hann höfðar oft mjög vel til þeirra krakka sem eru ekki miklir 

lestrarhestar“. 

Í einu viðtalinu kemur fram að viðkomandi kennari hafi verið „settur í að kenna 

íslensku“ af því þar vantaði kennara. Hann notast við námsefni af Skólavefnum, 

Tungufoss. Lesnar séu sögur og kennari les söguna með nemendum auk þess sem „þau 

lásu hana með mér í hljóði og svo svara þau spurningum upp úr textanum“ og varðandi 

textana sjálfa þá eru þetta „stuttir og góðir bókmenntatextar og mjög, mjög svona 

notendavænir“. 

Kennari talar um viðhorfsbreytingu hjá nemendum eftir að hafa skipt um námsefni, 

„ég sé það svona á þeim núna sko, að þetta er alls ekki þannig að þeim, þau hoppi hæð 

sína í lofti því það er svo frábært ég er að fara í íslensku“. Nemendur séu sáttari og „þeim 

finnst þetta ágætt, ég sé það á þeim, það er enginn sem að bölvar hérna, ég er að fara í 

íslensku“. Vel gangi í íslensku og nemendur biðji hann um að lesa, „ég gerði svona aðeins 

tilraunir, nú er ég búinn að lesa hérna nokkrar sögur fyrir ykkur og þið eruð komin í 9. 

bekk, en þeim fannst gott að láta lesa fyrir sig og báðu um það“. 

Verkefnavinna í bókmenntunum er á þá leið að nemendur svara spurningum úr 

lestexta, „við unnum þær bara, og svo í lokin tókum við […] lesskilningspróf og ég svona 

hálf plataði þau í því sko að að hérna, uuu, auðvitað er maður með það, þetta gildir 10% 

af einkunn og svoleiðis“. Aðalmarkmið þessarar vinnu var að fá nemendur til að lesa. 

Varðandi formlega bókmenntagreiningu út frá bókmenntahugtökum segist kennari hafa 

tekið það fyrir, „já við höfum aðeins, örlítið farið í þetta, persónugervingar og og í 

kvikmyndavinnunni, að þá […] lét þau gera sem sagt handrit […] þar sem þau þurftu að 

[…] skipuleggja, þar var þetta sígilda náttúrulega, aðalpersónur, aukapersónur, […] innri 

tími, ytri tími og sögusvið“, nemendur hafi náð skilningi á hugtökunum „í gegnum 

kvikmyndirnar“, ekki hafi verið farið í ýmis óhutstæð hugtök, „nei, við, við höfum ekki, 

[…] það er margt á döfinni, en það sem maður reynir aðallega núna fyrsta árið, er svona 

að koma smá festu á þetta og svo vonandi getur maður farið að þróa eitthvað“. 

Fram kemur að kennari styðjist lítið við áherslur aðalnámskrár í íslenskukennslu, 

„það er ekki af, það er ekki af neinni andúð eða neinum fordómum þannig, ég vildi að 

maður hefði tíma […] til þess að sökkva sér ofan í þetta og ég ber bara mikla virðingu fyrir 

þeim sérfræðingum sem að hafa samið hana og bara allt í góðu með það sko en bara ef, 

þegar menn eru að kenna 35 tíma á viku“. Athyglisvert er að skoða það viðhorf að ekki 

sé tími til þess að vinna samkvæmt lögum og reglugerðum sem kennurum ber að hafa í 
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heiðri. Yfirvinna má ekki hafa þau áhrif að starfinu sé illa sinnt og kennarar eiga að geta 

lifað á því að vinna dagvinnu. 

Kennari segist annars vegar vera með „svona nokkuð skýra sýn á hvað maður vill 

að þau læri“ hins vegar segist hann ekki vita „hvort það samræmist öllu í aðalnámsskrá“ 

og „en en það er í raun og veru bara, ég styðst ekki við hana“ og um skólanámskrá segir 

hann „en það er svona með hana eins og annað í þessum skólum að það er búið að fara 

ágætlega yfir hana, en það er svo margt annað í gangi í skólanum“ og nefnir í því 

sambandi „svo mikið uppbrot […] að mér finnst, ekki, við náum ekki að fylgja 

skólanámsskrá nægilega vel“. Kennarinn tekur skýrt fram að „hann vilji fá frið til að 

kenna“. Í þessu sambandi má velta fyrir sér hvað liggi í hugtakinu „kennsla“, er það aðferð 

hefðbundna skólans sem John Dewey talaði um og greint er frá í fræðilega hlutanum, 

þarf ekki að tala meira um nám og hvernig nemendur nemi í tengslum við umhverfið. 

Rannsakandi spyr um hug kennara varðandi grunnþætti menntunar og hvort hann 

taki mið af þeim í kennslu, „heilbrigði já, nei í raun og veru ekki“, skýrt svar, en svo segir 

hann: 

[…] í raun og veru geri ég það ekki, því að við fengum, í fyrra sumar fengum 

við með okkur […] lítið leshefti, […] sem átti að vera bara lesefnið það 

sumarið, […] og allt í góðu með það, maður byrjaði og setti sig inn í eitt hefti, 

hvort ég var ekki með lýðræði sko, […] síðan kom Illugi Gunnarsson að hausti 

og strokaði þetta út, […] sagði að þetta væri bara, þessi hefti væru bara ógild 

og illa samin og væru samin af pólitískum hvötum, þannig að þá ákvað ég 

svona að sko, svona já, okey auðvitað getur maður fylgt þessu sko, […] en ég 

vil þá frekar bara gera þetta sem að gerist hérna, reyna að gera það vel sko, 

[…] þannig að ég stjórnist ekkert af því. 

Eitthvað virðist hafa skolast til hér þegar kemur að skilningi kennarans á þemaheftum 

grunnþátta menntunar. Kennari segir þegar talið berst að því hvað það merki að vera vel 

að sér í íslenskum bókmenntum: „uuu það finnst mér ekki mikilvægt, að vera vel að sér í 

íslenskum bókmenntum, en ég tel að það geti hins vegar auðgað líf þeirra einstaklinga 

sem áhuga hafa á því“. Hann heldur áfram á sömu braut, „[…] ég held að það tengist bara 

áhugasviði hvers og eins, […] áhugamál sumra eru, liggja kannski meira á, á stærðfræði 

eða raungreinum eða líffræði, […] á meðan aðrir eru […] tilfinninganæmari, eða þetta 

snertir einhvern streng í þeirra hjarta“. Kennari segir að hann telji ekki mikilægt að vera 

vel að sér í bókmenntum en segir svo að „það sé mikilvægt að allir kynnist þeim að 
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einhverju leyti og sjá það hvort að þetta geti auðgað líf þeirra“ jafnframt telur hann stöðu 

íslenskunnar í hættu ef bókmenntakunnáttu hraki. 

Varðandi námsmat kemur fram, „fyrir það fyrsta þá er námsmat uuuu, á vegum 

skólans, bara tæpitungulaus, þá er það mjög ómarkvisst“. Það hafi verið „hálfgerð 

reikisstefna með námsmatið og ég tel það trufla, […] íslenskukennsluna og bara það sem 

að er fyrir lagt núna er í raun og veru markmið“. Hver nemandi eigi „að vera metinn fyrir 

ákveðið mörg markmið, […] og á síðan að fá umsögn líka, í faginu“. Nýja námsmatið gildi 

fyrir „8. og 9. bekk en 10. bekkurinn á í rauninni að fá einkunn fyrir, hefur í raun og veru 

fengið einkunn í tölum hingað til en á að fá einkunn í bókstöfum í haust“, þetta, „er mjög 

mikill hrærigrautur“, segir kennarinn. 

Kennari yngri deildar kemur inn á varðandi mikilvægi þátta í aðalnámskrá og það sé 

að nemendur nái tökum „á lestrinum og lesskilningnum og og hérna uuu framsögninni, 

bara þetta, það sem að er já“. Jafnframt kemur fram að þeir þurfi, „náttúrulega örugglega 

að lesa meira og að skilja þetta betur, […] það sem maður er að lesa og það er það sem 

að mér finnst mörg börn vanta“. Orðskilning telur hann ekki nógu góðan. Kennari segir 

varðandi grunnþættina í kennslu að hann reyni að taka þá inn í kennsluna, „maður gerir 

það aldrei nógu vel samt“. Kennari við sama skóla á eldra stigi segir Gísla sögu lesna í 10. 

bekk, „en það eru sem sagt alltaf tvær sögur í 8. [bekk], tvær sögur í 9. [bekk] og svo hafa 

verið tvær í 10. [bekk]“. Varðandi aðalnámskrá segir kennari hafa „hana alltaf til 

hliðsjónar þegar ég er að skipuleggja, […] þegar ég er að setja upp, upp hérna, bara 

kennsluáætlanir og annað, þá reyni, er ég með hana alltaf svona til hliðar og reyni að 

styðjast við hana“. Jafnframt tekur hann fram að námskráin sé „ansi víðferm“ og „ég, 

náttúrulega, ég kemst aldrei neitt með það að ætla að uppfylla alla þessa þætti“. 

Aðspurður segir kennari það mikilvægt að vera vel að sér í íslenskum bókmenntum sem 

séu hluti af sögu landsins. Mikilvægt sé að hlúa að menningararfinum, menningunni og 

„vera svona, hluti af samfélaginu“.  

Kennari talar um mikilvægi þess að nemendur lesi mikið, „þau fái tækifæri til þess að 

átta sig á því í raun og veru hvað er í þessum bókum, að þau, þú veist að þau líti ekki bara 

á þetta, þetta er einhver kvöð bara“. Nemendur þurfi að finna töfrana í bókmenntunum. 

Skilgreining kennara á því hvað það merki að vera vel að sér í bókmenntum sé sá 

„þekkingar- og menningararfur og skilningur á því hvað, hvað í þessu leynist“. 

Til að vekja áhuga nemenda á bóklestri nefnir kennari í öðrum skóla sem dæmi að  

lesin sé „framhaldssaga, tíu mínútur á dag“ ennfremur segir hann, „það að að lesa fyrir 

nemendur hefur góð áhrif á þá, oft eftir hádegið, það eru oft svona órólegir tímar, 

ofsalega gott að bara klára daginn á tíu mínútna lestri“. Kennari reynir að velja bækur til 
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upplestrar sem höfða til nemenda, „mér finnst þessar unglingabækur oft alveg svakalega 

skemmtilegar, eins og núna hérna nýju þarna Grimms systur og svona sem eru svona 

miðstigsbækur, […] já, við vorum að lesa þær núna fram, sem framhaldssögu“. 

Varðandi aðalnámskrá kemur fram að farið sé yfir markmiðin og „skoðum að þau 

samræmist aðalnámsskrá og skólanámsskrá“. Þegar talið berst að grunnþáttunum í 

íslenskukennslunni segir hann, „[…] við eigum, við erum að fara að setja þá meira inn sko, 

[…] með til dæmis þessu, með þessari samræðu til dæmis“. Í framhaldi af því segir hann: 

„Ég get nú ekki sagt að við séum að tala, hugsa um þá og tala um þá daglega, […] en það 

er svona undirliggjandi, já.“ Varðandi viðhorf til íslenskukennslu segir kennari: „Mér 

finnst það að vera að skrifa sæmilega réttan texta og skilja, skilja hérna, skilja svona 

velflest það sem skrifað er, sem sagt í dagblöðum og og sagt í íslensku sjónvarpi sko, að 

þú skiljir svona einhvert daglegt mál.“ Hann heldur áfram og segir varðandi það að vera 

vel að sér í íslensku, „mér finnst það bara afar mikilvægt, líka upp á að skilja bara, […] að 

reyna að útskýra fyrir krökkunum sko að hérna, til þess að skilja líka bara okkar sögu, 

skilja okkar sko samfélag“. 

Varðandi læsi kemur fram, „sko mér finnst náttúrulega þetta bara læsi vera mjög 

mikilvægt“ og segir jafnframt, „mér finnst það vera svona undirstaðan undir annað læsi, 

ég get ekki að því gert“. Hann talar einnig um mikilvægi tjáningar, „að þú hérna getir 

komið frá þér hugsunum þínum, […] bæði munnlega og skriflega“. Rannsakandi spyr 

hvort hann sé að tala um grunnþættina og kennari svarar því játandi. Hins vegar fer hann 

ekki frekar inn á grunnþætti menntunar. 

Kennari telur þann einstakling sem les mikið á íslensku, hefur fjölbreyttan orðaforða, 

getur komið hugsunum sínum frá sér án þess að tafsa vera vel að sér í íslensku máli.  

Margt athyglisvert kom fram í máli kennara um íslenskukennslu sem vert er að skoða. 

