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Ágrip 

Rannsóknir sýna ítrekað að kennsla í íslenskum grunnskólum er mjög námsefnismiðuð og því 

er mikilvægt að vandað sé til verks við gerð námsgagna, ekki síst vegna þeirrar staðreyndar að 

lesskilningur íslenskra grunnskólabarna hefur versnað mikið undanfarin ár (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 15). Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hver þróun kennsluefnis í bókmenntum fyrir nemendur á 

miðstigi hefur verið undanfarin 20 ár og hvernig bókmenntatextarnir í kennslubókum 

samrýmast áherslum aðalnámskráa grunnskóla (1989 og 2011). Þar sem mikið er lagt upp úr 

grunnþáttum menntunar í 2011 námskránni var horft sérstaklega til þess hvort áhrifa þeirra 

gæti í nýrri kennslubókunum. Bækurnar sem skoðaðar voru eru annars vegar Blá- Rauð- og 

Grænkápa (eldri) og hins vegar Flökku- Sögu- og Töfraskinna (nýrri). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna töluverðar breytingar milli bókaflokkanna. Í skinnubókunum er meira af 

myndefni, orð- og hugtakaskýringum, textategundir fleiri, fræðsluefnið nútímalegra og margt 

af því nýtilegt í daglegu lífi nemenda líkt og umhverfisfræðsla, ólíkt sögulegu fræðsluefni 

kápubókanna. Mikið er af þjóðsögum og miðaldaefni í kápubókunum en sáralítið af því í 

skinnubókunum en í þeim er hins vegar töluvert af sögum sem myndu flokkast sem 

fantasíubókmenntir. Í skinnubókunum færist sögusvið sagnanna í meiri mæli úr sveitinni í 

þéttbýlið, jafnvel út í geim, erlendum höfundum fjölgar og alþjóðleg tengsl sagnanna færast í 

aukana. Áherslur grunnþáttanna eru heilt yfir vel sjáanlegar í verkefnum og sögum 

skinnubókanna og áherslur aðalnámskrár (1989) endurspeglast að miklu leyti í kápubókunum 

og verkefnum þeim tengdum. Tíðarandinn hefur líklega mest með þróun efnisvals frá 

kápubókum til skinnubóka að gera en daprar niðurstöður úr PISA könnunum gætu einnig haft 

áhrif á söguvalið. Vinsælt efni, fantasíubókmenntir, er sett inn í stað þjóðfræðiefnis, 

fræðsluefni sem kemur til móts við kröfur alþjóðasamfélagsins um umhverfisvakningu og 

alþjóðavæðingin er áberandi og fleiri erlendir höfundar eru í nýju bókunum. Að 

bókmenntalegur menningararfur skuli lúta í gras í nýja bókaflokknum vekur þó upp áleitnar 

spurningar sem snúa að arfleifð Íslendinga. 
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Abstract 

„The development of literature textbooks for the intermediate level 1994-2016“ 

Studies have repeatedly shown that teaching in Icelandic schools is very curriculum-based and 

therefore it is of uttermost importance that teaching material is thoughtfully developed. This 

is especially important due to the fact that Icelandic children’s reading comprehension has 

declined markedly over the last years. The aim of this study was to explore the development 

of teaching material for middle school students over the past 20 years and to see how the 

literature texts in the textbooks compare to the emphases in aðalnámskrá grunnskóla 

(elementary school’s main curriculum) from 1989 and 2011. Since the 2011 curriculum focuses 

heavily on the fundamentals of education, we wanted to see if that was reflected in the newer 

textbooks. The books that we looked into were on one hand Blá-, Rauð- and Grænkápa (older) 

and on the other hand Flökku-, Sögu- og Töfraskinna (newer). Our results show a considerable 

alteration between the two book-groups; in the “skinna” books there are more photos, more 

explanations of words and concepts, the texts are more variable, the educational materials 

are more modern. Much of it also usable in the everyday life of students, such as 

environmental education, unlike the historical materials found in the “kápa” books. There are 

many folklores and stories from the middle ages in the “kápa” books. On the contrary, there 

are very few in the “skinna” books but there you can find a considerable amount of stories 

that would classify as fantasy literature. In the “skinna” books the scene of the stories has 

shifted from the countryside, as seen in the older books, to to urban areas, even all the way 

to outer space. Foreign writers become more prominent, as do international relations of the 

stories. The emphases of the before mentioned fundamentals are in general well noticeable 

in assignments and stories of the “skinna” books and the emphases of aðalnámskrá (main 

curriculum) 1989 are in many ways reflected in the “kápa” books and accompanying 

assignments. The zeitgeist was probably the most important factor when it came to choosing 

materials for the “kápa” and “skinna” books but Iceland’s poor outcome in PISA could also 

have influenced the choice when it comes to the newer books. Ethnography has been replaced 

by more popular material, like fantasy literature, educational contents that meet society’s 

demands on environmental awakenings and internationalization are more prominent and 

more foreign writers are featured in the newer books. The fact that our cultural heritage is 

diminished in the new book series raises questions regarding our Icelandic legacy. 
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 Inngangur  

Það er gangur lífsins að það sem eldra er víkur fyrir því sem nýtt er og í grunnskólum landsins 

er þessu ekkert öðruvísi farið, nýjar kennslubækur ryðja þeim eldri úr vegi og fylla skörð þeirra. 

Um þessar mundir eru bækurnar; Flökkuskinna (2014a), Söguskinna (2016a) og Töfraskinna 

(2016a), sem ætlaðar eru miðstigi, að leysa af hólmi eldri bækur sem heita; Blákápa (1994b), 

Rauðkápa (1995b) og Grænkápa (1997b). Bókaflokkarnir tveir koma því út með tuttugu ára 

millibili og eðlilega má finna einhvern áherslumun í efnisvali bókaflokkanna tveggja.  Í þessari 

ritgerð verða bókaflokkarnir tveir bornir skipulega saman og sú þróun sem orðið hefur á 

efnisvali í þeim greind. 

Nú á tímum á lestur barna undir högg að sækja enda hefur bókin fengið samkeppni úr 

mörgum áttum um tíma barnanna og á sú samkeppni líklega aðeins eftir að harðna í 

framtíðinni. Þessi samkeppni hefur valdið því að bóklestur barna hefur minnkað töluvert 

undanfarna áratugi en árið 2009 lásu 28% íslenskra barna, á aldrinum tíu til fimmtán ára, aldrei 

bækur sér til ánægju miðað við 11% barna árið 1968 (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson 

og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009). Því er mikilvægt að vanda valið á bókmenntatextum í 

kennslu þar sem þeir geta verið mismunandi og það sem hentar einhverjum ákveðnum aldri 

vel kann að vera óheppilegt val fyrir annan. 

Texti er þó ekki eingöngu bundinn við bækur því samkvæmt Þórunni Blöndal (2005, bls. 50-

52) á orðið texti bæði við um talað mál og ritað og til þess að texti geti staðið undir því að 

kallast texti þurfa þeir sem hlýða á hann eða lesa að viðurkenna textann eða samþykkja að 

meðtaka hann sem slíkan. Þannig getur texti verið fyrir einum óskiljanlegt bull á meðan hann 

getur haft merkingu fyrir annan. Sú reynsla og lærdómur sem einstaklingar hafa aflað sér í 

gegnum tíðina sker úr um hvort texti er samþykktur eða ekki. Fullorðnir hafa í krafti reynslu 

sinnar öðlast skilning á einkennum margra textategunda og eru því oft ágætlega læsir á þá. 

Það sama er ekki hægt að segja um unga nemendur sem ekki búa að sömu reynslu og þeir 

fullorðnu en óhætt er að fullyrða að aldrei áður hefur verið jafn mikið áreiti á börn í formi texta 

og upplýsinga. Áreitið birtist víða og er listinn nánast ótæmandi. Textarnir eru til dæmis í 

blöðum, á auglýsingaskiltum, á veggjum þar sem veggjakrotarar koma sínum boðskap á 

framfæri, í sjónvarpi, útvarpi og miðlum sem fyrirfinnast í símum og tölvum og má þar nefna 

til dæmis bloggsíður, Facebook, Instagram og Snapchat. 

Í öllu þessu textaflóði getur verið erfitt fyrir unga nemendur að átta sig á mikilvægi og 

tilgangi allra þessara texta. Til þess að nemendur læri á þá er mikilvægt að þeir velti fyrir sér 

textum, þ.e. hverjum þeir eru ætlaðir, hvar þeir birtast, og hverjir skrifa þá. Sé það gert læra 

nemendur ekki einungis að bera kennsl á mismunandi textategundir og tilgang þeirra heldur 

er einnig líklegt að lesskilningur þeirra aukist og þeir styrkist í eigin textagerð (Harpa 
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Kolbeinsdóttir, 2010). Samkvæmt rannsóknum hefur ekkert jafn sterk tengsl við lesskilning og 

orðaforði (Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010, bls. 16; Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 26 og 

149) en orðaforði er sá fjöldi orða sem hver og einn skilur og getur notað við að hlusta, tala, 

lesa og skrifa (Snow, Burns & Griffin, 1998). Þar sem orð lærast, meðal annars, í samhengi við 

texta og eftir því sem eitthvert orð verður oftar á vegi nemendans aukast líkurnar á að hann 

skilji merkingu þess út frá samhengi þess og stöðu (Stahl, 2003, bls. 21). Það liggur því í augum 

uppi að mjög þarft er að auka jafnt og þétt við orðaforða nemenda svo skilningur á hverskonar 

texta aukist. 

Með tilliti til þess sem fram hefur komið hér á undan er ekki úr vegi að skoða markmið og 

tilgang íslenskukennslu sem finna má í aðalnámskrám fyrir grunnskóla (1989 og 2011). Í þessari 

ritgerð verður fjallað um námsefni sem annars vegar var skrifað þegar námskráin frá 1989 var 

í gildi og hins vegar undir núverandi námskrá. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (1989, bls. 61) eru sett fram markmið sem gilda fyrir alla 

nemendur í grunnskóla óháð aldri. Þar segir: „Að því skal stefnt að nemendur:  

- nái valdi á frumþáttum móðurmáls, þ.e. töluðu máli og hlustun, lestri og ritun, svo sem 

þroski þeirra leyfir, og rækti með sér virðingu fyrir málinu 

- geti tjáð skoðanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á glöggu og auðugu máli, töluðu og 

rituðu, og geti auk þess gert sig skiljanlega á annan hátt, t.d. með leikrænni tjáningu, 

og fái tækifæri til að láta sköpunargáfu og frásagnargleði njóta sín 

- öðlist skilning á sögulegu, menningarlegu og félagslegu gildi íslenskrar tungu og 

bókmennta og kynnist völdum bókmenntaverkum þjóðarinnar frá ýmsum tímum  

- auki þekkingu sína á eðli málsins og lögmálum þess, þ.e. íslensku málkerfi, og geri sér 

grein fyrir margbrotnu hlutverki móðurmálsins í daglegu lífi og notkun þess við ólíkar 

aðstæður 

- fræðist um margháttaða málnotkun fjölmiðla og átti sig á því hvernig þeir hafa áhrif á 

daglegt líf manna, og geri sér jafnframt grein fyrir kostum þeirra og göllum 

- verði færir um að leggja sjálfstætt mat á mismunandi túlkun atburða og málefna sem 

birtist í töluðu máli, rituðu máli og myndum“ (1989, bls. 61). 

Í núgildandi aðalnámskrá má finna samskonar markmið varðandi menntagildi og 

megintilgang með íslenskukennslu (2013, bls. 97-99). Aðalnámskráin leggur áherslu á að 

nemendur öðlist þá hæfni að geta skilið og túlkað það sem finna má í texta, lært af honum og 

verði færir um að miðla þekkingu sinni til lesanda sinna og viðmælenda. Þá segir: „Traust 

kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er lestur öflugt 

tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum forsendum 

þátttöku í samfélaginu” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). Þá kemur fram í umfjöllun 
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um lestur og bókmenntir að samfélagslegar kröfur um lestrarfærni hafi tekið miklum 

breytingum undanfarin ár. Texti sé fjölbreyttari en áður fyrr og birtingarform hans sé 

margþætt. Hann birtist ekki bara á blaði heldur líka á rafrænu formi og er þá stundum 

samsettur úr mynd, rituðum texta, táknmyndum, látbragði, hreyfimynd og hljóði. Nemendur 

lesa fjölmargt efni á vefmiðlum sem ekki hefur verið ritstýrt eða ritrýnt á nokkurn hátt. Það 

gerir því þá kröfu á nemendur að þeir geti lesið efnið með gagnrýnum huga, þeir búi yfir 

ýmsum leiðum til að túlka og skilja upplýsingar og geti metið hvort þær séu áreiðanlegar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98-99). 

Menningararfur er líklega mikilvægur öllum þjóðum og svo á einnig við um Ísland. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 97) kemur meðal annars fram að mál og bókmenntir séu 

menningararfur íslenskrar þjóðar. Því sé honum að þakka hver staða læsis þjóðarinnar sé og 

hve sjálfsagt það þykir að læra að lesa, skrifa og beita máli svo vel sé. Þá er lögð áhersla á að 

við njótum menningararfsins, þróum, virðum og ræktum. Eldri námskráin (1989, bls. 62) er á 

svipuðum nótum en þar kemur fram að rækta eigi jákvæð viðhorf til menningararfs og gæta 

þess að ekki rofni tengsl á milli lifandi máls og bókmennta allt frá upphafi ritaldar.  

Þegar fólk hugsar um hugtakið menningararfur er ekki víst að allir leggi sama skilning í það. 

Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein skilgreina hugtakið „menningararfur“ sem 

menningarfyrirbrigði sem hafa sérstakt gildi vegna þess hve fágæt þau eru, vegna aldurs eða 

einstakrar fegurðar, fyrirbrigði sem hafa staðist tímans tönn og hafa varðveist óspillt í áratugi 

eða aldir í upprunalegri mynd. Gjarnan er sagt að slíkur menningararfur hafi ómetanlegt gildi 

fyrir þjóðir og samfélagshópa, sé nauðsynlegur sjálfsmynd fólks, tilfinningu þeirra fyrir rótum 

sínum og sögulegri samfellu. Þekking á og vitund um arfleifðina skýrir fyrir fólki samtímans 

hvaðan það kemur og hver þau eru og myndar þannig brú á milli núverandi og liðinna kynslóða. 

Hver sá siður eða hlutur sem skilgreindur er sem menningararfur og hefur þannig tengingu við 

fortíðina hjálpar því fólki að skilja sjálft sig og öðlast tengingu við uppruna sinn 

(Menningararfur á Íslandi, 2015, bls. 9). 

Þegar talað er um bókmenntalegan menningararf sem á að vera partur af 

bókmenntakennslu í grunnskóla er erfitt að hugsa um þá kennslu án þess að leiða hugann að 

hugtakinu „kanóna”, því sumt sem kennt hefur verið í grunnskólum á Íslandi er með þann 

stimpil á sér að vera hluti kanónunnar. Dagný Kristjánsdóttir (2011, bls. 145) útskýrir hugtakið 

„kanóna” á eftirfarandi hátt: 

Í umræðum um vísindi, listir og menningu vísar hugtakið „kanóna“ til úrvals af 

bestu verkum innan tiltekinna list- eða fræðigreina og þegar verk er valið á slíkan 

úrvalslista er það þar með „kanóníserað“. Hins vegar getur ekki hver sem er búið 

til bókmenntakanónu þjóðar eða tímabils. Kanóna verður ekki til nema á bak við 
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hana standi stofnanavald sem tryggir réttmæti úrvalsins og fylgir því eftir, oftast 

með hjálp skólakerfisins. 

Hér verður ekki eytt púðri í að tilgreina öll bókmenntaverk sem mögulega tilheyra 

kanónunni, eða vera með getgátur um hver þau eru, en dæmi um þekkta birtingarmynd 

kanónunnar eru Skólaljóð sem komu út í ýmsum myndum á 20. öld. Fyrsta úrvalið af þessu 

tagi kom út árið 1901. Ritstjórinn, Þórhallur Bjarnason, sat í skólanefnd Barnaskóla Reykjavíkur 

árin 1888-1906 en hann valdi og tók saman fyrstu Skólaljóðin fyrir íslensk börn. Þórhallur var 

prestur og síðar biskup en prestar veittu skólanefndum oft forystu á upphafsárum skipulags 

skólamála á Íslandi (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 60). Hér að neðan verður farið stuttlega 

yfir sögu skólaljóða, skoðað hverjir komu að útgáfu þeirra og hvað einkenndi bækurnar. 

Yfirferðin er byggð á grein Dagnýjar Kristjánsdóttur; Skólaljóð (2011).  

Skólaljóð Þórhalls sem komu út árið 1901 voru endurútgefin alls fjórum sinnum til ársins 

1920. Þórhallur valdi þau ljóð sem honum fannst best og skemmtilegust og rúmur helmingur 

þeirra flokkast undir ættjarðarljóð með einum eða öðrum hætti. Ljóðin fjalla um stolta sögu 

landsins þar sem ættjörðin er lofuð og þjóðhetjur hylltar. Náttúruljóð fá einnig sitt pláss og 

kvæði um hesta og fugla eru 14 talsins. Athygli vekur að af 104 ljóðum eftir 22 karlkyns 

höfunda eru eingöngu þrjú ljóð, sem ort er fyrir eða um börn. Það er mikill þjóðernisbragur 

yfir vali ljóðanna þar sem horft er til hins stóra og mikla en ekki til hins smærra og fíngerðara. 

Ljóðin eru heilt yfir ekkert léttmeti og segir Dagný þau vera þung og löng.  

Nýju skólaljóðin, úrvalsljóð handa börnum og unglingum er nafnið á bókinni sem tók við af 

Skólaljóðum Þórhalls. Bókin kom út í tveimur bindum og voru við lýði í íslenskum grunnskólum 

frá árunum 1924-1938. Jónas frá Hriflu hafði veg og vanda af útgáfum bindanna og valdi hann 

ljóðin í annað bindið en efnið í hitt bindið völdu norðlenskir kennarar, Benedikt Björnsson og 

Egill Þorláksson. Ólíkt Þórhalli Bjarnasyni höfðu þeir allir reynslu af að kenna börnum en Jónasi 

fannst vanta upp á í útgáfum Þórhalls að ljóðin hentuðu börnum. Ljóðaval Jónasar þótti hæfa 

börnum betur en ljóðaval Þórhalls. Hann valdi dramatísk ljóð sem höfða til ungs fólks en þó 

valdi hann einnig megnið af þjóðernisljóðum Þórhalls í heftið sitt, þannig að breytingarnar voru 

óverulegar. 

Jón Magnússon, sem síðar varð fréttastjóri Ríkisútvarpsins, gaf út næstu Skólaljóð sem 

komu út í tveimur bindum, það fyrra árið 1938. 136 kvæði var að finna bindunum tveimur eftir 

40 skáld. Jón valdi ljóðin í fyrra bindið en ekki er þess getið í seinna bindinu hver valdi ljóðin. 

Ættjarðarljóðin eru fyrirferðarmikil í útgáfu Jóns, líkt og í fyrri Skólaljóðum, en þó bætast við 

ljóð eftir höfunda sem ortu um fólk. Ljóðin eru því nútímalegri og spanna mun meiri breidd en 

í fyrri Skólaljóðum. Í fyrsta skipti má finna eitt ljóð eftir kvenhöfund en þrátt fyrir það og aukna 
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breidd í ljóðavali eru þetta ljóð fyrst og fremst ætluð ungum drengjum. Hér er í fyrsta skipti að 

finna myndir í Skólaljóðum en þær einskorðast þó við að vera af ljóðskáldum.  

Skólaljóðin frá 1943 voru ekki gefin út undir nafni en ritstjórar þeirra voru Ármann 

Halldórsson, Hjörtur Kristmundsson og Stefán Jónsson sem allir voru reyndir og vel menntaðir 

barnakennarar. Skólaljóðin voru gefin út í tveimur heftum og í þeim eru aðeins 60 ljóð, þar af 

er tæpur helmingur þessara ljóða sömu ættjarðarkvæðin og birtust í fyrstu Skólaljóðunum eftir 

Þórhall Bjarnason. Aðeins ellefu ný kvæði, sem ekki höfðu birst í fyrri Skólaljóðum, er að finna 

í þessum heftum. Ein kona var höfundur að ljóði en þó ekki sama konan og áður og ljóð yngri 

skálda landsins var ekki að finna í heftunum frekar en fyrri daginn. Það voru ekki miklar 

breytingar á ljóðavali þremenninganna ef tekið er mið af Skólaljóðunum sem á undan komu 

og þjóðernishyggjan var áfram ríkjandi. Það var þó nýtt að ljóðunum var skipt upp í þrjá flokka 

i hvoru hefti og þannig tekið mið af aldri og lestrarþroska nemenda. Fyrra heftið var ætlað 8-

10  ára börnum og seinna heftið var fyrir 11-13 ára.  

Árið 1964 réðist reyndur skólamaður, Kristján J. Gunnarsson, þáverandi formaður stjórnar 

Ríkisútgáfu námsbóka, í útgáfu nýrra Skólaljóða. Þetta var stærsta skólaljóðasafn sem út hafði 

komið, taldi 161 ljóð og átta ljóðum betur eftir endurútgáfu árið 1970. Aðalmarkmið Kristjáns 

með útgáfunni var þrenns konar: Að gefa nemendum bókmenntasögulegt yfirlit, efla ást þeirra 

á ljóðum og tilfinningu fyrir fegurð þeirra og að síðustu að ljóðin væru við hæfi barna og 

unglinga. Kristján tefldi engu að síður fram ættjarðarljóðunum sem voru fyrirferðarmikil í fyrri 

Skólaljóðum. Fimm nýjum skáldum, sem ekki höfðu áður komið að Skólaljóðum, var bætt í 

höfundahópinn. Samtímaljóð hlutu ekki náð fyrir augum Kristjáns og hann breytti ekki miklu 

við ljóðavalið; þjóðernissjónarmiðin vógu þungt, hann hleypti ekki neinum ungskáldum í bók 

sína, borgin beið lægri hlut fyrir sveitinni og karlar og hetjur voru teknir fram yfir börn. Þó áttu 

þrjár konur ljóð í safninu sem var mikil aukning frá því sem áður var og myndir fengu meira 

rými í Skólaljóðum Kristjáns en áður hafði sést í kennslubókum á þessum tíma (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2011). Skólaljóð Kristjáns voru ríkjandi í ljóðakennslu í grunnskólum fram á 

níunda áratug síðustu aldar. Síðan hafa ekki komið út eiginleg skólaljóð, en bækurnar sem 

leystu þau af hólmi, svo sem Ljóðspeglar og Ljóðspor, voru mun nútímalegri og þar voru ljóð 

samtímaskálda í meirihluta. 

Lesskilningur íslenskra barna hefur verið mikið til umfjöllunar í þjóðfélaginu undanfarin ár 

í tengslum við svonefndar PISA kannanir en PISA er umfangsmikil alþjóðleg langtímarannsókn 

á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði og stærðfræði (Menntamálastofnun, 

e.d.). Það er forvitnilegt að vita hver staða íslenskra nemenda í lesskilningi var þegar höfundar 

skinnubókanna hófu að vinna þær og hvort sú staða hafi mögulega haft áhrif á efnistök og 

áherslur höfunda kennslubókanna. Hér er því vitnað til PISA könnunar frá árinu 2012 sem er 

sú skýrsla sem nýjust var á þeim tíma. Þar kemur fram að af alls 65 löndum sem könnunin náði 
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til, þar á meðal allra OECD landanna, þá var Ísland nokkuð fyrir neðan meðaltal í lesskilningi 

og hafði lesskilningur hjá nemendum í 10. bekk á árunum 2000 til 2012 versnað mikið. Árið 

2000 mældust íslenskir nemendur 25 stigum hærri en nemendur á sama aldri gerðu árið 2012 

en það samsvarar því að 2012 nemendurnir hafi verið rétt rúmu hálfu skólaári á eftir 

jafnöldrum sínum árið 2000 í lesskilningi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

K. Björnsson, 2013, bls. 15). Sé hringurinn þrengdur og eingöngu litið til Norðurlandanna þá 

stóð Ísland sig allra þjóða verst ásamt nemendum í Svíþjóð (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013, 

bls. 21). Þó svo þessi umfjöllun hér segi frá niðurstöðum könnunar nemenda í 10. bekk en ekki 

nemenda á miðstigi, má ætla að þær gefi ágætar vísbendingar um hvernig íslenskir nemendur 

á miðstigi standa sig í alþjóðlegum samanburði.  

Nemendum sem eru af erlendu bergi brotnir og eru með annað móðurmál en íslensku 

hefur fjölgað í grunnskólum landsins undanfarna tvo áratugi. Fyrstu upplýsingar um fjölda 

þeirra eru frá árinu 1997 en þá voru þeir 377. Þeim hafði fjölgað gríðarlega til ársins 2016 en 

þá voru þeir 4.148 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessi fjölgun er hlutfallslega miklu meiri en 

heildarfjölgun grunnskólanemenda frá sama tíma því grunnskólanemar á Íslandi árið 1997 

voru 42.318  en 44.527 árið 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.) Í þessu samhengi er rétt að benda á 

að Blákápa, fyrsta bókin í röð kápubókanna kom út árið 1994 en bæði Söguskinna og 

Töfraskinna komu út árið 2016. Alls hefur nemendahópur grunnskólans með annað móðurmál 

en íslensku því farið úr að vera tæpt eitt prósent, árið 1997, í tæp tíu prósent árið 2016 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Þegar samsetning nemendahópsins breytist jafn mikið og raun ber 

vitni mætti ætla að þegar nýtt kennsluefni kemur fram þá hafi í einhverjum mæli verið tekið 

tillit til þeirra breytinga.  

Sú menntastefna sem er í gildi í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er byggð upp á sex 

grunnþáttum sem kallaðir eru grunnþættir menntunar og mynda þeir kjarna 

menntastefnunnar. Það er forvitnilegt að kanna hvort efni nýju kennslubókanna beri þess 

merki að hugsað hafi verið til grunnþáttanna sex við gerð bókanna. Grunnþættirnir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Með grunnþætti 

nýrrar aðalnámskrár grunnskóla (2011) í huga og það sem fyrir ofan er sagt eru 

rannsóknarspurningar mínar þessar: Hvernig hefur kennsluefni í bókmenntum fyrir miðstig 

grunnskóla þróast á undanförnum tveimur áratugum? Hvernig samrýmast bókmenntatextar 

námsefnis áherslum Aðalnámskrár grunnskóla og grunnþáttunum sex? 
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 Aðferð 

Samanburðurinn á bókunum skiptist í grófum dráttum í þrjá kafla sem innihalda misjafnar 

áherslur. Hér er stiklað á stóru varðandi greiningaraðferð en í hverjum kafla fyrir sig er að finna 

nánari útskýringu á þeirri greiningu sem við á hverju sinni.   

Í kafla þrjú sem ber heitið Innihald kápu- og skinnubókanna fer fram almennur 

samanburður á bókaflokkunum tveimur í ýmsum atriðum. Hér er ekki rýnt sérstaklega í 

sögurnar og ljóðin sjálf, heldur eru fjallað um eitt og annað sem finna má í bókunum og er 

breytt, eða ekki, á milli bókaflokka. Hér er sjónum því beint að þeim hluta bókanna sem franski 

bókmenntafræðingurinn Gerard Genette (1997) kallaði hliðartexta (e. paratext). Í því 

sambandi má nefna; myndefni, höfundakynningar, orðskýringar og hugtök, fræðsluefni, 

kennsluleiðbeiningar og hver er áhersla kennslubókahöfunda í efnisvalinu. Þá er einnig kannað 

hvernig innihald kennslubókanna rímar við þau fræði sem segja til um hvað kennslubækur í 

grunnskólum eiga að innihalda.  

Í kafla fjögur, Uppruni sagna og ljóða kápubóka og skinnubóka, er rýnt sérstaklega í 

sögurnar sjálfar og ljóðin sem eru í kennslubókunum. Skoðað er; í hvaða umhverfi sögurnar og 

ljóðin gerast, hvort höfundar eru íslenskir eða erlendir, hvort sögur og ljóð tilheyri 

samtímabókmenntum eða eldri bókmenntum, hvort þetta eru barnabókmenntir eða 

fullorðinsbókmenntir og hvort tengsl séu við bókmenntalegan menningararf Íslendinga. Til 

þess að einfalda þennan samanburð er honum skipt upp í þrjú þemu og er sú leið valin að bera 

saman bók við bók í hvorum flokki fyrir sig. Blákápa er borin saman við Flökkuskinnu, 

Rauðkápa við Söguskinnu og Grænkápa við Töfraskinnu. Þemun þrjú eru eftirfarandi: 

• Menningararfur og nýjar og gamlar bókmenntir 

• Barnabækur og fullorðinsbækur 

• Sveit og borg – Ísland og útlönd 

Eftirfarandi spurningar/fullyrðingar voru notaðar til aðgreiningar við flokkunina í þemun þrjú:  

• Sagan/ljóðið hefur tengingu við bókmenntalegan menningararf Íslendinga  

• Eldri bókmenntir eða samtíma bókmenntir 

• Er höfundur íslenskur eða erlendur  

• Eru tengsl texta íslensk eða alþjóðleg 

• Er um barnabókmenntir að ræða eða fullorðinsbókmenntir 

• Sagan/ljóðið gerist í sveit, borg, hvorki í sveit eða borg, eða bæði í sveit og borg 

Því skal haldið til haga að í þema eitt; Menningararfur og nýjar og gamlar bókmenntir, er 

meðal annars að finna efni sem tilheyrir bókmenntalegum menningararfi fortíðar. Í því 

sambandi má nefna annars vegar Íslendingasögur og goðafræði sem flokkast til 

miðaldabókmennta og hins vegar þjóðsögur, þulur, kvæði og gátur sem flokkast til 
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þjóðfræðiefnis. Í þema eitt er einnig að finna flökkusögur en þær eru nútíma þjóðsögur. Það 

efni sem tilheyrir þessum flokkum er ekki greint og flokkað með ofantöldum spurningum og 

fullyrðingum. Fyrir því eru nokkrar ástæður og þessar helstar: Mikið af þessu efni er 

höfundalaust líkt og þjóðsögurnar og flökkusögurnar. Þá er allt þetta efni, ef frá eru taldar 

flökkusögurnar, það gamalt að langmest af því myndi teljast gerast í sveitum. Einnig er 

vonlaust að greina hvort efnið sé skrifað fyrir börn eða fullorðna, enda var ekki neitt til sem 

heitir barnabókmenntir á tímum gömlu þjóðsagnanna og miðaldabókmenntanna. Það er því 

ljóst að ef reynt væri að flokka þetta efni með sama hætti og annað efni kennslubókanna 

fengjust ekki marktækar niðurstöður. Þetta efni er engu að síður skoðað sérstaklega og fjallað 

um. 

