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Útdráttur 
 
Ritgerð þessi er unnin til B.Ed.-prófs í kennarafræðum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Meginviðfangsefni hennar er að skoða og greina námsbækur, eina á hverju sviði í 
íslenskukennslu hjá 7. bekk. Sviðin sem unnið er með eru kjarnaefni, bókmenntir, íslenska sem 
annað tungumál, ljóð, ritun, málfræði, læsi og þjóðsögur. Bækurnar eru greindar eftir 
ákveðnum greiningarlykli sem fylgir ritgerðinni og er í viðauka 1, einnig er stuðst við 
greiningarlykil menntamálastofnunar. Bækurnar sem teknar eru fyrir eru Orðspor 3, 
Töfraskinna, Kæra dagbók 3, Ljóðspor, Ritunarbókin, Málrækt 3, Annar Smellur og Trunt, 
trunt og tröllin. Þær eru skoðaðar með sérstakri áherslu á það hvort þær séu vænlegar til 
átangurs fyrir nemendur í 7. bekk. Þá er skoðað hvaða skilyrði menntamálastofnun krefur 
höfunda um, sem starfa hjá henni og hverju þeir þurfa að fylgja við gerð námsbóka. Jafnframt 
er fjallað um aðalnámskrá og hvaða hæfniviðmið í íslensku höfundar menntamálastofnunar 
þurfa að hafa í huga við gerð á öllu námsefni. Að lokum er farið yfir innihald bókanna og settar 
fram niðurstöður, þær bornar saman og athugað er hvort þær skili því sem ætlast er til af þeim.  
 
 

 

Abstract 
 
This thesis is a final assignment for a B.Ed.- degree within the Faculty of Education at the 
University of Akureyri. The main project is to examine and analyze textbooks in Icelandic for 
elementery schools. The focus will be on the 7 stages of Icelandic in 7th grade which can be 
found in the Icelandic national curriculum guide for compulsory schools. These stages are as 
follows; mandatory subject, literature, Icelandic as a second language, poetry, writing, 
grammar, literacy and folklore. The books are analyzed by using a specific analyzing key which 
can be found in Appendix 1 The titles of these books are; Orðspor 3, Töfraskinna, Kæra dagbók 
3, Ljóðspor, Ritunarbókin, Málrækt 3, Annar Smellur and Trunt, trunt og tröllin. Purpose, 
effect of the books and integrity are examined and with specific emphasis on whether the books 
give promising results for students in 7th grade. The conditions the authors working for the 
directorate of Education, have to follow in the preparations of textbooks is examined. The 
national curriculum is also covered and the ability references in Icelandic which authors have 
to keep in mind in making of all curriculums. Afther that, the content of the books are covered 
and results given as they are compared to one another. Finally they are examined to see whether 
they deliver what is promised. 
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Formáli  
 

Við kynntumst haustið 2016 þegar við hófum göngu okkar í kennarafræðum við Háskólann á 

Akureyri. Á þriðja ári kenndum við í sitthvorum skólanum 7. bekk í vettvangsnámi okkar. Þar 

fengum við áhuga á námsbókum og gildi þeirra og nýtum þannig okkar eigin reynslu í skrif á 

þessari ritgerð.  

 Við ákváðum því að finna leiðbeinanda sem hafði reynslu af því að rýna í námsbækur 

ásamt því að hafa reynst okkur vel í gegnum námið. Þar kom Bragi Guðmundsson við sögu. 

Honum viljum við þakka leiðbeiningu og stuðning við skrifin. Einnig viljum við þakka Ingu 

Ósk Jónsdóttur fyrir yfirlestur og áhuga á efni ritgerðar.  
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1. Inngangur 
 
Samkvæmt Íslenskri orðabók: M-Ö (2002, bls. 1049) er skilgreining á orðinu námsbók: „bók 

til að læra af í skóla, kennslubók.“ Námsbækur hafa spilað stórt hlutverk í kennslu í gegnum 

árin og gera enn. Það skiptir því miklu máli að námsbækur séu vel gerðar og höfði til flestra 

nemenda. Til að námsefni veki áhuga nemenda þurfa þeir að tengja við það á einn eða annan 

hátt. Í íslensku samfélagi í dag er nemendahópurinn fjölbreyttari en áður fyrr þar sem æ fleiri 

nemendur með ólíkan uppruna ganga hér í skóla. Að því sögðu er nauðsynlegt að innihald 

námsbóka sé í samræmi við þá þróun. Ásamt því hefur orðið vakning fyrir því að námsefni þarf 

að sníða að nemendum en ekki öfugt. Gott námsefni á því ávallt að miða að þörfum nemenda 

og skóla.  