Tungutak aðalnámskrár 2011 sést ekki víða, hugsanlega eru hugtök sem tilheyra 

námsmati og grunnþáttum menntunar kennurum ekki orðin töm þegar viðtölin eru tekin, 

aðrir kennarar koma inn á grunnþættina og aðalnámskrá og virðast sér meðvitaðir um 

þær áherslubreytingar sem koma þar fram. 

4.2.3 Grunnskólanemendur 

Nemendur höfðu ýmislegt að segja um eigið nám, bækur og lestur og um það hvort lesið 

væri heima við, en í þessari ritgerð eru tilvitnanir í svör nemenda er varða bókmenntir til 

umfjöllunar. Þegar spurt er hvað komi upp í huga þeirra þegar þeir heyri hugtakið 

bókmenntir eru svör þeirra á þessa leið: „uuu maður býr svona, maður er svona eins og 

rithöfundur, býr til bækur og eitthvað, síðan les maður líka bækur og eitthvað svona“ og 
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annar nemandi segir „sko bókmenntir, mér finnst það bara eins og þegar þú lest bækur 

þá menntastu“. Einn segir í sínu svari „sko það fer eftir því hvort þú sért að tala um 

klassískar bókmenntir eða svoleiðis“ og í framhaldinu segir hann „og þá ef ég hugsa bara 

um bókmenntir þá er ég að hugsa um hvernig bókin er og […] hvað hún er um og þannig“. 

Þá var spurt hvort gagn sé af því að lesa bókmenntir og svöruðu nemendur því jákvætt 

vegna þess að „maður breytist í lestrarhest“ og jafnframt voru þeir spurðir af hverju það 

væri gott, svöruðu þeir því til að, „af því þá kann maður að lesa“ og „ef þú kannt ekki að 

lesa, þá kemstu ekki áfram í lífinu“. Umræður spunnust um lestur og mikilvægi lestrar í 

lífinu. Nemendur virðast meðvitaðir um mikilvægi þess að vera læs og að lesa. Þegar 

komið var inn á heim bókanna og hvort hann líktist þeirra heimi, varð minna um svör. Þó 

tóku nemendur fram að með því að lesa Andrés önd þá lærðu þeir ný orð eins og „plasp“ 

og „púff“. Þegar nemendur skilja ekki þann texta sem þeir lesa segja þeir: „þá spyr ég 

bara pabba“ og annar svarar „þá þarftu bara að lesa upphátt og fara yfir þetta aftur og 

aftur þangað til þú fattar“ og enn annar segir „ég spyr bara pabba“ og sá fjórði segir: „ég 

spyr og hérna þegar ég les, þá, og ég skil ekki þá bara einhvern veginn breytist það og þá 

fyrst, þá fer ég aftur yfir“. 

Talið berst að fornbókmenntum og segist nemandi lesa þær heima hjá sér, annar 

vísar í þjóðsögur og segist vanur að lesa Þjóðsögur Jóns Árnasonar. Annar segist hafa lesið 

Njáls sögu, „ég hef ekki lesið einhverja svona alvöru en ég hef lesið eitthvað svona, 

eitthvað endurgerð af þrem Íslendinga sögum eins og Egla, Njála og Laxdæla“. Þó hafi 

gengið frekar illa að skilja Njálu, „frekar illa en þú veist ég las hana ekki alla, hún var 

svolítið erfið […] hún var svona sketcy […] hún var svolítið krydduð“. Nemandi segist hafa 

lesið ýmislegt annað, „ég hef lesið eins og Jólasaga, bara þarna útgáfuna sem Charles 

Dickens gerði þegar, það er ekkert breytt eða neitt“. 

Nemandi segist ekki eiga erfitt með að skilja nútímaskáldsögur því „það er allt bara 

venjuleg orð“, annar segir „en í ævintýrabókunum, þar eru rosalega skrítin orð“ og fer 

inn á gömlu stafsetninguna þegar bókstafurinn Z var notaður. Nemendur höfðu misjafnar 

skoðanir á því hversu mikilvægt væri að vera vel að sér í bókmenntum og kveikti það á 

umræðu um mikilvægi réttrar stafsetningar. 

Eitthvert gagn fannst nemendum af því að kunna að lesa, einn hafði á orði, „þú veist 

en maður þarf ekkert að lesa“ , hugsaði sig aðeins um og sagði svo „þú veist það er allt í 

lagi að kunna það, ef maður skyldi þurfa að lesa í lífinu“ annar sá tilganginn með lestrinum 

að þá væri hann fljótari að finna „þú veist eins og innihöldin í öllum matvælum“. 

Gagnsemi lestrar vefst ekki fyrir nemendum. Einn segist lesa „Fréttablaðið á morgnana“ 

annar talar um að lesa „mbl og aðrar fréttasíður á netinu“ og þegar minnst er á 
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bókmenntir, „umm það sem ég hugsa þá er eitthvað svona leiðinlegt sem við erum að 

fara að gera í skólanum um gamla tímann, eitthvað svona bullsögur finnst mér“ hinir í 

hópnum minnast á Kjalnesinga sögu og goðafræði sem séu gamlar leiðinlegar sögur sem 

ekkert gagn sé að, „ ekki ef þær eru einhverjar svona gamlar sögur sem að maður þú 

veist, maður þarf ekkert að vita þetta sko, þú veist maður kemst ágætlega í gegnum lífið 

án þess að þurfa að vita akkurat þetta sko“. 

Námsbækurnar koma oft fyrst upp í hugann hjá nemendum þegar minnst er á 

bókmenntir, einn nemandi nefnir þó að Charles Dickens komi alltaf fyrst upp í hugann en 

hann viti ekki af hverju. Varðandi námsbækurnar og lesturinn, segir nemandi á þá leið: 

„Það fer eftir því hvað maður er að lesa eins og alltaf, ef maður er að lesa einhverja svona 

fræðibók, þá lærir maður náttúrulega um það sem maður er að lesa.“ Jafnframt taka 

nemendur það fram að þeir læri stafsetningu við að lesa. Bókin um Kaptein Ofurbrók ber 

á góma, þá segir einn nemandi: „Ég þoli ekki þegar það er vitlaust skrifað í bókum.“ 

Nemandi einn segist aðallega lesa á ensku meðan hinir segjast lesa unglingabækur á 

íslensku. Nemendur segjast sumir hverjir tala um efni bókanna við foreldra, vini eða 

systkini ef eitthvað er „fyndið eða svona merkilegt“. 

Nemendur eru misjafnlega vel staddir í lestrinum, einn segir: „ég les eiginlega allar 

blaðsíður alltaf tvisvar, sko ég á ógeðslega erfitt með að halda einbeitingu“ annar 

samsinnir þessu, „já stundum og stundum missi ég bara þú veist athyglina og þarf þá að 

lesa aftur og fara til baka“ og „já, það gerist stundum og síðan þegar ég les setninguna 

aftur þá bara“ sá þriðji tekur einnig undir þetta „einmitt oft þegar ég skil ekki eitthvað þá 

reyni ég bara að halda áfram að lesa og gá hvort ég skilji þetta seinna“. Ekki verður annað 

sagt en þessir nemendur viti hvaða aðferðum eigi að beita við að öðlast skilning á 

bókmenntum og þjálfa lesturinn. 

Nemendur í unglingadeild tengja hugtakið bókmenntir bókmenntaritgerðum, 

bókasöfnum, bókabúðum, „Eymundsson eða eitthvað“, og því að vinna „verkefni“. Ekkert 

ánægjulegt komi upp í hugann samkvæmt því sem einn nemandi segir: „Fyrir áramót 

þurfti ég að gera tíu bókaritgerðir þú veist í íslensku […] ensku og norsku.“ Annar segir: 

„Maður getur lært […] já mér, þú veist, mér finnst ég bara vita meira og maður eykur 

náttúrulega orðaforðann, […] á því að lesa þannig að, það er bara gott að lesa sko.“ 

Nemandi nefnir að Tolkien komi fyrst upp í hugann þegar minnst er á bókmenntir, 

„einhver prófessor að lesa bækur“ annar segir „þarna bókmenntir eru, eða þú veist 

bókmenntir eru eitthvað, meira en þú veist bara að lesa“ og „mennta sig með bókum“ 

segir enn annar. 
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Nemendur nefna að þeir þekki þann heim sem er í bókum Þorgríms Þráinssonar. 

Annar nemandi segir: „Ég held að það sé eiginlega, sko maður er kannski ekki endilega 

að lesa einhverja bók út af því að þessi höfundur gaf hana út.“ Aðrir segjast einungis lesa 

bækur þar sem sögusviðið er í Bandaríkjunum, „nema þú veist tvær og það er bara 

eitthvað að verða ólétt 14 ára og eitthvað“. Stundum sé erfitt að komast inn í sögurnar 

en það náist með því að einbeita sér. „Ég get lært með svona, ég get lært stærðfræði með 

popptónlist en ég þarf að hlusta á sinfóníu til þess að geta lesið af því að þú veist, […] mér 

finnst gott að hafa stærð, nei eitthvað í eyrunum í stærðfræði, annars er ég alltaf að tala 

við vini mína.“ 

Einn nemandi segist skilja fornbókmenntir vel af því að „foreldrar mínir eru báðir 

mjög gömul“. Umræðan um fornbókmenntir heldur áfram, „þegar við höfum þurft að 

lesa svona eins og sögurnar sem við höfum þurft að […] já, Hrafnkels sögu og Gunnlaugs 

sögu […] já þú veist þá eru allir bara eitthvað, ó ég skil þetta og svo er ég bara eitthvað 

já“. Aftur á móti segjast nemendur skilja nútímabókmenntir betur því það sé sá heimur 

sem þeir þekki.  

Nemendur segjast lesa ýmislegt á netinu, „bara stundum Moggann og […] blöð“, 

annar minnist á Facebook og enn annar segist „lesa á netinu, bara svona um frægt fólk 

og svona slúður“ og „já, bara á netinu og stundum bækur, stundum einhver tímarit, og 

„Facebook og fréttir sem koma þar inn eða eitthvað“. Hryllingssögur segjast þeir lesa og 

„ef maður er að lesa á netinu þá er það oftast bara annað hvort á ensku eða því tungumáli 

sem þú kannt“. Þeir segjast einnig lesa „blogg“ og „horfa á þætti með texta“. 

Margs konar skilningur kemur fram hjá nemendum varðandi læsi, einn segist vilja 

lesa „reglur, […] bara svona þú veist umferðaskilti eða eitthvað“ og svo segir hann „já, 

mikilvægt að kunna að lesa út af því“. Þessi nemandi er öruggur á því að það skipti máli 

að vera læs á umhverfi sitt sem fellur undir skilgreiningu á „læsi í víðum skilningi“. 

Nemendur virðast meðvitaðir um mikilvægi þess að lesa bókmenntir. Hins vegar 

kemur fram að einhverjum þyki ekki gaman að lesa og spurningin er hvers vegna, eru þar 

lestrarörðugleikar að baki eða eitthvað annað sem ekki kemur fram. Þeir eru einnig 

meðvitaðir um hvað það er að lesa, þeir lesa textann á sjónvarpinu, blogg og fleira í 

tölvum auk bókmennta. Sumir lesa Íslendinga sögur, meðan aðrir lesa Kaptein Ofurbrók. 

Mikilvægi þess að nemendur fái bókmenntir við hæfi er ótvírætt. Bókmenntir veita 

tækifæri til þess að ræða líf sögupersóna í samhengi við eigin reynslu og upplifun, 

samfélagsleg gildi og persónuleg viðhorf. Umfjöllunarefni hverju sinni sem taka mið af 

grunnþáttum menntunar þroskar nemandann sem á vegferð sinni stendur frammi fyrir 

margs konar áskorunum og valmöguleikum. 
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4.3 Viðtöl í framhaldsskóla 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum við stjórnendur, 

kennara og nemendur framhaldsskólanna fimm er tóku þátt í rannsókninni Íslenska sem 

námsgrein og kennslutunga. Viðtölin eru skoðuð með það í huga að finna út hvort og þá 

hvernig áherslur aðalnámskrár 2011 birtast í viðtölunum, hvort grunnþætti menntunar 

beri á góma, svo og hvernig umræðan um þá birtist í íslenskukennslu með áherslu á 

bókmenntir. 

Byrjað er á viðtölum við stjórnendur framhaldsskólanna fimm, síðan viðtölum við 

kennara og að lokum við nemendur. 

4.3.1 Stjórnendur framhaldsskóla 

Í viðtali við stjórnanda eins framhaldsskólans kemur fram að úttekt hafi verið gerð á nýrri 

námskrá í skólanum „þar voru grunnþættirnir hafðir til hliðsjónar og þeir áttu að […] vera 

sýnilegir í öllum áföngum og öllu námi skólans, í hvaða grein sem var“. Þeir eigi að vera 

„skrifaðir inn í alla áfanga og allt nám skólans“. Úttektir eru gerðar til þess að kanna hvort 

áherslum aðalnámskrár sé fylgt eftir, „að þetta sé ekki bara orð á blaði“. Stjórnandi segir 

ennfremur að ekki sé ýtt meira undir íslenskuþekkingu en undir þekkingu í öðrum 

greinum. 