Í kafla fimm, Áherslur aðalnámskrár grunnskóla innan bókmenntatexta kápu og 

skinnubóka, er skoðað; annars vegar hvort og hvernig bókmenntatextar Blákápu, Rauðkápu 

og Grænkápu samrýmast áherslum Aðalnámskrár grunnskóla sem gefin var út árið 1989 og 

hins vegar hvort og hvernig bókmenntatextar nýju bókanna; Flökkuskinnu, Söguskinnu og 

Töfraskinnu, samrýmast áherslum Aðalnámskrár grunnskóla sem gefin var út árið 2011 og 

grunnþáttanna sex. Grunnþættirnir sex eru mjög fyrirferðarmiklir í núgildandi aðalnámskrá og 

því verður horft sérstaklega til þeirra í þessari úttekt. Framkvæmdin er þessi að fyrst er gerð 

úttekt á helstu áherslum aðalnámskrár (1989) sem snúa að íslenskukennslu og því næst skoðað 

hvort og hvernig þær áherslur séu sjáanlegar í textum og verkefnum kápubókanna. Að sama 

skapi verður úttekt á áherslum námskrárinnar (2011) og grunnþáttanna sex með tilliti til 

íslenskukennslu og að því loknu er greint frá hvort og hvernig áherslur grunnþáttanna sjást í 

sögum og verkefnum skinnubókanna. 
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 Innihald kápu- og skinnubókanna 

Í þessum kafla er kannað hvernig  kápu- og skinnubækurnar eru byggðar upp og hvort munur 

sé á bókaflokkunum í þeim efnum. Meðal annars er skoðað hverjar áherslur 

kennslubókahöfunda eru í; efnisvali, myndefni, orðskýringum og fræðsluefni og hvernig 

kennsluleiðbeiningar eru útfærðar og hvort þær passi við áherslur aðalnámskráa grunnskóla 

(1989 og 2011). Fyrst er þó umfjöllun um einkenni kennslubóka samkvæmt fræðunum og þar 

er athugað hvernig og hvort einhver þróun hefur átt sér stað í þeim efnum.  

3.1 Einkenni kennslubóka 

Það getur verið mjög erfitt að skilgreina fyrirbærið kennslubók og fullyrða um hvernig 

kennslubók á að vera. Hvað á að vera í henni, hvernig hún skal vera uppbyggð og hvaða tilgangi 

hún á að þjóna nákvæmlega. Þá er það svo að þó textabækur séu mjög mikilvægar þá eru það 

alltaf kennararnir sem stjórna notkun og notagildi þeirra. Þeir túlka innihaldið, leggja áherslur 

á ákveðin atriði eða gildi og skapa umhverfi fyrir gefandi lærdóm (Hammarlund, 2010, bls. 

118). Flestir kennarar virðast einnig reiða sig á eigin tækni og hugmyndir um hvernig á að nota 

kennslubækur (Vinterek, 2010, bls. 124). Rannsóknir hafa leitt í ljós að á Íslandi er kennsla 

mjög námsbókamiðuð og hefur verið það í mörg ár (Ingvar Sigurgeirsson, 1990, 2000; 

Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Samkvæmt E.B. Johnsen (Johnsen, 1999) hefur orðið mikil þróun á kennslubókum á 

nokkrum áratugum. Áður fyrr var algengt að ein og sama manneskjan skrifaði allar 

kennslubækurnar í tilteknu fagi fyrir öll skólastiginn eða að bækurnar væru notaðar af fleiri en 

einni kynslóð. Bækurnar voru mun einfaldari en gengur og gerist í dag og algengt var að texti 

bókanna væri í réttri tímaröð sem lýsti mikilvægum manneskjum og atburðum af pólitískum 

toga. Þá voru skýringarmyndir fáar en mikið var um myndir af höfundum eða sögulegum 

persónum.  

Á Norðurlöndunum í dag er almennt vaninn sá að útgáfufyrirtæki fái til sín höfunda og þeir 

skrifi bækurnar nokkrir saman og kennslubækurnar eru því þannig afurð samstarfs nokkurra 

aðila (Johnsen, 1999). Þessi hugmyndafræði á líka við á Íslandi en hér er námsefnið afurð 

mismunandi aðila, svo sem; námsefnishöfunda, teiknara og þýðenda en einnig kemur talsvert 

af efni frá íslenskum bókaútgáfum (Menntamálastofnun, e.d.). Útgáfa námsefnis fyrir 

grunnskóla hefur lengi verið á vegum ríkisins eða allt frá því að Ríkisútgáfa námsbóka var 

stofnuð fyrir 80 árum síðan. Í dag sér, lögum samkvæmt, Menntamálastofnun um útgáfu 

námsgagna fyrir grunnskóla landsins og tók hún við því hlutverki af Námsgagnastofnun 

(Menntamálastofnun, e.d.). 
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Í nútímakennslubókum er í inngangsorðum/ávarpi höfunda til nemenda gjarnan komið inn 

á að hægt sé að nota bókina á ýmsan hátt og kynnt fyrir þeim hverju þeir megi eiga von á í 

bókinni (Johnsen, 1999). Þá er uppsetning bókanna frjálslegri en áður, meira er komið inn á 

daglegt líf og menningu og framsetningin er orðin mun sjónrænni.  

Kennslubók inniheldur faglega, kennslufræðilega og hugmyndafræðilega þætti. Faglegi 

þátturinn tekur á því hvaða hlutar fagsins eru mikilvægastir og rata inn í bókina og í hvaða röð 

þeir koma fram. Kennslufræðilegi þátturinn snýr að því hvernig efnið er sett fram og aðlagað 

þeim markhópi sem bókin er samin fyrir, hvað er auðvelt efni og hvað er erfitt efni (Johnsen, 

1999). Það skiptir líka máli hvað efnið er víðfeðmt og hvernig verkefni fylgja í kjölfarið, 

framsetning mynda, málfar og stíll. Hugmyndafræðilegi þátturinn er tvenns konar, í aðra 

röndina á kennslubók að víkka sjóndeildarhringinn og hvetja til rökhugsunar en á hinn bóginn 

kemur hún á framfæri ákveðnum þjóðlegum, pólitískum og trúarlegum gildum (Johnsen, 

1999).  

Kennslubókahugtakið er þó eftir allt frekar óljóst í dag því fræðilega er hægt að nota bækur 

eða sögur til kennslu sem ekki voru ætlaðar upphaflega til kennslu og því mætti í staðinn tala 

um kennsluefni sem nær þá yfir allt það efni sem notað er til kennslu. Þegar kennarar ákveða 

að kenna bækur sem ekki voru samdar fyrir kennslu en eru aðlagaðar fyrir kennslu á einhvern 

hátt, má segja að þeir setji hugtakið kennslubók í víðara samhengi (Johnsen, 1999). Í þessu 

ljósi má nefna skáldsögurnar Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson og Þar sem 

djöflaeyjan rís eftir Einar Kárason en þær bækur eru notaðar mikið við kennslu hér á landi. 

Þegar kennarar útfæra kennslu og verkefnavinnu sem snúa að þessum bókum má í raun færa 

rök fyrir því að þeir séu að einhverju leyti orðnir kennslubókahöfundar því þeir velja útfærsluna 

og aðferðirnar við kennsluna. Kennarar gera þó fleira en bækur og sögur að kennsluefni og er 

efni sem kemur úr dagblöðum og frá veraldarvefnum dæmi um slíkt.  

Samkvæmt Michael Svendsen Pedersen (Pedersen, 2004) inniheldur hefðbundin 

kennslubók í tungumálakennslu vinnuplan fyrir þá kennslu sem fram fer í kennslustofunni. Hún 

inniheldur mismunandi viðfangsefni/verkefni sem nemendum er ætlað að leysa og lögð er 

áhersla á hvernig nemendur framkvæma þá vinnu. En varðandi hvað á að setja inn í 

kennslubækur segir Michael Svendsen Pedersen að það sé alltaf hægt að rökræða um hvaða 

efni eða textar eigi að rata þar inn en þegar uppi er staðið séu það höfundar kennslubókanna 

sem ákvarða það. Kennsluleiðbeiningar eru líka samdar af höfundum sem segja jafnvel fyrir 

um hvernig eigi að vinna vinnuna, hvaða kennsluaðferðum eigi að beita og í hvaða röð eigi að 

leysa verkefnin (Pedersen, 2004). 

Þegar í kennslustofuna er komið er raunin hins vegar sú að hin raunverulega 

lærdómsáætlun sem á sér stað inni í kennslustofunni er ekki alltaf í samræmi við það sem 

höfundar leggja upp með og kennsluaðferðirnar ekki endilega þær sömu. Kennarinn getur 
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nefnilega út frá reynslu sinni haft ákveðnar skoðanir á því hvað virkar fyrir nemendur hans og 

hvað ekki. Þannig er hann óhræddur við að nota aðrar kennsluaðferðir en höfundar leggja til 

og breyta verkefnum og sníða þau að sínum hugmyndum (Peterson, 2004). Þegar það gerist 

þá skína sjónarmið og hugmyndir kennarans í gegn varðandi  kennsluefnið sem um ræðir og 

þær aðferðir sem notaðar eru við kennslu og verkefnavinnuna. Þarna á sér því stað viss 

samræming milli áherslna höfunda kennsluefnis og kennara þegar kemur að framsetningu 

kennsluefnis og verkefna fyrir nemendur. 

3.2 Höfundar bókanna og ávarp þeirra til lesenda 

Blá- Rauð- og Grænkápa eru allar eftir sömu höfunda en þeir eru Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja 

Aðalsteinsdóttir. Ekki eru sömu höfundar að öllum skinnubókunum en höfundar tveggja fyrstu 

bókanna, Flökkuskinnu og Söguskinnu eru Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir. Höfundar 

þriðju bókarinnar, Töfraskinnu, eru Emil Hjörvar Pedersen og Harpa Jónsdóttir. 

Framarlega í öllum kápubókunum er að finna ávarp til lesenda undir yfirskriftinni „Kæru 

lesendur“. Í ávarpinu fara höfundar í stórum dráttum yfir hvers konar textum lesendur megi 

eiga von á við lesturinn og einnig er í ávarpinu í Blákápu sagt frá hvar í bókinni nemendur finna 

útskýringu á orðum og hugtökum sem þeir ekki skilja. Sams konar ávarp; „Kæru lesendur“ er í 

bók eitt, Flökkuskinnu, og bók þrjú, Töfraskinnu, í skinnubókunum en ekkert slíkt ávarp er að 

finna í bók tvö, Söguskinnu. Öfugt við ávörpin í kápubókunum enda ávörpin í skinnubókunum 

tveimur á því að segja nemendum í stuttu máli frá hvers konar verkefnum þeir megi eiga von 

á. Þessi ávörp til lesenda eru reyndar ekki það fyrsta sem birtist eftir efnisyfirlit í kápubókunum 

heldur eru það íslensk ljóð sem eiga það sameiginlegt að fjalla um íslenska tungu. Í Töfraskinnu 

er ljóð á sama stað en svo er ekki í Flökkuskinnu og Söguskinnu. Ljóðið í Töfraskinnu heitir Heyr 

rödd formæðra þinna og fjallar það ekki um íslenska tungu, líkt og ljóðin í kápubókunum, 

heldur er um að ræða ljóð sem fjallar um mikilvægi þess að hugsa vel um móður jörð og ekki 

síður ábúendur hennar fyrir allra hluta sakir. 

3.3 Áhersla í efnisvali 

Í þessum kafla er skoðað hvert efnisval höfunda bókaflokkanna er þegar kemur að sögum, 

ljóðum og fræðsluefni og hvernig því er raðað upp í bókunum. Hér er fyrst og fremst litið til 

þess hvaða efnisflokka má finna í bókunum en ekki kafað í innihaldið. Innihald sagna og ljóða 

og tenging þess við aðalnámskrá grunnskóla er skoðað nánar í 4. kafla Uppruni sagna og ljóða 

kápubóka og skinnubóka.  

Þegar litið er til hvaða áherslur höfundar hafa haft að leiðarljósi í efnisvali sínu við gerð Blá- 

Rauð- og Grænkápu er ljóst að við gerð fyrstu bókarinnar, Blákápu, hafa línurnar verið lagðar 

fyrir allar bækurnar. Þannig er samskonar efnisval að finna í öllum kápubókunum og er það 
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afmarkað með því að skipta því upp í meginþætti. Blákápu er skipt upp í fimm meginþætti en 

bæði í Rauð- og Grænkápu eru meginþættirnir sjö. Meginþættirnir eru ekki allir í sömu röð í 

bókunum þremur en í umfjölluninni hér eru þeir paraðir saman með númerum. Ljóðunum, 

sem eru í kápubókunum, er dreift víða um bókina og þau virðast hafa verið valin með það í 

huga að efni þeirra passi við meginþættina. 

Fyrsti meginþátturinn; Allir krakkar, allir krakkar í Blákápu, Ég – við- og öll hin í Rauðkápu 

og Orð eru tæki í Grænkápu innihalda sögur með börn í aðalhlutverkum sem eru á svipuðum 

aldri og nemendurnir sem lesa sögurnar. Umfjöllunarefni margra sagnanna eru þess eðlis að 

nemendur geta speglað sig í þeim og kennarar geta tekið upp umræðu sem snýr meðal annars 

að umhverfi nemenda, reynslu, hugmyndum, siðferðilegum álitamálum og því sem almennt 

snýr að lífinu og tilverunni.  

Annar meginþátturinn sem er í öllum kápubókunum er fræðsluefni sem heitir Af spjöldum 

sögunnar og má segja að eiginlegt fræðsluefni sé á vísum stað í hverri bók fyrir sig. Í Rauð- og 

Grænkápu er efnið talið sem sér meginþáttur en í Blákápu er það sjálfstæður efnisþáttur innan 

tveggja meginþátta: Allir krakkar, allir krakkar og Nú er dagur um allt loft. Nánari umfjöllun 

um fræðsluefni bókaflokkanna tveggja er að finna síðar í þessum kafla.  

Þriðji sameiginlegi meginþátturinn nefnist Úr sagnasjóði þar sem mismunandi efni frá 

miðöldum hefur verið valið í hverja bók. Blákápa býður upp á Gylfaginningu. Texti 

Gylfaginningar hefur verið styttur og felldur saman en orðaröð og orðalagi hefur lítið verið 

breytt. Höfundar segja ástæðu þess að litlu sé breytt í orðaröð og orðalagi þá að börn hafi 

gaman af að læra ný orð og leika sér með orðasambönd sem eru auðskilin þótt þau samrýmist 

ekki daglegu máli í nútímanum (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1994a, bls. 29). Í 

Rauðkápu er boðið upp á Íslendingasögur og eru það frásagnir af börnum úr Íslendingasögum 

sem eru í aðalhlutverki. Þannig er til dæmis sögubútur úr Egils sögu þar sem fjallað er um 

bernsku Egils og úr Njáls sögu er sagt frá Hallgerði langbrók ungri. Texti sagnanna er lítillega 

styttur og sumstaðar er orðalag gert skiljanlegra fyrir unga lesendur (Guðný Ýr Jónsdóttir og 

Silja Aðalsteinsdóttir, 1995a, bls. 2). Í Grænkápu er boðið upp á tvær sögur. Þetta eru Sagan 

af Sigurði Fáfnisbana og Brynhildi Buðladóttur annars vegar og Mírmanns saga hins vegar. 

Efnið er stytt og endursagt en reynt að halda orðalagi og einkennum textanna (Guðný Ýr 

Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1998a, bls. 18). 

Fjórði meginþátturinn eru Þjóðsögur og ævintýri. Í Blákápu er þetta sitthvor 

meginþátturinn en í Rauð- og Grænkápu eru þjóðsögur og ævintýri undir sama meginþætti. 

Það er breytilegt hvernig þjóðsögur og ævintýri eru í hverri bók fyrir sig og má segja að 

meginþættirnir séu þemaskiptir. Þannig er áhersla á sögur sem innihalda álfa og huldufólk í 

Blákápu, sögur af tröllum í Rauðkápu og sögur af sæbúum og vatnavættum í Grænkápu. Þá 

eru einnig erlendar þjóðsögur og ævintýri í bókunum. 
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Fimmti og síðasti meginþáttur bókanna er sér efnisþáttur í öllum bókunum. Í Blákápu heitir 

hann Nú skyldi ég hlæja, Í Rauðkápu ber hann heitið Neyttu á meðan nefinu stendur og í 

Grænkápu; Aldrei hef ég í nautsrassi verið. Í þessum endaþætti allra bókanna eru gamansögur 

og ljóð, bæði íslensk og utan úr heimi.  

Skinnubókunum er skipt upp í kafla og inniheldur hver kafli eitt þema. Flökkuskinna er með 

sex þemu en Söguskinna og Töfraskinna innhalda fimm þemu hvor. Þemu Flökkuskinnu eru 

eftirfarandi: Í dagsins önn, Á flakki, Gustur og gjóla, Listalíf, Undur og stórmerki og síðast er 

það Upp og niður. Þemu Söguskinnu eru: Flökkusögur, Dagbækur og daglegt líf, Maður og 

náttúra, Á framandi slóðum og að lokum Draugar og varúlfar. Þemu Töfraskinnu eru: Tíminn, 

Vættir og vörtur, Að leggja orð á streng, Halló er einhver þarna og að endingu Undir 

norðurljósum. Umfjöllunarefni og staðsetning þeirra ljóða sem eru í skinnubókunum eru oftast 

í beinu sambandi við þemun. 

Þemun á milli skinnubókanna þriggja kallast ekkert sérstaklega á við fyrstu sýn og ljóst er 

að hver kennslubók er sjálfstæð sé litið til efnisþátta þeirra. Það má þó færa rök fyrir að sumir 

efnisþættir kallist á að einhverju leyti, og stundum allmikið, sé rýnt í efni þemanna. Ef tekin 

eru nokkur dæmi má nefna að það eru viss líkindi eða skyldleiki með sögum í 1. kafla 

Flökkuskinnu, Í dagsins önn og í 1. kafla Söguskinnu, Flökkusögur. Þannig segja sögurnar Í 

dagsins önn frá mjög venjulegu fólki sem lifir lífi sínu á hversdaglegan máta. Það sama má segja 

um flökkusögurnar því þessar nútímaþjóðsögur segja einnig frá því sem drífur á daga fólks sem 

lifir sínu hversdagslega lífi. Þá innihalda 2. kafli Flökkuskinnu, Á flakki, og 4. kafli Töfraskinnu, 

Halló er einhver þarna, sögur þar sem söguumhverfið er mjög framandi fyrir flesta nemendur 

og gerast meðal annars á fjarlægum hnöttum. Að síðustu má nefna að í 2. kafla Töfraskinnu, 

Vættir og vörtur, og í 5. kafla í Flökkuskinnu, Undur og stórmerki og í 5. kafla Söguskinnu, 

Draugar og varúlfar, eru sögur sem eiga það sameiginlegt að sagt er frá dýrum sem eru ýmist 

mjög framandi, sjaldséð eða eru hreinlega ekki til og er í mörgum tilfellum um þjóðsagnakennd 

dýr að ræða. Þá er sérlega mikið af fræðsluefni í bókunum sem oftast passar mjög vel við sögur 

þeirra en umfjöllun um fræðsluefni bókanna er að finna síðar í þessum kafla. 

3.4 Höfundakynningar 

Nokkuð er um höfundakynningar í kápubókunum. Blákápa kynnir þrjá íslenska höfunda, 

Magneu frá Kleifum, Guðrúnu Helgadóttur og Stefán Jónsson. Rauðkápa kynnir þrjá íslenska 

höfunda og einn erlendan, Kristínu Steinsdóttur, Herdísi Egilsdóttur, Guðmund Ólafsson og 

Rússann Ívan Kriloff sem skrifaði dæmisögur og hlaut mikið lof fyrir í heimalandi sínu. 

Grænkápa er með eina höfundarkynningu en það er kynning á Andrési Indriðasyni sem er 

barna- og unglingabókahöfundur. Það er sameiginlegt í öllum kynningunum, ef frá er talin 

kynningin á Ívan Kriloff, að auk þess að segja frá lífshlaupi höfunda er sagt frá fleiri 
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bókmenntaverkum sem höfundarnir hafa skrifað. Það er með ráðum gert og eins og segir í 

kennarahandbók Blákápu þá eru þessar höfundakynningar ætlaðar til þess að nemendur geti 

fundið aðrar bækur eftir höfundana sé áhugi fyrir hendi.  

Í skinnubókunum eru einnig höfundakynningar en þar er sviðsljósinu ekki bara beint að 

rithöfundum heldur fá margskonar listamenn kynningu. Þannig er í Flökkuskinnu kynning á 

erlendum málara, Bruno Amadio, og þekktasta verki hans sem er mynd af grátandi dreng og 

hefur verið kallað: Drengurinn með tárið. Verkið er heimsþekkt og hefur mynd þessi prýtt veggi 

heimila um allan heim og er Ísland engin undantekning. Þá er kynning á tveimur mjög þekktum 

íslenskum listamönnunum, Louisu Matthíasdóttur listmálara og Samúel Jónssyni málara en 

auk málverka gerði Samúel einnig styttur og líkön af frægum byggingum. Myndir af 

listaverkum þeirra beggja fylgja kynningunni. Í Töfraskinnu er ein höfundakynning en það er 

kynning á hinum heimsþekkta rithöfundi J.R.R. Tolkien og er sagt frá verkum hans í stuttu máli. 

Í Söguskinnu er ein rithöfundakynning en það er Anna Frank sem er kynnt til sögunnar og brot 

úr dagbók hennar fylgir í kjölfarið. Í Söguskinnu er kynning á Friedensreich Hundertwasser en 

hann hannaði óvenjuleg hús sem nú í dag eru heimsþekkt en leiðarljós hans við hönnunina var 

að maðurinn væri í tengslum við náttúruna. Þá er það sameiginlegt með öllum bókum 

bókaflokkanna tveggja að verkefni fylgja í kjölfar kynninga á öllum höfundunum og eru þau 

ýmist tengd umfjölluninni um listamennina eða listaverkum þeirra sem birtast í bókunum. 

3.5 Myndefni 

Námsefni birtist nemendum ekki eingöngu með stöfum og orðum. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

frá 1989 (1989, bls. 70) er talað um að nýta eigi myndefni í kennslu, kynna áhrifa- og 

upplýsingamátt þess og þjálfa nemendur í myndlestri. Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 98) 

fjallar um þá breytingu sem átt hefur sér stað að texti sé mun fjölbreytilegri en áður fyrr. 

Þannig hefur til að mynda myndmál aukist til muna í textum og því sé það hluti af því að verða 

læs að geta lesið í myndefni. 

Heildarfjöldi mynda í kápubókunum, ljósmynda eða teiknaðra mynda, skiptist nokkuð jafnt 

á milli þeirra en Blákápa er með 57 myndir, Rauðkápa 57 myndir og Grænkápa 47 myndir. 

Skipting mynda í skinnubókunum er sem hér segir; Flökkuskinna er með 68 myndir, Söguskinna 

71 mynd og Töfraskinna 49 myndir. Engin kápubók er með myndasögu innanborðs en 

Söguskinna og Töfraskinna eru með tvær hvor og Flökkuskinna er með eina slíka. Þess ber að 

geta að þær myndir sem prýða myndasögurnar eru ekki taldar með við talningu á myndum 

bókanna þar sem þær er hluti af sérstakri gerð af textum þar sem nokkuð jafnt samspil er á 

milli mynda og texta. Þessar sögur verða illskiljanlegar ef annað hvort ritmálstexti eða myndir 

þeirra eru látnar standa einar og sér. Aftur á móti eru flestar hinar myndirnar sem fylgja efni 
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bókanna notaðar sem stuðningsefni og þær hjálpa til við að varpa skýrara ljósi á það efni sem 

um ræðir.  

Þegar litið er til heildarniðurstöðu á notkun myndefnis þá eru kápubækurnar með alls 161 

myndir en skinnubækurnar eru með alls 188 myndir. Við fyrstu sýn virðist þetta ekki vera mikill 

munur en þegar horft er til blaðsíðufjölda bókanna þá er algengi mynda í skinnubókunum mun 

meira en í kápubókunum og þá er, líkt og áður, ekki tekið tillit til þeirra mynda sem prýða 

myndasögur skinnubókanna. Kápubækurnar eru í heild 642 blaðsíður en skinnubækurnar eru 

í heild 383 blaðsíður. Það lætur því nærri að mynd sé á fjórðu hverri síðu kápubókanna en í 

skinnubókunum sé mynd á annarri hverri síðu. 

3.6 Orðskýringar og hugtök 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (1989, bls. 70) er að finna umfjöllun þess efnis að áhersla skuli lögð 

á að auka orðaforða nemenda á miðstigi. Þá kemur fram í hæfniviðmiðum fyrir miðstig í 

núgildandi aðalnámskrá (2013, bls. 102) að orðaforði nemenda eigi að vera ríkulegur, þannig 

að þeir hafi úr mörgum orðum að velja þegar þeir tjá sig í töluðu og rituðu máli. Til þess að ná 

þessu markmiði er ljóst að leggja þarf áherslu á að útskýra orð sem eru ungum nemendum 

framandi og illskiljanleg. Aðferðir bókaflokkanna tveggja til þess að hjálpa nemendum að skilja 

þessi orð eru ólíkar. Þannig er aftast í kápubókunum, þó á undan heimildaskrá, að finna 

útskýringar á völdum orðum sem koma fyrir í sögum bókanna. Orðin sem eru útskýrð í 

svonefndum orðskýringarkafla eru ekki auðkennd með neinum hætti í textanum, þannig að 

þegar lesandinn rekst á orð sem hann þekkir ekki veit hann ekki fyrir víst hvort finna megi 

útskýringu á því aftast í bókinni.  

Í skinnubókunum er orðskýringarnar að finna á spássíum þeirra blaðsíðna þar sem torskildu 

orðin koma fyrir. Þau orð eru feitletruð í textanum þannig að lesandinn veit strax að sé orð 

feitletrað má finna útskýringu á því á spássíunni. Á spássíum blaðsíðna skinnubókanna er 

margt annað að finna en beinar orðskýringar en það efni styrkir og eykur einnig orðaforða 

nemenda. Til dæmis eru þar samheiti sumra orða sem koma fyrir í textanum og í einni sögu í 

Töfraskinnu er búið að taka orð og orðasambönd úr textanum og skrifa á spássíurnar á sömu 

blaðsíðum og þau koma fyrir. Þau orð og orðasambönd eiga nemendur að finna í orðabók til 

að átta sig á hvað þau þýða.  

Ekki fer mikið fyrir útskýringum á bókmenntalegum hugtökum í kápubókunum enda er ekki 

að finna neina umræðu í aðalnámskrá grunnskóla (1989) þess efnis að kynna eigi hugtök fyrir 

nemendum á miðstigi. Þó er aftarlega í Blákápu hugtakaskrá sem inniheldur hugtök sem koma 

fyrir í bókinni. Þetta eru hugtök sem ná yfir vissar tegundir sagna eða kvæða. Listinn er ekki 

langur en þetta eru hugtökin: Smásaga, dæmisaga, þjóðsaga, goðsögn, þula, þjóðkvæði, og 

sagnadans. Þess skal þó getið að á sömu blaðsíðu og hugtökin eru útskýrð í Blákápu er vísað 
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til ljóðlykla sem fylgja kennslubókunum Ljóðspor og Ljóðspeglar en þar eru útskýrð hugtök sem 

notuð eru í umfjöllun um ljóð.  

Í skinnubókunum er þessu öðruvísi farið, því töluvert er um kynningar og útskýringar á 

hinum ýmsu bókmenntahugtökum en einnig er eitthvað um að málfræðihugtök séu tekin til 

umfjöllunar. Líkt og í Blákápu eru hugtök sem ná yfir hvers konar sögur útskýrð og má þar 

nefna flökkusögur, örsögur og smásögur en einnig má nefna hugtök sem ekki koma fyrir í 

kápubókunum líkt og; myndmál, 1. persónu frásögn, bein ræða, innri og ytri tími og alvitur 

höfundur. Hugtökin í skinnubókunum eru alltaf útskýrð fyrir lesendum í tengslum við lesefni 

sem hægt er nota hugtökin til greiningar á og eru hugtakaútskýringarnar og lesefnið alltaf 

staðsett á sömu blaðsíðu. Til dæmis er hugtakið myndmál, í Söguskinnu, útskýrt á sama stað 

og ljóð Gerðar Kristnýjar, Indland, þar sem koma fyrir myndhverfingar og beinar myndir, og 

hugtakið alvitur höfundur, í Flökkuskinnu er útskýrt á sama stað og brot út bókinni Í afahúsi 

eftir Guðrúnu Helgadóttur er staðsett, en Guðrún skrifar þá sögu sem alvitur höfundur. Þessi 

áhersla höfunda skinnubókanna á að kynna og útskýra hugtök fyrir nemendum er í fullu 

samræmi við áherslur á hugtök í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 102 og 104). 