Námsbækur í íslensku fyrir 7. bekk grunnskóla eru margar og eru þær flestar val 

kennara. Flestallir kennarar nota námsbækur til kennslu og eru þær gott verkfæri út af fyrir sig 

en þó er mikilvægt að ýtarlegt fylgiefni fylgi þeim, hugmyndir að kveikjum eða 

kennsluleiðbeiningar svo hægt sé að nota þær á fleiri en eina vegu. Ef námsbækur eru vandaðar 

ættu þær að falla vel að hæfniviðmiðum aðalnámskrár, vinna með ólíka hæfni nemenda, 

innihalda fjölbreytt verkefni og vera áhugaverðar og skemmtilegar. Þær breytingar sem eiga 

sér stað í námsbókum nú til dags eru til batnaðar. 

Menntamálastofnun gefur út flestar þær námsbækur sem notaðar eru til kennslu í dag 

og nýtur hún liðsinnis fjölda námsefnishöfunda, teiknara og annars fagfólks við gerð 

námsgagna. Því er vert að skoða vinnubrögð þeirra og hvaða reglum eða viðmiðum farið er 

eftir við gerð þeirra.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða og greina átta námsbækur, eina fyrir hvert svið í 

íslensku og athuga hvort þær séu vænlegar til árangurs fyrir nemendur í 7. bekk. Notaður er 

ákveðinn greiningarlykill við greiningu bókanna en jafnframt er farið yfir gátlista frá 

menntamálastofnun og hæfniviðmið aðalnámskrár í íslensku við lok 7. bekkjar. 

Mikilvægt er að rýna í námsbækur og skoða eiginleika þeirra en þær eiga að vekja áhuga 

nemenda, hvetja þá til gagnrýnnar hugsunar og virkja getu þeirra í að taka virkan þátt í 

námsferlinu. Með öðrum orðum er lykilatriði vandaðra námsbóka að þær segi frá en fái 

nemendur jafnframt til þess að taka þátt í námi sínu og eiga samskipti við bekkjarfélaga sína 

(Education Bureau, 2016).  
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2. Almennt um námsbækur í íslensku á miðstigi 
 
Hér á eftir verður fjallað um þær kröfur sem gerðar eru til námsbóka og hvernig hæfniviðmið 

í íslensku samkvæmt aðalnámskrá geta haft áhrif á gerð þeirra. Þá er jafnframt farið yfir hvað 

nemendur eiga að fá út úr íslenskukennslu í dag og fjallað ítarlega um hvaða kröfur 

menntamálastofnun gerir við gerð námsbóka.  

 

2.1 Námsbækur 
Námbækur gegna þýðingarmiklu hlutverki til að ná markmiðum skólastarfs (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 49). Námsbækur eru því eitt helsta verkfæri kennara til 

kennslu. Námsbækur eru samt sem áður ekki aðeins hjálpartæki kennara heldur leiðbeina þær 

einnig nemendum, ýta undir sjálfstæði þeirra og veita þeim ákveðinn tilgang (Education 

Bureau, 2016). 

Skilgreining á námsbók er bók sem er notuð til náms og kennslu í tiltekinni námsgrein. 

Að því sögðu eru námsbækur ólíkar að hönnun og framsetningu en það fer allt eftir aldurssviði 

nemenda og námsfaginu sjálfu. Tilgangur námsbóka er yfirleitt sá að kynna nýtt efni, sýna 

útskýringar, efla sjálfstæði nemenda eða innihalda verkefni sem nemendur þurfa að leysa. 

Námsbækur eru mismunandi að gæðum og er því mikilvægt að ígrunda þær reglulega og skoða 

hvort þær séu vænlegar til árangurs (Picardo, 2016).  

Námsbækur þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að vera metnar líklegar til 

árangurs hjá nemendum. Má þar nefna að mikilvægt er að þær kynni nýtt efni með því að vitna 

í eldra efni sem er þegar kunnugt nemendum, þannig tengja þeir sína fyrri reynslu við þá nýju 

og eiga auðveldara með að ná tökum á efninu. Bækurnar þurfa einnig að innihalda áhugaverðar 

myndir sem tengjast innihaldi bókarinnar og bjóða upp á frekari fróðleik. Nemendur eiga oft 

auðveldara með að lesa erfiða texta ef myndir fylgja og bjóða upp á sjónræna útskýringu fyrir 

þá. Námsbækurnar þurfa jafnframt að samtvinna ólíka kunnáttu við fjölbreytt efni og krefjandi 

verkefni svo að nemendur fái sem mest úr þeim. Það er líka mikilvægt að nemendur séu hvattir 

til sjálfstæðis og að þeir geti unnið sjálfir með námsbókina (Picardo, 2016).  