Annar stjórnandi sem segir framhaldsskólann „bjóða upp á þessa hefðbundnu 

áfanga, sem eru nú bara samkvæmt námskrá” auk þess hafi þeir alltaf verið með 

„viðbótaráfanga í gangi sem að snúa þá að yndislestri, barnabókmenntum og í alls konar 

valáföngum, til viðbótar við námskrárbundna áfanga”, ekki sé ýtt meira undir íslensku en 

aðrar greinar. Jafnframt segir hann „það er náttúrulega búin að vera gríðarleg umræða 

um íslenskukennsluna“ þá kemur fram í máli hans að þeir séu að „vinna í nýrri 

skólanámskrá“ þar sem verið sé að „endurnýja og yfirfara það sem verið er að gera“ og 

öllum steinum velt við til að kanna „hvort að og hvar megi nú betur gera“. 

Íslenskukennarar séu „mjög vakandi um það að uppfæra sig og hafa verið að taka í notkun 

mikið af nýju efni, endurnýja áfanga, endurnýja kennsluefni, taka í notkun rafrænt efni, 

þannig að ég myndi segja að það væri heilmikil gróska hérna í íslenskudeildinni“. 

Fram kemur hjá stjórnanda að þegar ný aðalnámskrá kom út hafi þeir tekið hana í 

gagnið 2011. „Og síðan bara höfum við verið að fínpússa þetta, en þá strax var tekið mið 

af þessu, ákveðnum þáttum […] lykilhæfni og hvað þetta heitir allt saman, […] en maður 

ruglar þessu öllu saman, […] skelfilegasta uppfinning sem hefur komið fram lengi sko.“ 

Enn fremur segir hann að hægt hefði verið að einfalda hlutina. Annar stjórnandi segir 

framhaldsskólann taka mið af grunnþáttunum, „það er skylda og og í þessari nýju 
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námsskrá sem að við erum að skrifa og erum að hrinda í framkvæmd að þar eru, þeir 

skrifaðir inn í námsskránna, allir“. Hann tekur fram að grunnþættirnir séu „teknir þannig 

að þeir eiga að fara inn í námsgreinarnar, við ætlum ekki að setja það í sérstaka áfanga“. 

Jafnframt að „framkvæmdin á því er á svolitlum byrjunarreit ennþá sko“. Hvernig 

grunnþættir menntunar komi inn í bókmenntakennslu í skólanum segist stjórnandi ekki 

geta svarað „fyrir einstakar námsgreinar“. 

Stjórnandi bendir ennfremur á að hann hafi sjálfur „talað mikið um mikilvægi 

bókmenntakennslu til dæmis bara í því, sko ég tel bókmenntakennslu svo mikilvæga til 

þess að læra að setja sig í spor annarra“. Í orðum hans liggur að hann sem stjórnandi hafi 

komið inn á svið grunnþátta í menntun og í þessu tilviki, bókmenntum. 

Rafræni heimurinn kom til tals í viðtölunum, „við vitum að tungumálið er nú notað á 

mismunandi hátt og enska er náttúrulega orðin mjög kannski ríkjandi í mörgum af 

þessum vefmiðlum og þessum rafræna heimi“. Jafnframt kemur fram í máli stjórnanda, 

„við þurfum samt sem áður að kenna okkar unga fólki að virða málið og nota íslenskuna 

og lesa meira á íslensku“. Hann getur þess að kennarar hafi breytt áherslum á þann veg 

að: 

… það sé nú kannski bara, að þau geti nú lesið alls konar hluti á íslensku. Það 

þurfi ekki allt að vera Laxness eða Njála, það megi nú líka vera ýmislegt annað 

sem þau lesa. Þannig að áherslur hafa vissulega breyst í áranna rás hvað þetta 

varðar, að þau hafa auðvitað farið meira yfir í almenna texta, dagblöð, 

tímarit, alls konar efni sem snertir áhugasvið nemenda, íþróttir, tísku og hvað 

eina. Og ef við getum náð til nemenda í gegnum slíka texta þá finnst mér það 

bara hið besta mál. Að þetta þurfi ekki endilega að vera allt,  […] eins og ég 

segi einhverjir niðurnjörvaðir, viðurkenndir gæðatextar. 

Ekki virðist mikil áhersla hjá stjórnanda að viðhalda íslenskum menningararfi. Fleiri 

stjórnendur koma inn á mikilvægi þess að höfða til áhuga nemenda varðandi val á 

lestrarefni og bókmenntum. Leiða má hugann að því að ef nemendur komast ekki í tæri 

við, til að mynda Íslendinga sögur, hvernig ættu þeir að vita hvor þær höfði til þeirra eða 

ekki? 

Stjórnendur koma inn á mikilvægi þess að nemendur séu öruggir gagnvart íslenskum 

texta, geti lesið og tjáð sig „um það sem þeim liggur á hjarta“ og séu færir í að nota 

móðurmálið á fjölbreytilegan máta. 

Þeir stjórnendur sem talað var við segjast allir finna fyrir versnandi les- og 

hugtakaskilningi og deila áhyggjum sínum yfir versnandi lestrarhæfni nemenda. 
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4.3.2 Framhaldsskólakennarar 

Íslenskukennarar í þeim framhaldsskólum sem talað var við voru ekki allir menntaðir 

íslenskukennarar þrátt fyrir að þeir kenndu íslensku á framhaldsskólastigi. Það er eins og 

fram kemur með menntun grunnskólakennara og íslenskukennslu í grunnskólunum, 

nema að í grunnskólunum er ekki farið fram á faggreinabundin réttindi. Aðrar kröfur eru 

gerðar þegar kemur að menntun framhaldsskólakennara en þegar um 

grunnskólakennara er að ræða. Gerð er krafa um að framhaldsskólakennarar séu með 

faggreinabundin kennsluréttindi og til þess að teljast framhaldsskólakennari í íslensku 

þarf ákveðinn fjölda háskólaeininga (etct) í íslensku. 

Fram kemur hjá kennara að íslenskukennsla þessa tiltekna framhaldsskóla sé „mjög 

bókmenntamiðuð”. Hann segist reyna að gera nemendur að sjálfstæðum lesendum, að 

þeir lesi bókmenntir af fúsum og frjálsum vilja sem höfða til þeirra. Kennari segir alla 

íslenskukennara skólans „hvetja nemendur til þess að lesa bara svona yfirleitt og […] og 

annað slagið gerum við, könnum við svona með handauppréttingum sko, hverjir hafa 

lesið bók síðasta mánuðinn og það eru sorglega fáar hendur sem að koma upp”. Þegar 

kennari kannaði lesturinn síðast þá höfðu nemendur lesið allt í allt þrjár bækur á 

dágóðum tíma. 

Það sama er uppi á teningnum hjá kennurum framhaldsskóla og í grunnskólanum að 

alltaf er verið að reyna að finna bókmenntir sem höfða til áhugasviðs nemenda. 

Skugga-Baldur eftir Sjón er lesin í einum framhaldsskólanum. Sú bók hefur þann kost 

að vera „stutt og fljótlesin” en jafnframt þann „ókost að hann [Sjón] er miklu dýpri en 

krakkarnir átta sig á”. Nemendur kvarti yfir bókinni og segi: „Æjj ég skil þetta ekki.” 

Í viðtölum við grunnskólakennara kom fram að nemendur gæfust upp og einnig væri 

uppgjöf í íslenskukennurum varðandi bókmenntir og lestur þeirra. Það sama er uppi á 

teningnum í framhaldsskólanum eins og fram kemur í viðtölum við þá. Er þá ekki mál að 

standa saman og takast á við þessa uppgjafarhugsun, nám er vinna eins og alltaf hefur 

verið sagt. Nemendur þurfa að takast á við flókin viðfangsefni til þess að bæta við sig 

þekkingu. Það þarf að einstaklingsmiða námsefni en þannig að viðkomandi auki við þá 

þekkingu sem hann býr yfir hverju sinni. Það sem kemur nefnilega í ljós þegar nemendur 

hafa farið í gegnum efni sem þeim þykir erfitt í byrjun, eins og í dæminu hér að ofan með 

Skugga-Baldur, þá er hægt með aðstoð og leiðbeiningum kennara að færast nær því að 

þykja efnið áhugavert. Eins og kennari segir í sambandi við bókina Skugga-Baldur, „og og 

núna er það mitt verk og verður núna næstu tvær vikur að reyna að leysa upp úr öllum 

þessum flækjum, eða eða já, færa ljós inn í þetta myrkur, […] þennan skugga já, þannig 

að þetta svona sko ljúkist upp, […] fyrir þeim, þessi, þessi saga og bara helst að þeim 
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finnist hún dásamleg eins og mér finnst hún”. Jafnframt segir kennarinn varðandi 

bókmenntir, „einfalt og stutt en en það er bara svo mikið kjöt á þessum beinum”. Viðhorf 

kennara skiptir miklu máli, hann veit sem er að bókin er góð, djúp og tyrfin á stundum en 

með góðri leiðsögn ná nemendur að skilja það sem ætlast er til af þeim og hafa gaman 

af. „Bókmenntakennsla og bókmenntalestur er það mikilvægasta sem að við getum kennt 

fólki.“ Slíkt viðhorf skilar sér á jákvæðan hátt til nemenda og eykur líkurnar á betri og 

meiri samvinnu kennara og nemenda.  

Kennari segist stöðugt nefna „titla og höfunda” og orðar það síðan á eftirfarandi hátt, 

„kannski er ég að kasta perlum fyrir svín og kannski eru þessar ábendingar mínar og þessi 

hvatningarorð um að lesa bækur sem að fjalla um einhver söguleg efni, já já, kannski fara 

þau bara út í vindinn”. 

Í máli kennara kemur fram að markmiðið sé „að finna bókmenntir sem ekki eru til 

glósur um á netinu” jafnframt tekur hann fram að reynt sé „að skipta nógu ört til þess að 

krakkarnir lesi bækurnar, að þeir séu ekki að lesa glósur.” Ennfremur segir hann: „Það 

verður að neyða fólk til að lesa texta.” Kennarar velji „tiltölulega nýútkomnar bækur” og  

best telur hann að hægt sé „að skipta á hverju ári, alltaf nýja bók”. Hins vegar sé það ekki 

vilji allra íslenskukennara því „það er auðvitað svolítil vinna að komast inn í hverja bók”. 

Námsbækurnar sem notaðar eru séu bæði nýjar og gamlar. 

Þessi slagur við að fá nemendur til að lesa heila bók en ekki útdrátt úr bókinni á 

netinu er þekktur, og segir kennari „náttúrulega er ekkert vit í að lesa bara útdrátt” vegna 

þess að nemendur þurfi að „skilja, sko útdrátturinn gengur bara út á að koma einhverjum 

staðreyndum til skila”. Hann tekur dæmi úr kennslu í Njálu, þá hafi hann spurt um „stöðu 

kvenna” og segir nemendur þurfa að skilja hugarheim fólks á fyrri öldum. 

Hann heldur áfram og segir: „Þegar þau byrja að lesa, þetta er eins og dópsalinn, 

hann verður að troða fyrstu tveimur þremur skömmtunum í þig og svo þarftu að, og svo 

eru orðinn óseðjandi, í einhverja fíkn skilur þú?” 

Um bókmenntakennslu segir annar: „Njála hefur verið lögð til hliðar núna, það er 

svo sem sársaukalaust af minni hálfu, Laxdæla er tekin upp, jú jú það má kannski segja 

að það sé nú kannski ekki eins, að það, að sko að ráin hafi verið lækkuð með því.” Hér má 

greina uppgjöf, þar sem erfitt hefur reynst að fá nemendur til að lesa Njálu er tekin 

einfaldari og auðlesnari bók, Laxdæla. Hugsanlegt er, þar sem Laxdæla er lesin í mörgum 

grunnskólum að hluti nemenda sé því að lesa hana aftur í framhaldsskólanum. Það hefur 

ekkert að gera með það hvernig saga Laxdæla er, hins vegar þarf ákveðna samfellu í 

námið og gott upplýsingastreymi milli skólastiga. Það er reyndar efni í aðra stóra ritgerð. 

Kennari segir að Laxdæla sé „náttúrulega meiri ástarsaga og svona þannig að, kannski já, 
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það er alltaf gott ef að ást er í spilunum, ást og ofbeldi er góð blanda”. Einnig kemur fram 

að reynt sé að velja „bækur sem eru, og sögur, sem eru alvöru bókmenntir, […] einhvern 

veginn aðgengilegar, eru ekki eitthvað bölvað torf, sem að þau bara spóla í og eru, eru 

bara föst”. 