3.7 Fræðsluefni bókanna 

Í kápubókunum er mikið af fræðsluefni að finna, það er vel afmarkað og yfirleitt er farið frekar 

djúpt í hvert efni. Í öllum bókunum ber yfirskrift fræðsluefnisins titilinn Af spjöldum sögunnar 

og er sérstakur meginþáttur bæði í Grænkápu og Rauðkápu. Í Blákápu er fræðsluefnið á 

tveimur stöðum í bókinni og er að finna innan meginþáttanna; Allir krakkar, allir krakkar og 

Nú er dagur um allt loft. Þar er sagt frá forsögulegum tíma og þar er fjallað um kynþætti og 

tungumál mannskepnunnar og greint frá því að allir menn eigi rætur sínar að rekja til 

sameiginlegra forfeðra okkar sem bjuggu í Austur– Afríku. Útskýrt er hvers vegna fólk er ólíkt 

í útliti eftir því hvaðan af jörðinni það kemur upphaflega. Þannig er til dæmis útskýrt hvers 

vegna fólk frá heitum svæðum er dökkt á hörund, hvers vegna fólk frá kaldari svæðum er ljóst 

á hörund og hvers vegna kynstofnar sem hafa lengi búið á snjóþungum svæðum jarðarinnar 

eru með lítil augu. Það er umfjöllun um hvernig jörðin varð til, hvenær og hvar líf kviknaði fyrst 

á henni og hvernig veðurþróunin á henni hefur verið. Þá er farið yfir þróun manna frá því að 

vera örlitlar lífverur allt þar til þeir urðu að nútíma mönnum og einnig er farið yfir þróun dýra 

á jörðinni og samskipti þeirra við mannfólkið í aldanna rás.  

Af spjöldum sögunnar í Rauðkápu er umfjöllun um fyrstu menningarþjóðirnar. Þar segir frá 

því hvenær menn hófu að nota letur 3000 árum fyrir fæðingu Krists og hvernig menn lærðu að 

vinna saman til þess að auðvelda sér lífið og gera það betra. Það er fjallað af nokkrum 

myndarskap um sögu, líf og menningu Egypta, Grikkja og Rómverja. Sagt er frá nafntoguðum 

einstaklingum frá þessum fornu tímum, konungum og drottningum, trúarbrögðum, 
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stríðsbrölti, misskiptingu, pýramídum, menntun, bókmenntalegum arfi og íþróttaiðkun svo 

dæmi séu tekin.  

Af spjöldum sögunnar í Grænkápu er umfangsmikil umfjöllun um miðaldir í Evrópu sem er 

tímabilið frá því um 500 árum fyrir Krist og framundir árið 1500. Sagt er frá þjóðflutningunum 

miklu, stríðum, riddurum og köstulum, stéttaskiptingu, kristinni trú sem ruddi burtu fornum 

trúarbrögðum og krossferðunum hrikalegu, fyrstu bókunum sem voru handskrifaðar og 

saumaðar saman, sagt er frá ýmsum stríðshetjum og víkingum og varpað er ljósi á hvernig lífið 

var fyrir börn á þessu tímabili. 

Í kjölfar fræðsluefnisins í öllum bókunum þremur taka við sögur sem byggja ofan á þá 

þekkingu sem lesandi hefur öðlast við lestur þess efnis sem telst til Af spjöldum sögunnar 

kaflanna. Þannig er fræðsluefninu í Blákápu fylgt eftir með sögu Guðrúnar Helgadóttir, Tóta 

og Ásdís, sem fjallar um hvernig íslensk börn bregðast misjafnlega við nýrri stúlku sem kemur 

í bekkinn þeirra. Misjöfn viðbrögð barnanna eru vegna þess að nýja stúlkan er asísk í útliti og 

sagan er í raun mjög leiðbeinandi um hvernig öll börn eru í grunninn eins og enginn eigi að 

verða kynþáttafordómum að bráð. Í Rauðkápu er fræðsluefninu fylgt eftir með sögum þar sem 

sögusviðin eru frá fornum tímum í Egyptalandi, Grikklandi og Rómaveldi. Í Grænkápu er 

fræðsluefninu fylgt eftir með miðaldabókmenntum sem við Íslendingar þekkjum vel en það 

eru sögur úr sagnasjóði Íslendinga og passa fyllilega við þann tíma sem fræðsluefni bókarinnar 

fjallar um. Þessar sögur eru annars vegar Sagan af Sigurði Fáfnisbana og Brynhildi Buðladóttur 

og hins vegar Mírmannssaga.  

Fræðsluefnið í skinnubókunum er mikið og mjög fjölbreytt og er að finna á víð og dreif um 

bækurnar. Oftast er umfang fræðsluefnisins þó lítið en að sama skapi mjög hnitmiðað. Bæði 

er um gagnlegt og sögulegt fræðsluefni að ræða en einnig er fræðsluefni sem sett er fram 

meira til gamans. Fjöldi texta í bókunum sem telst til fræðsluefnis er það mikill að hér verður 

verður stiklað á stóru og sagt frá hluta þess. Í Flökkuskinnu er að finna fræðsluefni um dýr, til 

dæmis ketti, grunnvatnsmarfló, vatnaorma og hafgúu. Þá er sagt frá því þegar Bretar hernámu 

Ísland árið 1940 og reistu herbragga sem síðar urðu heimili margra Íslendinga. Sagt er frá 

sólkerfi okkar, vindkvarða og hvernig heiti á vindi breytast eftir því sem vindhraði á sekúndu 

eykst. Sagt er frá ýmiss konar list, svo sem myndlist, hljóðlist og veggjalist sem sumir vilja kalla 

veggjakrot. Þá er ein þekktasta múmía sögunnar, sem fannst á Jótlandi og er nú til sýnis á safni 

í Danmörku, kynnt til sögunnar. Einnig er sagt frá fyrstu tölvunni sem leit dagsins ljós í 

Bandaríkjunum í kringum 1940. Sagt er frá fyrsta rúllustiganum á Íslandi sem settur var upp í 

Kjörgarði á Laugavegi árið 1963 og í lok bókarinnar er sagt frá hvaða hlutverki spékoppaspöng 

og nefbelti gegndu fyrr á tímum.  

Í Söguskinnu er fræðsluefnið ekki jafn mikið og í Flökkuskinnu en þar er til dæmis fjallað 

um varúlfafræði, hvernig menn breytast í varúlfa og hvernig er hægt að losna við varúlfa. Sagt 
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er frá garðálfum og frelsissamtökum garðaálfa en þetta eru ágæt dæmi um fræðsluefni sem 

sett er fram til gamans. Mest fer þó fyrir fræðsluefni sem snýr að umhverfisvernd og er plastið 

í aðalhlutverki. Fjallað er meðal annars um hve mikið af plasti má finna í sjónum og hvaða 

neikvæðu áhrif það getur haft á dýraríkið. Sagt er frá vísindamönnum sem vinna að því að 

fjölga örverum sem geta lifað á plasti og þannig hjálpað til við að eyða því.  

Í Töfraskinnu er mikið af fræðsluefni sem er meðal annars um tröll og galdra, upplýst er 

hvað manneskjan getur lifað lengi án matar og vatns, þá er hugtakið ljósár útskýrt fyrir 

nemendum og greint er frá því að rýmingaráætlun sé til fyrir íbúa Víkurþorps ef ske kynni að 

Katla gysi. Það er fjallað nokkuð myndarlega um raunveruleikasjónvarp, sagt er frá sögu 

húðflúra sem hófst 6000 árum fyrir Krist og sagt í stuttu máli frá Grænlandi, meðal annars frá 

hefðum Grænlendinga að stunda sel- og hvalveiðar.   

Fræðsluefninu í öllum skinnubókunum er fylgt eftir með verkefnum og/eða sögum sem því 

tengjast. Í Flökkuskinnu er til dæmis að finna sögubút úr bók Einars Kárasonar, Mér er skemmt, 

þar sem merkilegur köttur er aðalsögupersónan og einnig er lítil saga um mæðgin sem fara í 

verslunamiðstöðina Kringluna til að kynna sér rúllustigann þar. Í Söguskinnu er til dæmis 

fræðsluefninu, sem snýr að gríðarlegu magni af plasti í heiminum, fylgt eftir með mörgum 

mismunandi verkefnum og í Töfraskinnu er myndasaga sem segir frá ungum dreng sem fer í 

fyrsta skipti til selveiða. 

3.8 Kennsluleiðbeiningar bókaflokkanna 

Hér verður fjallað um kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja bókaflokkunum tveimur. 

3.8.1 Kennarahandbækur kápubókanna 

Blákápu, Rauðkápu og Grænkápu fylgja lítil rit sem bera sama heiti og kennslubækurnar en 

þau eru einnig merkt sem kennarahandbækur og eru jafnframt samin af höfundum 

kápubókanna, Guðnýju Ýri Jónsdóttur og Silju Aðalsteinsdóttur (1994a, 1995a, 1998a). Í 

inngangi kennarahandbókar Blákápu kemur fram að við val á textum í Blákápu fyrir 5.-10. bekk 

hafi leiðarljósið verið tillögur frá starfshópi árið 1991. Meginhugsunin á bak við tillögur 

starfshópsins var að börn og unglingar fengju markvissa þjálfun í lestri. Sagt er að mikill lestur 

á fjölbreyttu lesefni stuðli að lestrarfærni og lesskilningi, að lestur þroski málkennd, auki 

orðaforða, glæði tilfinningar og efli sjálfsþekkingu. Fram kemur að lestur sé bæði skemmtun 

og uppspretta þekkingar. Bókin er hugsuð fyrir nemendur sem hafa náð allgóðri færni í lestri 

og á að vera hvetjandi fyrir nemendur til að lesa úrvals bókmenntir frá ýmsum tímum. 

Höfundar segja efni bókarinnar misþungt og það sem reynist nemendum erfitt geti kennari 

lesið upphátt fyrir bekkinn. Með því móti geti allir notið textans, rætt um hann, spunnið út frá 

honum og tengt þannig saman lestur, hlustun, talað mál og skapandi ritun. Þá er það sagt 
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sjálfsagt að kennarar hvetji foreldra til að lesa með börnum sínum og aðstoði við námið. Í 

kennarahandbókum Rauðkápu og Grænkápu er inngangurinn öllu styttri en í Blákápu og í 

báðum ritum er vísað til inngangs kennarahandbókar Blákápu þar sem greint er frá hvernig 

staðið hafi verið að undirbúningi bókanna og það gildi fyrir allar bækurnar. Þó segir í inngangi 

kennarahandbókar Rauðkápu að hún sé ætluð 5.-7. bekk og í Grænkápu er bókin sögð vera 

fyrir miðstig. Blákápa er því ætluð miðstigi og elsta stigi grunnskóla en hinar tvær eru ætlaðar 

miðstigi.  

Í inngangi kennarahandbóka kápubókanna er kynning á öllum efnisþáttum bókanna, en 

einnig fer fram kynning á hverjum og einum þeirra í upphafi hvers efnisþáttar þegar inn í 

kennarahandbækurnar er komið. Kynningarnar eru misítarlegar og oft er greint frá hvað það 

geri fyrir nemendur að lesa/kenna umrædda efnisþætti. Í inngangi kennarahandbókar 

Rauðkápu (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1995a, bls. 1) er til dæmis skrifað fyrir 

meginþátt 3, Einu sinni var. Sögur frá ýmsum löndum eftirfarandi: 

Ævintýri enda jafnan vel og stuðla að bjartsýnni lífstrú. Söguhetjan er oft lítilmagni 

sem þó sýnir dirfsku og snarræði, jafnvel hetjulund, og veitir lesendum holla útrás 

fyrir tilfinningar og drauma. Sögurnar hér veita einnig innsýn í fjarlæga 

lifnaðarhætti og hugmyndaheim, því þær koma víða að, í tíma og rúmi. 

Á eftir inngangi í kennarahandbókunum taka efnisþættirnir við sem skipta lestrarbókunum 

upp. Í hverjum þeirra er greint frá bakgrunni þeirra sagna og ljóða sem þeir geyma, höfundum 

og fyrri verkum þeirra. Einnig er stiklað á stóru um hvað sögurnar og ljóðin fjalla og í kjölfar 

þeirrar umræðu fylgja hugmyndir að verkefnum sem leggja má fyrir nemendur og/eða tillögur 

að umræðuefnum sem tengjast efni bókanna. Þá er einnig töluvert af upplýsingum um ítarefni. 

Í upphafi sumra efnisþátta, rétt eins og í inngangi, er greint frá hvað lestur og vinna með efni 

hans getur gert fyrir nemendur og þær upplýsingar koma einnig fram á undan einstaka 

verkefnum. Sem dæmi má nefna að í upphafi efnisþáttarins Allir krakkar, allir krakkar í Blákápu 

er sagt að sögur efnisþáttarins geti dýpkað skilning á umhverfinu og mannlegum samskiptum 

og leitt í ljós hliðstæður og andstæður í fortíð og samtíð. 

Öll verkefni eða tillögur að verkefnum fyrir Blá- Rauð- og Grænkápu eru staðsett í 

kennarahandbókum bókanna. Þar er ekki að finna nein svör við þeim spurningum og 

verkefnum sem fram koma né heldur tillögur að svörum. 

3.8.2 Kennsluleiðbeiningar skinnubókanna 

Flökkuskinnu, Söguskinnu og Töfraskinnu fylgja kennsluleiðbeiningar á veraldarvefnum sem 

bera sömu nöfn og kennslubækurnar. Þær eru líkt og kennarahandbækur kápubókanna 

eingöngu ætlaðar kennurum. Fremst í öllum kennsluleiðbeiningunum er ávarp til kennara og í 
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Flökkuskinnu og Söguskinnu sem eru eftir Eddu Pétursdóttur og Þórdísi Gísladóttur (2014b, 

2016b) er ávarpið það sama. Þar segja höfundar að við val á textum og efni hafi fyrst og fremst 

verið haft í huga að efnistök væru fjölbreytt og næðu að fanga áhuga sem allra flestra 

nemenda. Höfundar texta bókanna koma víðsvegar að og eru textarnir skrifaðir af 

blaðamönnum eða fræðimönnum, ljóðskáldum, rithöfundum og höfundunum sjálfum, Þórdísi 

og Eddu. Hver og einn kafli kennslubókanna hefur sama þema og í lestrarbókunum. 

Hæfniviðmið fyrir miðstig grunnskólans í íslensku, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 

greinasviði í íslensku frá 2013, voru höfð að leiðarljósi þegar textar og verkefni voru valin og 

miðar námsefnið að því að ná til allra grunnþátta aðalnámskrár grunnskóla frá 2011. Höfundar 

vona að textar bókanna og verkefni verði uppspretta frjórrar umræðu og rökræðna, sköpunar 

og tjáningar. Höfundar vonast einnig til að innihald bókanna auki tækifæri og vilja nemenda til 

að afla sér fróðleiks og auki áhuga nemenda á lestri. 

Höfundar Töfraskinnu, Emil Hjörvar Petersen og Harpa Jónsdóttir, segja í ávarpi sínu í 

kennsluleiðbeiningum (2016b) að við val á efni og textum í bókina hafi áherslan verið sú að 

efnið væri áhugavert og skemmtilegt fyrir nemendur og það hvetji þá til áframhaldandi lestrar. 

Textar og efni bókarinnar eru fyrst og fremst furðusögur og tengd efni sem koma víða að. Það 

er skáldskapur og fróðleikur bæði frá Íslandi og erlendis frá og hefur hver kafli sitt þema. Við 

val á textum og verkefnum voru, líkt og í Flökkuskinnu og Söguskinnu, höfð að leiðarljósi þau 

hæfniviðmið sem gilda fyrir miðstig í íslensku samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla, greinasviði, 

frá 2013. Námsefnið miðar einnig að því að ná til sem flestra grunnþátta í aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011. Höfundar vona að Töfraskinna verði til þess að auka áhuga nemenda á 

lestri og hvetji til skapandi vinnu með tungumálið. 

Eftir ávarp höfunda til kennara í kennsluleiðbeiningum skinnubókanna tekur við umfjöllun 

sem ber heitið Gott að hafa í huga. Umfjöllunin er þó ekki merkt sérstaklega í Flökkuskinnu líkt 

og í Sögu- og Töfraskinnu en ekki fer á milli mála að um samskonar umfjöllun er að ræða. 

Fjallað er um ýmislegt sem hjálpað getur kennurum við að útfæra kennslu sína eða gefið þeim 

hugmyndir í þeim efnum og greint er frá þó nokkrum kennsluaðferðum í því sambandi. Margt 

sem kemur fram í þessari umfjöllun má einnig finna í aðalnámskrá grunnskóla (2013) og er 

tengingin við grunnþættina sex og hæfniviðmiðin augljós. Hér að neðan er fjallað í stuttu máli 

um hvað fram kemur í Gott að hafa í huga í hverri bók fyrir sig.  

Í Flökkuskinnu er talað um mikilvægi þess að hafa kennsluhætti fjölbreytta og sagt er frá 

því að bókin komi inn á alla þætti íslenskunnar sem í aðalnámskrá (2013) skiptist í fjóra þætti; 

talað mál og hlustun, bókmenntir, ritun og málfræði. Í framhaldinu er fjallað um hvernig 

hæfniviðmiðin fléttast við þessa fjóra þætti með ýmsum hætti. Þá er sagt frá ýmsum aðferðum 

til þess að efla orðaforða og lesskilning nemenda. 



30 

Í Söguskinnu er einnig farið yfir aðferðir til þess að efla orðaforða og lesskilning. Sagt er frá 

jákvæðum áhrifum ýmiss konar sköpunar og spuna í tengslum við bókmenntir, sem eflt geta 

sjálfsmynd, umburðarlyndi og hæfni til þess að setja sig í spor annarra. Þá er sagt frá ýmsum 

þáttum, og þeir útskýrðir, sem hafa þarf í huga þegar nemendur flytja mál sitt fyrir framan 

aðra, svo sem tíma og þagnir, líkamsstöðu, framburð, samband við áheyrendur og fleira. Að 

lokum er útskýrt sjónarhorn í sögum, til dæmis hvað; alvitur sögumaður er, sögumaður með 

takmarkaða vitneskju, fyrstu persónu frásögn og svo framvegis. 

Í Töfraskinnu er farið yfir kosti umræðna, rökræðna og skoðanaskipta nemenda og komið 

er með dæmi um hvernig örva megi umræður og þjálfa hlustun. Líkt og í Söguskinnu er einnig 

sagt frá jákvæðum áhrifum af sköpun og spuna í tengslum við bókmenntakennslu og hvaða 

kennsluaðferðum má beita í því sambandi. 

Eftir umfjöllunina Gott að hafa í huga í kennsluleiðbeiningum taka kaflarnir við og bera þeir 

sömu heiti og kaflar lestrarbókanna. Í upphafi hvers kafla í Töfraskinnu er í upptalningarstíl 

talið upp hverjar áherslurnar eru í þeim kafla. Í Flökkuskinnu og Söguskinnu er þó ekki talað  

um áherslur heldur um að efla hæfni nemenda í ýmsum þáttum. Í þessu samhengi eru 

hugtökin hæfni og áherslur nátengd. Sem dæmi má nefna að í fyrsta kaflanum í 

kennsluleiðbeiningum Flökkuskinnu er stefnt á að nemendur auki hæfni sína, meðal annars í 

lestri og lesskilningi, ritun, þar sem nemendur skrifa um efni sem er þeim hugleikið og 

umræðum þar sem þeir þjálfast í tjá sig og hlusta á aðra. Í fyrsta kafla Söguskinnu er talað um 

að nemendur efli hæfni sína í að skoða einkenni flökkusagna, að skrifa blaðagrein, að vinna í 

hóp og skapa og skipuleggja. Í fyrsta kafla Töfraskinnu er meðal annars lögð áhersla á lestur og 

lesskilning, íhugun erfiðra spurninga og leikræna tjáningu. Sömu áherslur koma stundum fyrir 

í fleiru en einu þema, til dæmis lestur og lesskilningur og íhugun erfiðra spurninga. 

Eftir upptalningu á áhersluatriðum hvers kafla koma ýmsar upplýsingar. Sagt er frá 

bakgrunni sagna og ljóða, höfundum og fyrri verkum þeirra og, í sumum tilfellum, hvernig megi 

nálgast þau. Þá er mikið af viðbótarverkefnum og töluvert af ítarefni. Einnig eru upplýsingar til 

kennara um hvernig gera megi meira úr sumum verkefnum sem lögð eru fyrir nemendur og 

einnig hvernig nota megi sögurnar til verkefna sem flokkast ekki til lesturs og bókmennta, til 

dæmis til orðflokkagreiningar.  

Öfugt við kennsluleiðbeiningar kápubókanna þá eru verkefni Flökku-, Sögu- og Töfraskinnu 

staðsett í kennslubókunum sjálfum en ekki í kennsluleiðbeiningum. Þar eru verkefnin alltaf 

auðkennd með orðunum Staldraðu við … þannig að ekki fer á milli mála að um verkefni sé að 

ræða. Í kennsluleiðbeiningum skinnubókanna má finna svör eða tillögur að svörum við þeim 

spurningum og íhugunum sem settar eru fram í lestrarbókunum. 
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 Uppruni sagna og ljóða kápu- og skinnubóka 

Í þessum kafla er skoðaður uppruni þeirra sagna og ljóða sem eru í kápu- og skinnubókunum 

og athugað sérstaklega hvort sögurnar/ljóðin tilheyri eða hafi tengingu við bókmenntalegan 

menningararf Íslendinga og hvort þær séu samtímasögur/ljóð eða tilheyri eldri bókmenntum, 

hvort höfundar þeirra eru íslenskir eða erlendir og hvort þeir skrifi fyrir börn eða fullorðna og 

hvort sögurnar/ljóðin gerist í sveit eða borg – á Íslandi eða erlendis. Til að einfalda þennan 

samanburð þá er honum skipt upp í þrjú þemu og er sú leið valin að bera saman bók við bók í 

hverjum flokki fyrir sig. Blákápa er borin saman við Flökkuskinnu, Rauðkápa við Söguskinnu og 

Grænkápa við Töfraskinnu. Þemun þrjú eru eftirfarandi: Menningararfur og nýjar og gamlar 

bókmenntir, Barnabækur og fullorðinsbækur og þjóðerni höfunda og að lokum Sveit og borg – 

Ísland og útlönd.  

Í upphafi hvers þema er greint frá hvað er skoðað og eftir atvikum skýrt út hvernig sú 

skoðun og flokkun fór fram. Einnig er sagt frá þeim áherslum sem finna má í aðalnámskrám 

grunnskóla (1989 og 2011) sem lúta að hverju þema fyrir sig. Í niðurstöðum er svo að finna 

umfjöllun um niðurstöður samanburðarins á milli bókaflokkanna og umfjöllun um hvort 

áherslur aðalnámskráa grunnskóla (1989 og 2011) séu sjáanlegar í efni bókanna sem falla undir 

þemun þrjú. 

4.1. Þema 1: Menningararfur og nýjar og gamlar bókmenntir 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989, sem var í gildi þegar Blá- Rauð- og Grænkápa komu 

út, er að finna meginmarkmið sem snúa að íslenskukennslu. Þar er meðal annars talað um 

mikilvægi þess að bókmenntalegur menningararfur Íslendinga falli ekki í gleymsku. Þá kemur 

fram að stefnt skuli að því að nemendur nái skilningi á sögulegu, menningarlegu og félagslegu 

gildi íslenskrar tungu og bókmennta og þeir kynnist völdum bókmenntaverkum íslenskrar 

þjóðar frá hinum ýmsu tímum. Skólinn er sagður hafa það hlutverk að viðhalda íslenskri tungu, 

tengja saman fortíð og samtíð og miðla þáttum úr menningu þjóðarinnar á milli kynslóða 

(1989, bls. 61). Þá er lögð áhersla á að ekki komi til tengslarofs milli lifandi máls og bókmennta 

allt frá upphafi ritaldar og leitast eigi við að rækta jákvæð viðhorf til máls og menningararfs 

(1989, bls. 62). Þrátt fyrir að þessi meginmarkið gildi fyrir öll stig grunnskólans getur vægi 

þeirra verið misjafnt eftir því hvar nemendur eru staddir á skólagöngu sinni, það er á yngsta-, 

mið-, eða efstastigi. Í Aðalnámskrá grunnskóla (1989) er því fjallað sérstaklega um hver 

markmiðin eru fyrir hvert stig og þegar litið til þeirra markmiða sem gilda fyrir nemendur á 

miðstigi, kemur fram að við val á texta eigi að leggja mesta áherslu á íslenskan skáldskap frá 
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19. og 20. öld, meðal annars smásögur og ljóð en auk þess sýnishorn fornbókmennta, 

þjóðsagna, ævintýra og þýddra bókmennta (1989, bls. 70). 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð mikil áhersla á mikilvægi þess að 

passað sé upp á að bókmenntalegi menningararfurinn sé í hávegum hafður þegar kemur að 

bókmenntakennslu. Áhersla er lögð á að nemendur njóti menningararfsins, þrói, virði og rækti 

(2013, bls. 97). Þá segir einnig að íslenskur menningararfur sé að verulegu leyti bundinn bókum 

og þess vegna kynnist nemendur honum best með lestri ýmiss konar bókmennta (2013, bls. 

99). Í hæfniviðmiðum fyrir lestur og bókmenntir kemur meðal annars fram að nemendi á að 

geta, við lok 7. bekkjar, lesið bæði gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur (2013, 

bls. 102). 

Við greiningu á þessu þema, Menningararfur og nýjar og gamlar bókmenntir, eru sögurnar 

flokkaðar í tvennt. Annars vegar í þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir og hins vegar í eldri 

bókmenntir og samtímabókmenntir. 

1. Í þjóðfræðiefni er að finna þjóðsögur, þulur, kvæði og gátur. Hér er um að ræða 

íslenskar og erlendar þjóðsögur. Þulurnar, kvæðin og gáturnar sem hér flokkast eru, 

líkt og þjóðsögurnar, höfundarlausar og tilheyra liðnum öldum. Þau kvæði/ljóð sem 

eru inni í sögum eru hér taldar vera hluti af sögunum og því ekki talin sérstaklega. 

Kvæðin og ljóðin sem standa ein og sér eru hins vegar talin með í flokkuninni. Efnið 

sem er að finna í þessum flokki er nánast óbreytt frá fyrri tíð en á stöku stað hefur texti 

verið einfaldaður og greinarmerki færð til nútímahorfs (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1994a, bls. 12). Í þennan flokk falla einnig flökkusögur en segja má að 

þær séu þjóðsögur nútímans. Í Miðaldabókmenntum er að finna efni sem höfundar 

kennslubókanna völdu úr miðaldabókmenntum og er efnið endursögn (Guðný Ýr 

Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1994a, bls. 2).  

2. Í flokkinn Eldri bókmenntir flokkast efni þeirra þekktu höfunda sem horfið hafa yfir 

móðuna miklu þegar það kemur út í kennslubókunum. Þá miðast flokkunin í 

Samtímabókmenntir við að höfundar séu á lífi þegar kennslubækurnar koma út. 

Í flokki 1, ef frá eru taldar erlendar þjóðsögur og flökkusögur, er efni sem er hluti af 

bókmenntalegum menningararfi fortíðarinnar. Í flokki 2 er efni sem ekki telst til menningararfs 

fortíðarinnar en getur engu að síður innihaldið einhverskonar tengingu við bókmenntir fyrri 

tíma. Í þeim samanburði sem hér fer á eftir er hugtakið „menningararfur“ notað fyrir 

menningararf fyrri tíma. Það er kannað sérstaklega og skráð en þó er ekki gerður greinarmunur 

á þeirri tengingu og skiptir því ekki máli hvort álfar, tröll, skessur, huldufólk og svo framvegis 

komi  lítillega við sögu eða hvort efnið sé unnið að miklu leyti upp úr íslensku þjóðfræðiefni 

eða miðaldabókmenntum. Í flokki 2 eru sögur og ljóð skoðuð og flokkuð hvort í sínu lagi. 
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4.1.1 Samanburður Blákápu og Flökkuskinnu 

Þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir 

Það er mikill munur á þjóðfræðiefni í bókunum tveimur en þjóðfræðiefnið í Blákápu skiptist í 

tólf íslenskar þjóðsögur og eitt íslenskt ævintýri en kvæði, þulur og gátur eru samtals níu. Þá 

eru erlendar þjóðsögur níu í bókinni en það eru engar flökkusögur. Það er sáralítið 

þjóðfræðiefni í Flökkuskinnu og í raun er það einungis ein gömul íslensk gáta sem fjallar um 

regnbogann. Hvað miðaldabókmenntir snertir er eitt verk í Blákápu, Gylfaginning, en ekkert í 

Flökkuskinnu. Fjöldi miðaldaverka í Blákápu segir þó ekki alla söguna því þetta eina verk er sett 

fram í mörgum litlum söguþáttum. Textarnir eru úr Snorra-Eddu, allir úr Gylfaginningu nema 

einn texti sem er úr Skáldskaparmálum, og telur þetta efni úr sagnasjóði samtals tuttugu 

blaðsíður.  