Vandaðar námsbækur, hvort sem þær eru prentaðar eða rafrænar, eiga að styðja að 

markmiðum námskráar og jafnframt innihalda ólíka tækni eða leiðir sem hjálpa nemendum við 

nám í ákveðnu fagi. Góðar námsbækur þróa hæfni nemenda við það að læra í gegnum lestur 

og því skiptir magn og gæði texta í námsbókum miklu máli (Education Bureau, 2016).  

Námsbækur og önnur námsgögn þurfa að vera í samræmi við gildandi lög og 

aðalnámskrá og taka mið af skilgreindum hæfniviðmiðum og vera útfærðar þannig að 
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nemendur geti nýtt þær til hins ýtrasta. Námsgögn sem valin eru til notkunar í grunnskólum, 

þurfa að henta nemendum, vera áhugaverð, efni þeirra skýrt og skipulegt og taka mið af fyrri 

reynslu nemenda. Þá þurfa námsbækur og önnur námsgögn að taka mið af grunnþáttum 

menntunar sem eru læsi, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sjálfbærni og 

sköpun. Námsgögn þurfa að höfða jafnt til beggja kynja og mismuna ekki einstaklingum eða 

hópum vegna kynferðis, kynhneigðar, búsetu, uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða 

félagslegrar stöðu (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 49). 

Námsbækur þurfa að mæta ólíkum þörfum nemenda og vinna að markmiðum náms og 

námskráa á 21. öldinni. Námskrá miðar að því að hjálpa nemendum að læra hvernig á að læra, 

rækta jákvæð gildi og viðhorf og skuldbindingu um ævilangt nám. Námskráin stuðlar að því 

að ná til allra nemenda og vinna þannig með alls kyns nám sem miðar að því að útbúa nemendur 

með þekkingu og færni til að takast á við ólíkar áskoranir í framtíðinni (Education Bureau, 

2106). 

Til þess að hægt sé að vinna eftir markmiðum námskráar á áhrifaríkan hátt er 

nauðsynlegt að hafa námsumhverfi sem stuðlar að árangursríku námi. Gott námsumhverfi 

virkar á þann hátt að hægt sé að aðlagast þörfum nemenda, bjóða upp á ólík hjálpartæki og 

veita þeim fjölbreytta og vandaða námsreynslu. Nemendur geta lært í ólíku umhverfi og á 

mismunandi hátt. Nám getur einnig átt sér stað út fyrir hina hefðbundnu námsbók eða 

kennslustofu, með fjölbreyttu námsefni og allri þeirri reynslu sem nemendur öðlast í gegnum 

skólagöngu sína. Þó að námsbækur séu ekki eina auðlindin fyrir nám, spila þær enn stórt og 

mikilvægt hlutverk í námi nemenda (Education Bureau, 2016). 

Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum er fjallað um rannsóknina 

„Íslenska sem námsgrein og kennslutunga“ sem gerð var á árunum 2013–2017. Þar kemur fram 

að kennarar nota oft ýmiss konar „heimatilbúið“ efni til hliðar við hið hefðbundna námsefni 

sem gefið er upp í kennsluáætlun (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 148). Jafnframt er 

fjallað um almennar efasemdir kennara um verkefnabækur í íslensku og þá sérstaklega þær sem 

byggjast á eyðufyllingarvinnu. Þeir nefna að þær geti verið hræðilegar en samt sem áður henta 

þær stundum til þess að ýta undir skilning nemenda á ákveðnum hugtökum (Kristján Jóhann 

Jónsson o.fl., 2018, bls. 149). Það er greinilegt að kennarar eru ekki alls kostar sáttir við 

námsbækur menntamálastofnunar og telja að oft vanti fjölbreyttara og víðara efni.  

Samkvæmt rannsókninni verður nám að tengjast faglegu innihaldi og eru þá 

hæfniviðmið í aðalnámskrá sem sett eru fyrir hvert fag ekki nóg. Mikilvægt er að tengja saman 

fag og hæfni á þann hátt að það skapist rými fyrir fagmennsku nemenda. Hæfni sem ekki tengist 
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faglegri þekkingu getur ekki náð neinni dýpt (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 246–

247). 