Bókmenntagreiningu segjast kennarar ekki „velta sér mikið upp úr“, farið sé í ákveðin 

hugtök, og nefna sem dæmi „sjónarhorn, innri og ytri tíma”. Þessi hugtök komu einnig 

fyrir í máli grunnskólakennara, þau eru kennd á því skólastigi. 

Varðandi grunnþætti í íslenskukennslu segir kennari á þá leið, „sko uuu 

grunnþættirnir, ég efast ekki um að við, að á þeim sé tekið” hann sé þó sjálfur ekki 

meðvitaður um þá í kennslunni. Þetta séu þó ekki „einhver orð á pappír, þetta er eitthvað 

sem við erum, sem við praktíserum, […] þó svo að við höfum ekkert mörg orð um það”. 

Þegar talið berst að grunnþáttum menntunar hjá öðrum kennara þarf að minna hann á 

hverjir þeir séu. Að því loknu svarar hann á þann veg, „já þetta dót” jafnframt segir hann 

„ég held að þetta fléttist allt inn í, […] já já það gerir það, alveg pottþétt og og hérna, æjji, 

svo manni finnst þetta alltaf vera svo hátíðlegt á þessu blaði en ef maður fer að rýna í 

það, þá er þetta náttúrulega, þá er þetta bara inn í kerfinu.”. 

Í kennsluáætlunum framhaldsskóla sem teknar eru fyrir hér að framan kom fram að 

í einhverjum tilvikum væru símar og tölvur bannaðar í kennslustundum íslensku. Hér 

kemur fram í máli kennara hvers vegna hann bannaði slík tæki í sínum kennslustundum. 

Hann hafi fengið nóg og nemendum liðið illa, 

… ég bara fékk eiginlega bara nóg […] það var orðin svo ofboðsleg vanlíðan, 

tæknivanlíðan í bekkjunum fannst mér, […] krakkarnir voru taugaveiklaðir 

einhvern veginn, alltaf með sko, það þurfti alltaf eitthvað að skoða sko, […] 

og það þurfti alltaf eitthvað að lesa eitthvað sms og senda eða fara í Angry 

birds leik eða einhvern fjandann, […] og taka myndir, snapchat myndir og 

hvað þetta nú heitir. 

Ennfremur segir hann að það hafi ekki gengið alveg þrautalaust fyrir sig að útiloka símana 

og tölvurnar, en ástandið hafi orðið allt annað eftir að bannið tók gildi í kennslustofunni, 

„ég tek eftir því að ég næ miklu betur til nemenda, það er miklu skemmtilegra, mér finnst 

miklu skemmtilegra að kenna“. Þrátt fyrir síma- og tölvubann í kennslustofunni þá nýtir 

kennarinn tækin og tæknina í kennslunni sjálfri. 

Það er umhugsunarvert hvernig og hvaða áhrif nútímatækni hefur á skólastarf. 

Önnur hliðin er sú að hægt er að nota tæki og tól til að læra, þar sem það er gert á 

uppbyggilegan hátt gengur það vel, hin hliðin er þessi stjórnlausa notkun þar sem lítil 
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yfirsýn er yfir hvað verið er að gera og getur orsakað vanlíðan nemenda eins og fram 

kemur í máli kennarans. 

Framhaldsskólakennarar eru sammála um mikilvægi bókmennta í kennslu og segjast 

vilja sjá að nemendur standi vel í íslensku við útskrift úr framhaldsskóla. Í einu viðtalinu 

kom fram að viðkomandi kennari hafi farið frá því að þykja það áhersluatriði við útskrift 

að nemendur þekktu rithöfunda, bókmenntasöguna og bókmenntahugtök í að telja 

„mikilvægt að hérna, hver og einn sé, þekki að einhverju leyti menningarsögu sinnar 

þjóðar, […] og mér finnst mikilvægt að allir Íslendingar hafi lesið eina fornsögu að minnsta 

kosti , […] eða kynnt sér hana“. Annar nefnir að bókmenntakennslan þurfi að vera meira 

skapandi og að nemendur eigi að hafa meira um námið að segja. 

Áherslur aðalnámskrár 2011 og grunnþættir menntunar komu lítið til umræðu í 

viðtölum við íslenskukennara framhaldsskólanna. Ef spurt var sérstaklega um þá þætti, 

komu meðal annars þau svör að grunnþættir menntunar væru samtvinnaðir kennslunni, 

álag væri mikið í íslensku og því ekki tími til þess að taka þá inn. 

Skemmst er frá því að segja að lítið virðist að gert í innleiðingu grunnþátta 

menntunar í námsgreinina íslensku með áherslu á bókmenntir og því langt í land hvað 

það varðar. 

4.3.3 Framhaldsskólanemendur 

Nemandur framhaldsskólanna sögðust aðspurðir lesa eitt og annað í skólanum og heima, 

eða „einhvern svona skáldskap, helst, eins og bara já, eins og glæpasögur […] stundum 

svona nokkrar fræðibækur, um svona íþróttir“. Einnig segjast þeir lesa „ævintýrabækur 

[…] einhvers konar fantasíur“. Einn nemandi tekur það fram að honum finnist ævisögur 

skemmtilegastar, „eða svona fólk bara sem er búið að upplifa bara frá mismunandi 

menningarheimum eða eitthvað. Eins og bækur um Norður Kóreu, […] Engan skal öfunda 

sem nemandi segir að hafi vakið hann til umhugsunar og tekur sem dæmi: 

Eins og til dæmis Engan skal öfunda, […] eins og í Norður Kóreu þekkist ekki 

[…] orðið fjölskylda. […] mamma eins stráksins dó […] en hann fann enga 

tilfinningu fyrir því, […] því […] eina sem lífið hans snýst um er bara að þau 

eru alltaf svöng og þau eru að ná sér í, fá mat, […] mamma hans dó út af því 

að hún stal mat […] og hann bara svona „já þá fæ ég alla vega meiri mat því 

að þá get ég tekið matinn sem mamma mín átti“ eða eitthvað svona […] orðið 

fjölskylda sem er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur og allt snýst um í rauninni, þá 

er það bara svona horfið. 
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Hér væri tilvalið að tengja við grunnþætti menntunar, þar sem mætti ræða samfélag 

manna sem lifir við misskiptingu, mannréttindi eru ekki virt, ójöfnuður og óréttlæti 

heimsins bitnar á þeim er síst skyldi, heilbrigði og velferð þekkjast varla, frumþörfum ekki 

sinnt, aðstæður ómannúðlegar og réttur barns enginn. Við hvaða aðstæður og hvernig 

lífi lifir barn sem ekki þekkir hugtakið „fjölskylda“, hvers konar samfélag er það? 

Talið berst að vefmiðlunum og einn segist lesa þá „stanslaust“, annar segir, „ég les 

eiginlega bara það“. Jafnframt segjast þeir lesa „einhverjar greinar bara í gegnum 

Facebook eða eitthvað“. Nemendur segjast detta inn á eitthvað á netinu eða eins og einn 

segir: „Ég sest ekkert niður og ákveð nú ætla ég að lesa þú veist mbl eða eitthvað.“ 

Ennfremur segir hann, „svo er maður allt í einu búinn að lesa tíu greinar af því að næsta 

við hliðina er líka áhugaverð“. Þeir segja einnig að það fari eftir texanum hvort þeir lesi 

eða ekki, „sumir textar geta verið mjög leiðinlegir, eða svo erfiðir, svona snúnir, […] líka 

svo óþægilegt þegar það er illa þýtt“. 

Nemendur telja lestur mikilvægan og gagnlegan, og tala um að það sé skemmtilegt 

að lesa og vilja jafnvel ekki „að bókin endi“. Einn nemandi segir gagnsemina dýpka 

skilning okkar í því „tungumáli sem við erum í og læra svona“, heldur svo áfram og segir: 

„Já einmitt að lesa svona milli línanna kannski eitthvað svona að skilja betur.“ 

Mikilvægt vegna þess að „maður lærir náttúrulega alveg þú veist rétt málfar, eða 

skilurðu, og svona ný orð og eitthvað“. „Halldór Laxness, […] bókagagnrýnendur, ég 

hugsa mikið um það, svona fólk sem, sem rýnir í bækurnar, […] já, svona Kiljan“ eru meðal 

þess sem nemendur nefna sem það fyrsta sem komi upp í hugann þegar bókmenntir ber 

á góma. 

Aðspurðir hvort þeir læri á samfélagið og mannleg gildi, svara nemendur „þú veist, 

oft ef eitthvað á að gerast fyrir þú veist 60 árum eða eitthvað þá er það allt öðruvísi en 

við erum vön“. Upplifun af lestri lýsir nemandi á þessa leið: 

Maður fær að kafa alveg í huga persónanna sem maður er að lesa um. Miklu 

meira en maður getur nokkurn tímann þegar maður er að gera eitthvað 

annað. Þú veist, einhvers konar öðruvísi dægrastytting. Það er bara rosalega 

gaman að svona upplifa aðra heima og vera í einhverjum öðrum 

raunveruleika. 

Fornbókmenntir eiga nemendur misgott með að skilja. Í einu viðtalinu kemur fram 

hrifning þeirra á Njálu. „[…] þetta er náttúrulega rosalega flott saga og það er rosalega 

svona gaman að lesa hana af því hún hefur verið til svo lengi“. Annar kemur inn á 

persónur bókarinnar: „Líka bara persónurnar í henni eru alveg áhugaverðar eða […] svona 
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skemmtileg tengsl á milli persóna.“ Ákveðin gagnrýni kom fram á að prófað væri úr 

bókinni, „ég veit ekki hvort ég mundi taka bókina og lesa hana ef ég væri ekki að fara í 

próf í henni“. „En það er samt alveg pínu pirrandi líka að fara í próf af því að þá þarf maður 

að læra hluti utan að í staðinn fyrir, […] þá lærir kannski á annan hátt sko, […] frekar en 

þú værir að lesa venjulega.“ Nemendi segjast frekar vilja skrifa ritgerð úr Njálu, því „þá 

rennir maður meira í gegnum bókina og pælir í heildarmyndinni í staðinn fyrir að svona 

að rýna í öll smáatriðin“.  

Með breyttum áherslum í kennsluháttum eiga nemendur að hafa meira um nám sitt 

að segja og í þessu tilviki hefur nemandi skoðun á því hvaða leið hann myndi fara í sinni 

vinnu við Njálu. Afraksturinn yrði annar og að mati nemandans myndi hann læra meira 

með því en ef hann fengi einungis niðurstöðu úr prófi. Svo eru það nemendurnir sem 

hafa mikið fyrir því að skilja fornbókmenntirnar, „ég þurfti alla vega alltaf að lesa þær 

svona oft, aftur og aftur og aftur og aftur“, annar tiltekur „já vanda sig, […] og þá náði 

maður svona aðeins meira og aðeins meira“. 

Fram kom að þeir hefðu lesið Gísla sögu og það hefði gengið vel því orðskýringar 

fylgdu með, „já þetta var svona aðeins fært yfir  á nútímalegra mál“. 

Fram kom í einu viðtalinu að Íslendinga sögur gætu verið „frekar mikil hindrun fyrir 

suma nemendur“ og prófum úr þeim ættu: 

… allir [að] geta náð, […] mér finnst að þetta ætti ekki að vera svona, finnst 

að það ætti ekki að vera erfitt […] fólk ætti ekki að vera að falla á Íslendinga 

sögunum sko, þú veist út af því að ef að þau eru með lesblindu eða eitthvað 

skilur þú mig, þú veist það er smá erfitt fyrir þá nemendur sem eru með 

lesblindu sem […] geta ekki tekið stúdentsprófið út af, út af svona dóti sko. 

Mikilvægur punktur þar sem samkvæmt lögum á að einstaklingsmiða námið og gera 

öllum nemendum fært að stunda nám og ljúka námi, hver á sínum forsendum. 

Annað er uppi á teningnum hjá nemendum framhaldsskóla þegar talið berst að 

nútímaskáldsögum, það gangi vel að skilja þær og gaman að tala um þær, „það er líka svo 

gaman ef maður finnur einhvern annan sem er búinn að lesa bókina, […] þá er svo gaman 

að tala um það og svona“. 

Nemendur telja mikilvægt að vera vel að sér í bókmenntum, „jú það er náttúrulega 

sko, þú veist, það tala allir um að bækur séu að hverfa og eitthvað, en náttúrulega, letrið 

fer ekkert, þú þarft að lesa“. „Og líka kannski bara í yndislestri, að það er svo gaman 
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nefnilega að lesa og svona kafa inn í aðra heima og svona. Þannig að, ef maður hefur það 

ekki, þá er alveg frekar tómt kannski.” 