Tafla 1 

 Þjóðfræðiefni Miðaldabókmenntir Samtals 

Blákápa 32   (97,0%) 1   (3,0%) 33   (100%) 

Flökkuskinna 1     (100%) 0   (0%)    1     (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – sögur 

Í bókunum er nokkuð mikið jafnræði hvað varðar fjölda sagna eldri bókmennta og samtíma 

bókmennta en tengsl við menningararf eru lítil í Blákápu á móti engum í Flökkuskinnu. 

Tafla 2 

Sögur Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi sagna 

Blákápa 6   (42,9%) 8   (57,1%) 14   (100%) 

Flökkuskinna 4   (33,3%) 8   (66,7%) 12   (100%) 

Tafla 3 

Sögur Tengsl við menningararf 
fortíðar 

Engin tengsl við 
menningararf fortíðar 

Fjöldi sagna 

Blákápa 2   (14,3%) 12   (85,7%) 14   (100%) 

Flökkuskinna 0   (0%) 12   (100%) 12   (100%) 
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Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – ljóð 

Það er ólíku saman að jafna þegar litið er til ljóðanna í bókunum tveimur. Blákápa er með 

miklu fleiri ljóð og tilheyrir tæpur þriðjungur þeirra eldri bókmenntum en ljóð Flökkuskinnu 

eru öll samtímaljóð. Þá eru tengsl ljóðanna við menningararf miklu algengari í Blákápu. 

Tafla 4 

Ljóð Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi ljóða 

Blákápa  7   (28,0%) 18   (72,0%) 25   (100%) 

Flökkuskinna 0   (0%) 10   (100%) 10   (100%) 

Tafla 5 

Ljóð Tengsl við menningararf Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi ljóða 

Blákápa  7   (28,0%) 18   (72,0%) 25   (100%) 

Flökkuskinna 1   (10,0%) 9     (90,0%) 10   (100%) 

 

4.1.2 Samanburður Rauðkápu og Söguskinnu 

Þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir 

Það er mjög mikill munur á þjóðfræðiefni Rauðkápu og Söguskinnu. Þannig eru níu íslenskar 

þjóðsögur í Rauðkápu og eitt kvæði, engin flökkusaga en tíu erlendar þjóðsögur. Í Söguskinnu 

er ein íslensk þjóðsaga, Lokalygi, engin erlend þjóðsaga en það eru sjö flökkusögur og virðast 

sex þeirra gerast á Íslandi. Söguumhverfið er þó með þeim hætti að sumar þeirra gætu rétt 

eins gerst erlendis en sögusvið einnar flökkusögu er þó klárlega erlent. Miðaldabókmenntirnar 

í Rauðkápu eru allt Íslendingasögur. Þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntum er því gert hátt 

undir höfði í Rauðkápu á meðan þjóðfræðiefnið er mun minna í Söguskinnu en þó koma 

nútímaþjóðsögur, það er flökkusögurnar, sterkar þar inn.  

Tafla 6 

 Þjóðfræðiefni Miðaldabókmenntir Samtals 

Rauðkápa 20   (71,4%) 8   (28,6%) 28   (100%) 

Söguskinna 8     (100%) 0   (0%) 8     (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – sögur 

Í Rauðkápu er hlutfallið jafnt á milli eldri og samtímabókmennta en samtímabókmenntir ráða 

algjörlega ríkjum í Söguskinnu. Bókmenntatextar Rauðkápu eru í litlum tengslum við 

menningararf en þó er ein saga sem hefur þá tengingu en það er sagan Tröllið í Fellahelli sem 
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er nútímasaga byggð á atburðum sem gerast í þjóðsögunni um Kolrössu krókríðandi. Í 

Söguskinnu er einnig ein nútímasaga sem tengist menningararfi á þann hátt að táknið 

ægishjálmur leikur þar hlutverk. Sagan er úr bókarkafla sem nefnist Góðir gripir og er úr bók 

Sigrúnar Eldjárn, Týndu augun.  

Tafla 7 

Sögur Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi sagna 

Rauðkápa 5   (50,0%)    5     (50,0%) 10   (100%) 

Söguskinna 1    (6,7%) 14   (93,3%) 15   (100%) 

Tafla 8 

Sögur Tengsl við menningararf Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi sagna 

Rauðkápa 1   (10,0%) 9     (90,0%) 10   (100%) 

Söguskinna 1    (6,7%) 14   (93,3%) 15   (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – ljóð 

Fjöldi ljóða í Rauðkápu er miklu meiri en í Söguskinnu og þá er einnig mikill munur á 

bókunum þegar kemur að tengingu ljóða við menningararf því nokkur ljóð Rauðkápu hafa þá 

tengingu en ekkert ljóð í Söguskinnu. 

Tafla 9 

Ljóð Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi ljóða 

Rauðkápa 8   (34,8%) 15   (65,2%) 23   (100%) 

Söguskinna 0   (0%) 8     (100%) 8     (100%) 

Tafla 10 

Ljóð Tengsl við 
menningararf 

Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi ljóða 

Rauðkápa 5   (21,7%) 18   (78,3%) 23   (100%) 

Söguskinna 0   (0%) 8     (100%) 8     (100%) 

 

4.1.3 Samanburður Grænkápu og Töfraskinnu 

Þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir 

Það er mikill munur á þjóðfræðiefni bókanna tveggja og í Grænkápu skiptist þjóðfræðiefnið 

niður í þrettán íslenskar þjóðsögur og eitt ævintýri. Annað íslenskt efni eru kvæði eða gátur 

alls fjögur talsins og þá eru engar flökkusögur en ein erlend þjóðsaga. Töfraskinna inniheldur 

enga erlenda þjóðsögu en eina íslenska, Nátttröllið, og enga flökkusögu. Sögurnar tvær sem 
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teljast til miðaldasagna í Grænkápu eru Sagan af Sigurði Fáfnisbana og Mírmannssaga. Þótt 

þær séu bara tvær taka þær mikið pláss í bókinni því efni þeirra spannar heilar 32 blaðsíður. 

Þjóðfræðefni fær því mikið pláss í Grænkápu og miðaldabókmenntirnar fá einnig mikið pláss. 

Það sama er ekki hægt að segja um Töfraskinnu með sína einu þjóðsögu og ekkert efni sem 

telst til miðaldabókmennta.  

Tafla 11 

 Þjóðfræðiefni Miðaldabókmenntir Samtals 

Grænkápa 19   (90,5%) 2   (9,5%) 21   (100%) 

Töfraskinna 1     (100%) 0   (0%) 1      (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – sögur 

Fjöldi sagnanna í bókunum er í jafnvægi en það sama verður ekki sagt um fjölda 

samtímabókmennta og eldri bókmennta þar sem allar sögur Töfraskinnu eru 

samtímabókmenntir. Þá eru tengsl sagnanna við menningararf mjög lítil í Töfraskinnu og alls 

engin í Grænkápu.  

Tafla 12 

Sögur Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi sagna 

Grænkápa 4   (40,0%) 6     (60,0%) 10   (100%) 

Töfraskinna 0   (0%) 12   (100%) 12   (100%) 

Tafla 13 

Sögur Tengsl við menningararf Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi sagna 

Grænkápa 0   (0%) 10   (100%) 10   (100%) 

Töfraskinna 1   (8,3%) 11    (91,7%) 12   (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – ljóð 

Ljóðin í Grænkápu eru næstum helmingi fleiri en í Töfraskinnu og eru flest þeirra samtímaljóð 

en í Töfraskinnu er hlutfallið jafnt á milli samtímaljóða og eldri ljóða. Þriðjungur ljóða 

Grænkápu hefur einhvers konar tengls við menningararf en aðeins eitt ljóð Töfraskinnu. 
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Tafla 14 

Ljóð Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi ljóða 

Grænkápa 5   (27,8%) 13   (72,2%) 18   (100%) 

Töfraskinna 5   (50,0%) 5     (50,0%) 10   (100%) 

Tafla 15 

Ljóð Tengsl við 
menningararf 

Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi ljóða 

Grænkápa 6   (33,3%) 12   (66,7%) 18   (100%) 

Töfraskinna 1   (10,0%) 9     (90,0%) 10   (100%) 

 

4.1.4 Heildarsamanburður fyrir þema 1 

Þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir 

Þegar þjóðfræðiefni kápubókanna er skoðað í heild má sjá að mikið er af íslenskum þjóðsögum 

í eldri bókunum eða samtals 34 og skiptast þær nokkuð jafnt á bækurnar þrjár. Þá eru erlendar 

þjóðsögur einnig fyrirferðarmiklar og eru þær tuttugu talsins en skiptingin er þó ójöfn þar sem 

í Grænkápu er aðeins ein erlend þjóðsaga. Kvæði/þulur og gátur eru fjórtán talsins, tvö íslensk 

ævintýri og engin flökkusaga. Skinnubækurnar eru aftur á móti mjög rýrar af þjóðfræðiefni og 

er mikill meirihluti þess flökkusögur sem eru alls sjö talsins, allar í Söguskinnu. Þá eru 

þjóðsögurnar tvær og einnig er eitt kvæði. Nokkurn veginn sömu sögu er að segja af 

miðaldaefninu og þjóðfræðiefni bókanna þar sem ekkert miðaldaefni er í skinnubókunum en 

kápubækurnar gera því hins vegar ágæt skil. Þó svo Rauðkápa bjóði upp á flestar 

miðaldasögurnar eða átta talsins, en Blákápa og Grænkápa samtals þrjár, þá eru sögur þessara 

tveggja síðarnefndu langar og er Grænkápa með mest af miðaldaefni í blaðsíðum talið en í 

heild fyllir miðaldaefni bókanna þriggja um 90 blaðsíður. Það er því afgerandi munur er á 

þjóðfræðiefni í bókaflokkunum tveimur og munurinn er enn meiri þegar litið er til 

miðaldabókmenntanna. 

Tafla 16 

 Þjóðfræðiefni Miðaldabókmenntir Samtals 

Kápubækur 71   (86,6%) 11   (13,4%) 82   (100%) 

Skinnubækur 10   (100%) 0     (0%) 10   (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – sögur 

Fjöldi sagna, smásagna og kafla úr skáldsögum í bókaflokkunum tveimur, ef frá eru taldar þær 

sögur sem falla undir flokkana Þjóðfræðiefni og Miðaldasögur, er nokkuð jafn en 
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skinnubækurnar innihalda þó örlítið fleiri sögur. Sögur skinnubókanna eru samtímasögur að 

miklu leyti á meðan sögur kápubókanna skiptast nokkuð jafnt á milli eldri bókmennta og 

samtímabókmennta og því eru bókaflokkarnir mjög ólíkir að þessu leyti. 

Tafla 17 

Sögur Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi sagna 

Kápubækur 15   (44,1%) 19   (55,9%) 34   (100%) 

Skinnubækur 5     (12,8%) 34   (87,2%) 39   (100%) 

Tafla 18 

Sögur Tengsl við menningararf Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi sagna 

Kápubækur 3   (8,8%) 31   (91,2%) 34   (100%) 

Skinnubækur 2   (5,1%) 37   (94,9%) 39   (100%) 

 

Eldri bókmenntir og samtímabókmenntir – ljóð 

Það er mikill munur á fjölda ljóða í bókaflokkunum því kápubækurnar innihalda rúmlega 

helmingi fleiri ljóð en skinnubækurnar. Munurinn er einnig mikill þegar litið er til eldri ljóða og 

samtímaljóða því nærri lætur að eitt af hverjum þremur ljóðum kápubókanna teljist til eldri 

bókmennta á móti einu af hverjum fimm ljóðum skinnubókanna. Og enn eykst munurinn þegar 

skoðuð eru tengsl ljóðanna við menningararf því rúmur fjórðungur ljóða kápubókanna hefur 

einhverskonar tengsl við menningararf á meðan eitt af hverjum sjö ljóðum skinnubókanna 

hefur þau tengsl. Þessi mikli munur á fjölda ljóða í bókaflokkunum er í samræmi við áherslur 

aðalnámskrár grunnskóla frá báðum tímabilum. Það kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla 

(1989, bls. 70) að leggja eigi, meðal annars, áherslur á ljóð á en ekki er slíka umfjöllun að finna 

í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

Tafla 19 

Ljóð Eldri bókm. Samtímabókm. Fjöldi ljóða 

Kápubækur 20   (30,3%) 46   (69,7%) 66   (100%) 

Skinnubækur 5     (17,9%) 23   (82,1%) 28   (100%) 

Tafla 20 

Ljóð Tengsl við 
menningararf 

Engin tengsl við 
menningararf 

Fjöldi ljóða 

Kápubækur 18   (27,3%) 48   (72,7%) 66   (100%) 

Skinnubækur 2     (7,1%) 26   (92,9%) 28   (100%) 
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4.2. Þema 2: Barnabækur og fullorðinsbækur og þjóðerni höfunda 

Bókmenntir eru mjög misjafnar enda skrifaðar með mismunandi markmið í huga og þær geta 

sannarlega haft mikil áhrif á lesendur. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 (1989, bls. 63) er 

lögð áhersla á að þær bókmenntir sem valdar eru fyrir börn séu í tengslum við ímyndunarafl 

þeirra, tilfinningar og reynslu. Þá þarf málfar bókmennta og tjáningarháttur, hvort sem er í 

bundnu máli eða óbundnu, að vera aðgengilegt nemendum. Skemmtanagildi skal hafa í huga 

við val á textum en textarnir eiga einnig að fjalla um alvarleg efni. Lestur bókmennta sem 

nemendur skilja og geta tileinkað sér er góð undirstaða fyrir framförum í lestri, ritun og mæltu 

máli. Samkvæmt aðalnámskrá (1989, bls. 70) skal við val á texta, fyrir miðstig, leggja áherslu á 

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

fornbókmennta, þjóðsagna, ævintýra og þýddra bókmennta.  

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er ekki að finna neina beina umfjöllun um 

hvert innihald þess bókmenntaefnis eigi að vera sem bera eigi á borð fyrir unga nemendur. Þó 

segir í henni að ungir nemendur finni fyrirmyndir í bókmenntum og þeir geti sett sig í spor 

sögupersóna. Þannig geti bókmenntakennsla kennt nemendum umburðarlyndi fyrir ólíkum 

menningarsamfélögum og minnihlutahópum og einnig stuðlað að sterkari sjálfsmynd þeirra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99).  

Í þemanu Barnabækur og fullorðinsbækur er kannað hvort höfundur skrifar textann 

upphaflega fyrir börn eða fullorðna. Texti sem saminn er fyrir unglinga flokkast með texta sem 

ætlaður er börnum. Þá er kannað hvort höfundur sé íslenskur eða útlendur. 

4.2.1. Samanburður Blákápu og Flökkuskinnu 

Hlutfall barnabóka og þjóðerni höfunda – sögur 

Blákápa er með mun hærra hlutfall af barnasögum en Flökkuskinna og íslenskir höfundar eru 

mun fleiri en erlendir höfundar í báðum bókunum.  

Tafla 21 

Sögur Barnasögur Fullorðinssögur Fjöldi sagna 

Blákápa 13   (92,9%) 1   (7,1%) 14   (100%) 

Flökkuskinna 8     (66,7%) 4   (33,3%) 12   (100%) 

Tafla 22 

Sögur Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi sagna 

Blákápa 10   (71,4%) 4   (28,6%) 14   (100%) 

Flökkuskinna 8     (66,7%) 4   (33,3%) 12   (100%) 
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Hlutfall barnabóka og þjóðerni höfunda – ljóð 

Blákápa er með miklu fleiri ljóð en Flökkuskinna og er hlutfallslega einnig með hærra hlutfall 

af barnaljóðum. Enginn erlendur höfundur kemst á blað í bókunum en það er athyglisvert að 

ellefu af þrettán ljóðum Blákápu sem flokkast sem barnaljóð eru samin af níu til tólf ára 

gömlum börnum. Hin tvö eru ljóðin Barnaþula eftir Huldu og Frakkinn eftir Þórarin Eldjárn. 

Tafla 23 

Ljóð Barnaljóð Fullorðinsljóð Fjöldi ljóða 

Blákápa 13   (52,0%) 12   (48,0%) 25   (100%) 

Flökkuskinna 4     (40,0%) 6     (60,0%) 10   (100%) 

Tafla 24 

Ljóð Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi ljóða 

Blákápa 25   (100%) 0   (0%) 25   (100%) 

Flökkuskinna 10   (100%) 0   (0%) 10   (100%) 

 

4.2.2. Samanburður Rauðkápu og Söguskinnu  

Hlutfall barnabóka og þjóðerni höfunda – sögur 

Fullorðinssögurnar eru fyrirferðarmeiri í Söguskinnu en Rauðkápu en í Rauðkápu eru nánast 

allar sögurnar skrifaðar fyrir börn. Þá eru erlendir höfundar heldur fleiri í Söguskinnu. 

Tafla 25 

Sögur Barnasögur Fullorðinssögur Fjöldi sagna 

Rauðkápa 9   (90,0%) 1   (10,0%) 10   (100%) 

Söguskinna 9   (60,0%) 6   (40,0%) 15   (100%) 

Tafla 26 

Sögur Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi sagna 

Rauðkápa 6   (60,0%) 4   (40,0%) 10   (100%) 

Söguskinna 8   (53,3%) 7   (46,7%) 15   (100%) 

 

Hlutfall barnabóka og þjóðerni höfunda – ljóð 

Mikill munur er á fjölda ljóða í bókunum og langflest ljóð Rauðkápu eru barnaljóð en öll ljóð 

Söguskinnu eru fullorðinsljóð. Þá er ágætishlutfall barnaljóða í Rauðkápu eða átta talsins 

samin af börnum. Erlendir höfundar eiga alls ekki upp á pallborðið í bókunum varðandi ljóðin 

því íslenskir höfundar eiga öll ljóðin sem prýða bækurnar tvær. 



 

41 

Tafla 27 

Ljóð Barnaljóð Fullorðinsljóð Fjöldi ljóða 

Rauðkápa 21   (91,3%) 2   (8,7%) 23   (100%) 

Söguskinna 0     (0%) 8   (100%) 8     (100%) 

Tafla 28 

Ljóð Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi ljóða 

Rauðkápa 23   (100%) 0   (0%) 23   (100%) 

Söguskinna 8     (100%) 0   (0%) 8     (100%) 

 

4.2.3. Samanburður Grænkápu og Töfraskinnu 

Hlutfall barnabóka og þjóðerni höfunda – sögur 

Töfraskinna býður upp á miklu fleiri barnasögur en Grænkápa og erlendir höfundar eru í 

meirihluta sem er öfugt við höfunda sagnanna í Grænkápu.  

Tafla 29 

Sögur Barnasögur Fullorðinssögur Fjöldi sagna 

Grænkápa 6     (60,0%) 4   (40,0%) 10  (100%) 

Töfraskinna 11   (91,7%) 1   (8,3%) 12   (100%) 

Tafla 30 

Sögur Barnasögur Fullorðinssögur Fjöldi sagna 

Grænkápa 6     (60,0%) 4   (40,0%) 10  (100%) 

Töfraskinna 11   (91,7%) 1   (8,3%) 12   (100%) 

 

Hlutfall barnabóka og þjóðerni höfunda – ljóð 

Það er nokkur munur á barnaljóðunum í bókunum þar sem nokkur barnaljóð eru í Grænkápu 

en ekkert í Töfraskinnu. Þá er mikill munur á þjóðerni höfunda þar sem flestir höfundar 

Töfraskinnu eru erlendir en nánast allir höfundar Grænkápu eru íslenskir. 
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Tafla 31 

Ljóð Barnaljóð Fullorðinsljóð Fjöldi ljóða 

Grænkápa 4   (22,2%) 14   (77,8%) 18   (100%) 

Töfraskinna 0   (0%) 10   (100%) 10   (100%) 

Tafla 32 

Ljóð Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi ljóða 

Grænkápa 17   (94,4%) 1   (5,6%) 18   (100%) 

Töfraskinna 3     (30,0%) 7   (70,0%) 10   (100%) 

 

4.2.4. Heildarsamaburður fyrir þema 2 

Fyrir utan þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir þá innihalda skinnubækurnar aðeins fleiri 

sögur en kápubækurnar en bókaflokkarnir eru með nákvæmlega jafnmargar barnasögur. 

Skinnubækurnar eru með nokkuð hátt hlutfall af fullorðinssögum eða rúman fjórðung allra 

sagna. Þá eru kápubækurnar með aðeins fleiri sögur eftir íslenska höfunda en skinnubækurnar 

eru með heldur fleiri erlenda höfunda. Erlendir höfundar eiga um helming allra sagna í 

skinnubókunum en eina af hverjum þremur í kápubókunum. 

Tafla 33 

Sögur Barnasögur Fullorðinssögur Fjöldi sagna 

Kápubækur 28   (82,4%) 6      (17,6%) 34   (100%) 

Skinnubækur 28   (71,8%) 11   (28,2%) 39   (100%) 

Tafla 34 

Sögur Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi sagna 

Kápubækur 23   (67,6%) 11    (32,4%) 34   (100%) 

Skinnubækur 20   (51,3%) 19   (48,7%) 39   (100%) 

 

Í kápubókunum er að finna rúmlega helmingi fleiri ljóð en í skinnubókunum og barnaljóðin eru 

stærri hluti þeirra á meðan ljóðin í skinnubókunum eru allflest fullorðinsljóð. Helmingur allra 

ljóða sem ætluð eru börnum, eða 19 talsins, eru samin af börnum. Það er reyndar mjög 

misjafnt hvernig þau ljóð dreifast á kápubækurnar og þróunin er þannig að barnahöfundum 

fækkar með hverri bók. Þannig eru í fyrstu bókinni, Blákápu, 11 barnaljóð af 13 samin af 

börnum. Þriðjungur barnaljóða Rauðkápu eru samin af börnum og ekkert ljóð síðustu 

bókarinnar, Grænkápu, er eftir barn. Þá er hlutfall íslenskra höfunda gríðarlega hátt í 

kápubókunum á meðan fjórðungur höfunda skinnubóka er erlendur.  
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Tafla 35 

Ljóð Barnaljóð Fullorðinsljóð Fjöldi ljóða 

Kápubækur 38   (57,6%) 28   (42,4%) 66   (100%) 

Skinnubækur 4     (14,3%) 24   (85,7%) 28   (100%) 

Tafla 36 

Ljóð Íslenskir höfundar Erlendir höfundar Fjöldi ljóða 

Kápubækur 65   (98,5%) 1   (1,5%) 66   (100%) 

Skinnubækur 21   (75,0%) 7   (25,0%) 28   (100%) 

 

4.3. Þema 3: Sveit og borg – Ísland og útlönd 

Umhverfi fólks í þessum heimi er mjög fjölbreytt og aðstæður þessar afar misjafnar. Það er því 

mikilvægt að búa yfir víðsýni og skilningi á annars konar aðstæðum en nemendur eru alla jafna 

vanir. Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 99) að bókmenntakennsla geti kennt 

nemendum umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og minnihlutahópa. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla  frá árinu 1989 (1989, bls. 70) er hvatt til þess að nemendur lesi texta 

sem meðal annars geri þá víðsýnni og auki skilning þeirra á mannlegum samfélögum. 

Í þemanu Sveit og borg – Ísland og útlönd er annars vegar kannað hvort umhverfi sagnanna 

og ljóðanna sé í sveit eða borg og skiptir þá ekki máli hvort umhverfið er íslenskt eða útlenskt. 

Við flokkunina telst sveit vera þar sem sagan/ljóðið gerist á sveitabæjum eða úti í náttúrunni. 

Í flokkinn borg flokkast borgir, bæir og þéttbýli. Sumar sögur/ljóð eru þó þannig að umhverfi 

þeirra getur verið bæði í sveit og borg eða jafnvel hvorki í sveit né borg og þess vegna eru sér 

flokkar sem þær sögur/ljóð flokkast í. Hins vegar er kannað hvort tengsl textans séu íslensk 

eða alþjóðleg. Efni sem telst hafa íslensk tengsl má ekki að hafa neina vísun til útlanda. Innihald 

texta sem hefur mikla eða litla tengingu við alþjóðlegt umhverfi eða gerist hreinlega í 

útlöndum flokkast sem texti með alþjóðleg tengsl. 

4.3.1. Samanburður Blákápu og Flökkuskinnu 

Sveit og borg – Ísland og útlönd – sögur 

Af þeim sögum sem Blákápa inniheldur gerist meirihlutinn í sveit og afgangurinn gerist í borg. 

Skilin í Blákápu eru að því leyti mjög skýr en í sögum Flökkuskinnu er sögusvið sagnanna mun 

dreifðara og þær dreifast á alla flokka þó þær gerist að mestu leyti í borgum. Lítill hluti sagna 

Flökkuskinnu er með nokkuð framandi sögusvið en þær gerast í geimnum. Nokkuð jafnt var á 

komið með bókunum þegar kom að alþjóðlegum eða íslenskum tengslum textans en sögur 

Flökkuskinnu eru þó með hlutfallslega fleiri sögur með alþjóðleg tengsl.  
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Tafla 37 

Sögur Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit 
né borg 

Fjöldi sagna 

Blákápa 9 (64,3%) 5   (35,7%) 0   (0%) 0   (0%) 14   (100%) 

Flökkuskinna 1   (8,3%) 5   (41,7%) 4   (33,3%) 2   (16,7%) 12   (100%) 

Tafla 38 

Sögur Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi sagna 

Blákápa 6   (42,9%) 8   (57,1%) 14   (100%) 

Flökkuskinna 4   (33,3%) 8   (66,7%) 12   (100%) 

 

Sveit og borg – Ísland og útlönd – ljóð 

Það er mikill munur á sögusviði ljóða í Blákápu og Flökkuskinnu. Sögusvið ljóða í Blákápu er 

oftast í sveit en það er mun dreifðara í Flökkuskinnu. Mikill meirihluti ljóða Blákápu er með 

íslensk tengsl og ljóð Flökkuskinnu eru einnig með íslensk tengsl í meirihluta en hlutfallslega 

þó með mun fleiri alþjóðleg tengsl en Blákápa.  

Tafla 39 

Ljóð Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit 
né borg 

Fjöldi ljóða 

Blákápa 10   (40,ö%) 5   (20,0%) 6   (24,0%) 4   (16,0%) 25   (100%) 

Flökkuskinna 3     (30,0%) 1   (10,0%) 3   (30,0%) 3   (30,0%) 10   (100%) 

Tafla 40 

Ljóð Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi ljóða 

Blákápa 23   (92,0%) 2   (8,0%) 25   (100%) 

Flökkuskinna 7     (70,0%) 3   (30,0%) 10   (100%) 

 

4.3.2. Samanburður Rauðkápu og Söguskinnu 

Sveit og borg – Ísland og útlönd – sögur 

Flestar sögur Söguskinnu gerast í borg en í Rauðkápu skiptist hlutfallið jafnt og eingöngu á milli 

borgar og sveitar. Í báðum bókunum eru alþjóðlegu tengslin fyrirferðarmikil en í Rauðkápu eru 

allar sögurnar nema ein með alþjóðleg tengsl. 
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Tafla 41 

Sögur Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit 
né borg 

Fjöldi sagna 

Rauðkápa 5   (50,0%) 5   (50,0%) 0   (0%) 0   (0%) 10   (100%) 

Söguskinna 2   (13,3%) 8   (53,3%) 2   (13,3%) 3   (20,0%) 15   (100%) 

Tafla 42 

Sögur Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi sagna 

Rauðkápa 1   (10,0%) 9     (90,0%) 10   (100%) 

Söguskinna 3   (20,0%) 12   (80,0%) 15   (100%) 

 

Sveit og borg – Ísland og útlönd – ljóð 

Í Rauðkápu gerast flest ljóðanna hvorki í sveit né borg á meðan ljóð Söguskinnu skiptist mun 

jafnar niður í flokkana. Þá er mikill munur á tengslum textans en langflest ljóð Rauðkápu 

flokkast með íslensk tengsl en rúmur helmingur ljóða Söguskinnu gerir slíkt hið sama. 

Tafla 43 

Ljóð Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit né 
borg 

Fjöldi ljóða 

Rauðkápa 5  (21,7%) 2   (8,7%) 4   (17,4%) 12   (52,2%) 23   (100%) 

Söguskinna 1   (12,5%) 3   (37,5%) 2   (25,0%) 2     (25,0%) 8     (100%) 

Tafla 44 

Ljóð Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi ljóða 

Rauðkápa 21    (91,3%) 2    (8,7%) 23   (100%) 

Söguskinna 5      (62,5%) 3    (37,5%) 8     (100%) 

 

4.3.3. Samanburður Grænkápu og Töfraskinnu 

Sveit og borg – Ísland og útlönd – sögur 

Í Grænkápu gerast sögurnar oftast í borg og bæði í sveit og borg en í Töfraskinnu gerast þær 

oftast hvorki í sveit né borg og er sögusviðið oftast geimurinn. Alþjóðleg tengsl eru í öllum 

sögum Töfraskinnu en þau eru í meirihluta í Grænkápu. 
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Tafla 45 

Sögur Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit né 
borg 

Fjöldi sagna 

Grænkápa 2   (20,0%) 4   (40,0%) 4   (40,0%) 0   (0%) 10   (100%) 

Töfraskinna 3   (25,0%) 2   (16,7%) 2   (16,7%) 5   (41,7%) 12   (100%) 

Tafla 46 

Sögur Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi sagna 

Grænkápa 4   (40,0%) 6     (60,0%) 10   (100%) 

Töfraskinna 0   (0%) 12   (100%) 12   (100%) 

 

Sveit og borg – Ísland og útlönd – ljóð 

Sögusvið ljóða Grænkápu skiptist nokkuð jafnt í flokka ef frá er talinn flokkurinn; bæði í sveit 

og borg á meðan sögusvið ljóða í Töfraskinnu er oftast í hvorki í sveit né borg. Flest ljóða 

Grænkápu eru með íslensk tengsl á meðan öll ljóð Töfraskinnu hafa alþjóðleg tengsl. 