 

2.2 Íslenska 
Sterk kunnátta í móðurmáli er lykilatriði að góðri menntun. Börn hefja skólagöngu talandi á 

sínu móðurmáli, hvort sem það er íslenska eða annað tungumál. Því er námsgreinin íslenska 

með ákveðna sérstöðu á meðal annarra námsgreina í skólanum (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). 

Íslenskukennsla er margbrotin og fjölbreytt. Í íslensku fá nemendur að kynnast 

bókmenntum sem er menningararfur þjóðarinnar. Sú þekking hefur áhrif á stöðu læsis, hve 

sjálfsagt og mikilvægt er fyrir nemendur að læra að lesa, skrifa og beita máli svo það sé 

skiljanlegt. Kennslan eflir einnig tjáningu og sköpun í töluðu eða rituðu máli. Gott talmál er 

lykilatriði í samskiptum. Ritmál aftur á móti miðlar sköpun og birtir nýja þekkingu. Nám í 

málum þarf að taka mið af þessu og fræða nemendur um mál og bókmenntir en einnig þjálfa 

þá í málnotkun. Það er réttur hvers og eins að öðlast þekkingu og færni í máli. Jafnframt skiptir 

miklu máli að nemendur með annað mál en íslensku sem móðurmál eigi þess kost að læra 

íslensku þannig að þeir geti tekið þátt í samfélaginu, kynnst menningunni og átt góð samskipti 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). Megintilgangi íslenskukennslu má skipta 

í fjóra þætti:  

❖ Talað mál, hlustun og áhorf  

❖ Ritun  

❖ Lestur og bókmenntir  

❖ Málfræði  

 

Hæfniviðmið í íslensku eru miðuð við þessa fjóra þætti og fjallað er um ákveðna hæfni 

sem hver einstaklingur skal búa yfir við lok hvers stigs í grunnskóla (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100). Mikilvægt er að höfundar í námsbókum í íslensku 

hafi þessi hæfniviðmið í huga við gerð þeirra. Hæfniviðmiðin í íslensku í lok 7. bekkjar eru: 
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„Talað mál hlustun og áhorf → 
 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 
▪ tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir 

gildi góðrar framsagnar,  
▪ tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli 

áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar,  
▪ tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt 

reglum,  
▪ hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu 

til að skilja það sem sagt er og greint frá 
aðalatriðum,  

▪ nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt,  
▪ átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt 

viðeigandi kurteisi.“ 
(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). 
 

„Ritun → 
 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 
▪ skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 

rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, 
gengið frá texta og notað orðabækur,  

▪ valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem 
sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt 
sem hæfir tilefni,  

▪ samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess 
að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum 
hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum 
að lesa,  

▪ beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim,  

▪ lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna 
hvernig höfundur skrifar og nýtt það við eigin ritun,  

▪ skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í 
ritvinnslu, vísað til heimilda, 

▪ skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað 
eða tölvu.“ 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 103). 
 

„Lestur og bókmenntir → 
 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 
▪ lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 

skilningi, lagt mat á hann og túlkað,  
▪ notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 

orðaforða við lestur og skilning á texta, 
▪ greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu 

efnisorð og notað mismunandi aðferðir við lestur og 
skilning á texta,  

▪ lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein 
fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann,  

▪ lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum og 
unglingum,  

▪ greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt 
fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla 
skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði og 
boðskap,  

▪ beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og 
innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, 
líkingar og boðskap,  

▪ aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu 
efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt 
nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga,  

▪ lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum 
upplýsingum og túlkað þær, 

▪ valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og 
ánægju.“ 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). 
 

„Málfræði → 
 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 
▪ gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur 

skilning á gildi þess að bæta það,  
▪ notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér 

grein fyrir margræðni orða og nýtt sér 
málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun,  

▪ nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í 
orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál,  

▪ áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, 
fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og 
helstu einkenni þeirra,  

▪ notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og 
greint notagildi þeirra i texta,  

▪ beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til 
setningar, málsgreinar og efnisgreinar og gert sér 
grein fyrir fjölbreytileika málsins,  

▪ beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í 
umræðu um mál, ekki síst eigið mál, talað og ritað, 

▪ nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og 
orðasambönd og notað þau texta,  

▪ gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, 
m.a. við ritun og stafsetningu.“ 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 104). 
 