Ekki hafa allir gaman af því að lesa og þegar bókmenntir eru nefndar á nafn í einum 

hópnum, segir nemandi, „mér dettur í hug eitthvað mjög leiðinlegt, […] einhver 

leiðinlegur íslenskuáfangi eða eitthvað” í sama streng tekur annar nemandi „já ég er rosa 

sammála honum, […] það bara kemur upp leiðinlegur íslenskuáfangi eða eitthvað tengt 

skólanum sko, að ég einmitt, það drap alveg minn yndislestur að vera í skóla sko”. 

Finna má ákveðinn samhljóm milli þess sem stjórnendur, kennarar og nemendur 

segja, um námið. Tungumál aðalnámskrár og áherslur er annars vegar ekki beint að finna 

í viðtölunum en hins vegar má lesa út úr þeim að ýmislegt er gert sem fellur undir áherslur 

aðalnámskrár og til að mynda grunnþætti menntunar. 

4.4 Vettvangslýsingar 

Vettvangslýsingar úr kennslustundum íslenskukennslu gefa góða mynd af því sem fram 

fer í skólastofunni og af miklu er að taka. Vettvangslýsingar verða skoðaðar með það í 

huga að finna út hvort unnið er með grunnþætti menntunar samkvæmt áherslum nýrrar 

aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla (2011) og þá hvernig birtingarmynd þeirra er á 

vettvangi. Annars vegar verða hér sýnd dæmi um það hvernig grunnþættir menntunar 

koma fram í kennslu bókmennta og svo hins vegar skort á grunnþáttum menntunar við 

kennslu bókmennta.  

Kennurum grunn- og framhaldsskóla er falið að sinna kennslu samkvæmt áherslum 

aðalnámskrár og eiga kennsluhættir að miðast við þær áherslur á hverjum tíma. 

4.4.1 Grunnskóli 

Í kennslustund í íslensku voru fornbókmenntir til umfjöllunar, það er Hrafnkels saga. 

Tæknilegir örðugleikar settu strik í reikninginn í kennslunni og nemendum sagt að „raða 

eða hreinskrifa vinnubók á meðan […] kemur að græja hlutina”. Nemendur unnu að því 

að „hreinrita glósur úr Hrafnkels sögu” meðan verið var að koma tölvu í gang. Þegar 

tæknileg vandamál koma upp í kennslustofu getur það orsakað upplausn í bekknum og 

hættu á að nemendur missi einbeitinguna. Kennslustundin sem átti að taka fyrir 

bókmenntir, fór í að þjálfa skrift með því að hreinskrifa spurningar úr Hrafnkels sögu í 

vinnubók. 

Fleiri kennslustundir fóru í það hjá nemendum að svara efnisspurningum úr 

fornsögu, þeir svöruðu spurningum og skrifuðu upp í vinnubók. Spurningarnar snerust 

mikið um nöfn persóna, ættartengsl og bústaði. 



80 

Í yndislestri biður nemandi um að fara á bókasafnið, bókin sem hann er að lesa sé 

leiðinleg. Athygli vekur svar kennarans, sem segir nemandann fara of oft út úr 

kennslustund til að ná í bækur, hann verði líka að lesa bókina, „verði aksjúally að lesa 

bókina“. Svo læra börnin sem fyrir þeim er haft, kennarar eru fyrirmynd og mikilvægt að 

þeir hafi það í huga að vanda mál sitt, sérstaklega í íslenskukennslu. 

Þjálfun athygli og lesskilnings auk umræðna er efni kennslustundar á yngra stigi. 

Lesinn er stuttur kafli úr bókinni Stína og beinagrindin, rætt er um efni kaflans og kennari 

spyr spurninga sem nemendur svara. 

Í öðrum árgangi voru nemendur að skila hópverkefnum úr Laxdælu. Þar mátti sjá 

skapandi vinnu. Meðal verkefna var stuttmynd þar sem nemendur sömdu texta úr 

Laxdælu við lagið Space Oddity eftir David Bowie úr kaflanum „Mannvíg í Svínadal“. 

Nemendur í öðrum hópi sýndu tilþrif í leik og söng og sungu, „Bolli réðist á Kjartan í dag“. 

Nemendur höfðu gaman af þessum verkefnum því fram kemur að mikið hafi verið hlegið. 

Fleiri skapandi og fjölbreytileg verkefni eru talin upp þar sem hugmyndaflug nemenda 

fékk að njóta sín. Sundkeppni Kjartans og Ólafs Noregskonungs var tekin upp í sundlaug, 

frilla keypt og hún var „valin í sófasetti í skólanum”, lífleg og nútímaleg framsetning á 

fornri sögu. Fram kemur að málfar nemenda í stuttmyndunum hafi verið „enskuskotið” 

og í stíl amerískra kvikmynda. 

Kennari verður að ákveða hvaða kröfur hann setur varðandi framsetningu verkefna. 

Velta má fyrir sér hvaða áherslur eigi að vera efstar, sú þekking og skilningur sem 

nemandinn fær á sögunni og þeim heimi sem fornsögur lýsa, er hann mikilvægari en að 

nemendur vandi mál sitt? Grunnþættir menntunar tengjast mjög vel inn í slík verkefni. 

Sköpunarþátturinn er stór, staða frillunnar tengist mannréttindum, heilbrigði og velferð, 

er mansal í lagi, þrælahald, stéttamunur, jafnrétti kynjanna, félagslegt umhverfi og margt 

fleira. Mestu skiptir að kennari sé meðvitaður um það hvaða grunnþætti hann geti tengt 

bókmenntunum og komið þeim inn í kennsluna. Skapandi verkefni unnin í hópvinnu efla 

og þroska nemendur, þeir þurfa að taka tillit, virða skoðanir annarra, hlusta, ræða og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um verkefnin. 

Annað dæmi og öðruvísi um skapandi viðfangsefni má nefna að kennari sýnir af 

mynddiski, leikrit Benedikts Erlingssonar sem gert er eftir Gunnlaugs sögu ormstungu. Í 

fyrstu leist nemendum ekki vel á, en þegar leið á fylgdust þeir „hugfangnir með því 

hvernig Gunnlaugur ormstunga tekst á við þann vanda að breytast úr óknyttaunglingi í 

fullorðinn mann”. Leikgerðin fannst þeim fyndin og skemmtileg. Sýningin var í tengslum 

við verkefnavinnu nemenda á sögunni. 
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Kennsluaðferðir kennara við kennslu bókmennta eru mismunandi. Einn kennari byrjar 

á því að lesa úr Íslendinga sögu fyrir nemendur og spyr ýmissa spurninga um efni verksins, 

til að kanna bæði málskilning og efnislegan skilning. Nemendur virðast flestir nokkuð 

áhugasamir um efnið þó þeir virðist jafnframt eiga í nokkrum erfiðleikum með að átta sig 

á efninu sem og merkingu ýmissa orða og hugtaka. 

Korku saga var til umfjöllunar í einum bekknum. Sú bók er tilvalin til að tengja við 

grunnþætti menntunar. Aðferðir kennarans við kennsluna voru á þá leið að hann rifjaði 

upp og ræddi merkingu ýmissa atriða. Hann spyr til dæmis hvað nemendum finnist um 

ákveðna hluti og atburði úr sögunni, hvað ákveðin hugtök merki eins og laundóttir. 

Jafnframt spyr hann og sækir í gagnvirkt samtal við nemendum um félagslegt umhverfi 

sögunnar, hvernig matar hafi verið aflað og stoppar við eggjatínslu. Lætur nemendur 

leiða hugann að því hvaða fuglar hafi verpt þessum eggjum og þeir svara.  

Kennari les með tilbrigðum upphátt úr bókinni fyrir nemendur og ýtir undir umræður 

á milli: „Korka glápir á Hrafn, sem er af öðrum kynþætti.“ […] Aðspurðir svarar einn að 

„hún glápi á Hrafn vegna þess að hann er öðruvísi”. Tilvalið umræðuefni tengt 

grunnþáttunum jafnrétti og lýðræði og mannréttindi. Manngildi og virðing fyrir hverjum 

og einum á eigin forsendum, að fólk af öllum kynþáttum geti lifað í frjálsu samfélagi. 

Kennari lýsir starfsháttum fólks og segir það hafa þurft að búa til öll verkfæri sjálft og 

nefnir sem dæmi að  „… járnsmiður sækir efni úr náttúrunni til að búa til járn” og sýnir 

myndskeið um járnvinnslu til þess að nemendur tengi betur við það sem kennari segir. 

Slík dæmi úr bókmenntum eru hentug til umræðu um sjálfbærni og því að við getum ekki 

tekið endalaust úr náttúrunni án þess að gefa til baka. 

Korku saga gefur tilefni til margvíslegrar umræðu og tengingu við námskrá. Kennari 

kemur inn á „kynduga trúmálaumræðu Úlfbrúnar og Korku, […] sköpun heimsins, ásatrú 

og útskýrir sköpunarsöguna lauslega. Einnig spyr hann hvernig megi túlka viðbrögð og 

tekur dæmi úr sögunni: „þegar hnefar eru krepptir“ og hvað hugtakið „haddur“ merki í 

tengslum við að hár ambátta hafi verið skorið. Þessi umræða leiðir til umræðna um það 

hvað þorrinn sé og bendir kennari á að við getum sagt fyrir um á hvaða tíma sagan sé 

stödd því það komi fram að þorri sé genginn í garð. Af þessu leiðir umræða um 

mánaðaheitin gömlu. 

Útlistunarkennsla sem beinist að lestri og túlkun Korku sögu, mest að sögulegum tíma 

og persónulegum samböndum. Kennari las upp úr bókinni, útskýrði jafn óðum og varpaði 

fram spurningum. Nemendur hlustuðu, enginn skrifaði neitt niður, nokkir svöruðu 

spurningum. 
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Misjafnt er hvernig kennarar ná til nemenda og breidd er mikil í fjölbreytilegum 

nemendahópum. Símanotkun, ráp inn og út úr kennslustofum, tæknilegir örðugleikar og 

fleira þess háttar hefur áhrif á gang kennslustundarinnar. Kennari sem hefur undirbúið 

ákveðna hluti getur ekki verið viss um að þeir gangi allir upp. Nemendur eru misvel upp 

lagðir og misjafnlega vel undirbúnir auk þess sem geta þeirra innan sömu bekkjardeildar 

spannar oft allt sviðið frá því að vera með litla getu í að vera bráðger. Einnig eru 

nemendahópar ansi fjölmennir og sums staðar fer mikill tími kennara í að halda aga og 

stuðla að góðum vinnufriði. 

Í vettvangslýsingum grunnskólanna virðast lítil tengsl finnast við nýjar áherslur 

aðalnámskrár 2011. 

4.4.2 Framhaldsskóli 

Greining bókmenntaverks er verkefni kennslustundar í íslensku á framhaldsskólastigi þar 

sem samtvinnast sögulegur fróðleikur og læknisfræði. Bókmenntagreiningin virðist ekki 

hugtakabundin eða tæknileg. 

Verkefnavinna fer fram í hópum og einstaklingslega. Viðfangsefnið er Skugga-Baldur 

og meðal verkefna sem nemendur eiga að vinna er að finna ljóðrænu í sögunni, svara 

efnislegum spurningum og skrá hugleiðingar sínar tengdum sögunni. Nemendur finna til 

málsgreinar með myndmáli og koma með dæmi: „Hún þýtur eftir hjarninu eins og … [og] 

nóttin hefur völdin.” 

Varðandi læknisfræðilega þáttinn þá felast útskýringar kennara í því hvað það þýðir 

fyrir einstakling að vera með litningargalla og sækir upplýsingar í því samhengi á vefsíður. 

í kjölfarið spinnast umræður þar sem nemendur taka til máls. Talið berst að breyttri 

hugtakanotkun þroskahamlaðra þar sem hugtök eins og „aumingi og fáviti“ eru notuð í 

bókinni en hafa fengið aðra merkingu á okkar dögum. 

Sjón tekur fyrir í bókinni heilmikið álitamál sem samtíminn hefur glímt við; hvort 

þroskaskertir, í þessu tilviki einstaklingar með Downs, eigi að fá að lifa. Meðferðin á þeim 

var slæm og leggja menn líkur að því að hún sé raunsönn. Hann veltir því upp hvort þeim 

sem séu öðruvísi eigi að fyrirfara strax á meðgöngu. Þá álitaspurningu glímir nútíminn við 

þar sem foreldrum er í sjálfsvald sett hvort þeir eyði Downs fóstrum í upphafi meðgöngu. 

Í bókinni koma viðhorf almennings á þessum tíma til þroskaskertra vel í ljós. Þeir eru 

kallaðir hálfvitar, fávitar og aumingjar í daglegu tali og réttur þeirra til lífs lítill, þeim var 

fyrirkomið við fæðingu og sagt var að börnin hefðu fæðst andvana. 
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Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og virkan þátt í mótun 

samfélagsins. Í lýðræðisríki búa borgararnir við mannréttindi þar sem virðing fyrir 

manngildi og heilbrigði barna og ungmenna felur í sér virðingu fyrir mannréttindum 

þeirra. Þroskaskerta stúlkan í bók Sjóns býr við bágan kost. Hún er útskúfuð úr mannlegu 

samfélagi. Þar kemur til vanþekking og hræðsla almennings við það óþekkta og þá sem 

voru öðruvísi. 