Tafla 47 

Ljóð Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit né 
borg 

Fjöldi ljóða 

Grænkápa 4   (22,2%) 7   (38,9%) 0   (0%) 7   (38,9%) 18   (100%) 

Töfraskinna 1   (10,0%) 0   (0%) 2   (20,0%) 7   (70,0%) 10   (100%) 

Tafla 48 

Ljóð Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi ljóða 

 

Grænkápa 14   (77,8%) 4     (22,2%) 18   (100%) 

Töfraskinna 0     (0%) 10   (100%) 10   (100%) 

 

4.1.4 Heildarsamanburður fyrir þema 3 

Sögur kápubókanna gerast oftast í sveit, litlu oftar en í borg, á meðan sögur skinnubókanna 

gerast oftast í borg. Það er þó ákveðin þróun í kápubókunum þar sem sögum úr sveitaumhverfi 

fækkar eftir því sem bækurnar eru nýrri á meðan þetta er allt saman nokkuð jafnt á milli sagna 

í skinnubókunum. Þá er nokkuð hátt hlutfall sagna skinnubókanna sem gerast hvorki í sveit né 

borg og er þá algengast að geimurinn sé sögusviðið. Þá eru alþjóðleg tengsl texta hlutfallslega 

mun meiri í skinnubókunum en kápubókunum. 
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Tafla 49 

Sögur Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit né 
borg 

Fjöldi sagna 

Kápubækur 16   (47,1%) 14   (41,2%) 4   (11,7%) 0     (0%) 34   (100%) 

Skinnubækur 6     (15,4%) 15   (38,5%) 8   (20,5%) 10   (25,6%) 39   (100%) 

Tafla 50 

Sögur Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi sagna 

Kápubækur 11   (32,4%) 23   (67,6%) 34   (100%) 

Skinnubækur 7     (17,9%) 32   (82.1%) 39   (100%) 

 

Ljóð kápu- og skinnubókanna gerast oftast hvorki í sveit né borg. Þá eru ljóðin í kápubókunum 

oftast með íslensk tengsl en ljóð skinnubókanna oftast með alþjóðleg tengsl. 

Tafla 51 

Ljóð Sveit Borg  Bæði í sveit og 
borg 

Hvorki í sveit né 
borg 

Fjöldi ljóða 

Kápubækur 19   (28,8%) 14   (21,2%) 10   (15,2%) 23   (34,8%) 66   (100%) 

Skinnubækur 5     (17,9%) 4     (14,3%) 7     (25,0%) 12   (42,9%) 28   (100%) 

Tafla 52 

Ljóð Tengsl texta íslensk Tengsl texta alþjóðleg Fjöldi ljóða 

Kápubækur 58   (87,9%) 8     (12,1%) 66   (100%) 

Skinnubækur 12   (42,9%) 16   (57,1%) 28   (100%) 
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 Áherslur aðalnámskrár grunnskóla innan 
bókmenntatexta kápu- og skinnubókanna 

Hér verður leitast við að kanna hvort og hvernig áherslur aðalnámskrár grunnskóla eru 

sjáanlegar í bókmenntatextum bókaflokkanna. Annars vegar er um að ræða samspil 

námskrárinnar frá 1989 og kápubókanna og hins vegar núgildandi námskrár sem tók gildi árið 

2011 og skinnubókanna. Umfjöllunin tekur bæði mið af textum lestrarbókanna og verkefnum 

sem þeim fylgja enda er það oft samspil þeirra sem sýnir best hvernig og hvort áherslur 

aðalnámskrár sjást í námsefninu.  

Í nýju námskránni  eru komnir inn þættir sem heita grunnþættir menntunar. Þeir eru sex 

talsins og með innkomu þessara þátta er um vissa byltingu að ræða hvað varðar áherslur í 

skólastarfi. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 36) segir: „Grunnþættir í menntun ásamt 

áhersluþáttum grunnskólalaga skulu vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum í 

grunnskóla.“ Áhrif grunnþáttanna sex í núgildandi námskrá eru því ótvíræð og það er 

höfundum skinnubókanna greinilega fullkunnugt um líkt og fram kemur í ávarpi þeirra til 

kennara í kennsluleiðbeiningum sem fylgja skinnubókunum. Þar segja þeir að námsefni 

bókanna miði að því að ná til allra grunnþátta aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 (Edda 

Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir, 2014b, bls. 2, 2016b, bls. 2, Emil Hjörvar Pedersen og Harpa 

Jónsdóttir, 2016b, bls 2). 

Enga grunnþætti menntunar er að finna í aðalnámskrá grunnskóla frá 1989, líkt og í 

núgildandi námskrá, og höfundar kápubókanna taka mið af öðrum þáttum við efnisval sitt. 

Þeir segja í inngangi kennarahandbókar Blákápu (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 

1994a, bls. 1) að leiðarljós þeirra við val á textum í kápubækurnar hafi verið tillögur starfshóps 

árið 1991 um útgáfu nýrra lestrarbóka en minnast ekkert á að efni kennslubókanna og 

verkefna taki mið af námskránni (1989). Ekki kemur fram út frá hverju starfshópurinn mótaði 

áherslur sínar en fram kemur að meginhugsun starfshópsins á bak við tillögurnar var að börn 

og unglingar fengju markvissa þjálfun í lestri, þar sem fjölbreyttur og mikill lestur stuðli að 

lestrarfærni og lesskilningi. Í beinu framhaldi er lestur sagður uppspretta þekkingar og 

skemmtunar, hann glæði tilfinningar, efli sjálfsþekkingu, þroski málkennd og auki orðaforða. 

Út frá þessum orðum má þó gera ráð fyrir að starfshópurinn hafi haft aðalnámskrá til 

hliðsjónar við gerð tillagna sinna.  

Eins og sjá má koma þær áherslur aðalnámskrár (1989 og 2011) sem notaðar verða við 

samanburðinn ekki beint úr sömu átt. Ástæðan fyrir því eru grunnþættir menntunar og þá 

vegna tveggja sjónarmiða; annars vegar vegna þess að höfundar skinnubókanna höfðu 

grunnþættina til hliðsjónar við gerð bókanna, og hins vegar vegna þess hvað grunnþættirnir 
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skipta miklu máli í nýju námskránni (2011). Umfjöllunin mun skýra þetta enn frekar. Kafli 5 

skiptist niður í eftirfarandi þætti: 

• Í Áhersluþættir aðalnámskrár grunnskóla (1989) fyrir grunnskóla verða áherslur og 

markmið aðalnámskrár sem snúa að íslenskukennslu skoðuð.  

• Í Samspil aðalnámskrár (1989) við sögur og verkefni kápubókanna verður kannað 

hvort áherslur aðalnámskrár séu sjáanlegar í sögum og verkefnum kápubókanna.  

• Í Grunnþættir menntunar í aðalnámskrá grunnskóla (2011) verður skoðað hver 

hugsunin er á bak við grunnþættina sex og hvert hlutverk þeirra er í námskránni.  

• Í Áherslur grunnþáttanna eru áherslur hvers og eins grunnþáttar skoðaðar sérstaklega.  

• Í Samspil grunnþáttanna við sögur og verkefni skinnubókanna er rýnt í hvort 

höfundum skinnubókanna hafi tekist að velja námsefni og verkefni sem kallast á við 

grunnþætti menntunar eins og þeir birtast í námskránni. 

5.1. Áhersluþættir aðalnámskrár (1989) fyrir íslenskukennslu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (1989, bls. 64) er íslenska greind í þrjú svið til hagræðingar: Talað 

mál og hlustun, lestur og bókmenntir, og ritun. Innan hvers sviðs er vikið að inntaksatriðum í 

móðurmálsnámi fyrir hvert stig grunnskólans. Sviðið lestur og bókmenntir heitir eingöngu 

lestur þegar fjallað er um það svið í tengslum við miðstigið. Þrátt fyrir það er þó komið inn á 

hverskonar bókmenntir eigi að leggja áherslu á fyrir nemendur á miðstigi en til aðgreingar er 

gott að halda í þessa nafngift. Það skal tekið fram að Blákápa er samin bæði fyrir miðstig og 

efsta stig grunnskóla en áherslan hér er þó fyrst og fremst á miðstigið.  

Í námskránni kemur fram áhersla á að íslenskunám á miðstigi myndi ákveðna heild í augum 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 69). Þannig er ekki mælt með því að skipta 

kennslunni niður í afmarkaðar einingar líkt og stafsetningu, lestur, skrift, málfræði og ritleikni. 

Rökin sem eru viðhöfð fyrir þessum áherslum eru þau að námið geti orðið ómarkvisst og að 

einstakir þættir nái ekki að mynda röklega heild. Með þessa vitneskju í farteskinu er því ekki 

rétt að líta eingöngu til þess sem segir í námskránni um lestur og skoða hvernig sögur og 

verkefni kápubókanna passa við þær áherslur heldur verður einnig að líta til þess hvort efni 

kápubókanna nái til hinna þáttanna; talað mál og hlustun, og ritun sem námskráin fjallar um í 

tengslum við íslenskukennslu fyrir miðstig. Allir þessir þættir eru því undir þegar skoðað er 

hvort sögur og verkefni kápubókanna séu til þess fallin að uppfylla áherslur aðalnámskrár 

grunnskóla (1989) um íslenskukennslu á miðstigi. Hér verður farið yfir sviðin þrjú eins og þau 

koma fyrir í námskránni (1989) og hverjar áherslurnar eru í íslenskukennslu fyrir nemendur á 

miðstigi.  

Áherslur þær sem gilda um íslenskukennslu í þættinum talað mál og hlustun fyrir 

nemendur á miðstigi samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (1989, bls. 69-70) eru þessar 
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helstar: Nemendur þjálfist í að ræða saman og nota talmálið þegar fengist er við viðfangsefni 

og ágreiningsmál líðandi stundar. Nemendur hvattir til að tjá hugmyndir og tilfinningar sínar 

og færa rök fyrir máli sínu. Nemendur læri að hlusta á aðra og greina umræðuefnið og skilja 

það, móta það eftir sínu höfði í samræmi við reynslu sína og geti því næst miðlað því áfram til 

annarra. Þjálfa skal nemendur í framsögn sem tekur mið af mismunandi efni og þeir læri að 

beyta mismunandi hrynjandi, áherslum og þögnum til að auka mátt talaðs máls. Leggja skal 

áherslu á skýran framburð og frásögn og aðstoða þá sem þurfa aðstoð í þeim efnum. Jafnframt 

á að innræta fyrir nemendum umburðarlyndi fyrir hvernig aðrir en þeir sjálfir tjá sig. 

Í áhersluþættinum lestur er stefnt að því að auka lestrarhæfni nemenda og skal leggja 

áherslu á að auka orðaforða þeirra og efla lesskilning. Efla skal mismunandi lestrarlag sem 

miðast við ólíkan tilgang með lestri og gera þarf nemendum kleift að kryfja texta sem tekur 

mið af reynslu þeirra og þroska. Ákjósanlegt er að nemendur fáist við rauntexta, svo sem úr 

dagblöðum og tímaritum, og þeir kynnist fjölbreyttu málfari nútímans, ólíkri framsetningu 

texta, markmiðum og orðfæri. Þá á að nýta myndefni til kennslu, kynna upplýsinga- og 

áhrifamátt þess og þjálfa myndlestur. Þá skal þjálfa nemendur til að greina gildismat og viðhorf 

sem birtist í margbreytilegu efni og einnig skal þjálfa nemendur í notkun orðabóka sem treystir 

mál þeirra sem og lesskilning. 

Í ritun skal annars vegar leggja áherslu á persónulega ritun, þar sem uppspretta frásagna 

er hugarheimur notenda, og hins vegar staðreyndaritun þar sem nemendur skrifa út frá efni 

sem hefur átt sér stað í raunveruleikanum eða er til skjalfest. Í staðreyndaritun þarf að þjálfa 

nemendur í að nota heimildir. Auk frumsaminna ritverka er ákjósanlegt að nemendum gefist 

kostur á að skrifa útdrætti og endursagnir þar sem reynir á úrvinnsluhæfni þeirra og athygli. 

Þess ber að gæta að nemendur fái fjölmörg tækifæri til að skrifa um áþreifanlega hluti og efni 

sem er þeim kunnugt. Þá skal leggja áherslu á skapandi þátt tungumálsins með því að láta 

nemendur semja ljóð og frásagnir og innan þessa þáttar er einnig lögð áhersla á stafsetningu, 

þar sem stefnt skuli á að nemendur geti stafsett frumsamið efni rétt og það á ekki að styðjast 

við málfræðihugtök sem nemendur hafa ekki forsendur til að skilja. Hvað skrift varðar skal 

meðal annars leggja áherslu á að nemendur vandi skrift sína og einnig á að hjálpa nemendum 

að móta sinn eiginn ritstíl og gæta að uppsetningu ritaðs efnis, svo sem fyrirsögnum, spássíum 

og greinaskilum. 

5.2. Samspil aðalnámskrár (1989) við sögur og verkefni kápubókanna 

Það er mikið af sögum og verkefnum í kennarahandbókum kápubókanna sem uppfylla, ýmist 

með beinum eða óbeinum hætti, áherslur aðalnámskrár í þættinum talað mál og hlustun. 

Þannig snúast mörg verkefni/umræðuefni um að nemendur ræði sín á milli það sem gerist í 
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sögunum, til dæmis samskipti sögupersóna. Þannig eru nemendur oft beðnir um að setja sig í 

spor sögupersóna og íhuga gjörðir þeirra og orð. Nemendur eru beðnir um að ræða hvernig 

þeir sjálfir hefðu brugðist við hinum ýmsu aðstæðum sem fram koma í sögunum og færa rök 

fyrir máli sínu. Dæmi um slíkt umræðuefni er hér tekið úr kennarahandbók Rauðkápu (Guðný 

Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1995a, bls. 19) og snýr að sögunni Ambáttarsonurinn úr 

lestrabók Rauðkápu en verklýsingin hljómar svona: „Jórunn er lögleg eiginkona Höskulds, mikil 

og væn kona, og synir hennar eru skilgetnir og réttbornir til arfs. Hvaða ástæðu hefur hún til 

að vera afbrýðisöm út í Melkorku? Hvers vegna haldið þið að Melkorka hafi ekki talað? Þóttist 

hún vera mállaus eða missti hún málið um tíma – og þá af hverju?“ Þetta verkefni, og mörg 

önnur, kalla á að nemendur tjái tilfinningar sínar og hugmyndir og verkefnin eru mörg hver 

heppileg með það í huga að nemendur geta mátað það gildismat og viðhorf sem fram koma í 

sögunum við sitt eigið gildismat og viðhorf. Það er vissulega að hluta til undir kennaranum 

komið hvernig til tekst og jafnframt það að innræta nemendum að hlusta á aðra tala og virða 

þeirra skoðanir og sjónarmið þó ekki séu þau sömu og þeirra eigin.  

Hvað varðar verkefni sem snúa að þjálfun nemenda í framsögn í tengslum við mismunandi 

efni, þar sem misjafnri hrynjandi, áherslum og þögnum er beitt til að auka mátt talaðs máls, 

finnast þau ekki með beinum hætti í verkefnabókum kápubókanna. Það er þó alveg ljóst að 

kennarar geta þjálfað framsögn hjá nemendum í gegnum önnur verkefni bókanna. Í því skyni 

má til dæmis nýta verkefni í tengslum við söguna Húspostilla (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1994a, bls. 5) þar sem blásið er til málstofu og nemendum skipt í lið til þess 

að ræða kosti og galla lífshátta fyrr og nú. Annað sem mætti nota er verkefni þar sem 

nemendur eiga að sviðsetja Harmbótarkvæði (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 

1998a, bls. 22). Þessi verkefni og fleiri eru tilvalin til að skerpa á þeim þáttum sem teljast til 

framsagnar.  

Um þær áherslur sem snúa að þættinum lestur í námskránni (1989) má segja að efni 

kápubókanna sem nemendur á miðstigi fá að vinna úr sé nokkuð fjölbreytt. Töluvert af því 

inniheldur sögupersónur á svipuðum aldri og þroskastigi og nemendurnir sjálfir. Þannig er 

fyrsti meginþátturinn í öllum kápubókunum með sögur og ljóð þar sem aðstæður eru misjafnar 

og sögupersónurnar þannig úr garði gerðar að nemendur ættu að eiga auðvelt með að spegla 

sig í þeim. Dæmi um þetta er sagan; Hér segir frá Títusi, úr Blákápu (bls. 37) en sagan er um 

tíu ára gamlan dreng, Skúla Bjartmar, sem kemst í hann krappan þegar hann ákveður að bjarga 

hundinum Títusi frá drukknun í óþökk félaga sinna. Skúli er þarna í vondum félagsskap og þarf 

að standa í lappirnar og fylgja sannfæringu sinni að hann sé að gera rétt í þessum aðstæðum.  

Við fyrstu sýn virðist ekki unnið skipulega að því að auka orðaforða nemenda. Líkt og fram 

kom í umfjölluninni um orðskýringar og hugtök í kafla 3.6 þurfa nemendur að fletta aftast í 

bækurnar til að finna úskýringu á „erfiðum“ orðum sem eru svo ekki alltaf útskýrð. Sömu sögu 
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er að segja af verkefnabókunum því þar virðast ekki vera nein verkefni sem eru ætluð til að 

styrkja orðaforða nemenda með beinum hætti. Þá eru engin verkefni tengd orðabókum í 

kennarahandbókunum en slíkum verkefnum er ætlað, samkvæmt aðalnámskrá (1989), að 

treysta mál- og lesskilning nemenda. Þrátt fyrir þetta má segja að orðaforði nemenda sé 

styrktur á annan hátt og þá helst með öllum umræðuverkefnunum þar sem sögurnar og 

innihald þeirra er krufið. Í þeim verkefnum er kennarinn líklega alltaf nálægur ef nemendur 

þurfa á honum að halda til að varpa ljósi á erfið orð þeirra texta sem um ræðir hverju sinni. 

Þessi umræðuverkefni þjóna klárlega einnig því hlutverki að efla lesskilning nemenda þar sem 

kafað er í efnið og mikil úrvinnsla á því fer fram. Lesskilningsverkefni sem sett eru fram með 

skýrum hætti eru í kennarahandbókunum. Dæmi um slíkt verkefni er fyrir söguna Úlfurinn í 

Grænkápu (Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1998a, bls. 26) en þar eru nemendur 

einfaldlega spurðir: Hvað táknar sagan í raun og veru? 

Það vantar verkefni sem unnið er úr textum dagblaða og tímarita en námskráin (1989) 

leggur áherslu á að í gegnum slíka texta kynnist nemendur fjölbreyttu málfari nútímans, ólíkri 

framsetningu texta, markmiðum og orðfæri.  Skortur á slíkum verkefnum kemur þó ekki á 

óvart þar sem enga texta úr blöðum og tímaritum er að finna í kápubókunum. Þá er einnig 

skortur á að myndefni sé nýtt til kennslu og því eru að sama skapi engin verkefni sem þjálfa 

myndlestur. Þó slík verkefni séu ekki sérstaklega skipulögð í bókunum geta kennarar án vafa 

nýtt þær myndir sem prýða bækurnar til kennslu og þjálfun nemenda í myndlestri.   

Fyrir þriðja áhersluþáttinn ritun má finna ritunarverkefni í kennarahandbókunum. Í þeim 

er lögð áhersla á persónulega ritun þar sem reynir á frásagnargleði og hugarheim nemenda og 

einnig eru ritunarverkefni sem flokkast undir staðreyndaritun og vinna nemendur þau verkefni 

út frá fræðsluefni bókanna. Í þeim er farið fram á að nemendur styðjist við heimildir í vinnu 

sinni og í kennarahandbókunum er vísað til bóka sem má nota sem heimildir. Þá er mikið af 

verkefnum sem snúa að skapandi þáttum sem bæði reynir á og styrkir úrvinnsluhæfni 

nemenda og ýtir einnig undir skapandi þátt tungumálsins. Þannig eiga nemendur til dæmis að 

setja upp leikrit, semja ljóð eða sögur og myndskreyta þau, búa til smásögur út frá stærri 

sögum eða gera útdrátt úr þeim. Allt eru þetta verkefni unnin út frá því efni sem kápubækurnar 

innihalda. 

5.3. Grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

Námskrár breytast í tímanna rás og í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 eru töluverðar 

breytingar frá því sem áður þekkist. Í henni eru fyrirferðarmiklir áhersluþættir sem ekki hafa 

sést í fyrri aðalnámskrám og er um að ræða svokallaða grunnþætti menntunar og má segja að 

þeir séu uppistaðan og hjartað í núverandi aðalnámskrá. Í formála Aðalnámskrár grunnskóla 
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(2011, bls. 7) kemur fram að grunnþættirnir myndi kjarna menntastefnunnar og er þeim ætlað 

að hjálpa til við að rækta hjá nemendum gagnrýni, virkni og hæfni í jafnréttis- og 

lýðræðissamfélagi. Þetta á að vera hlutverk skólanna sem séu einu stofnanir samfélagsins sem 

geta búið hinn almenna borgara undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfað skapandi og gagnrýna 

hugsun og mætt ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum. 

Í skólakerfi Íslendinga er markmiðið að veita nemendum almenna menntun og þó svo 

almenna menntun sé að finna víðar en í skólakerfinu þá er skólakerfið mikilvægasti staðurinn 

til þess að veita slíka menntun. Almenn menntun er þó ekki eitthvað sem hægt er að skilgreina 

svo allir séu á sama máli því hún getur verið margþætt. Hún er einstaklingsbundin og hún getur 

tekið mið af hverjum stað og hverri stund fyrir sig. Þannig er ekki víst að sú almenna menntun 

sem meðal Íslendingurinn býr að myndi nýtast honum í samfélagi þar sem hefðir og venjur, 

trúarbrögð og tungumál er framandi og ólíkt því sem hann hefur nokkurn tíma komist í kynni 

við. Hans almenna menntun gæti því allt eins unnið gegn honum í því samfélagi. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 15) er skilgreining á almennri  menntun þessi: „Almenn 

menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum 

og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsmiðuð.“ 

Grunnþættirnir sex eru eftirfarandi: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Með því að skilgreina þá og skýra út eins og gert er í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 15) er reynt að kortleggja þau meginsvið almennrar 

menntunar sem skólastarfið stefnir á að veita nemendum sínum. Það er því mikilvægt í ljósi 

þessarar áherslu skólakerfisins á almenna menntun til handa nemendum sínum að 

grunnþættirnir sex séu hafðir til hliðsjónar hjá þeim sem búa til efni ætlað til kennslu í 

grunnskólum landsins. Það er einmitt það sem höfundar skinnubókanna stefna leynt og ljóst 

að því í ávarpi höfunda Töfraskinnu í kennsluleiðbeiningum kemur fram að höfundar vonist til 

þess að efni bókarinnar nái til sem flestra grunnþátta aðalnámskrár (2011) og höfundar 

Flökkuskinnu og Söguskinnu segja að námsefnið miði að ná til allra grunnþátta aðalnámskrár 

(2011). 

5.3.1. Áherslur grunnþáttanna 

Áður en kannað verður hvort og hvernig grunnþættirnir sex speglast í því efni sem finna má í 

skinnubókunum þremur er rétt að að skoða áherslur grunnþáttanna nánar til að auðvelda þá 

athugun. Þessi umfjöllun er að langmestu leyti byggð á umfjöllun aðalnámskrár um 

grunnþættina (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 18-24). Það er vissulega stiklað á stóru í 
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þessari umfjöllun en fyrst og fremst er reynt að kalla það fram sem á við bókmenntakennslu 

fyrir nemendur á miðstigi. 

Læsi: Það má finna skilgreiningu á hugtakinu læsi í Aðalnámskrá grunnskóla (2011 bls. 98): „Í 

traustu læsi felst meðal annars sú hæfni að geta ráðið í letur, skilið og túlkað það sem texti 

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

skilgreining er enn í fullu gildi og rúmast vel innan grunnþáttarins læsi en grunnþættinum er 

þó ætlað stærra hlutverk en þessi skilgreining segir til um. Þannig snýst læsi um sköpun hvers 

konar merkingar og í nútímaþjóðfélagi má vísa til fjölbreyttra leiða sem nemendur og aðrir 

almennt geta notað til merkingarsköpunar. Um læsi segir meðal annars að það sé félagslegt í 

eðli sínu því menn þurfa að komast að samkomulagi um málnotkun og merkingu orða í 

málsamfélagi en sá gjörningur á sér, eðli málsins samkvæmt, aldrei stað í tómarúmi. 

Áður fyrr krafðist læsi skriffæra, efnis til að skrifa á og miðils eins og til dæmis bókar til að 

koma afurðinni á framfæri. Möguleikarnir eru fleiri í dag og ef læsishugtakinu er líkt við 

regnboga þá hefur litum hans fjölgað til muna á nokkuð skömmum tíma. Þar á tölvan stóran 

þátt því með þeirri stafrænu byltingu og þeim forritum sem henni fylgir hefur skilnings- og 

miðlunarverkfærunum fjölgað mikið. Með þeim er hægt að draga að sér efni, skapa þekkingu 

og miðla henni út um víðan völl (Stefán Jökulsson, 2012, bls 7). Í þessu samhengi má til dæmis 

vinna með tónlist, ljósmyndir, myndlist og ritlist, hvort sem er til samskipta við litla eða stóra 

hópa fólks af ýmsum gerðum í samfélaginu. Þetta er ferli sem á sér stað allt frá hugmynd að 

verkefni, til efnisöflunar og úrvinnslu og að lokum til birtingar og er nefnt stafrænt læsi. Þó svo 

ofangreind vinna með tónlist, myndlist, ljósmyndir og fleira sé ekki unnin með hjálp tölva 

heldur til dæmis með skriffærum og blöðum til að skrifa á þá falla, að sjálfsögðu, sú vinna og 

ferli einnig undir grunnþáttinn læsi. 

Hugtakið miðlamennt á við um skólastarf þar sem ýmsir miðlar eru notaðir við námið og 

nemendur læra um notagildi þeirra. Þessir miðlar geta haft áhrif á lýðræði og menningu og 

markmiðið er tvíþætt, annars vegar að nemendur fái þjálfun í að nota miðla við 

þekkingarsköpun og efnisgerð og hins vegar að þeir læri að leggja mat á efni sem miðlað er til 

þeirra með ýmsum miðlum. Við nám af þessu tagi er notað hugtakið miðlalæsi um þá kunnáttu 

og færni sem nemendur afla sér í námi sínu. Læsishugtakið hefur því þanist út en 

meginmarkmið grunnþáttarins læsi er að í lýðræðissamfélagi séu nemendur; læsir á texta, 

virkir þátttakendur í samfélagi sínu og geti tekið sjálfstæða afstöðu til hverskonar efnis og 

miðlað því áfram ef svo ber undir, áttað sig á hvert tilefni og markmið sendanda er og skapað 

eigin merkingu sem byggð er á gagnrýninni hugsun og afstöðu. 

Sjálfbærni: Það er algeng skilgreining á sjálfbærni og sjálfbærri þróun að umhverfi sé ekki 

skilað til afkomenda okkar í verra ásigkomulagi en við tökum við því og þarfir samtímans séu 

uppfylltar á þann hátt að þær skerði ekki möguleika komandi kynslóða á að mæta sínum 
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þörfum. Í Grunnþættinum sjálfbærni er að auki stuðst við þá skilgreiningu að sjálfbærni sé 

jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé breytingarferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi eða 

minni einingu og færa það til sjálfbærni. Það er því ekki merkingarmunur á þessum 

skilgreiningum heldur mikið frekar áherslumunur. Í skólastarfi liggur áherslumunurinn í að 

leggja megi áherslu á að margt smátt geri eitt stórt og litlu breytingarnar skipti máli í stóra 

samhenginu. Sjálfbærni tekur meðal annars mið af náttúrunni og nemendur þurfa að þekkja 

hana, skilja og virða. Náttúran þjónustar mannfólkið á svo margan hátt og til að hún geti haldið 

því áfram þarf að huga að ýmsum brýnum úrlausnarefnum svo sem loftlagsbreytingum, 

lífbreytileika og umhverfisvernd. Hugmyndin um sjálfbærni í samfélagslegu tilliti snýst um 

jöfnuð, bæði innan hverrar kynslóðar og milli þeirra. Fjölbreytileiki mannsins og fjölbreytt 

menning skal höfð í hávegum, stefnt skal að friði og huga skal að sanngjarnri skiptingu við 

nýtingu auðlinda. Mikilvægt er að þekkja og skilja eigið vistspor, samfélaga og þjóða því sú 

þekking stuðlar að hófsemi og sjálfbærri þróun.  

Í sjálfbærnimenntun felst einnig þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum því nemendum er 

ætlað að takast á við álitamál og ágreiningsefni sem snúa að sjálfbærni í víðum skilningi. 

Markmið sjálfbærnimenntunar er að búa til samfélag þar sem hver einstaklingur verði 

þroskaður, virkur samfélagsþegn þar sem hann er meðvitaður um viðhorf sín, tilfinningar og 

gildi sem snúa að jafnræði jarðarbúa og hnattrænna áhrifa. Sjálfbærnimenntun inniheldur 

þannig töluvert meira en eingöngu það sem snýr að hvernig umgangast eigi nánasta umhverfi 

sitt og hvernig skilja skuli við það og eru þættir eins og jafnræði jarðarbúa, lýðræði, 

mannréttindi, fjölmenning, réttlæti, heilbrigði, velferð og framtíðarsýn, svo dæmi séu tekin, 

allt hlutir sem skipta máli í þeirri menntun og skilgreina þennan grunnþátt sem er svo 

víðfeðmur. 