8  

Í rannsókninni sem minnst er á í kaflanum hér að framan er fjallað um hvað íslenska gegnir 

mikilvægri stöðu í skólakerfinu. Hún er viðfangsefni og kennslutunga sem miðlar áfram 

þekkingu og skilningi. Tungumálið skilar nemendum þekkingu innan námsgreinarinnar og 

byggir jafnframt upp hæfni þeirra í öðrum námsgreinum (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018, 

bls. 242). Samt sem áður virðist almenn þekking á námsgreininni íslensku vera að dvína og 

áhugi nemenda að minnka hvort sem það eru bókmenntir, málfræði, ritun eða lestur (Kristján 

Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 249).  

 Þar kemur jafnframt fram að íslenskukennarar í grunnskólum taka vinnu sína mjög 

alvarlega og leggja mikið á sig í starfi sínu. Samt sem áður eru fyrirmælin sem þeir fá í 

aðalnámskrá ekki að gefa þeim skýra mynd af því sem þeir eiga að gera eða þeim árangri sem 

þeir eiga að ná í starfi. Tengsl þessara fyrirmæla við menntun og reynslu kennara virðast því 

lítil (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 248).  

 

2.3 Menntamálastofnun  
Samkvæmt lögum er menntamálastofnun stjórnsýslustofnun á sviði menntamála sem hefur það 

hlutverk að stuðla að auknum gæðum í skólastarfi og framförum í þágu menntunar í samræmi 

við lög og stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið. Ráðherra skipar forstjóra til 

fimm ára í senn og þarf hann að hafa háskólamenntun sem nýtist honum í starfi og þekkingu á 

verksviði stofnunarinnar. Forstjóri ber ábyrgð á að stofnunin fylgi og starfi í samræmi við lög, 

stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf. Forstjóri setur saman fagráð fyrir helstu verksvið 

stofnunarinnar sem á að vera skipuð af sérfróðum aðilum á viðkomandi sviði. Forstjóri hefur 

sér til ráðuneytis sjö manna ráðgjafarnefnd sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn (Lög um 

menntamálastofnun nr. 91/2015). 

Menntamálastofnun hóf að fullu störf þann 1. október 2015 og leysti af hólmi 

námsgagna- og námsmatsstofnun. Einnig leysir menntamálastofnun ólík verkefni frá mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu. Menntamálastofnun telur að með þessum breytingum sé leiðin 

skilvirkari til þess að auka gæði og framfarir í menntun og skólastarfi. Menntamálastofnun 

framleiðir bæði rafrænt og prentað námsefni. Það er allt aðgengilegt á vef þeirra en námsgögnin 

þurfa að vera í samræmi við aðalnámskrá. Stofnunin heldur einnig utan um mat og kannanir í 

grunn- og framhaldsskólum á landinu eins og til dæmis samræmd próf, TALIS og PISA 

kannanirnar. Störf menntamálastofnunar eru viðamikil og safnar hún til dæmis saman 

upplýsingum, flokkar þær og greinir og vinnur svo úr þeim. Stofnunin sér einnig um ytra mat 

á leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum, innritun í framhaldsskóla og aðgangspróf í 

háskólum. Hún heldur utan um íslenskupróf umsækjenda um ríkisborgararétt og staðfestir 
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námsbrautir framhaldsskóla. Hjá menntamálastofnun starfar fagráð í eineltismálum og vinnur 

stofnunin einnig að verkefni sem á að efla læsi hjá grunnskólabörnum. Menntamálastofnun 

reynir að vinna gegn brottfalli nemenda og er miðstöð menntunar á Íslandi. Markmið 

stofnunarinnar er að nemendur fái að njóta bestu mögulegrar menntunar sem hægt er. Lög og 

stefnur sem stjórnvöld setja hafa áhrif á allt starf stofnunarinnar. Menntamálastofnun ber skylda 

til að öll gögn sem hún aflar, greinir eða miðlar séu áreiðanleg, skiljanleg og gagnreynd. 

Lykilhlutverk þeirra er að nýtast öllu skólasamfélaginu og bæta námsárangur nemenda 

(menntamálastofnun, 2016a).  

Hjá menntamálastofnun starfa ritstjórar fyrir hverja námsgrein og eru þeir allir með 

kennaramenntun og hafa reynslu af því að kenna í grunnskólum. Ritstjórarnir fyrir hverja grein 

stýra því hvað er gefið út. Ritstjórar fá send handrit frá bæði kennurum og námsefnishöfundum 

sem eru lesin og þeir meta að lokum hvort þau eru í samræmi við aðalnámskrá. Ef efnið virðist 