Tengsl við grunnþætti menntunar er að finna í Skugga-Baldri og miklir möguleikar á 

vinnu í tengslum við þá. Sem dæmi um það má nefna jafnrétti þar sem öllum eru sköpuð 

sömu tækifæri til að þroskast á eigin forsendum og lifa í samfélagi skilnings, 

umburðarlyndis og jafnréttis eru tilvalin til umræðu og rökræðna í nemendahópum. Þessi 

hugsun var ekki til staðar í lífi þroskaskertu sögupersónunnar til að byrja með. Sagan 

getur vakið nemendur til umhugsunar um stöðuna í dag í ljósi þess að ekki eru allir eins 

en allir eiga jafnan rétt. 

Þjóðsögur eru viðfangsefni í einum hópnum og nemendur skoða bygginu og 

formgerð. Glærusýning með byggingu þjóðsagna er sett upp á skjá og farið er i 

bókmenntahugtökin upphaf, miðja, ris, lausn og minni. 

Kennari talar um flökkusögur og þjóðsögur og tekur dæmi um þjóðsöguna um 

Djáknann á Myrká. Hann einfaldar söguþráðinn og tengir við nútímann og bíómyndir. 

Twilight og vampírur ber á góma. Hópurinn samanstendur af nemendum af erlendum 

uppruna sem sýna þjóðsögum lítinn áhuga en tala saman í lágum hljóðum á sínu 

móðurmál. 

Móðir mín í kví kví er tekin fyrir og henni fylgja verkefni. Nemendum reynist erfitt að 

vinna verkefnin og leiðir kennari þá áfram. Ástæðu þess að þetta viðfangsefni, þjóðsögur 

hafa orðið fyrir valinu segir kennari það vera til að „bæta við orðaforða nemenda með 

annað mál“. Þegar nemandi spyr hvað orðið ær merki, jarmar kennari. Hann notar 

umræður, spyr spurninga, hlustar vel á svör nemenda og grípur tækifærið til að glæða 

kennslunnni lífi. 

Hér eru aðeins tekin örfá dæmi því bókmenntakennsla er ekki í öllum 

kennslustundum íslensku. Tengsl við grunnþætti menntunar er vart að finna en af því 

sem virðist þá eru margir möguleikar til þess að flétta þá inn í viðfangsefni 

kennslustundanna. Hugtök sem tengjast grunnþáttum beint, eins og til að mynda 

lýðræði, jafnrétti, mannréttindi, heilbrigði og velferð eða umræður sem gætu fallið undir 

þau hugtök fyrirfundust ekki þegar viðfangsefni kennslustundanna er skoðað. Kennarar 

virðast sér ekki nógu meðvitaðir um að tengja efni bókmennta grunnþáttum menntunar. 
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Kennsluaðferðir voru hefðbundnar, kennarar stýrðu kennslunni, dreifðu verkefnum 

og reyndu að fá nemendur til þess að sinna náminu.  
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5 Grunnþættir í bókmenntum 

Í þessum kafla er sjónum beint að grunnþáttum menntunar í völdum bókmenntum. Þær 

bókmenntir sem hér eru til umfjöllunar í viðleitni til þess að dýpka umræðuna um það 

sem í aðalnámskrá kallast „grunnþættir menntunar“ eru sjálfsævisögulegar bækur Jóns 

Gnarr; Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) og Útlaginn (2015). Ein aðalpersóna er í 

aðalhlutverki, drengur. 

Íhugað er hvernig ræða má skilning á grunnþáttunum í ljósi bókmenntanna, þar sem 

fjallað er um bókmenntir og grunnþætti og grunnþættina í bókmenntum eða skort á 

grunnþáttum í bókmenntum. 

Að upplifa, setja sig í spor og lifa sig inn í bókmenntaverk getur gefið lesanda nýja sýn 

á lífið. Flest viljum við jafnrétti öllum til handa, þar sem ekki er gerður mannamunur og 

að maðurinn fái að lifa í sátt og samlyndi við aðra menn og náttúru við góð lífskjör og 

afkomu. Einnig viljum við vera talin góð og gild í samfélagi um leið og við erum meðvituð 

um hverjir eru utangarðs og hverjir innangarðs. Í samfélagi manna ríkir fjölbreytni þar 

sem finna má fólk á öllum sviðum mannlífsins. Bókmenntakennsla er tilvalinn vettvangur 

til þess að ræða fjölbreytileika lífsins með áherslu á mikilvægi þess að grunnþáttum sé 

sinnt og þeir virtir.  

Grunnþætti menntunar má tengja við bókmenntaverk Jóns Gnarr. Sögurnar eru 

áhrifamikilar og taka fyrir mörg álitamál sem við glímum við á okkar dögum. Í ljósi 

grunnþátta bjóða sögurnar upp á marga þræði sem kalla á umræðu um siðferðileg 

álitamál, meðal annars sem geti aukið meðvitund um mikilvægi þess að hlúa vel að 

börnum. 

Bækurnar þrjár Indjáninn (2010), Sjóræninginn (2013) og Útlaginn (2015) eftir Jón 

Gnarr spanna æviár sögupersónunnar allt frá fæðingu að eldri unglingsárum. 

5.1 Indjáninn 

Upplifun sögumanns á eigin tilveru í Indjánanum (2010) er þrungin óöryggi og vanlíðan, 

hann hefur ekki tilverurétt í lífinu, passar hvergi inn, hann er utangarðs frá fæðingu. 

Samfélagið tekur honum ekki eins og hann er og hann fer ekki að reglum samfélagsins. 

Hann er ekki læs á umhverfið og umhverfið tekur hvorki tillit til hans aðstæðna né 

þroskafrávika. 

Vandi sögumanns er mikill, hann rekst illa í skólakerfinu þar sem allt er leiðinlegt og 

erfitt nema það sem hann langar sjálfan að gera. Hann skilur ekki orsök og afleiðingu 
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gjörða sinna og brýtur reglur skráðar sem óskráðar. Það miðast allt út frá honum, hann 

réttlætir gjörðir sínar á eigin forsendum. Drengurinn er algerlega einangraður, heimurinn 

snýst um það sem hann langar að gera og að hann langar að vera annar en hann er. 

ÉG HEF ENGAN til að tala við. Það er enginn sem segir mér neitt. Það finnst 

engum vænt um mig. Ég er ljótur og leiðinlegur og heimskur. Ég er eins og 

Gúmmítarsan. Ég er einn í heiminum. Ég er indjáni (Jón Gnarr, 2010, bls. 220). 

Nístandi einmanaleiki drengs sem ekki gengur í takt við samfélagið er grátleg, 

sjálfsmyndin í molum, kvíðinn yfirtekur líf hans og hann flýr í sinn hugarheim og 

samsamar sig indjána og vill lifa frjáls í sátt við náttúruna. 

5.2 Sjóræninginn 

Sjóræninginn (2013) hefst þar sem Indjáninn (2010) endar, þegar drengurinn er tólf ára. 

Í Sjóræningjanum (2013) stendur hann að loknum grunnskóla og er enn utangarðs í 

samfélagi sem er honum ráðgáta. Hrakfarir og áföll í skólakerfinu eru tíunduð og svæsnar 

lýsingar á einelti. Hann passar hvergi inn. Reiðilestur hans yfir reglum samfélagsins beinist 

að kerfinu sem hentar honum ekki. 

Kerfið er aðeins eitt, ein heild. Öll frávik eru galli. Ef eitthvað passar hvergi, 

þá er því hent. Öll frávik skaða regluverk kerfisins og rugla skipulagið. Kerfið 

tekur skipulega á öllu rugli og frávikum. Kerfið er viðbúið öllu og allt á að vera 

einfalt. Við viljum enga fjölbreytni. Við viljum engar breytingar (Jón Gnarr, 

2013, bls. 153). 

Það er allt öðrum að kenna, hann skellir allri skuld á kerfið, á ósanngjarna samfélagið en 

lítur ekki í eigin barm. Sjálflægnin er alger og hugsunin nær aðeins til hans sjálfs. 

Sögumaður réttlætir allar gjörðir sínar út frá sjálfum sér, hans eigin reglur gilda og 

þegar pönkið kom til sögunnar samsamaði hann sig því algerlega. Hann fer alla leið og 

tileinkar sér hugsunarháttinn, útlitið og lífsstílinn. Þar sker hann sig líka úr, verður fyrir 

aðkasti en finnur sig að lokum í samfélaginu á Hlemmi. Hlemmarar samanstóðu af hópi 

einstaklinga sem allir voru „öðruvísi“. Hann finnur félagslegan og hugmyndafræðilegan 

griðastað í pönkinu. 

Pönkið var mikilvægur þáttur sjálfsmyndar og það greindi hann frá kvölurum hans. 

„Klæðaburðurinn var ákveðin leið til að tilheyra vissum hópi og til að auðvelda öðrum 

pönkurum að þekkja mig. Hann var líka ákveðin túlkun og tjáning á sálarástandi og 
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hugmyndafræði.“ (Jón Gnarr, 2012, bls. 75). Hann fann sig í samfélaginu á Hlemmi og 

þurfti ekki að taka þátt í samfélagi sem skildi hann ekki. 

Drengurinn samsamar sig sjóræningjum því þeir voru gjarnan undir í samfélaginu, 

komust í kast við lögin og þurftu að flýja samfélagið eins og hann vill flýja skólann. 

5.3 Útlaginn 

Útlaginn (2015) er sjálfstætt framhald Sjóræningjans (2013) og sögumaður kominn í 

heimavistarskólann að Núpi í Dýrafirði. Einangrunin var alger, kennarar höfðu litla getu 

til að kenna og nefnt er dæmi um kynferðisofbeldi milli kennara og nemanda og einnig í 

nemendahópnum. 

Innræta átti krökkunum íslensk gildi með hörku í einangruðu umhverfi þar sem flestir 

voru afskiptir og aðstæður ekki vænlegar til þroska. Lýst er grimmum veruleika og 

afskiptaleysi af hendi fullorðinna sem unnu við skólann svo og samnemenda þar sem 

gjaldmiðillinn var vímuefni eða barsmíðar. 

Drengurinn verður hluti af samfélagi. „Samfélagið mótar einstaklinginn og 

einstaklingurinn mótar samfélagið.“ (Jón Gnarr, 2015, bls. 21). Þó er ljóst að samfélagið 

er eitt en einstaklingurinn annað. Sögumaður skilur ekki frekar en í hinum bókunum 

hvaða ferðalag er á öllum hinum. Hann sér hina utanfrá, getur sér þess ekki til um hvað 

sé að gerast innra með þeim, hugsar lítið um það hvaða sögu þeir eigi og þeir eru annað 

hvort aðlaðandi eða fráhrindandi, líkir honum eða ekki, hlusta á sömu músik eða ekki. 

Allt er þetta framhald á einstaklingsbundinni hugsun hans. 

Feginleikinn yfir því að vera ekki lengur fórnarlamb gerir drenginn að hlutlausum 

þátttakanda í ofbeldinu gegn öðrum. Hann varð félagslega sterkur á einkennilegan hátt 

þar sem hann lenti einhvern veginn á milli þess að vera þolandi og gerandi. 

Þroskastökkið frá barni yfir í ungling tekur á. Kynþroskinn reyndist honum erfiður, 

hann missti tökin og typpið fékk sjálfstæðan vilja. Frásögn sögumanns sem unglings með 

skilningi og túlkun fullorðins manns í þessum aðstæðum passar vel inn í þá mynd sem 

dregin er upp af drengnum, upplifun hans og líðan. Kynþroskinn verður svo 

aðgangsharður að anarkisminn þarf að víkja um stund. Þó að hann hugsi ekki um annað 

en sjálfan sig þá áttar hann sig betur á frávikum sínum með auknum þroska. 

Það sem allir aðrir virðast kunna og skilja kann ég ekki og á oftast erfitt með 

að skilja. Jafnvel einföldustu hlutir eins og að reima. Það kunna allir að reima 

- en ekki ég. Ég kann heldur ekki að skrifa. Mér finnst vont að vera svona og 
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hef ekki lengur þá afsökun að ég sé bara barn því ég er að verða fullorðinn 

(Jón Gnarr, 2015, bls. 202). 

Á írónískan hátt hefst nýtt tímabil, þar sem sögumaður er breyttur og nær að fóta sig 

betur í lífinu. Útlaginn kemst til byggða. 