Lýðræði og mannréttindi: Ísland er lýðræðisríki og mannréttindi eru mikil hér á landi í 

alþjóðlegum samanburði. Það eru einstaklingar sem mynda samfélag sitt og því þurfa 

nemendur að venjast strax í grunnskóla að taka afstöðu og mynda sér skoðun. Eigi borgarar 

samfélags að vera hæfir til að taka þátt í lýðræðissamfélagi og stuðla að því að lýðræðið dafni 

þurfa þeir að vera meðvitaðir, virkir og vera hæfir til að sýna samábyrgð. Mikilvægt er að 

virðing sé borin fyrir heilbrigði ungra nemenda og manngildi en það felur í sér viðurkenningu 

á þroskamöguleikum þeirra og hæfileikum sem og virðingu fyrir mannréttindum þeirra. 

Viðhorf, siðferði og gildismat eru ríkir þættir í lýðræðismenntun og skólum ber að rækta 

gagnrýna einstaklinga með framtíðarsýn og með það viðhorf að samfélagið eigi að vera 

lýðræðislegt. Lýðræðis- og mannréttindamenntun er byggð á ígrundun um grunngildi 

samfélagsins og gagnrýninni hugsun. Í lýðræðismenntun er umhyggja fyrir umhverfi, fólki og 

dýrum stór þáttur. 



56 

Jafnrétti: Fólk fæðist ekki allt eins og þær vöggugjafir sem það fær í veganesti fyrir lífsgönguna 

eru afar misjafnar og nýtast misvel á misjöfnum sviðum. Markmiðið með jafnréttismenntun er 

að allir fái tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á sínum forsendum í samfélagi þar 

sem ríkir friður, víðsýni, umburðarlyndi og jafnrétti. Jafnréttismenntun felur í sér að kenna 

ungum nemendum að horfa með gagnrýnum augum á viðteknar hugmyndir og stofnanir í 

samfélaginu. Með því er ætlunin að kenna nemendum að greina mismunum sumra og þau 

forréttindi sem aðrir búa við. Mismunun og forréttindi geta komið fram í mörgum þáttum sem 

heyra undir jafnrétti, svo sem; kyn, kynhneigð, fötlun, þjóðerni, ætterni, tungumál, menning, 

lífsskoðanir, stétt og trúarbrögð. Í grunnþættinum er mikil áhersla á jafna möguleika drengja 

og stúlkna og í jafnréttismenntun er einnig áhersla á gera nemendur meðvitaða um 

mismunandi félagsstöðu og vægi þeirra sem eru nálægt miðjum aldri annars vegar og hins 

vegar þeirra sem ekki hafa náð þeim aldri eða eru komnir yfir þann aldur.   

Heilbrigði og velferð: Grunnþátturinn heilbrigði og velferð snýst um að rækta andlegar og 

félagslegar hliðar nemenda sem og líkamlegt atgervi þeirra. Það eru margir þættir sem hafa 

ber í huga við þá ræktun eins og umhverfi og aðstæður og því þurfa skólar að skapa 

heilsueflandi umhverfi og jákvæðan skólabrag. Það er meðal annars gert með því að fræða 

nemendur um hreyfingu, hvetja til hreyfingar og skapa umhverfi í skólunum sem hvetur alla 

til þess að hreyfa sig. Sama gildir um næringu og þurfa skólar að bjóða upp á fjölbreyttan 

næringarríkan mat og fræða nemendur um mat svo þeir velji sér alla jafna hollan mat. Síðast 

en ekki síst snýst heilbrigði og velferð einnig um jákvæða sjálfsmynd, góð samskipti, skilning á 

eigin tilfinningum og annarra, andlega vellíðan, hvíld og öryggi. Með þetta í huga er mikilvægt 

að skólinn og starfsfólk hans taki mið af þörfum einstaklingsins og hann fái tækifæri til að njóta 

og þróa styrkleika sína sem er lykilþáttur þegar byggja á upp jákvæða sjálfsmynd. Með auknu 

rými í skólastarfinu myndast tækifæri fyrir nemendur að vinna út frá áhuga sínum og 

styrkleikum og það hjálpar mikið við að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og um leið heilbrigði. 

Sköpun: Grunnþátturinn sköpun er síður en svo bundinn við listir og listnám en sem 

grunnþætti er honum ætlað að stuðla að frumkvæði í skólastarfi, ígrundun og persónulegu 

námi og lykilorð í því samhengi eru innsæi og sköpunarkraftur. Sköpun byggir á gagnrýnni 

hugsun sem er gríðarlega stór þáttur í sköpun. Sköpun er meðal annars að; örva forvitni og 

áhuga, virkja ímyndunaraflið, njóta, uppgötva, móta viðfangsefni og miðla þeim, gera nýja 

hluti eða gera þá öðruvísi en áður, leika sér með möguleika og sjá það fyrir sér sem ekki er 

orðið og framkvæma það. Þetta eru einkenni sem ber að rækta og þau má oft má sjá í 

vinnubrögðum hjá þeim sem ástunda listsköpun í einhverri mynd. Þetta helgast af því að í 

sköpun þurfa ekki að gilda reglur eða kerfi og brjóta má niður hefðbundin mynstur með því að 

fá nýja sýn á hefðbundnar hugmyndir og fyrirbæri. 
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En sköpun er ekki bara að finna upp á einhverju frumlegu og nýju heldur einnig að nýta það 

sem fyrir er og að því leyti er ákaflega sterkt samband á milli grunnþáttanna sjálfbærni og 

sköpunar. Sköpun er þannig einnig leit að lausnum í hvers konar verkefnum og uppgötvun 

nýrra möguleika og áhersla er á að í hvers konar sköpun skiptir sköpunarferlið ekki minna máli 

en útkoman eða afraksturinn.   

Í heiminum, sem er skipt niður í heimsálfur og lönd, er ógrynni af samfélögum í einni eða 

annarri mynd. Þessi samfélög eru misjöfn og vandamálin sem að þeim steðja eru margskonar. 

Fátækt, orkuþörf, átök, misrétti, hráefnisskortur, ofneysla, þjóðflutningar, siðferðileg álitamál 

og mengun eru vandamál sem heimurinn í heild stendur frammi fyrir. Þessi vandamál verða 

ekki leyst án skapandi hugsunar og því hefur þörfin fyrir skapandi hugsun í víðum skilningi 

aldrei verið mikilvægari. Það skiptir því ekki máli hvort samfélag er lítið eða stórt því það er 

alltaf mikilvægur hlekkur í stóru heimsmyndinni þar sem allir þurfa að leggja sitt af mörkum til 

þess að leysa vandamál nútímans og framtíðar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 17). 

5.4. Samspil grunnþáttanna við texta og verkefni skinnubókanna 

Hér er fjallað um um hvernig textar og verkefni skinnubókanna þriggja samrýmast áherslum 

grunnþáttanna sex í aðalnámskrá grunnskóla (2011) og sé skortur á tengslum á milli einhverra 

skinnubókanna og grunnþáttanna verður fjallað um það. 

Læsi: Í öllum bókunum er að finna útskýringar á orðum sem finna má í textunum sem höfundar 

hafa talið líklegt að þyrftu nánari útskýringar við. Það hjálpar nemendum að skilja orðin í því 

samhengi sem þau eru, sem svo leiðir til þess að nemendur skilja heildartextann betur en ella. 

Þessu til viðbótar er stundum texti í hugsanablöðrum sem spyr spurninga um eitthvað sem 

ekki stendur skýrum stöfum í sögutextanum. Þarna reynir á lesskilning nemenda og hæfni 

þeirra til að lesa „á milli línanna“. Þessi nálgun höfunda að hafa hugsanablöðrunar á 

spássíunum ætti að hvetja nemendur til að lesa með það að markmiði að skilja en ekki bara til 

að lesa. 

Börn koma í skólann með mismunandi bakgrunn og reynslu og hafa mismunandi skilning á 

hinum ýmsu þáttum lífsins. Það á einnig við um skilning á orðum og orðasamböndum þó oft 

sé aðeins um blæbrigðamun á skilningi hjá nemendum að ræða. Fram hefur komið að læsi 

snýst meðal annars um samkomulag manna um málnotkun og merkingar og að 

merkingarsköpun geti ekki átt sér stað í tómarúmi. Hún sé félagsleg í eðli sínu og kalli á 

umræðu um merkingu orða og orðasambanda. Þessum þætti er vel sinnt í bókunum. Dæmi 

um það er að finna Flökkuskinnu (bls. 16) en þar segir: „Finnið orð í kaflanum sem þið skiljið 

ekki. Ræðið saman um þau, skrifið þau niður og leitið að merkingu þeirra. Þetta getur verið 
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byrjun á ykkar eigin orðabók.“ Á sömu blaðsíðu er líka verkefni þar sem nemendur eiga að 

finna orðtök sem snúa að hundum og köttum. Þegar nemendur hafa fundið það sem þeir voru 

beðnir um að finna eiga þeir að ræða saman um hvernig orðtökin hafa orðið til, finna orðtök 

sem hafa sömu eða svipaða merkingu. Þá eiga nemendur einnig að ræða saman um hvað þessi 

orðtök merkja. Innhald fjölda sagna bókanna og verkefni snúast því að miklu leyti um umræður 

þar sem reynir á að nemendur komist að samkomulagi um, meðal annars, ofangreinda þætti. 

Þess má geta að í verkefnum bókanna er oft mælst til þess að nemendur vinni saman í hópum 

og þó svo ekki sé alltaf tekið fram að um hópvinnu sé að ræða þá er mjög auðvelt fyrir 

kennarann, kjósi hann svo, að láta nemendur vinna verkefnin í hópum.  

Nokkurn fjölda textategunda er að finna í skinnubókunum og nauðsynlegt er að kunna skil 

á þeim til þess að „virka“ í nútímasamfélagi. Það eru auk hefðbundinna sögu- og ljóðatexta til 

dæmis; fræðitextar, handritatextar, myndasögutextar, blaðatextar, spurningatextar, 

auglýsingatextar, dagbókatextar, málsháttartextar, textar á póstkortum og nafnspjöldum og 

þá eru einnig fjölmargar ljósmyndir og teikningar. Þessi fjölbreytileiki texta og vinna með þá 

stuðlar að auknu læsi nemenda á mismunandi texta og tákn ef sérstaklega er unnið að því 

markmiði. Það er sannarlega gert í skinnubókunum í gegnum ýmiss konar verkefni og 

umræður. Dæmi um verkefni sem snúa að textategundum má finna í öllum bókunum: Í 

Flökkuskinnu (bls. 49) eiga nemendur að sameinast um að skrifa annál bekkjarins yfir ákveðið 

tímabil. Í Söguskinnu (bls. 40) eiga nemendur að hanna nafnspjald í tölvu og þurfa að kynna 

sér á netinu hvernig texti er viðeigandi og hvað þarf að koma fram á nafnspjaldi. Í Töfraskinnu 

(bls. 79) á að skrifa texta í handritsformi úr viðburðaríku atriði úr kvikmynd sem nemendur 

þekkja.    

Litróf læsishugtaksins er umfangsmikið og nútímaskilgreining á því tekur meðal annars mið 

af þeirri tækni sem er til staðar í dag. Þó nokkur verkefni tengd hugtökunum miðlamennt og 

stafrænu læsi, sem rúmast innan grunnþáttarins læsi og fjallað hefur verið um, er að finna á 

víð og dreif um skinnubækurnar. Dæmi um slíkt verkefni má sjá í Söguskinnu þar sem 

nemendur vinna út frá texta úr bókinni Dagbók Ólafíu Arndísar eftir Kristjönu Friðbjörnsdóttur. 

Um er að ræða rannsóknarverkefni og nemendum eru gefin átta mismunandi rannsóknarefni 

til að velja úr en öll rannsóknarefnin koma fyrir í textabútnum á einn eða annan hátt. 

Rannsóknarefnin eru úr misjöfnum áttum og má til dæmis nefna; Möðruvelli, Önnu Frank, 

Nonnabækurnar og Kalypso. Þegar nemendur hafa valið sér rannsóknarefni eiga þeir að finna 

upplýsingar um það á bókasafninu eða á veraldarvefnum og því næst undirbúa fyrirlestur sem 

þeir flytja fyrir bekkinn sinn. Í þessu verkefni læra/þjálfast nemendur í því sem hugtökin 

miðlamennt og stafrænt læsi standa fyrir. Verkefnið inniheldur allt litróf þeirrar efnisumsýslu 

sem hugtökin standa fyrir en þau eru; aðföng, úrvinnsla og miðlun og er verkefnaferlið þannig 

að nemendur koma að því allt frá hugmynd til lokaafurðar. 
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Sjálfbærni: Efni sem snýr að grunnþættinum sjálfbærni er auðsjáanlegt í öllum bókunum 

þremur en úrvinnslan, sem fer fram í gegnum verkefni bókanna sem nemendur leysa, er 

nokkuð misjöfn. Í verkefnum Flökkuskinnu er ekkert að sjá sem tengist sjálfbærni með beinum 

hætti eins og grunnþátturinn er útskýrður í aðalnámskrá grunnskóla (2011) og verkefnin 

virðast ekki hafa það hlutverk að hvetja nemendur til að velta fyrir sér sjálfbærni eða sjálfbærri 

þróun í víðum skilningi. Vissulega geta kennarar gert sér mat úr einhverjum sögum og 

verkefnum bókarinnar og útfært þau þannig að nemendur vinni í anda grunnþáttarins. Til þess 

að það gangi þurfa kennarar að vera á tánum og vera vakandi fyrir sögum eða verkefnum sem 

gætu verið heppileg til að sníða að því sem grunnþátturinn stendur fyrir. Dæmi um slíkt má 

finna í kennsluleiðbeiningum fyrir Flökkuskinnu (bls. 19). Þar eru aukaverkefni úr sögunni Á 

flakki úr bókinni Hodja og töfrateppið eftir Ole Lund Kirkegaard. Þessi verkefni eru fyrir 

kennara sem vilja taka umræður um söguna eitthvað lengra en þau verkefni og umræður sem 

eru fyrir í kennslubókinni bjóða upp á. Sagan er um ferðalag Hodja um heiminn og þau ævintýri 

sem hann lendir í en í aukaverkefnunum er nemendum ætlað að ímynda sér að það sé líf á 

öðrum hnöttum en jörðinni. Spurningar sem nemendurnir fá eru eftirfarandi:  

• Hvernig er umhorfs á hnettinum? (landslag, stærð, gróður, umhverfi, bæir …) 

• Hverjir búa á hnettinum? (hvernig verur og hvaða dýr …) 

• Hvað gera þeir sem lifa á hnettinum?  

• Hvað er framleitt þar? 

• Er hnötturinn sjálfbjarga? (er allt til staðar sem þarf til að líf þrífist …) (Edda 

Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir, 2014b, bls. 19). 

Þessar spurningar bjóða upp á allt sem þarf til þess að vinna verkefni sem efnislega tengjast 

grunnþættinum sjálfbærni.  

Í Töfraskinnu er ýmislegt að finna sem tengist grunnþættinum sjálfbærni og er einn kafli 

undirlagður af sögum og beinhörðum staðreyndum um hlýnun jarðar og bráðnun 

norðurskautsins. Sagt er frá hvernig þessi þróun gerir norðlægum fuglategundum erfitt um vik 

að draga fram lífið og einnig segir frá versnandi lífsskilyrðum ísbjarna af sömu ástæðum. Í 

upphafi bókarinnar er áhrifamikið ljóð sem spyr lesendur um hegðun þeirra gagnvart jörðinni 

og getur með réttri umfjöllun vakið upp samkennd nemenda með fólki og dýrum í öðrum 

heimsálfum. Þannig er innihald ljóðsins tilvalið til umræðu við nemendur um hvernig hegðun 

manna hvar sem er í heiminum hefur áhrif víðar en í nánasta umhverfi þeirra.  

Í Söguskinnu er einn kafli bókarinnar helgaður tengslum mannsins við náttúruna. Þar segir 

frá hvernig plast og aðrar umbúðir sem maðurinn notar safnast saman í sjónum og skaða þar 

allt lífríki og hvernig á endanum það skaðar manninn sjálfan. Sagt er frá manni sem hannaði 

hús þar sem leiðarljós hans var að maðurinn væri í tenglsum við náttúruna. Hann lagði áherslu 

á að umhverfið væri ætlað mönnum, dýrum og gróðri og því bæri að umgangast umhverfið 
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með það í huga. Verkefnin eru í anda umhverfisumfjöllunar sem á sér stað í kaflanum. Þar 

velta nemendur fyrir sér umhverfismengun í margþættum skilningi og hvað þeir geta gert til 

að vinna að umhverfisvernd í víðum skilningi.   

Í öllum bókunum er því hægt að finna efni til þess að vinna með nemendum út frá þeim 

áherslum sem grunnþátturinn sjálfbærni stendur fyrir. Áherslur bókanna á grunnþáttinn eru 

þó misjafnar en tvær þeirra eru með sér kafla sem fjalla um sjálfbærni. Þessir kaflar leggja þó 

að mestu leyti áherslu á að uppfylla fræðslu á því sem tengist upphaflegu skilgreiningunni á 

sjálfbærni sem meðal annars snýr að því að maðurinn skili umhverfinu í ekki verra ástandi en 

hann tók við því og hvað hann getur gert til að það takist. Slíkan kafla er ekki að finna í 

Flökkuskinnu og þurfa því kennarar að hafa meira fyrir því að finna efni og sníða það að 

sambærilegri sjálfbærnimenntun. Það er ekki að finna beina umfjöllun í bókunum eða verkefni 

sem koma heim og saman við sjálfbærnimenntun í víðum skilningi eins og hún birtist í 

aðalnámskrá og lýtur að samspili margra þátta við upphaflega skilgreiningu á sjálfbærni. Má 

þar nefna; jafnræði jarðarbúa, lýðræði, fjölmenningu, réttlæti, heilbrigði og velferð. Þetta eru 

jú þættir sem tilheyra einnig fleiri grunnþáttum. Það má samt nýta margt í sögum bókanna til 

að ná fram áðurnefndum markmiðum. Í því skyni má til dæmis nefna sögubút eftir Andra Snæ 

Magnasonar úr bókinni Tímakistan sem er í Töfraskinnu. Í sögubútnum kemur fram að Dímon 

konungur sóar matvælum á ótrúlegan hátt og háttalag hans í tengslum við menn og dýr, 

lýðræði, jafnrétti og misskiptingu er gott umtalsefni fyrir unga nemendur þar sem staðan á 

umræddum þáttum í sögunni uppfylla engan veginn áherslur grunnþáttarins. 

Lýðræði og mannréttindi og Jafnrétti: Inntak grunnþáttanna tveggja; lýðræði og mannréttindi 

og jafnrétti er vel sjáanlegt í kennslubókunum. Til dæmis ganga mörg verkefni bókanna út á 

að nemendur skoði innihald texta í sameiningu og vinni verkefnin á þann hátt að allir komi að 

borðinu og hvert innlegg skipti máli. Þannig er stuðlað að virðingu fyrir skoðunum hvers og 

eins og nemendur vinna verkefnin undir þeim formerkjum að samkomulag sé lykilinn að 

vegferð þeirri sem hvert verkefnið krefst. Fjölmörg efnisatriði bókanna kalla á umræður og 

ígrundun sem snúa að lýðræði og mannréttindum og jafnrétti. Má þar nefna að margar sögur 

fjalla um atriði sem snúast um misskiptingu auðs og frelsis, stéttamun, græðgi, umgengni við 

móður jörð, réttindi og líðan dýra, samvinnu og samábyrgð. Dæmi um sögur (oftast sögubútar) 

og kafla sem taka á þessum þáttum þar sem verkefni fylgja oft í kjölfarið eru: Tímakistan, 

Gegnum glervegginn, Hungurleikarnir, Dagbók Önnu Frank, kaflinn Maður og náttúra, Bangsi, 

Sagan um Bíbí Ólafsdóttur, Hodja og töfrateppið og Áróra og Sókrates. Innan þessara kafla og 

sagna er uppspretta umræðuefna sem snúa að víðsýni, jafnrétti, framtíðarsýn, lýðræði, 

græðgi, mannréttindum, hófsemi, virðingu, lífsskoðunum, menningu, trúarbrögðum og 

umhyggju í víðum skilningi. Í höndum kennara eru þetta sögur og verkefni sem geta þroskað 

gildismat, siðferði og jafnréttishugsun nemenda, ef vel tekst til.  
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Heilbrigði og velferð: Inntak grunnþáttarins heilbrigði og velferð er að finna í öllum 

skinnubókunum. Sögur þeirra eru verulega fjölbreyttar og persónur sagnanna misjafnar en 

flestar áhugaverðar með margvísleg séreinkenni rétt eins og lesendur. Þar sem sögurnar eru 

fjölbreyttar er líklegt að nemendur finni sínar uppáhalds sögur og persónur og fjölbreytt 

úrvinnsla sagnanna í gegnum verkefnin tryggir að nemendur fá tækifæri til að vinna út frá 

styrkleikum sínum. Mörg verkefnin kalla á að nemendur vinni saman og það ætti, undir góðri 

leiðsögn kennara, að efla góð samskipti, skilning á eigin tilfinningum og annarra, stuðla að 

heilsueflandi umhverfi og skapa um leið góðan skólabrag. Takist það virkar það sem næring 

fyrir andlegar og félagslegar hliðar nemenda. 

Persónur sagnanna eiga sér margvíslega sögu, þær lenda í allskonar aðstæðum sem þær 

bregðast misjafnlega við. Hugsanir og tilfinningar eru ólíkar meðal sögupersóna, sem og 

markmið og framtíðarsýn. Þannig geta dagbókarskrif Önnu Frank, úr Söguskinnu, vakið aðdáun 

nemenda og barátta hennar og von eftir góðu lífi virkað sem hvatning fyrir suma nemendur til 

þess að fara vel með líf sitt, nýta það vel á meðan það varir og gera allt til að láta drauma sína 

rætast á meðan Anna snertir lítt við öðrum nemendum sem kunna að horfa til annarra sagna 

og sögupersóna með aðdáun eða andúð sem geta vakið upp margskonar tilfinningar og gefur 

þeim tilefni til samsömunar eða aðgreiningar allt eftir sjónarhorni hvers og eins og aðstæðum. 

Líkt og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 99) þá finna nemendur sér 

fyrirmyndir í bókmenntum, máta sig við þær með því að setja sig í spor sögupersóna. Þeir, með 

öðrum orðum, finna sig og uppgötva í gegnum sögupersónurnar og það getur stuðlað að 

sterkari sjálfsmynd þeirra og um leið eflt heilbrigði þeirra og velferð.  

Sköpun: Það sem grunnþátturinn sköpun hverfist um er vel sjáanlegt í því efni sem 

skinnubækurnar innihalda, sem og þeim verkefnum sem vinna á út frá efnisþáttum bókanna. 

Nemendur eru til dæmis víða beðnir um að teikna myndir, búa til fyrirlestra eða málshætti og 

setja upp leikþátt sem á einhvern hátt snertir það efni sem unnið er með hverju sinni. Dæmi 

um texta og verkefni á þessum nótum er til dæmis að finna í Töfraskinnu (bls. 28-31). Vinna 

og verkefni af þessu tagi sinna meðal annars þeim þætti sköpunar sem í almennum skilningi 

er talinn tilheyra sköpunarvinnu. En þar sem sköpun byggir að miklu leyti á gagnrýninni 

hugsun, ígrundun og frumkvæði, sem eru þættir sem nemendur þurfa vissulega að nota og 

sýna við vinnu sína í áðurnefndum þáttum, þá birtast þeir svo víða annarsstaðar í efnistökum 

bókanna og í verkefnavinnu nemenda.   

Mörg verkefnanna snúast um að leita að lausnum við hverskonar vandamálum og beina 

vandamálum í réttan farveg ef svo má að orði komast. Töluvert er um verkefni í 

skinnubókunum sem snúa að umhverfisvernd og í Söguskinnu eru nemendur til dæmis beðnir 

um að svara því hvernig þeir geti lagt sitt af mörkum til að minnka rusl frá heimilum og skólum. 

Þannig gengur eitt verkefni út á að nemendur eiga að semja reglugerð sem stuðlar að minnkun 
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sorps í umhverfinu og hvernig megi endurnýta plast. Þá eru nemendur beðnir að rekja það ferli 

sem á sér stað þegar tré í skógi í Taílandi endar sem skrifborð á heimili einhvers (bls. 55-59). Í 

Flökkuskinnu (bls. 103) er verkefni þar sem nemendur eiga að hanna skemmtigarð, ákveða 

hvaða tæki eiga að vera í honum og ákveða hvort garðurinn eigi að hafa eitthvert visst þema 

sem gæti verið byggt á ákveðnum sögum eða persónum. Nemendur þurfa einnig að ákveða 

hvaða hlutverk hver nemandi hefur við gerð garðsins, það er hver teiknar tækin, hver skrifar 

lýsingu á garðinum og svo framvegis. Þessi verkefni kalla öll á áðurnefnda þætti sem skipta svo 

miklu máli í sköpun, svo sem; ígrundun, gagnrýna hugsun og frumkvæði. Öll þessi vinna sem 

nemendur inna af hendi fyrir tilstuðlan þess efnis sem finna má í bókunum fellur vel að inntaki 

grunnþáttarins en sú vinna er þó ekki síður mikilvæg þegar kemur að mótun viðhorfs, hæfni 

og gildismats nemenda. 
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 Niðurstöður 

Niðurstöðunum er skipt niður í þrjá kafla sem bera sama nafn og meginkaflar ritgerðarinnar: 

Innihald kápu og skinnubóka, Uppruni sagna og ljóða og Áherslur aðalnámskrár grunnskóla 

innan bókmenntatexta kápu- og skinnubóka.  

6.1. Innihald kápu- og skinnubóka  

Í þessum kafla er að finna niðurstöður um ýmsa þætti sem varða innihald bókaflokkanna, svo 

sem hvernig bækurnar eru byggðar upp, áherslur kennslubókahöfunda í efnisvali, hvernig 

bókaflokkarnir koma út þegar litið er til einkenna nútímakennslubóka og hvernig 

kennsluleiðbeiningum bókaflokkanna er háttað. 

6.1.1 Höfundar og ávarp 

Sömu höfundar eru að öllum kápubókunum, Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir. 

Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir eru höfundar að tveimur fyrstu skinnubókunum, 

Flökkuskinnu og Söguskinnu, en Emil Hjörvar Pedersen og Harpa Jónsdóttir eru höfundar þriðju 

bókarinnar, Töfraskinnu. Í öllum kápubókunum og í Flökkuskinnu og Töfraskinnu er ávarp 

höfunda til lesenda en ekkert slíkt er að finna í Söguskinnu. Í öllum kápubókunum er ljóð það 

fyrsta sem lesandi sér á eftir efnisyfirlitinu en sami háttur er viðhafður í Töfraskinnu, einni 

skinnubókanna. Sú hugsun höfunda að hafa ljóð það fyrsta sem lesandi sér á eftir efnisyfirliti 

bókanna, og þannig á undan ávarpinu til lesandans, er sjálfsagt ekki tilviljun því líklega er þetta 

einn besti staðurinn í hverri bók sem höfundur getur valið vilji hann hámarka líkurnar á að 

lesendur lesi eitthvert ákveðið efni.  

Höfundar kápubókanna tefla þar fram fallegum ljóðum sem fjalla um íslenska tungu en 

líklega eru höfundar með vali sínu að minna lesendur á fegurð og mikilvægi íslenskrar tungu. 

Þeim tekst vel upp því ljóðin fjalla meðal annars um; hvað íslenska tungan er falleg og 

mikilvægt menningarverðmæti sem okkur ber að gæta vel með því að rækta málið, hvað 

íslenskan er rík af orðum sem hægt er að nota við hverskonar aðstæður og uppákomur og 

mikilvægi þess að lesa svo ekki sé farið á mis við íslenska tungu í sinni ríkulegustu mynd. Ljóðin 

sem um ræðir eru; Ástkæra ylhýra málið eftir Jónas Hallgrímsson, Á íslensku eftir Þórarin 

Eldjárn og Íslensk tunga eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Höfundar Töfraskinnu völdu hins vegar 

að setja á sama stað í bók sinni ljóð sem á engan hátt tengist íslenskri tungu. Þeir tefla fram 

ljóðinu Heyr rödd formæðranna eftir Mari Boine sem sem fjallar um mikilvægi þess að hugsa 

vel um móður jörð og ekki síður ábúendur hennar fyrir allra hluta sakir.  
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Það er því mikill efnislegur munur á ljóðum kápubókanna annars vegar og ljóði Töfraskinnu 

hins vegar og áhugavert að velta fyrir sér hvað veldur honum. Á þeim tíma sem kápubækurnar 

komu út voru fáir útlendingar búsettir hér á landi og nemendur af erlendu bergi brotnir voru 

aðeins eitt prósent grunnskólabarna árið 1997 miðað við tíu prósent árið 2016 (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Fólk ferðaðist ekki jafn mikið erlendis líkt og það gerir í dag og veraldarvefurinn, 

sem gerir fólki kleift að fylgjast með flestu því sem gerist erlendis, var ekki kominn til sögunnar 

í þeirri mynd sem við þekkjum hann í dag. Íslendingar voru með öðrum orðum miklu 

einangraðri þá en í dag og því er líklega ekkert undarlegt að höfundar kápubóka skyldu velja 

ljóð sem fjallar um íslenska tungu í kennslubók í íslensku en höfundar nýju bókanna velji ljóð 

með alþjóðlega áherslu. 