áhugavert fá ritstjórarnir álit kennara eða annarra sérfræðinga. Þau sem vinna að ritstjórn hjá 

menntamálastofnun þurfa ávallt að fylgjast með hvort þörf eða vöntun sé á ákveðnu efni í þeim 

námsgreinum sem þau hafa umsjón yfir. Ef ritstjórar telja þörf á nýju efni fá þeir kennara og 

aðra sérfræðinga til liðs við sig í verkefnið. Þá er yfirleitt myndaður starfshópur sem skoðar og 

metur það námsefni sem er þegar til og kemur að því loknu með tillögur að nýju efni hvort sem 

það er frumsamið eða þýtt frá erlendum útgáfum. Í smærri verkefnum taka ritstjórarnir sjálfir 

ákvarðanir og sjá um útgáfu á einstökum bókum eða bókaflokkum. Samt sem áður koma ávallt 

kennarar að álitsgjöf og yfirlestri en ritstjórar hjá menntamálastofnun telja það nauðsynlegt að 

fá álit kennara og annarra sérfræðinga (Sigríður Wöhler, 2019, 4. apríl).  

 Þegar ritstjórar menntamálastofnunar setja af stað verkefni að nýju námsefni gefa þeir 

höfundum ákveðnar verklýsingar. Þær innihalda markmið, lýsingu á verkinu, útlitshugmyndir 

og umfang (Sigríður Wöhler, 2019, 4 apríl). Texta- og myndahöfundar fá einnig gátlista í 

hendurnar sem þau þurfa að vinna eftir. Í honum eru ábendingar um atriði sem æskilegt er að 

höfundar, ritstjórar og aðrir sem koma að gerð námsefnisins hafi í huga við vinnuna. Jafnframt 

á allt námsefnið að vera í samræmi við gildandi lög og námskrá á hverjum tíma. Helstu 

kennslufræðileg og fagleg atriði gátlistans eru: 

❖ „Markmið með útgáfu námsefnis á að tilgreina með skýrum hætti, til dæmis í formála, 

inngangi eða í kennsluleiðbeiningum. Einnig skal koma fram hverjum efnið er ætlað.“  

❖ „Uppbygging námsefnis á að vera skipuleg og framsetning, málfar og hugtakanotkun 

skal hæfa aldri og þroska nemenda og inntaki efnisins.“  
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❖ „Námsefnið á að gefa skýra og rétta vitneskju og byggjast á nýjustu rannsóknum í 

viðkomandi grein.“  

❖ „Fyrirmæli til nemenda eiga að vera skýr svo að ljóst sé í hverju verkefni eru fólgin og 

hvaða gögn þurfi til að leysa þau.“ 

❖ „Við gerð námsefnis er mikilvægt að hafa í huga að foreldrar eða fjölskylda geti tekið 

þátt í námi barnsins.“ 

❖ „Æskilegt er að nemendur, á þeim aldri sem námsefnið er ætlað, séu fengnir til að lesa 

handrit, prófa rafrænt efni, horfa á fræðslumyndir og fái að gera athugasemdir.“ 

❖ „Ekki skal auglýsa í námsefni, hvorki beint né óbeint, einstök vörumerki eða fyrirtæki.“ 

❖ „Aðstæðum og vandamálum á að lýsa af fyllstu óhlutdrægni og gæta skal þess að 

mismunandi sjónarmið fái notið sín.“ 

❖ „Námsefni á að miða að því að efla umhverfisvernd, menntun til sjálfbærni og virðingu 

fyrir öllu lífi.“ 

❖ „Námsefni skal tala fyrir mannréttindum og jafnrétti manna. Það á að vera laust við 

fordóma um til dæmis búsetu, fötlun, kyn, kynhneigð, stétt eða trúarbrögð.“ 

❖ „Þess ber að gæta að rætt sé um málefni minnihlutahópa þannig að þeir geti samsamað 

sig námsefninu.“ 

❖ „Ekki skal mismuna kynjum eða fjalla einhliða um hlutverk kynjanna. Mikilvægt er að 

ámóta fjöldi einstaklinga af báðum kynjum birtist í námsefninu, bæði í texta og 

myndum, og að drengir og stúlkur séu ekki eingöngu sýnd í svokölluðum hefð-

bundnum hlutverkum.“ 

❖ „Þar sem rætt er um aðrar þjóðir eða ákveðna hópa fólks í námsefni, ber að forðast 

alhæfingar og gæta að umfjöllunin sé málefnaleg og ýkjulaus.“ 

❖ „Námsefni þarf að ýta undir virka samskiptafærni, gagnrýna hugsun og árangursríka 

námstækni. Það á að gefa nemendum kost á fjölbreyttum og skapandi viðfangsefnum.“ 