Frelsi er honum mikilvægt og í lokin er hann staðráðinn í að láta aðra ekki stoppa sig 

í sjálfsögðum rétti til sjálfstæðs lífs. Hann ætlar að vera hann sjálfur og bókinni lýkur á 

orðunum: „Ég er frjáls.“ (Jón Gnarr, 2015, bls. 384). Einstaklingshyggjan verður varla 

sterkari, að líta á einstaklinginn sem miðpunkt og upphaf hvers sem er. Drengurinn rís úr 

öskustónni eins og minnið um kolbítinn. Allt er gott sem endar vel. 

Frásögn höfundar í bókunum þremur er einlæg, tregafull, opinská og grátbrosleg. 

Skólaganga sögumanns brösótt og harkaleg, hugtakið einelti ekki til á sögutímanum og 

takmarkaður skilningur á kjörum og líðan barna. Hugmyndir um réttindi og skyldur aðrar 

en á okkar tímum þó að ekki sé langt um liðið. Í bókunum lýsir höfundur algjöru 

afskiptaleysi, skorti á umhyggju og grimmum veruleika. Harka einkenndi uppeldið og 

skömm fylgdi því að skera sig úr og slugsa. Vinnan göfgar manninn var það sem haft var 

að leiðarljósi. Ef einstaklingur rakst ekki í skóla var hann sendur í heimavistarskóla. 

Börnum á ólíkum aldri og úr mismunandi aðstæðum var hrúgað saman þar sem eftirlitið 

var takmarkað og margs konar ofbeldi látið afskiptalaust. Sveitin átti að gera þeim gott. 

Skálduð ævisaga Jóns Gnarr er áhrifamikil og tekur fyrir mörg álitamál sem við glímum 

við á okkar dögum. Í ljósi grunnþátta í menntun býður sagan upp á marga þræði sem kalla 

á umræðu sem gæti aukið meðvitund um mikilvægi þess að hlúa vel að börnum. 

5.3.1 Birtingarmynd grunnþátta 

Í bókum Jóns Gnarr fylgjum við dreng frá fæðingu til fullorðinsára. Hann er miðpunktur 

alls, stendur einn og hugsunin snýst um hann sjálfan. Einstaklingsbundin hugsun miðar 

allt og alla út frá eigin hugmyndum og skoðunum. Hann flokkar fólk eftir því hvort það sé 

á sömu bylgjulengd og hann eða ekki, getur ekki sett sig í spor annarra og skilur ekki 

hvernig samfélagið virkar. Hann er eitt en samfélagið annað. Með því verður samfélagið 

óskiljanlegt og hann aðlagast ekki. 

Hann gefur sér endalaus réttindi en upplifir engar skyldur og þverbrýtur gildin í 

samfélagi manna. Á móti má segja að samfélagið taki ekki tillit til hans frávika eða komi 

til móts við hann á hans forsendum. 

Grunnþættirnir sem byggja á hugsun um samfélag manna ná ekki tilgangi sínum í slíkri 

einstaklingshyggju. Einstaklingshyggja er hugtak sem heyrist æ oftar í umræðunni. 
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Einstaklingurinn gerir það sem hann langar og er miðpunktur alls. Á okkar tímum þar sem 

lífsgæðakapphlaupið er í sögulegu hámarki getur það bitnað á börnunum en einnig 

hjálpað til við að lögvernda réttindi þeirra. 

Lífsreynsla mótar hvern mann. Uppvaxtarskilyrði sögupersónunnar eru ekki góð og 

hafa mótað hann fyrir lífstíð. Hann kemur þó nokkuð heilsteyptur út úr þessu og hefur 

náð langt í lífinu. Með reynslu sinni á hann mögulega auðveldara með að setja sig í spor 

þeirra sem eru utangarðs eða á einhvern hátt öðruvísi. 

Þá má vísa til slagorðs sem höfundur notaði í borgarstjórakosningunum: „Alls konar 

fyrir aumingja.“ Í slagorðinu má lesa grátbroslegan veruleika sem almenningur skildi, sett 

fram í gamni og alvöru á hæðnislegan hátt. 

5.3.2  Heilbrigði og velferð 

Innleiðing grunnþátta í menntun hefur það meginmarkmið að styrkja getu einstaklinga 

til að verða virkir, gagnrýnir og hæfir þátttakendur í samfélaginu. Mikilvægi heilbrigðis og 

velferðar er ótvírætt og í því felast dýrmæt tækifæri til að stuðla að velfarnaði og 

heilsueflingu (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, 

bls. 8-9). 

Í gegnum lesturinn kynnumst við lífi drengs sem var í andstöðu við allt og alla, fékk 

ekki það atlæti sem hann þurfti og var því ekki fær um að lifa í sátt í samfélagi við aðra. 

Samskiptamunstur og uppvaxtarskilyrði barna og fullorðinna hafa gjörbreyst og ríkari 

áhersla lögð á vilja, getu og áhuga. Samskipti sögupersónunnar og hinna á heimilinu sem 

átti að vera griðastaður, voru á margan hátt skringileg. Foreldrarnir ekki í stakk búnir til 

þess að hlúa að honum og heimilið honum ókunnugt. Hann getur hvergi höfði sínu hallað. 

Stöðugir árekstrar og grimmileg meðferð í skólanum og utan hans. 

Einstaklingarnir áttu að passa inn í fyrirfram ákveðið kerfi og allir eins. 

Einstaklingsmiðun þekktist ekki og heilbrigði eða velferð ekki uppi á borðum eins og á 

okkar tímum þar sem heilbrigði byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri velferð og með 

áherslu á jákvæða sjálfsmynd, sjálfsskilning og gagnrýna hugsun verður sterkari og 

einstaklingurinn tekur ábyrgari ákvarðanir. Einnig áherslan á andlega vellíðan, góð 

samskipti, öryggi, skilning á eigin tilfinningum og annarra, hreinlæti, hreyfingu, næringu, 

hvíld og kynheilbrigði (Margrét Héðinsdóttir, o.fl., 2013, bls.11-13). 

Einstaklingurinn þroskast í samfélagi við aðra, lærir að setja sig í spor annarra og 

metur þannig stöðu sína í samfélaginu án þess að vera miðpunktur alls. Einstaklingurinn 

á að njóta sín þar eins og hann er og fá til þess viðeigandi verkfæri. 
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Bækurnar þrjár gefa gott tilefni til margvíslegra umræðna sem kallast á við 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð. 

5.3.3 Jafnrétti, lýðræði og mannréttindi og sjálfbærni 

Inntak grunnþáttanna jafnrétti, lýðræði og mannréttindi og sjálfbærni í tengslum við 

bækur Jóns Gnarr gefa mikið tilefni til umræðna, nefna má þræði sem falla undir 

einstaklingshyggju, einstaklingsfrelsi, stéttamun og félagslega stöðu (Ólafur Páll Jónsson 

og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 17-30). Markmið jafnréttismenntunar er að skapa 

tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum og lifa í samfélagi skilnings, 

umburðarlyndis og jafnréttis. 

Sögumaður vill frelsi ofar öllu. Í hugmyndum hans um frelsi er einstaklingshyggjan 

yfirþyrmandi, hann er miðpunktur alls. Umræður um réttindi einstaklingsins verða að 

fléttast umræðu um skyldur. Þegar talað er um jafnrétti í skólastarfi þá miðast það ekki 

út frá því að allir fái það sama, heldur að tryggja eigi réttindi allra, og allir eigi jafna 

möguleika án nokkurs manngreinarálits (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 8-41). 

Skýrt kemur fram í bókunum að drengurinn njóti ekki jafnréttis í skóla, skólinn kemur 

ekki til móts við hann þar sem hann er, en það eru sjálfsögð mannréttindi að líða vel í 

skóla og að skólinn komi til móts við þarfir einstaklingsins. Hins vegar má segja að öll hans 

vanlíðan skapist ekki eingöngu vegna þess að hann naut ekki jafnréttis í skóla, honum leið 

illa í eigin skinni, ræður ekki við sig í ákveðnum aðstæðum og gerir á hvatvísan hátt hluti 

sem hann á ekki að gera, sýnir óviðeigandi hegðun og skilur ekki viðbrögð samfélagsins. 

Skólinn er ekki samfélag jafningja því nemendur velja sér ekki yfirmenn og kennarinn 

ekki jafningi nemenda. Þar verða að vera reglur eins og annars staðar í samfélaginu til að 

allt gangi upp. Hluti af lýðræðinu er að allir innan skólanna taki þátt í að búa þær reglur 

til svo öllum líki og viti til hvers er ætlast. Fyrirmyndirnar verða að vera til staðar til dæmis 

í fullorðna fólkinu. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft. 

Lýðræðislegir starfshættir í skólastarfi miðast við að allar raddir heyrist, að 

einstaklingurinn njóti sannmælis, hafi eitthvað um starfið að segja og læri um lýðræði í 

lýðræði. Lýðræði í skólum kemur meðal annars fram í því hvernig einstaklingarnir nálgast 

hverjir aðra, hvernig þeir bregðast við í ákveðnum skilningi og viðhorfum (Ólafur Páll 

Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 6-8). Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu 

til siðferðilegra álitamála og virkan þátt í mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki búa 

borgararnir við mannréttindi þar sem virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og 

ungmenna felur í sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra. 
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Lýðræði og mannréttindi skilur drengurinn þannig að hann eigi fullan rétt á öllu, megi 

haga sér eins og honum sýnist og þurfi ekki að taka tillit til hinna. Hann er beittur misrétti 

og beitir aðra misrétti og lætur illa að stjórn. 

5.3.4 Læsi og sköpun 

Læsi í víðum skilningi er ansi yfirgripsmikið hugtak eins og áður hefur verið minnst á. 

Einstaklingurinn þarf að vera læs á ritmál til að geta lesið, hann þarf að lesa í hið sagða 

og hið ósagða orð, geta sett sig í spor, túlkað, bætt við skilning sinn, umskapað og 

umskrifað með því að skapa eigin merkingu út frá eigin reynslu. 

Sögupersónan var ekki læs á umhverfi sitt, gat ekki sett sig í spor annarra og miðaði 

allt út frá sjálfum sér. Þáttur sköpunar í læsi er meðal annars sá að við lestur bókanna 

bætir lesandinn við sig þekkingu og skilningi. Sköpun sem grunnþáttur menntunar stuðlar 

að sveigjanleika í námi, frumkvæði og persónulegum þroska (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 6). 

Lesandi sér að drengurinn er skapandi til hugar og handa. Hann býr til spil, leikur sér 

með texta og hefur gaman að því að smíða hluti. En hugmyndir hans eiga ekki upp á 

pallborðið hjá fullorðna fólkinu. Tónlistin er stór þáttur í lífi sögumanns, hann semur 

texta, stofnar hljómsveitir í höfuðborginni og að Núpi í Dýrafirði. Í pökinu felst mikil 

sköpun og tjáning og drengurinn fann sig þar sem sköpunarkrafturinn fékk að njóta sín 

og hann lifði og hrærðist í pönkinu. 

Efnislegt innihald bókanna á fullt erindi á okkar dögum. Allir hafa reynslu af 

skólastarfi, hver sem hún er og geta túlkað út frá þeirri reynslu og skapað sinn skilning, 

sett sig í spor, vegið og metið og borið saman við eigin upplifun á skóla og í lífinu sjálfu. Í 

ljósi grunnþátta í menntun býður sagan upp á marga þræði sem kalla á umræðu sem geta 

aukið meðvitund um mikilvægi þess að hlúa vel hvert að öðru.  
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6 Lokaorð 

Áherslur á hverjum tíma speglast í stefnumótun menntunar í lögum, reglugerðum og 

námskrám. Samfélagsbreytingar og breytingar á menntakerfinu ganga kannski ekki alveg 

í takt hverju sinni, því breytingar á hefðbundnu skólakerfi þar sem meðal annars hefðir 

ráða ríkjum, taka tíma auk þess sem menntun kennara þarf að haldast í hendur við þær 

breytingar. Bókmenntir og lestur og tungumálið íslenska sem móðurmál eru meðal þess 

sem menntakerfið þarf að hlúa vel að og um leið að tileinka sér. Með kennslu bókmennta 

í ljósi grunnþátta læra nemendur að þroska félagslega og vitsmunalega þætti sem 

gagnast þeim á lífsleiðinni. Ungmenni lesa minna en áður samkvæmt rannsóknum og því 

mikilvægt að grípa inn í með kennsluháttum sem auka meðal annars lestur og 

samræmast kröfum nútímasamfélags. 