Með þeirri alþjóðavæðingu sem átt hefur sér stað undanfarin ár er landslagið mikið breytt 

og Íslendingar, sem og aðrar þjóðir, orðnir mun meðvitaðri um það sem er að gerast víðs vegar 

um heiminn. Um það leyti sem kápubækurnar komu út var til dæmis umhverfisvernd eitthvað 

sem fólk spáði lítið í og skipti almennt litlu máli en síðastliðin ár hefur orðið mikil vakning á 

nauðsyn umhverfisverndar. Alþjóðleg krafa um ábyrga hegðun einstaklinga og fyrirtækja 

gagnvart umhverfinu er um þessar mundir töluverð og ljóðið Heyr rödd formæðranna á því 

sökum innihalds síns erindi við unga námsmenn og auðvitað hvert mannsbarn ef út í það er 

farið. Ákvarðanir höfunda bókaflokkanna beggja um hvers konar ljóð þeir völdu til að setja á 

þennan kjörstað í bókum sínum virðast því endurspegla tíðaranda á ólíkum tímum.   

Þegar hugsað er út í þá staðreynd hvað núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013) leggur 

mikla áherslu á bókmenntakennslu þar sem bókmenntalegi menningararfurinn er í hávegum 

hafður, er rétt að hafa í huga að þrátt fyrir breyttan tíðaranda frá útgáfu kápubóka til 

skinnubóka er ekkert óeðlilegt að „ljóðagullmolar“, sem fjalla um íslenska tungumálið eða 

önnur menningarverðmæti, fái sitt pláss í lestrarbókum sem ætlaðar eru fyrir námsgreinina 

Íslensku og ekki síst á stað sem þessum í bókinni sem talað er um hér að framan. Þrátt fyrir að 

ljóðið Heyr rödd formæðranna sé fallegt og innihaldi þarfan boðskap þá hefði mátt finna því 

annan stað í bókinni, eða í bók annarrar námsgreinar. Í stað þess hefði gjarnan mátt setja 

íslenskt „ljóðagull“ á þennan stað í bókinni líkt og í kápubókunum þremur. Íslenskur 

menningararfur á ekki, og síst á þessum vettvangi, að þurfa að víkja fyrir efni sem þjónar 

tíðaranda hverju sinni því íslenskur menningararfur eða menning hættir ekki að skipta máli þó 

að einangrun þjóðarinnar minnki.      

6.1.2. Áhersla í efnisvali bókanna  

Kápubækurnar þrjár eru eins uppbyggðar og er lögð áhersla á sömu efnisþætti í þeim öllum. 

Það er því mikil samfella í efnisvalinu og meginþættir bókanna eru þeir sömu. Meginþættirnir 

eru viss þemu og þó svo Rauð- og Grænkápu sé skipt upp í sjö meginþætti en Blákápu í fimm 
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þá er samt enginn eðlismunur á efni bókanna og það vantar ekki neitt í Blákápu sem finnst í 

hinum bókunum. Þannig er efnið Af spjöldum sögunnar sér efnisþáttur í Rauð- og Grænkápu 

en því hefur verið komið fyrir inni í efnisþáttunum; Allir krakkar, allir krakkar og Nú er dagur 

um allt loft í Blákápu. Þá eru Þjóðsögur og Ævintýri sitthvor efnisþátturinn í Rauð- og 

Grænkápu en þeir eru sameinaðir í einum efnisþætti í Blákápu. 

Skinnubókunum er skipt upp í fimm til sex kafla og inniheldur hver kafli eitt þema en ekki 

er lögð áherslu á sömu efnisþætti í bókunum þremur. Það er því ekki sama samfellan í 

efnisvalinu í skinnubókunum og í kápubókunum og ljóst að önnur nálgun við uppröðun 

sagnanna í þemun hefur verið viðhöfð. Efninu í skinnubókunum virðist meira vera skipt í flokka 

á þann hátt að innihald sagnanna passi saman og myndi út frá því ákveðið þema. Þannig er til 

dæmis þjóðsagan Nátttröllið sem birtist í Töfraskinnu staðsett í þema sem heitir Vættir og 

vörtur en í því þema er meðal annars einnig að finna bút úr sögu um galdrastrákinn Harry 

Potter sem inniheldur skepnur sem passa ágætlega við það þema. Í kápubókunum er 

þjóðsögum haldið sér og efnisþátturinn heitir einfaldlega Þjóðsögur og skiptir þá ekki máli um 

hvað þjóðsagan fjallar heldur skiptir máli að sagan sé þjóðsaga. Annað dæmi um þetta er það 

efni sem telst til fræðsluefnis en það er mjög afmarkað í kápubókunum og heitir sá efnisþáttur 

Á spjöldum sögunnar. Fræðsluefnið sem finna má í skinnubókunum er alls ekki afmarkað með 

neinu móti heldur er því komið fyrir á víð og dreif um allar bækurnar og passar það oftast vel 

við það þema sem fræðsluefnið er staðsett í. 

6.1.3. Höfundakynningar 

Höfundakynningarnar eru mjög ólíkar í bókaflokkunum tveimur. Sömu línu er fylgt í öllum 

kápubókunum og eru það eingöngu rithöfundar sem eru kynntir til sögunnar og fjölmörg verk 

þeirra. Þær kynningar sem eru í skinnubókunum ná til fleiri listamanna en rithöfunda en flestar 

kynningarnar eru á myndlistarmönnum og það eru aðeins tvær rithöfundakynningar. Rétt eins 

og í kápubókunum þá kynna skinnubækurnar fyrir lesendum sínum verk eftir listamennina og 

einnig er sameiginlegt með bókaflokkunum tveimur að verkefni sem tengjast listamönnunum 

fylgja í kjölfar kynninga á þeim öllum og skiptir þá ekki máli hvernig listamann um ræðir.  

6.1.4. Myndefni 

Það má segja að myndefni bókanna sé í takti við það sem aðalnámskrár grunnskóla, bæði 

(1989) og (2013), mæla til um. Myndirnar eru töluvert fleiri í skinnubókunum en skýringin á 

þeim mun er líklega sú að aðalnámskrá grunnskóla (2013) leggur meiri áherslu en aðalnámskrá 

grunnskóla (1989) á að nemendur séu læsir á hverskonar myndir og tákn. Ekki er ólíklegt að 

munurinn á áherslum námskránna sé tilkominn vegna þess að í dag er meira af táknum og 
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myndum sem verða á vegi fólks en fyrr á tímum. Einnig má nefna þá þróun að kennslubækur 

nútímans eru sjónrænni en áður fyrr (Johnsen, 1999). 

6.1.5. Orðskýringar og hugtök  

Í samanburðinum á bókaflokkunum tveimur sem snýr að orðskýringum kemur fram að 

nemendur sem lesa skinnubækurnar geti fundið merkingu „erfiðu“ orðanna á spássíum þeirra 

blaðsíðna þar sem orðin koma fyrir en lesendur kápubókanna þurfi hins vegar að fletta aftast 

í bækurnar til að fá skýringar á merkingum „erfiðu“ orðanna. Það er freistandi að segja að það 

sé mun betra að hafa þetta eins og í skinnubókunum því líklega verður lesturinn markvissari 

þar sem ekki þarf að fara í leiðangur eftir útskýringum. Það sem er hins vegar gott við að hafa 

orðskýringarnar aftast í bókinni er að nemendur þjálfast í að leita að ýmsum upplýsingum í 

bókum sem oft er komið fyrir aftast í þeim en í því samhengi má nefna heimildaskrá og 

atvikaskrá. Þetta er góð þjálfun sem nýtist þeim án vafa síðar í námi þeirra. Það má þó setja 

spurningarmerki við hvort nemendur þurfi að venjast þessu vinnulagi strax á miðstigi eða hvort 

bíða megi með það þar til þeir eru komnir á unglingastig.  

Það sem er þó klárlega betra í skinnubókunum er að orðin sem eru útskýrð á spássíunum 

eru feitletruð í textanum. Þannig vita nemendur fyrir víst hvort finna megi útskýringar á 

orðunum eða ekki. Þar sem torskildu orðin í kápubókunum eru ekki feitletruð eða einkennd 

með öðrum hætti í textanum er engin trygging fyrir að útskýringar á orðunum sé að finna 

aftast í bókunum. Sú óvissa er líkleg til að draga úr hvata nemenda til að leita að merkingu 

erfiðu orðanna, sér í lagi ef leitin ber ekki árangur nokkur skipti í röð. 

Magn af hugtökum og útskýringum á þeim er mjög misjafnt milli bókaflokkanna tveggja. 

Þar sem lítil sem engin áhersla er á hugtök í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 er kannski 

ekki hægt að búast við mikilli umfjöllun um bókmenntahugtök enda er hún sáralítil. Það er hins 

vegar vel staðið að hugtakakynningu í skinnubókunum og líklega er það þægilegt fyrir 

kennarann, sé það vilji hans, að fara í gegnum sögurnar eða ljóðin með það að markmiði að ná 

fram hugtakaskilningi hjá nemendum. Það er þægilegt vegna þess að nemendur hafa 

útskýringu á hugtökunum og raunveruleg dæmi á sama stað til þess að máta hugtökin við 

efnið. Þó svo Blákápa bendi á að hugtök og útskýringar á þeim sé að finna í ljóðlyklum sem 

fylgja kennslubókunum Ljóðspor og Ljóðspeglar, þá er ekki víst að það nýtist neitt sérstaklega 

vel. Þegar kennari og nemendur hans eru til dæmis að vinna í texta í einni af kápubókunum og 

kennara finnst sá texti tilvalinn til þess að nota við kynningar á hugtökum líkt og 

persónugervingu, 3. persónu frásögn eða innri tíma í ljóðum og sögum þá er það seinlegt og 

jafnframt líklegt til að draga úr áhuga nemenda að þurfa að opna aðrar bækur til að fá ítarlegri 

útskýringar og svör um hugtökin. Þannig vinnubrögð minna svolítið á orðatiltækið „að sækja 

vatnið yfir lækinn“. Höfundar Blákápu gera þó vel í að útskýra nokkur hugtök yfir heiti nokkurra 
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sagna og kvæða sem er að finna í bókinni, en líklega hefði verið sniðugra að hafa þær 

útskýringar á sömu blaðsíðum og sögurnar og kvæðin eru staðsett. 

6.1.6. Fræðsluefni bókanna 

Það er snjallt hjá höfundum kápubóka að birta sögur strax í kjölfar fræðsluefnis í bókunum, 

sem varpa skýrara ljósi á efnistök fræðsluefnisins og setur það þannig í víðara samhengi. Í 

fræðsluefni Blákápu er sýnt fram á að mannfólkið sé það sama í grunninn, af sama kynstofni 

komið og breytingarnar sem orðið hafa á mannskepnunni, til dæmis á húðlit og augum, megi 

útskýra í tengslum við hvar á jörðinni maðurinn hefur þróast og tekið breytingum í samræmi 

við það. Sagan um Tótu og Ásdísi sem fylgir í kjölfar hluta fræðsluefnisins í Blákápu er mjög 

góð að því leyti að hún gefur kennaranum mikla möguleika á að ræða mikilvægi þess að virða 

alla kynþætti til jafns og til þess að fá unga nemendur til að skilja að við erum öll af sama meiði 

komin. Sú staðreynd að fræðsluefni um kynþætti sé staðsett í Blákápu sýnir í raun framsýni 

höfunda í þessum efnum ef mið er tekið af þeim fjölda útlendinga sem hér búa nú til dags. 

Líklegt er að kennarar á þessum tíma, þegar Blákápa kom út, hafi ekki fundið mikla þörf til að 

ræða þessi mál af alvöru vegna fárra útlendinga hér á landi. Það má þó vel vera að einhverjir 

hafi gert það og því ætti ávinningur fólks sem er í dag á milli 30-40 ára að vera einhver. Vel 

afmarkað fræðsluefni kápubókanna er mjög sögulegt en aðalatriðið varðandi fræðsluefni er 

líklega það að efnið sé skemmtilegt og að krakkarnir hafi áhuga á að lesa það en efnið er 

sannarlega bæði skemmtilegt og áhugavert. Það má segja að framsetningin á fræðsluefninu í 

kápubókunum sé líka, að mínu mati, ágætt dæmi um hvernig samþætting námsgreina getur 

heppnast vel.  

Það má sannarlega segja að fræðsluefni skinnubókanna, sem er á víð og dreif um 

lestrarbókina, sé einnig þannig úr garði gert að auðvelt sé að nota það til að samþætta 

námsgreinar. Þó svo ekki sé farið á dýptina í öllu því fjölbreytta fræðsluefni sem 

skinnubækurnar bjóða upp á þá fylgir einhverskonar fræðsluefni langflestum þeim sögum og 

ljóðum sem eru í skinnubókunum. Upplýsingarnar eru yfirleitt mjög hnitmiðaðar og nemendur 

fá mikla vitneskju um hvert fræðsluefni fyrir sig með litlum lestri. Þessi framsetning á 

fræðsluefni er góð að því leyti að kennarar og nemendur geta ákveðið nánast á augabragði 

hvort vilji sé til þess að kafa dýpra í efnið sem um ræðir eða hreinlega ákveðið að skauta yfir 

það. En munurinn á fræðsluefninu á milli bókaflokkanna tveggja liggur ekki bara í lengd þess 

eða magni. Á meðan kápubækurnar bjóða upp á mjög sögulegt fræðsluefni, ef frá er talin 

umfjöllunin sem snýr að kynþáttafordómum sem á alltaf við á öllum tímum eða þar til þeir 

verða upprættir með öllu, þá er fræðsluefni skinnubókanna mjög nútímalegt. Þó svo 

fræðsluefni skinnubókanna innihaldi einnig efni sem telst nokkuð gamalt þá er mikill meirihluti 

þess svo miklu meira nær nútímanum heldur en fræðsluefni kápubókanna og inniheldur meira 
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af upplýsingum, með meira notagildi fyrir nemendur í sínu daglega lífi. Í því sambandi nægir 

að nefna fræðsluefni sem snýr að umhverfisvernd og endurvinnslu sem er án vafa eitt af 

stærstu viðfangsefnum mannskepnunnar í dag.  

Þetta mikla magn fræðsluefnis í báðum bókaflokkum, hvort sem það birtist í stórum eða 

smáum skömmtum hverju sinni og hvort því sé víða dreift um lestrarbækurnar eða ekki, er 

líklega af hinu góða svo framarlega sem það er áhugavert, sem getur jú verið mjög 

persónubundið. Áhugavert fræðsluefni er hvetjandi til lesturs og eykur gagnlega þekkingu 

nemenda á öllu mögulegu. Í því sambandi mætti til dæmis nefna fræðsluefni í Flökkuskinnu 

(Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir, 2014a, bls. 53) sem segir frá hvernig heiti á vindhraða 

breytist eftir hvað marga metra vindurinn fer á sekúndu, allt frá logni til fárviðris. Þá felst mikil 

samþætting námsgreina í því að vinna með fræðsluefni í hvaða mynd sem er. 

6.1.7. Kennsluleiðbeiningar bókaflokkanna 

Þegar horft er til ávarpa höfunda til kennara í bókaflokkunum sem eru undir fyrirsögninni 

Inngangur í kennarahandbók Blákápu og Til kennara í kennsluleiðbeiningum skinnubókanna 

má sjá mun á hvað ræður efnisvali í kennslubækurnar. Höfundar kápubókanna segja í ávarpi 

sínu að farið hafi verið eftir tillögum starfshóps við efnisvalið og hafi meginhugsunin á bak við 

tillögur starfshópsins verið að börn og unglingar fengju markvissa þjálfun í lestri þar sem mikill 

lestur stuðli að lestrarfærni og lesskilningi. Höfundar skinnubókanna segja hins vegar að við 

val á texta og verkefnum hafi hæfniviðmið sem gilda fyrir miðstig í íslensku, samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla, greinasviði í íslensku frá 2013, verið höfð að leiðarljósi. Þá hafa 

grunnþættirnir í aðalnámskrá (2011) spilað stórt hlutverk við efnisvalið því höfundar segja að 

námsefni skinnubókanna miði að því að ná til þeirra allra.  

Þrátt fyrir að ekkert sé minnst á aðalnámskrá grunnskóla (1989) í ávarpi höfunda kápubóka 

í inngangi kennarahandbókar Blákápu er ljóst að hún hefur verið höfð til hliðsjónar við 

efnisvalið. Það sést á því hversu mikla tengingu sögur og verkefni hafa við áherslur 

aðalnámskrár en einnig vitna höfundar stöku sinnum til hennar í kennarahandbókunum og 

styðja þar með efnisval sitt. Dæmi um þetta má sjá í kennarahandbók Blákápu (Guðný Ýr 

Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1994a, bls. 9) í texta sem er undanfari verkefnis sem snýr 

að kynþáttum og tungumálum. Þar kemur fram að grunnskólinn geti ýtt undir þau sjónarmið 

að efla beri víðsýni og skilning nemenda á menningu og kjörum annarra þjóða auk 

sameiginlegra menningarverðmæta mannkynsins. Þessi texti kemur í beinu framhaldi af 

tilvitnun í aðalnámskra grunnskóla (1989) þess efnis að ræða skuli um réttindi og skyldur í 

samfélagi þjóða þar sem engin þjóð sé annarri æðri. 

Í kennsluleiðbeiningum skinnubókanna er greint mjög ítarlega frá hver markmiðin með 

verkefnum og sögum hvers kafla fyrir sig eru. Markmiðin eru listuð upp í byrjun hvers kafla í 
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upptalningarstíl þar sem fram kemur hvaða hæfni nemenda á að þjálfa í viðkomandi kafla. 

Markmiðin eru því mjög aðgengileg fyrir kennara og yfirsýn þeirra góð. Kennarar geta því 

krossað skipulega við hvort viðunandi hæfni sé náð eða ekki, samanborið við hæfniviðmið 

aðalnámskrár grunnskóla (2013).  

Í kennarahandbókum kápubóka eru markmiðin ekki nærri jafn ítarleg og í 

kennsluleiðbeiningum skinnubókanna. Þau eru ekki jafn nákvæm þar sem þau felast í 

umfjöllun um hvað mikill lestur fjölbreytts lesefnis getur gert fyrir nemendur. Þessa umfjöllun 

er fyrst og fremst að finna í inngangi kennarahandbókar Blákápu en einnig birtast markmiðin 

með frekar tilviljanakenndum hætti á fáum stöðum í kennarahandbókunum þremur. Þó þessi 

umfjöllun sé nokkuð almenn þá gagnast hún án efa kennurum til þess að fá gleggri mynd af 

þeirri hæfni sem stefnt er að. Það hefði því verið til bóta ef sambærilegur texti og sá sem er í 

inngangi kennarahandbókar Blákápu væri einnig í kennarahandbókum Grænkápu og 

Rauðkápu því ekki er víst að kennarar sem eru að kenna Græn- og Rauðkápu séu alltaf með 

kennarahandbók Blákápu fyrir framan sig. Gera má ráð fyrir að líkurnar á að nemendur nái 

þeim markmiðum sem ætlast er til af þeim aukist til muna ef kennarinn getur gengið að þeim 

vísum og veit fyrir víst hvaða markmiðum er stefnt að. 

Hvað varðar staðsetningu verkefna fyrir nemendur í bókaflokkunum tveimur þá fara 

höfundar ólíkar leiðir. Þannig eru öll verkefni skinnubókanna staðsett í lestrarbókunum sjálfum 

en öll verkefni kápubókanna eru í kennarahandbókunum. Það eru kostir og gallar við báðar 

staðsetningar. Til dæmis geta nemendur skinnubókanna skoðað verkefnin áður en lestur hefst 

og veitt þeim atriðum sem verkefnin snúast um sérstaka athygli á meðan þeir lesa. Með því 

móti ná þeir að búa sig betur en ella undir þá verkefnavinnu sem framundan er. Ókosturinn 

við að sjá verkefnin á undan lestrinum er hins vegar sá að hætt er við að lesendur 

skinnubókanna lesi textann með verkefnin full ofarlega í huga. Gangi það eftir er líklegt að 

upplifun þeirra á textanum geti orðið fátækleg þar sem athygli þeirra er dreifð. Lesendur 

kápubókanna, sem hafa ekki hugmynd um hvaða verkefni bíða þeirra, eru því líklegri til að 

veita textanum í heild óskipta athygli og geta því notið betur þess ferðalags sem sögur bókanna 

bjóða upp á. Þegar litið er til staðsetningar á þeim aukaverkefnum sem boðið er upp á þá eru 

þau á sambærilegum stað, það er í kennsluleiðbeiningum skinnubóka og kennarahandbókum 

kápubóka. 

Það er mikill munur á kennsluleiðbeiningum bókaflokkanna hvað það varðar hvort finna 

megi svör við þeim spurningum/verkefnum sem fram koma eða tillögur að svörum þegar 

nemendur velta fyrir sér hinum ýmsu álitamálum. Þeir kennarar sem nota kápubækurnar í 

kennslu þurfa að treysta á sig sjálfa og sitt hyggjuvit þar sem engin svör er að finna í 

kennarahandbókunum á meðan kennarar sem nota skinnubækurnar eiga þann kost að leita 

svara við spurningunum í kennsluleiðbeiningum bókanna. Það mætti því segja að þróunin hvað 
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þetta snertir sé góð milli bókaflokkanna. Til nánari útskýringar má taka hér tvö dæmi. Í 

kennarahandbók Blákápu, (bls 19), er umræðuefni eftirfarandi: Hver er boðskapur sögunnar 

um kirkjusmiðinn á Reyni? Það er ekkert svar að finna í kennarahandbókinni og því reynir á 

kennarann að vera með svar á reiðum höndum ef nemendur lenda í erfiðleikum. Þar sem 

kennarar eru mjög misjafnir og hafa oft og tíðum ekki nægan tíma til að íhuga og svara slíkum 

spurningum gæti verið mjög hentugt fyrir þá að vera með tillögur úr kennarahandbókinni um 

hver boðskapur þessarar sögu sé. Hitt dæmið er verkefni úr Töfraskinnu (bls. 27). Þar segir: 

„Veldu eitt af störfum Nicolasar sem þér finnst mest spennandi. Skrifaðu umsóknarbréf til 

Nicolasar þar sem þú lýsir áhuga á því að fá að starfa með honum í því starfi. Það þarf að koma 

fram af hverju þú getir tekið þetta að þér og af hverju þér finnst starfið áhugavert“. Lendi 

nemendur í vandræðum með þetta verkefni og kennarinn á í erfiðleikum með að leiðbeina 

þeim þá hefur hann þann kost að fara í kennsluleiðbeiningarnar til þess að geta leiðbeint 

nemendum sínum. Í kennsluleiðbeiningum segir: „Hér væri hægt að sýna nemendum ólíkar 

starfsumsóknir og gefa þeim innsýn í það hvernig fólk sækir um störf, hvernig það kynnir sjálft 

sig og sinn bakgrunn. Á vef Vinnumálastofnunar má finna sýnishorn af ferilskrám og 

kynningarbréfum“. 

6.1.8. Einkenni kennslubóka  

Þessari yfirferð um innihald og efni kápu- og skinnubókanna er rétt að ljúka með umfjöllun um 

hvernig innihald bókaflokkanna passar við þær áherslur sem eru við lýði varðandi 

kennslubækur í dag. Umfjöllunin um einkenni kennslubóka tók meðal annars mið af skrifum 

norska fræðimannsins Egil B. Johnsen (1999) um þróun kennslubóka sem átt hefur sér stað á 

undanförnum áratugum á Norðurlöndunum. Þegar litið er til þeirra breytinga sem eru 

sjáanlegar á milli kápu- og skinnubókanna þá er þróunin að mörgu leyti í takti við skrif hans því 

kápubókunum svipar meira til þeirra lýsinga sem áttu við kennslubækur fyrr á tímum. Þannig 

er í kápubókunum farið ítarlega í fræðsluefni þar sem líf og átök manna ber mikið á góma, en 

slíku efni voru gjarnan gerð ágæt skil í kennslubókum fyrir einhverjum áratugum síðan 

(Johnsen, 1999). Í því samhengi má nefna fræðsluefnið í Grænkápu þar sem umfangsmikil 

umfjöllun um miðaldir í Evrópu er tekin fyrir og segir meðal annars frá átökum sem tengdust 

pólitík og misjöfnum skoðunum manna á hinum ýmsu málefnum þess tíma. Í þessu samhengi 

má til dæmis nefna umfjöllun um krossferðirnar.  

Egil B. Johnsen (1999) talar einnig um að kennslubækur nútímans séu sjónrænni en áður 

fyrr og státa skinnubækurnar, hlutfallslega miðað við fjölda síðna, af töluvert fleiri myndum en 

kápubækurnar. Myndir eru þó frekar algengar í kápubókunum og öfugt við það sem fræðin 

segja um eldri kennslubækur þá er ekki mikið um myndir af höfundum eða sögulegum 

persónum í þeim. Uppsetning skinnubókanna er nokkuð í takti við áherslur nútímans en 
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uppsetningin á þeim er mun frjálslegri en uppsetning kápubókanna þar sem allt efni í hverri 

bók er niðurneglt og því sem passar saman er haldið saman. Þannig er til dæmis allt fræðsluefni 

kápubókanna í sér kafla og það sama má segja um orðskýringarnar í bókunum. Í 

skinnubókunum er þessu tvennu, sem og öðru, dreift jafnt og þétt um hverja bók og lesendur 

eru sífellt að rekast á það.  

Nöfn höfunda kápubókanna eru staðsett framan á bókarkápunum en nöfn höfunda 

skinnubókanna koma fyrst fram innan í bókarkápunum en það samræmist nýjum áherslum 

kennslubóka um hvar nöfn höfunda eiga að vera staðsett. Í öllum bókum bókaflokkanna, nema 

Söguskinnu, er að finna ávarp höfunda til lesenda þar sem höfundar fara yfir það sem 

nemendur megi eiga von á í bókunum. Ávörp skinnubókanna enda á að segja nemendum í 

stuttu máli frá hverskonar verkefnum þeir megi búast við en í ávarpi kápubókanna er það ekki 

gert. Þá gerast sögur skinnubókanna mun meira í nútímanum og komið er meira inn á 

menningu og daglegt líf fólks heldur en í kápubókunum. Þessi atriði sem talin hafa verið upp í 

þessari efnisgrein passa við umfjöllun Egil B. Johnsen (1999).  

Höfundar að báðum bókaflokkunum eiga ekki allt það efni sem finna má í bókunum heldur 

tefla þeir fram efni sem kemur víðsvegar að og er það einkenni á nútímakennslubókum. Þess 

konar umfjöllun má sjá í bók Egil B. Johnsen (1999) og hjá Menntamálstofnun, sem gefur út 

langmest af því efni sem notað er í grunnskólum á Íslandi, er sami háttur hafður á 

(Menntamálastofnun, e.d.). Í bók Egil B. Johnsen (1999) kemur fram að kennslubók eigi meðal 

annars að víkka sjóndeildarhring nemenda og hvetja til rökhugsunar. Þetta passar við báða 

bókaflokkana því þeir stuðla báðir að aukinni rökhugsun og víkkun sjóndeildarhrings nemenda. 

Hvernig það er gert er í takti við áherslur aðalnámskrár grunnskóla frá hvorum tíma fyrir sig en 

fjölda dæma um slíkt má sjá í kafla 5, Áherslur aðalnámskrár grunnskóla innan 

bókmenntatexta kápu- og skinnubókanna. Í báðum bókaflokkum má finna ansi nákvæmt 

vinnuplan, eða tillögur, um hvernig eigi að vinna verkefni bókanna og passar það vel við þau 

einkenni sem finna má í kennslubókum nútímans samkvæmt grein Michael Svendsen 

Pedersen (Pedersen, 2004) 

Hammarlund (2010, bls. 118) og Vinterek (2010, bls. 124) tala um að þrátt fyrir áherslur 

höfunda kennslubóka, hvað varðar kennslu og verkefni, þá ráði kennarar að mestu leyti sjálfir 

hvernig þeir túlki kennslubækurnar, hvaða atriði þeir leggi áherslu á, hvernig þeir kenni þau og 

til þess noti þeir sínar eigin hugmyndir og tækni. Það breytir því þó ekki að í kápu- og 

skinnbókunum er mikið af mjög fjölbreyttum sögum, fræðsluefni, ljóðum og verkefnum sem 

kennarar geta í það minnsta stuðst við og aðlagað að sínum hugmyndum við kennsluna.  

Líklega má segja að bæði kápubækurnar og skinnubækurnar séu nokkuð í takt við þær 

áherslur sem ríkja um kennslubækur nútímans. Skinnubækurnar eru vissulega með fleiri þætti 
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sem samræmast þeim áherslum, líkt og kemur fram hér að ofan, en að öllum líkindum er það 

20 ára aldursmunurinn á bókaflokkunum sem skýrir þann mun. 

6.2. Uppruni sagna og ljóða 

Í þessum kafla eru niðurstöður umfjöllunarinnar um hvaðan sögur og ljóð bókaflokkanna 

koma; tenging þeirra við bókmenntalegan menningararf Íslendinga, hvort um sé að ræða 

samtíma- eða eldri bókmenntir, barna- eða fullorðinsbókmenntir, þjóðerni höfunda, umhverfi 

sagnanna og ljóðanna, og hvort tengsl textanna séu alþjóðleg eða íslensk. 

6.2.1. Menningararfur og nýjar og gamlar bókmenntir 

Lítið þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir í skinnubókunum kemur á óvart því magn þess er í 

hrópandi þversögn við áherslur aðalnámskrár grunnskóla (2013). Í námskránni kemur skýrt 

fram að við kennslu eigi að leggja ríka áherslu á að notast skuli við bókmenntalegan 

menningararf þjóðarinnar. Sú áhersla er í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla 

(2013) sem gilda fyrir lestur og bókmenntir og felst í að nemendur geti við lok 7. bekkjar lesið 

þjóðsögur.  