❖ „Námsefnið á að stuðla að því að nemendur leiti annarra heimilda og stundi eigin 

lausnaleit. Einnig þarf að þjálfa nemendur í að nýta þá tækni sem best hentar til 

upplýsingaöflunar á hverjum tíma og kenna þeim að greina trúverðugleika upplýsinga.“  

❖ „Í námsefni þarf að hvetja til fræðslu og umfjöllunar um lýðræði.“ 

❖ „Æskilegt er að námsefnið gefi nemendum sem oftast tækifæri til að meta stöðu sína og 

kanna að hve miklu leyti þeir hafa náð tökum á efninu.“ 
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❖ „Útlit og innihald námsefnis þarf að vera áhugavekjandi og aðlaðandi og hæfa aldri og 

þroska nemenda.“ Myndefni þarf að vera í eðlilegum tengslum við texta.  

❖ „Myndefni og önnur myndræn framsetning á að gefa skýrar upplýsingar ekki síður en 

texti og mikilvægt er að myndum fylgi að jafnaði skýringartexti.“ 

❖ „Efnisyfirlit fylgi öllu námsefni. Atriðisorðaskrá, orðskýringar, myndaskrá, lestrarráð 

o.þ.h. skal vera í námsefni þar sem það á við.“ 

❖ „Verkefni, töflur o.þ.h. séu yfirleitt númeruð.“ 

❖ „Upplýsingar um höfunda, myndhöfunda, útlitshönnuði, ritstjóra, útgáfurétt, útgefanda 

og útgáfuár skulu vera í öllu námsefni eftir því sem við á.“ 

(menntamálastofnun, 2016b). 

 

Í gátlistanum eru einnig ábendingar um kennsluleiðbeiningar, sérkennslu, kennslu 

nemenda með annað móðurmál, frágang texta, uppsetningu prentaðs máls, frágang á rafrænu 

efni, stafsetningu og greinarmerki. Námsefni fyrir nemendur með annað móðumál en íslensku 

á að innihalda fjölbreytt verkefni og ólíkar leiðir til framsetningar. Þá skal leggja áherslu á 

skýringar á lykilhugtökum, markvissa notkun á myndefni, samræðu um námsefnið og 

samvinnu við foreldra (menntamálastofnun, 2016b). 

 Ritstjórar menntamálastofnunar hafa á síðustu misserum verið að gera breytingar á 

ýmsum bókum og bókaflokkum og þá aðallega á myndefni og útliti. Þeir reyna ávallt að gera 

námsbækurnar aðlaðandi og hafa aukið heilsíðumyndir og litprentanir. Þeir reyna einnig að 

velja myndskreyta sem þeir telja að höfði til ákveðinna aldurshópa. Þá eru ritstjórar 

menntamálastofnunar meðvitaðir um það að nemendur eigi yfirleitt í erfiðleikum með lengri 

texta. Því gæta þeir þess nú að í bókunum eru textar styttri og fleiri uppbrot. Reynt er eftir bestu 

getu að hafa námsbækur eins tímalausar og hægt er þar sem tímarnir breytast hratt. Lögð er 

áhersla á gæðatexta sem samdir eru af færustu höfundum á hverjum tíma og yfirlestri og 

álitsgjöf sérfræðinga hverju sinni. Reynt er að halda í kröfur á hverjum tíma og vinna 

samkvæmt því sem gildandi aðalnámskrá segir til um (Sigríður Wöhler, 2019, 4. apríl).  

 Ritstjórar menntamálastofnunar nýta sér ekki skáldsögur til kennslu, þar sem það er 

ekki í þeirra verkahring að skoða þær. Þar er frekar treyst á fagmennsku kennara. Samt sem 

áður gefur menntamálastofnun út sögur í auðlesnum lesflokki til þjálfunar í lestri. Í sumum 

námsbókum menntamálastofnunar má samt sem áður finna stutta hluta úr skáldsögum sem 

kennarar geta nýtt til bókmenntakennslu, rýni og greiningar (Sigríður Wöhler, 2019, 4. apríl).  
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Vefur menntamálastofnunar er opinn öllum endurgjaldslaust. Inni á honum eru læst 

svæði sem eru einungis ætluð kennurum í grunnskólum og eru þar yfirleitt lausnir á ýmsum 

vinnubókum eða verkefnum. Fræðslumyndir sem þar eru inni er aðeins hægt að sýna í 

grunnskólum. 
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3. Námsbækur í íslensku 
 

Hér á eftir verður rýnt í nokkrar helstu námsbækur í íslensku fyrir nemendur í 7. bekk. Tekin 

er fyrir ein námsbók á hverju sviði í íslensku og hún kynnt og greind. Áhugavert er að skoða 

námsbækur og sjá hvort að þær veki áhuga nemenda og nýtist þeim til náms. Aðaláherslan er 

að kanna hvort þessar tilteknu námsbækur séu vænlegar til árangurs og uppfylli þau markmið 

sem ætluð eru nemendum á þeim aldri sem bókin er gefin út fyrir.  