Hugmyndir John Dewey um nám og kennslu eiga vel við þegar fjallað er um skóla og 

nám. Þegar kemur að menntun þá þykir mér mikill sannleikur í orðum hans. Hann talar 

um mikilvægi þess að nemendur finni til löngunar til að halda áfram að læra og einnig 

það að - að læra sé að læra að hugsa. Í því sambandi má velta fyrir sér hvað liggi í 

hugtakinu „kennsla“, er það aðferð hefðbundna skólans sem Dewey talaði um og greint 

er frá í fræðilega hlutanum og þarf ekki að tala meira um nám og hvernig nemendur læri 

í tengslum við umhverfið. Til dæmis er hægt er að segja það gagnlegt að lesa bókmenntir 

á borð við Heimsljós eftir Halldór Laxness, bæði til þess að njóta þeirra sem slíkra og 

einnig til þess að skilja gildi mannréttinda og manngæsku andspænis rangindum og 

fólsku. Skilningur á því er líklegur til þess að stuðla að hamingju í lífi einstaklings. 

Þegar hefðbundinn skóla og hefðbundið skólastarf ber á góma nú á dögum virðist 

sem uppeldis- og kennslufræðingar hafi tilhneigingu til þess að áætla að samasem merki 

sé milli þess og gamaldags hugsunarháttar í kennslu. Hafa þarf í huga í því sambandi, eins 

og Dewey benti á, að eitt er að vera andsnúinn úreltri þekkingu og annað að hata allar 

hefðir. Framsýnt og róttækt fólk er andsnúið úreltri þekkingu, svo eru aðrir sem hatast 

við allar hefðir, hverju nafni sem þær nefnast. Stöðug átök standa um hefðir og þekkingu 

og þannig verður það áfram. Vonandi náum við að halda í heiðri það sem er okkur 

einhvers virði í sögu okkar og menningu, annað má fara. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar Íslenska með námsgrein og kennslutunga eru 

skoðaðar kemur margt athyglisvert í ljós. Í kennsluáætlunum tíu grunnskóla og fimm 

framhaldsskóla er minnst á grunnþætti menntunar í tveimur grunnskólum af þessum 

fimmtán skólum. Finna má tengingu við áherslur aðalnámskrár á annan hátt en að 

grunnþættirnir séu tilgreindir sérstaklega. 
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Kennsluáætlanir skólanna eru misjafnar, allt frá því að vera gott vinnuskjal sem sýnir 

vel útfærslu og skipulag íslenskukennslunnar yfir skólaárið í það að líta út eins og gátlistar 

þar sem áhersluþáttum íslenskukennslunnar er raðað upp á lista. Þegar kennsluáætlanir 

grunn- og framhaldsskóla eru bornar saman má til dæmis nefna að í framhaldsskólunum 

er tiltölulega nákvæm útlistun á kennsluefni og yfirferð hverrar viku auk verkefna. 

Höfunda námsefnis er ætíð getið í framhaldsskólunum en athygli vekur að það er nánast 

hvergi minnst á höfunda námsefnis í grunnskólunum. 

Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar virðist bókmenntagreining vera hornreka í 

skólakerfinu en það er trú höfundar sem þetta ritar að bókmenntagreining sé vel til þess 

fallin að opna umræðu um gildi grunnþátta menntunar. 

Villur er að finna í kennsluáætlunum grunnskóla en þær er vart að finna hjá 

framhaldsskólunum. Sem dæmi um villur í kennsluáætlunum grunnskóla má nefna 

stafsetningar-, málfræði-, beygingar- og greinarmerkjavillur auk erlendrar 

skammstöfunar. Greinarmerkjasetning er víða ábótavant, má þar nefna bil á milli orða 

og greinarmerkja og bil á milli sviga og orða í sviga, punkta vantar á eftir skammstöfunum, 

stór stafur á eftir raðtölu og röng skipting milli lína. Dæmi eru um að nafn skóla, ártal og 

fleiri þess háttar upplýsingar komi ekki  fram.  

Ef kennari er óöruggur í íslensku máli ætti viðkomandi að láta lesa yfir fyrir sig og skila 

af sér villulausu eintaki og sýna þannig metnað fyrir hönd íslenskunnar. 

Í framhaldsskólum er gerð krafa um faggreinakennslu, þannig að kennari sem kennir 

íslensku á að vera með ákveðinn einingafjölda (etct) úr háskólanámi í faginu til að geta 

kallast íslenskukennari á framhaldsskólastigi. En því er ekki svo farið í grunnskólanum, 

þess er ekki krafist í aðalnámskrá eða neinum öðrum reglugerðum að íslenskukennari í 

grunnskóla sé með sérstaka menntun í íslensku.  

Hugsanlega er hér um að ræða lykilatriði í kennaramenntun, sem er þörfin á því að 

auka íslensku á öllum sviðum kennaramenntunar. Kennarar sem kenna íslensku í 

grunnskóla eiga að búa yfir meiri þekkingu, færni og skilningi á íslenskukennslu en þeirri 

að vera einum kafla á undan nemendum, eins og stundum er sagt. Annars vegar kemur 

fram í viðtölum við grunnskólakennara að þeir séu sumir hverjir ekki nógu sterkir í 

íslensku og dæmi um að kennari treysti sér ekki til þess að kenna á eldri stigum 

grunnskólans, hins vegar eru faglega sterkir kennarar í grunnskólunum með mikla reynslu 

og menntun. 

Skemmst er frá því að segja að hvergi er minnst á grunnþætti menntunar í 

kennsluáætlunum framhaldsskólanna. En finna má annars konar tengingu við 

aðalnámskrá, svo sem tungutak hennar og skipulag náms. 
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Í viðtölum við stjórnendur framhaldsskólanna kom fram að þeir virtust ekki vera mikið 

með á nótunum um það hvernig íslenskukennslu er háttað í skólunum, eða því hvort 

íslensk málstefna sé notuð við stefnumörkun. Þá virtust stjórnendur sumir hverjr ekki 

þekkja það áttatíu blaðsíðna plagg sem Íslensk málstefna er. Hugsanlega hefur plaggið 

ekki verið nægjanlega vel kynnt í upphafi. 

Tungutak aðalnámskrár, til dæmis hugtök eins og grunnþættir menntunar, 

hæfniviðmið og lykilhæfni kom sjaldan fyrir í viðtölum við stjórnendur grunnskóla. Það 

sama var uppi á teningnum í viðtölum við stjórnendur framhaldsskóla, lítið bar á 

hugtökunum þekking, leikni og hæfni. Hugsanlega skýringu á því má telja þá að hugtök 

sem tilheyra námsmati og grunnþáttum hafi ekki verið komin inn í hugtakanotkun 

kennara þegar viðtölin voru tekin. Fram kom þó í viðtölum við kennara grunn- og 

framhaldsskóla að þeir væru sér meðvitaðir um að innleiða ætti grunnþætti menntunar 

og aðrar áherslur aðalnámskrár, en ákveðið óöryggi mátti lesa úr sumum svörunum. 

Uppgjöf mátti greina í máli grunn- og framhaldsskólakennara þegar kom að 

bókmenntakennslu og lestri bóka og virðist sem svo að þegar leitað er leiða til að fá 

nemendur til að lesa og þá séu valdar léttari og auðlesnari bókmenntir. Kennsluaðferðir 

sem eiga að auka lestur og gera nemendur að betri lesendum svo þeir geti lesið sér til 

gagns og ánægju mega ekki vera í formi refsinga. Fram kom í máli eins kennara að hann 

beitti ákveðnum aðferðum til að fullvissa sig um að nemendur hefðu lesið það sem fyrir 

þá var lagt. Í kennsluaðferðinni fólst að nemendur áttu að vinna verkefni úr hverjum kafla 

bókarinnar til að sýna fram á að hafa lesið bókina. Hægt er að spyrja sig hvort nemendur 

upplifi slíkar kennsluaðferðir sem refsingu ef þær eru einungis til þess að sannreyna 

lesturinn, ennfremur hvort til eru aðferðir sem auki frekar líkurnar á því að þeir lesi meira 

og lesi sér til gagns og ánægju. Með því að nemendur hafi meira að segja um eigið nám 

má ætla að áhugi þeirra á náminu aukist. Fram kemur í rannsóknum Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012) og Ingibjargar V. Kaldalóns (2015) að nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum hafi lítið að segja um eigið nám og einnig að of lítið sé um að þeir fái að 

velja viðfangsefni eða aðferðir í sínu námi. 

Nemendur eru sér meðvitaðir um mikilvægi þess að kunna að lesa og eru flestir 

jákvæðir í tali sínu um lestur. Þeir skilja samt sumir hverjir ekki af hverju þeir verði að lesa 

það sem skólinn skikkar þá til að lesa, þeir vilja oft á tíðum lesa eitthvað allt annað. Einnig 

kom fram í viðtölum að nemendur lesa annað hvort allt milli himins og jarðar eða lesa 

ekki neitt nema tilneyddir og svo allt þar á milli. Velta þarf fyrir sér hvers vegna greina 

má efasemdir nemenda um gagnsemi bókmennta í kennslu og spurning hvernig 

bókmenntakennsla skólanna er. Þykja textarnir of þungir eða of fjarlægir raunveruleika 
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þeirra eða er það eitthvað annað sem glepur. Val á námsefni í bókmenntum fer oftar en 

ekki eftir því sem til er á skólabókasöfnunum en ekki eftir því sem er ákjósanlegast hverju 

sinni. 

Til þess að uppfylla nýjar áherslur aðalnámskrár þarf ýmislegt að breytast í þessum 

efnum, auka þarf fjölbreytileika námsefnis og kennsluaðferða. Tungumálið virðist 

flækjast fyrir í einhverjum tilvikum og segja sumir nemendur að auðveldara sé að lesa á 

ensku en íslensku og það sem þeir lesi, sé á ensku. 

Mikilvægi skólabókasafna er ótvírætt. Skert aðgengi að þeim hlýtur að hafa áhrif á 

lestur bókmennta og brýnt að bæta þar úr. Skólabókasöfn virðast oft á tíðum verða fyrir 

niðurskurðarhnífnum í sambandi við bókakaup og starfshlutfall bókasafnskennara. Ein 

mikilvæg forsenda þess að nemendur tileinki sér lestur bókmennta er að þeir hafi góðan 

aðgang að skólabókasafni, þar sem boðið er upp á aðstoð, bókakostur sé góður og þeir 

geti valið bókmenntir eftir áhuga og þörfum hverju sinni. 

Lýsingar af vettvangi eru ýmist á þann veg að um nýjungar og góða kennsluhætti er 

að ræða eða að of mikill tími og of mikil orka fari í annað en kennslu. Skemmst er frá því 

að segja að litla tengingu er að finna í kennsluháttum íslenskukennslunnar við áherslur 

aðalnámskrár 2011. Kennsluhættir í íslensku bera þess þó merki í einhverjum skólum að 

unnið sé í anda aðalnámskrár (2011) og oft án þess að það sé sérstaklega tekið fram. 

Tenging við aðalnámskrá er vart mælanleg í máli nemenda og fram kemur að 

kennsluhættir séu hefðbundnir. Ef ætti að gera langa sögu stutta þá má segja að 

niðurstaðan sé sú að lítil tenging sé milli þeirrar menntastefnu sem yfirvöld boða og þess 

sem fram fer í skólunum. 

Bækur Jóns Gnarr þykja mér tilvaldar í kennslu. Grunnþætti menntunar má tengja við 

þær svo og skort á grunnþáttum. Öll höfum við reynslu af því að vera í skóla, hvernig sem 

sú reynsla er. Í bókunum þremur upplifir sögumaður sig einan og einangraðan í stórum 

heimi þar sem mótlæti er mikið. Með lestri þessara bóka tel ég nemendur geti sett sig í 

spor, upplifað og samsamað sig þeim heimi er bækurnar hafa að geyma. Fjölbreytnin í 

samfélaginu þar sem finna má fólk á öllum sviðum mannlífsins, getur gefið nemendum 

nýja sýn á eigið líf og annarra. Margs konar umræðuefni má tengja bókunum, svo sem 

ýmis konar álitamál sem við þekkjum og glímum við á okkar dögum. 

Bókmenntakennslu tel ég kjörinn vettvang til þess að ræða fjölbreytileika mannlífsins 

með áherslu á mikilvægi þess að grunnþáttum sé sinnt og þeir virtir. 

Ný menntastefna með aðrar áherslur en áður og grunnþætti menntunar að leiðarljósi 

tók gildi með nýrri aðalnámskrá 2011. Grunnþættir menntunar eru flókin og mikilvæg 
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hugtök sem vert er að íhuga frá öllum hliðum. Um þá ríkir margvíslegur ágreiningur eins 

og augljóst er af heimsfréttunum um þessar mundir þar sem spurningar um sjálfbærni, 

lýðræði, mannréttindi og jafnrétti hafa verið í sviðsljósinu svo að nokkuð sé nefnt. Varla 

er hægt að byggja námskrána á þessum sömu grunnþáttum nema skilgreining þeirra sé 

skýr. Þeir byggjast á fagmennsku kennara, kennaramenntun þarf að taka mið af þeim og 

samfélagið allt. 
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