Hvað veldur því að höfundar skinnubókanna kjósa að hafa lítið af þessu efni í bókum sínum 

er ekki gott að segja til um en þó eru nokkrir punktar sem gott er að hugsa til í þessu samhengi. 

Fyrst má nefna að almenn þróun í barna- og unglingabókum undanfarin ár er sú að 

fantasíubókmenntir hafa verið að sækja í sig veðrið svo um munar (Margrét Tryggvadóttir, 

2006, 2015). Það er því ljóst að frá þeim tíma sem kápubækurnar komu út til þess tíma sem 

skinnubækurnar komu út hafa fantasíubókmenntir orðið æ vinsælli og vera má að höfundar 

skinnubókanna hafi horft til þeirrar þróunar og valið þær á kostnað þjóðfræði- og miðaldaefnis 

í kennslubækur sínar. Dæmi um fantasíubókmenntir sem eru í skinnubókunum eru; Litli 

prinsinn í Flökkuskinnu þar sem söguhetjan er strákur sem býr á smástirni sem flakkar á milli 

smástirna og hnatta, Harry Potter og viskusteinninn í Töfraskinnu og Draugurinn sem hló í 

Söguskinnu.  

Þá gætu daprar niðurstöður íslenskra nemenda í lesskilningi úr PISA könnun árið 2012 

(Menntamálastofnun, e.d.), sem var nýjust þegar höfundar skinnubókanna unnu að gerð 

þeirra, hafi freistað höfunda til að söðla um í efnisvali og leita á mið vinsældanna í von um að 

glæða lestraráhuga nemenda. Því hafi miðalda- og þjóðfræðiefninu hreinlega verið fórnað í 

stað fantasíubókmennta. Hér er með öðrum orðum verið að létta námsefnið sökum lélegs 

lesskilnings nemenda í dag en þess má geta að mjög margir kennarar í framhaldskólum hafa 

tekið upp á því að létta lesefnið til þess að koma til móts við minnkandi læsi nemenda (Kristján 

Jóhann Jónsson o.fl., 2018) og ekki er sérstök ástæða til að halda að annað gildi um kennara í 
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grunnskóla. Ennfremur má velta fyrir sér hvort höfundar hafi ákveðið að draga úr kennsluefni 

sem telst til bókmenntalegs menningararfs Íslendinga, sökum þess hversu margir nemendur 

eru af erlendu bergi brotnir í íslenskum grunnskólum samanborið við þann tíma sem 

kápubækurnar voru gefnar út. Að lokum má spyrja þeirrar spurningar hvort bakgrunnsþekking 

nemenda sé verri í dag en áður og nemendur ekki jafn vel í stakk búnir að taka við þessum 

sögum. Ég minnist þess að í æsku voru mér reglulega sagðar þjóðsögur eða miðaldasögur sem 

börnum mínum eru ekki sagðar í dag.  

Í ljósi þess að boðið er upp á flökkusögur í einni bók skinnubókanna, Söguskinnu, en ekki 

þjóðsögur af eldri gerðinni, nema þá í mýflugumynd, má velta fyrir sér hvort það að tefla fram 

flökkusögum í bókinni sé á einhvern hátt tilraun eða viðleitni höfunda skinnubókanna til þess 

að hafa þjóðfræðiefni í efnisvali sínu. Flökkusögurnar eru vissulega ekki hluti af 

bókmenntalegum menningararfi Íslendinga, enn sem komið er, þó svo það gæti hugsanlega 

endað þannig. Á sama tíma má einnig velta fyrir sér hvort nútímaþjóðsögur höfði betur til 

ungmenna heldur en gömlu þjóðsögurnar og henti þannig betur í bókmenntakennslu, en því 

verður þó ekki svarað hér svo vel sé. Þó er það kannski ekki svo ólíklegt þar sem umhverfi 

flökkusagna er nær nemendum í tíma og rúmi og sögupersónur og athafnir þeirra eru 

nemendum því mun kunnuglegri en í gömlu þjóðsögunum.  

Það skal þó tekið fram að þó lítið fari fyrir því sem telst vera „hreint“ þjóðfræðiefni í 

skinnubókunum þá eru nýjar sögur í Töfraskinnu sem hafa óvenju mikla tengingu við 

þjóðfræðiefni. Sökum þessarar miklu tengingar þjónar það efni, að hluta til að minnsta kosti, 

þeim áherslum aðalnámskrár grunnskóla (2011) að nota þjóðfræðiefni sem telst til 

bókmenntalegs menningararfs í kennslu. Í þessu sambandi má nefna smásöguna Veiðigyðjan 

eftir Emil Hjörvar Petersen en sagan byggir á nokkrum frásögum úr Eddukvæðum og Eddu 

Snorra Sturlusonar. Í þessari sögu er saga Veiðigyðjunnar útfærð eftir höfði höfundar. Sagan 

birtist þó ekki eingöngu sem smásaga heldur er hún einnig sett upp sem myndasaga. Þá er 

kynning á afkvæmi goðanna Loka og Angurboðu, Fenri eða Fenrisúlfi. Kynningunni er svo fylgt 

eftir með ljóði eftir Hannes Pétursson sem fjallar um Fenrir. Í Flökkuskinnu er ljóðið 

Lagarfljótsormurinn eftir Ragnar Inga Aðalsteinsson sett upp í myndasöguformi en 

framsetningin á því er með þeim hætti að auðvelt er að kafa djúpt í söguna og kynna fyrir 

nemendum og kenna þetta þekkta þjóðfræðiefni sem sagan um Lagarfljótsorminn er. Líkt og 

kom fram hér að ofan er ein af áherslum aðalnámskrár (2013) sem snúa að menningararfinum, 

sú að hann sé þróaður, ræktaður og að hans sé notið. Þessar útfærslur á Veiðigyðjunni, Fenri 

og Lagarfljótsorminum passa vel við þær áherslur því þetta efni sem telst til menningararfs er 

þróað á einhvern hátt og þess er notið. 

Þegar litið er til þess mikla magns af þjóðfræði- og miðaldaefni sem finna má í 

kápubókunum þá samræmist það ekki áherslum aðalnámskrár grunnskóla sem gilda fyrir 
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miðstig. Fyrir nemendur á miðstigi er eingöngu talað um nota skuli lítið af fornbókmenntum 

og þjóðsögum í kennslu og er orðið sýnishorn (1989, bls. 70) notað til að lýsa því magni. 

Umfang þessa efnis er þó slíkt að að sýnishorn er ekki rétta orðið til að lýsa hve miklu plássi 

fornbókmenntum og þjóðsögum hefur verið úthlutað í Rauð- og Grænkápu en öðru máli gegnir 

um Blákápu. Sú hefð sem hefur verið ríkjandi í lestrarbókum að miðaldabókmenntir og 

þjóðfræðiefni eru áberandi í lestrarbókum endurspeglast bæði í magni þess efnis í Blákápu, 

sem er bæði ætluð fyrir miðstig og unglingastig í kennslu, og í áherslum aðalnámskrár 

grunnskóla (1989) fyrir nemendur á unglingastigi. 

6.2.2. Barnabækur og fullorðinsbækur og þjóðerni höfunda 

Þegar litið er til samanburðarins á barnabókmenntum og fullorðinsbókmenntum er nokkuð 

athyglisvert að rúmur fjórðungur sagna í skinnubókunum skuli vera fullorðinssögur og er það 

nokkuð úr takti við áherslur aðalnámskrár grunnskóla (2013). Í kápubókunum flokkast nærri 

ein af hverjum sex sögum til fullorðinssagna þannig að kápuflokkurinn er nær áherslum 

aðalnámskrár grunnskóla (1989) um að sögurnar séu barnasögur.  

Það verður þó að líta til þess að þó að kápubækurnar komi betur út í þessum samanburði 

þá gefur hann ekki rétta mynd af heildarniðurstöðu. Þegar þjóðfræðiefninu og 

miðaldabókmenntunum er bætt við þá eru kápubækurnar með miklu fleiri sögur í heildina og 

þá hallar heldur á kápubækurnar hvað varðar heildarfjölda þeirra sagna sem samdar eru 

sérstaklega fyrir börn. Ástæður þess eru þær að þó að miðaldaefnið sé endursögn og hafi 

þannig verið gert aðgengilegra í framsetningu til þess að auðvelda nemendum lesturinn, er 

það efni þó í grunninn samið fyrir fullorðna enda er það oft og tíðum nokkuð erfitt aflestrar. Í 

því samhengi má til dæmis nefna Gylfaginningu. Sama má segja að gildi fyrir þjóðsögurnar því 

þó að þær séu vissulega mis erfiðar/auðveldar fyrir unga nemendur að skilja eru þær þó engan 

veginn samdar með börn í huga. Á þessum tímum var ekki neitt til sem hét barnabókmenntir 

en fyrsta bókin sem gefin var sérstaklega út fyrir börn kom ekki út fyrr en árið 1780 í 

Kaupmannahöfn. Heitir hún Barnaljóð og inniheldur ljóð sem Vigfús Jónsson hafði ort til dóttur 

sinnar árið 1739. Jón Eiríksson, systursonur Vigfúsar, gaf hana út en bókin einkennist af fornri 

uppeldisstefnu þar sem Vigfús yrkir um æskilega hegðun og háttsemi dóttur sinnar í lífinu (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 39-40). Heilum 56 árum síðar kemur næsta barnabók út á íslensku. 

Bókin var upphaflega skrifuð á þýsku en var þýdd á íslensku úr dönsku. Sögur bókarinnar fjalla 

um hvað börn mega og hvað ekki og þeim hótað hryllilegum örlögum geri þau eitthvað sem 

ekki má (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 40-41).  

Þá breytingu sem orðið hefur á milli bókaflokkanna þess efnis að erlendum höfundum 

hefur fjölgað til muna í nýju bókunum má hugsanlega rekja til þess hvað nemendum frá hinum 

ýmsu löndum og heimsálfum hefur fjölgað mjög í grunnskólum landsins. Þetta eru nemendur 
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með mjög misjafnan bakgrunn og því væri ekkert vit í að ætlast til þess að allt námsefni sé 

íslenskt í grunninn enda er Ísland orðið fjölþjóðlegt menningarsamfélag. 

6.2.3. Sveit og borg – Ísland og útlönd 

Sú staðreynd að ljóðin séu miklu fleiri í kápubókunum staðfestir að höfundar þeirra leggja 

greinilega mun meira upp úr ljóðum en kollegar þeirra sem standa að skinnubókunum. Þá er 

athyglisvert að allir höfundar ljóða sem eru í kápubókunum eru íslenskir nema einn en það 

rímar þó vel við áherslur þágildandi námskrár (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 70) um að 

lesefni fyrir miðstig sé að mestu leyti íslenskur skáldskapur frá 19. og 20. öld. Ef litið er til þess 

hvað margir erlendir höfundar eiga ljóð í skinnubókunum miðað við kápubækurnar er það 

líklega eðlilegt ef tekið er mið af þeirri fjölþjóðlegu samfélagsgerð sem íslenskt þjóðfélag er 

um þessar mundir. 

Þessi mikli fjöldi fullorðinsljóða í báðum bókum er þó mjög undarlegur ef tekið er mið af 

áherslum aðalnámskrá grunnskóla frá báðum tímum. Auðvitað ættu ljóðin sem rata í 

bækurnar að vera samin fyrir börn fyrst og fremst þar sem þetta eru kennslubækur fyrir börn. 

Þetta er sér í lagi undarlegt með skinnubækurnar í huga enda eru aðeins fjögur barnaljóð 

samanlagt í þeim bókum og eru þau öll eftir fullorðna höfunda. Það er besta mál að fullorðnir 

semji ljóð sem ætluð eru börnum, það er ef vel tekst til, því þeir geta eflaust gefið börnum 

margt gott í gegnum ljóðin. Það er hins vegar mjög eftirtektarvert að barnaljóðin í 

kápubókunum eru svona mörg samin af börnum og það mætti jafnvel gera meira af því að 

birta vel valin ljóð eða sögur eftir börn. Rökin fyrir því eru að ljóðin sem samin eru af börnum 

í kápubókunum eru fremur einföld að gerð en fyrir nemendur að sjá ljóð eftir jafnaldra á prenti 

gæti virkað mjög hvetjandi þegar kemur að skrifum og þá ekki síst fyrir þá sem vilja láta reyna 

sig við ljóða- eða sögugerð. Með þessu móti geta börn sem höfundar að efni í kennslubókum 

svo sannarlega verið öðrum börnum góð fyrirmynd.  

Þar sem alþjóðleg tengsl texta eru mikil í kápubókunum og enn meiri í skinnubókunum, má 

segja að sögurnar svari áherslum aðalnámskráa grunnskóla frá báðum tímum með ágætum. 

Þeim er, líkt og fram hefur komið, ætlað að auka skilning og umburðarlyndi nemenda fyrir 

framandi menningarsamfélögum og minnihlutahópum. Að skinnubækurnar skuli innihalda 

meira af textum sem hafa alþjóðleg tengsl er hugsanlega vegna þeirra breytinga sem átt hafa 

sér stað í íslensku þjóðfélagi á undanförnum árum, það er að segja með þeirri miklu aukningu 

á nemendum sem eru af erlendu bergi brotnir sem stunda nám við íslenska skóla. Einnig gæti 

ástæðan verið sú að heimurinn hefur minnkað gríðarlega, í þeim skilningi að með stóraukinni 

notkun á veraldarvefnum samhliða fjölbreyttara sjónvarps- og bókaefni þá gerist það að sjálfu 

sér að vitneskja almennings um hin ýmsu lönd og menningarheima verður mun aðgengilegri 

en áður fyrr. 
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6.3. Áherslur aðalnámskrár grunnskóla innan bókmenntatexta kápu- og 

skinnubókanna 

Hér verður fjallað um hvort áherslur aðalnámskrár grunnskóla frá 1989 séu sjáanlegar í 

kápubókunum og jafnframt hvort áherslur grunnþáttanna sex í aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 séu sjáanlegar í skinnubókunum.  

6.3.1. Samspil aðalnámskrár (1989) og kápubóka 

Aðalnámskrá grunnskóla (1989) skiptir íslenskukennslu niður í þrjú svið: Lestur og bókmenntir, 

talað mál og hlustun, og ritun. Námskráin leggur þó áherslu á að íslenskunám á miðstigi myndi 

ákveðna heild í augum nemenda og mælir ekki með að kennslunni sé skipt niður í afmarkaðar 

einingar. Af þeim sökum lá beint við að kannað yrði hvernig og hvort verkefni í 

kennsluleiðbeiningum kápubókanna rímuðu við áherslur allra sviða íslenskukennslunnar sem 

fram koma í aðalnámskrá, en ekki eingöngu við lestur og bókmenntir.  

Þegar litið er til áherslna aðalnámskrár frá 1989 fyrir íslenskukennslu má segja að í 

lestrarbókunum og kennarahandbókum sem þeim fylgja megi í langflestum tilfellum finna 

texta og verkefni sem ríma við áherslur allra sviðanna. Þó eru líklega til skýringar á, að 

einhverju leyti að minnsta kosti, hvers vegna sú vöntun, sem áður hefur verið fjallað um, er til 

staðar í bókunum. Til þess að setja þær skýringar í samhengi er rétt að rifja upp hvað það er 

sem vantar í kápubækurnar miðað við áherslur námskrárinnar: Í bókunum eru ekki verkefni 

sem byggja á ólíkum textum úr blöðum og tímaritum nútímans, engin verkefni sem þjálfa 

myndlestur og það er engin verkefnavinna með orðabækur. Þá vantar verkefni sem snúa að 

stafsetningu, mótun ritstíls og uppsetningu ritaðs efnis. Að þessu sögðu er rétt að hafa í huga 

að þar sem aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 leggur áherslu á að samþætta þær einingar sem 

tilheyra íslenskukennslu í stað þess að afmarka þær þá væri hreinlega ósanngjarnt að ætlast 

til þess að kápubækurnar og kennarahandbækurnar sem þeim fylgja uppfylli öll áhersluatriði 

aðalnámskrár sem snúa að íslenskukennslu. Líta verður til þess að bækurnar eru fyrst og fremst 

lestrarbækur og voru líklega eingöngu ætlaðar sem hluti af því kennsluefni sem notað var í 

íslenskukennslu fyrir grunnskólabörn á miðstigi. 

6.3.2. Samspil grunnþátta menntunar í aðalnámskrá (2011) og skinnubóka 

Þegar litið er til efnisvals skinnubókanna, útfærslu þess og þeirra verkefna sem fylgja í kjölfarið 

er ljóst að grunnþættir menntunar og áherslur þeirra eru heilt yfir vel sjáanlegar í námsefni 

skinnubókanna. Þar sem áhersluatriði grunnþáttanna eru ekki vel sjáanleg í sögum og 

verkefnum reynir á kennara að koma auga á þau eða þróa verkefni sem ríma við áherslur 

þeirra. Á heildina litið stuðlar námsefni skinnubókanna að virkni nemenda, það miðar að því 
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að efla sjálfstæði þeirra og sjálfsvitund, þeir séu úrræðagóðir, sanngjarnir og víðsýnir, þeir læri 

að vinna saman, læri að meta skoðanir og vilja annarra og þeir efli hjá sér gagnrýna hugsun í 

víðu samhengi. Í námsefninu fá nemendur að kynnast ólíkum félags- og menningarlegum 

aðstæðum fólks um víða veröld og námsefnið sem slíkt stuðlar að aukinni hæfni nemenda til 

jafnréttis og lýðræðissamfélagi og ekki veitir af þar sem Ísland er að þróast mjög hratt sem 

fjölmenningarsamfélag. Það er ljóst að innbyrðis tengsl grunnþáttanna eru mikil þó svo hver 

þeirra hafi sín sérkenni og þar sem grunnþættirnir voru þróaðir til að mynda kjarna 

menntastefnunnar er mikilvægt að skýrt samband sé á milli sagna og verkefna bókanna við 

grunnþættina sex og það hefur tekist með ágætum. Grunnþættir menntunar eru góð viðbót í 

aðalnámskrá grunnskóla, þeir eru vel heppnaðir og útfærðir í námskránni og ættu að nýtast 

kennurum sem ákaflega hagnýt verkfæri, því þeir einfalda skilgreiningar á almennri menntun 

og kennarar fá haldbær viðmið í hendurnar. 
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 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var kanna hver þróun kennsluefnis í bókmenntum fyrir nemendur 

á miðstigi hefur verið undanfarin 20 ár en það er tíminn sem er á milli útgáfu Blá- Rauð- og 

Grænkápu og Flökku- Sögu- og Töfraskinnu. Jafnframt var skoðað hvort bókmenntatextar 

bókaflokkanna samræmdust áherslum aðalnámskrár og voru því tvær námskrár notaðar við 

samanburðinn, annars vegar námskráin frá 1989 fyrir kápubækurnar og hins vegar námskráin 

frá 2011 fyrir skinnubækurnar. Vegna umfangs nýrra grunnþátta í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) var horft sérstaklega til þeirra í rannsókninni. Rannsóknarspurningarnar voru 

eftirfarandi: Hvernig hefur kennsluefni í bókmenntum fyrir miðstig grunnskóla þróast á 

undanförnum tveimur áratugum? Hvernig samrýmast bókmenntatextar námsefnis áherslum 

Aðalnámskrár grunnskóla og grunnþáttunum sex? Hér verður rætt um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar út frá rannsóknarspurningunum. 

Innihald skinnubókanna hefur tekið nokkrum breytingum miðað við kápubækurnar. Þannig 

eru rithöfundakynningar færri í skinnubókunum en öfugt við kápubækurnar þá eru þar 

kynningar á fleiri gerðum af listamönnum en rithöfundum, þá helst myndlistarmönnum. 

Textategundir og myndefni hefur aukist mikið en það er að jafnaði einhverskonar myndefni á 

annarri hvorri síðu skinnubókanna samanborið við fjórðu hverri síðu kápubókanna. Það er 

töluvert meira af orðskýringum og hugtakakynningum í skinnubókunum og jafnframt er 

aðgengið að þessum þáttum betra en í kápubókunum. Þannig eru orð og hugtök skýrð út á 

spássíum blaðsíðna skinnubókanna en nemendur þurfa að fara aftast í kápubækurnar til að 

verða sér úti um skýringar.  

Bæði staðsetning og innihald fræðsluefnis hefur tekið miklum breytingum. Í kápubókunum 

er því haldið í sér köflum, hverju efni er úthlutað miklu plássi og fjallar það fyrst og fremst um 

löngu liðna tíma, til dæmis miðaldir. Fræðsluefni skinnubókanna er mikið nútímalegra, það 

birtist í smærri skömmtum jafnt og þétt út allar bækurnar og er iðulega í tengslum við sögur 

eða ljóð sem koma á undan því eða eftir. Þá felur fræðsluefni skinnubókanna í sér töluvert 

notagildi fyrir daglegt líf nemenda og má þar nefna fræðsluefni sem snýr að umhverfisvernd 

og endurvinnslu sem er án vafa eitt af stærstu viðfangsefnum mannskepnunnar í dag.  

Þegar litið er til sagna bókaflokkanna þá er gríðarleg breyting þeirra á milli hvað varðar 

þjóðsögur og miðaldaefni. Kápubækurnar bjóða upp á mikið magn af þessu efni sem er vart 

sjáanlegt í skinnubókunum. Áherslur aðalnámskráa grunnskóla frá 1989 og 2011 sem snúa að 

bókmenntalegum menningararfi eru þó skýrar. Aðalnámskrá grunnskóla (1989) leggur mikla 

áherslu á menningararfinn þegar nemendur koma upp á efsta stigið en talað er um að notast 

við sýnishorn fornbókmennta og þjóðsagna í kennslu fyrir miðstigið. Í námskránni (2011) er 
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mikil áhersla á að bóklegi menningararfurinn sé í hávegum hafður þegar kemur að 

bókmenntakennslu fyrir nemendur á miðstigi.  

Ef þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir eru aðskilin frá öðrum sögum bókanna þá kemur í 

ljós að hlutfall erlenda og íslenskra höfunda er nánast jafnt í skinnubókunum á meðan 2/3 

höfunda í kápubókunum eru íslenskir. Það kemur því ekki á óvart að tengsl texta og sögsvið 

sagna skinnubókanna eru mun oftar en sögusvið sagna kápubókanna tengd útlöndum, jafnvel 

geimnum. Hlutfallslega eru aðeins fleiri samtímasögur í skinnubókunum en kápbókunum og 

eins innihalda skinnubækurnar heldur fleiri fullorðinssögur. Þó eru barnasögur í miklum 

meirihluta í báðum bókaflokkum. Sögur bókaflokkanna eru einnig misjafnar að því leyti að 

töluvert er um sögur í skinnubókunum sem flokkast undir fantasíubókmenntir en þær eru vart 

sjáanlegar í kápubókunum. Samhljóm má finna í sögum bókaflokkanna þar sem börn eru oftar 

en ekki í aðalhlutverki. Mikill munur er á ljóðum bókaflokkana þegar litið er til nokkurra þátta. 

Hlutfall erlenda höfunda er mikið hærra í skinnubókunum en kápubókunum. Meirihluti ljóða 

kápubókanna eru barnaljóð en mikill meirihluti ljóða í skinnubókunum eru fullorðinsljóð. 

Ef frá er talið þjóðfræðiefni og miðaldabókmenntir þá er athyglisvert að skinnubækurnar 

skuli innihalda hlutfallslega fleiri fullorðinssögur en kápubækurnar. Þetta skýtur skökku við 

áherslur aðalnámskrár frá 1989 því þar er lögð áhersla á að bókmenntir sem valdar eru fyrir 

börn séu í tengslum við ímyndunarafl þeirra, tilfinningar og reynslu og núgildandi námskrá 

(2011) segir mikilvægt að ungir nemendur finni fyrirmyndir í bókmenntum og að þeir geti sett 

sig í spor sögupersóna. Ef litið er til ljóða bókaflokkanna með námskrárnar í huga þá er að sama 

skapi skrítið að ljóðin í skinnubókunum séu í langflestum tilfellum fullorðinsljóð.  

Ef reynt er að rýna í ástæður þeirrar þróunar að í skinnubókunum sé meira af myndefni, 

fleiri textategundir, fleiri erlendir höfundarnir, sögusviðið oftar útlönd og fantasíusögurnar 

fleiri en í kápubókunum þá kemur margt til greina: Hlutfall myndefnis og hverskyns tákna og 

textategunda er mun hærra í dag en þegar kápubækurnar komu út og áherslur beggja 

námskráa í þessu sambandi er í ágætu samræmi við kennslubækur síns tíma. Ástæða þess að 

sögusvið sagna skinnubókanna er oftar útlönd hefur líklega að gera með fjölda erlenda 

höfunda sem eiga sögur í bókunum en sú þróun helst í hendur við alþjóðavæðingu 

undanfarinna ára. Þessi áður óþekkta nálægð Íslendinga við útlönd skýrist til dæmis af tilkomu 

veraldarvefsins og tíðra frétta frá öðrum löndum sem miðlað er frá ótal misjöfnum stafrænum 

miðlum. Þá hefur fjölgun utanlandsferða Íslendinga eitthvað að segja og einnig má nefna mikla 

fjölgun fólks á Íslandi frá ýmsum löndum sem flytur með sér fjölbreytta menningu og siði. Um 

ástæður þess að fantasíubókmenntir séu töluvert fleiri í skinnubókunum en í kápubókunum 

þá er ekki ólíklegt að tíðarandi hafi áhrif á efnisval höfunda enda hafa fantasíubókmenntir 

verið ört vaxandi stefna í barna- og unglingabókmenntum á Íslandi. Með öðrum orðum má 

segja að efnisvalið endurspegli samtíma sinn. 
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Samspil námsefnis kápubókanna og verkefna sem þeim fylgja við áherslur aðalnámskrár 

grunnskóla frá 1989 fyrir íslenskukennslu á miðstigi er nokkuð gott. Fáein atriði vantar upp á 

en þar sem námskráin leggur áherslu á að samþætta þær einingar sem tilheyra 

íslenskukennslu, lestur og bókmenntir, talað mál og hlustun, og ritun, í stað þess að afmarka 

þær þá tekst höfundum kápubókanna vel upp því hér er um lestrarbækur að ræða og því 

ósanngjarnt að ætlast til þess að kápubækurnar og verkefni þeim tengd uppfylli öll 

áhersluatriði aðalnámskrár sem snúa að íslenskukennslu.  

Samspil grunnþátta menntunar í námskránni frá 2011 við námsefni skinnubókanna er 

mikið og höfundum hefur tekist það ætlunarverk sitt að láta áherslur grunnþáttanna vera 

sýnilegar í námsefninu. Þannig má finna verkefni sem þjóna áherslum grunnþáttanna að 

langmestu leyti og í þau örfáu skipti sem slíkt vantar í einhverja skinnubókina er frekar auðvelt 

fyrir kennara, sem þekkir grunnþættina vel, að sníða önnur verkefni til svo áherslur þeirra séu 

sjáanlegar. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) stefnir á, með grunnþættina að vopni, að veita 

nemendum sínum almenna menntun. Og hafi kennarar kennslubækur sem samdar eru með 

grunnþættina í huga ættu líkurnar á að vel takist til að aukast.  
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 Lokaorð 

Að lokum vil ég segja nokkur orð um niðurstöður rannsóknarinnar sem mér finnst standa upp 

úr en það snýr að því hvað skinnubækurnar innihalda lítið af þjóðsögum og 

miðaldabókmenntum, þrátt fyrir augljósar áherslur aðalnámskrár (2011) um annað. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má líta svo á að þjóðsögum og miðaldabókmenntum 

hafi verið haldið utan við skinnubækurnar vegna vinsælda fantasíubókmennta annars vegar 

og minnkandi lesskilnings nemenda hins vegar. Það að fantasíubókmenntir séu valdar í stað 

þjóðsagna og miðaldasagna sýnir vissulega fram á vinsældir þeirra. Að því sögðu má segja að 

margar þjóðsögur og miðaldasögur bera með sér blæ fantasíunnar og gætu því allt eins, með 

vandaðri framsetningu, náð vinsældum meðal ungra námsmanna. Ef litið er til lesskilnings 

nemenda þá sjáum við hvernig lesskilningur barna á Íslandi er að þróast til verri vegar. Þegar 

svo er hlýtur aðalatriðið til umbóta vera að nemendur lesi meira og það liggur í hlutarins eðli 

að hafi þeir gaman af lestrinum er líklegra að þeir lesi meira. Vissulega geta erfið orð og 

orðasambönd í sögum verið fráhrindandi fyrir unga lesendur en það er virkilega sorglegt ef 

þróunin er sú að þjóðsögur og miðaldabókmenntir séu að hverfa úr lestrarbókum grunnskóla, 

allavega ef litið er til skinnubókanna, vegna þess að þær eru of erfiðar fyrir nemendur 

nútímans. 

Þessar sögur eru hluti af menningu okkar og arfleifð og þannig eru þær mikilvægur þáttur 

í hvernig við skilgreinum okkur sem þjóð. Af þeim sökum er mikilvægt að halda 

bókmenntaarfinum með öllum ráðum að æsku landsins. Þýði það að fórna verði fornum 

orðum og orðasamböndum í sögunum í ríkari mæli en nú er gert til að tryggja að sagnaarfurinn 

haldi áfram að berast kynslóða á milli verður svo að vera. Það hlýtur að vera betra að efnislega 

komist arfurinn til skila til komandi kynslóða og haldist þannig lifandi meðal íbúa þessa lands í 

stað þess að hann safni ryki, óhreyfður, gleymdur og grafinn, á söfnum landsins. Í vissum 

skilningi má segja að bæði lesskilningur nemenda og bókmenntaarfur Íslendinga sé undir. 
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