Bækurnar eru greindar eftir ákveðnum greiningarlykli sem fylgir ritgerðinni og má 

finna í Viðauka 1. Greiningarlykillinn er að stofni til sá sami og hefur verið notaður við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Þó hefur hann verið aðlagaður að þeirri rannsókn sem 

kynnt er í þessari ritgerð. 

 

3.1 Kjarnaefni – Orðspor 3  
 

 

 

 

 

 

Orðspor 3 er þriðja og síðasta bókin af heildstæðu námsefni í íslensku fyrir miðstig grunnskóla, 

einkum ætlað nemendum í 7. bekk. Bókin kom fyrst út árið 2017 og á undan Orðspori 3 komu 

Orðspor 1 og Orðspor 2 sem einnig eru heildstætt námsefni. Talið er hentugt að nemendur fari 

í gegnum allar þrjár bækurnar þó það sé ekki nauðsynlegt. Bókin er því ætluð nemendum sem 

hafa verið í íslensku frá yngsta stigi í grunnskóla. Orðspor 3 er aðgengileg sem prentuð bók, 

hljóðbók og rafbók og hentar því fjölbreyttum nemendahópi. Höfundar bókarinnar eru 

rithöfundarnir Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir. Hafa þær báðar 

áralanga reynslu af kennslu í grunnskólum og eru einnig höfundar námsbókarinnar Annars 

Smells. Bergrún Íris Sævarsdóttir, teiknari og rithöfundur, myndskreytti bókina. Á netinu er 

hægt að nálgast kennsluleiðbeiningar og þar er ítarefni um kaflana, útvíkkun á verkefnum eða 

umræðu og hugmyndir að kveikjum (Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 

2017).  

Í bókinni er lögð áhersla á að nemendur læri um framsögn, ljóð, fornleifafræði, læsi, 

ævintýri og málsnið. Nemendur eiga að þjálfast í mismunandi textagerðum og eiga að eflast í 

Kjarnaefni er grunnefni sem miðar að því að taka á öllum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár og er hugsað sem grunnbókin í hverju fagi. Ítarefni er svo hugsað 

sem afmarkaðir þættir sem geta nýst sem viðbót við grunnefni eða uppbrot á 

kennslu. (Sigríður Wöhler, 2019, 4. apríl).  
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lestri og ritun. Einnig fá nemendur að taka rökstudda afstöðu, komast að málamiðlunum og 

vinna jafnt og þétt að aukinni kunnáttu í málfræði. Með námsbókinni fylgir heildstæð vinnubók 

þar sem nemendur geta unnið fjölbreytt verkefni með hverjum kafla og má þar nefna til dæmis 

umræðuverkefni, ritgerðarskrif, eyðufyllingar og önnur ólík ritunarverkefni. Í bókinni má 

einnig finna tillögur að aukaefni fyrir nemendur.  

Bókin er 120 blaðsíður að lengd og skiptist í sjö kafla sem standa sjálfstæðir þannig 

kennarar hafa frjálsar hendur við uppröðun á þeim til kennslu. Í upphafi hvers kafla er tekið 

fram það sem nemendur eiga að leggja áherslu á. Kaflarnir sjö eru:  

 

 
 

Í upphafi bókar eru gefin nokkur lestrarráð sem nemendur eru hvattir til að tileinka sér 

við lestur hennar. Það er gott fyrir kennara að skoða þessi ráð með nemendum og kenna þeim 

að nýta sér þau á réttan hátt. Mikilvægt er fyrir nemendur að gera sér grein fyrir því sem þeir 

eru að lesa og að þeir þekki aðalatriðin í hverjum kafla. Öll þessi ráð ættu að vinna að 

lestrarfærni og lesskilningi nemenda ásamt því að styðja þá við verkefnavinnu í vinnubók. Næst 

á eftir er að finna ítarlegt efnisyfirlit og áður en byrjað er á fyrsta kafla koma nokkur mikilvæg 

atriði fram sem eiga að nýtast nemendum. Þar er til dæmis tekið fram að víða í bókinni er að 

finna fjólublá orð og er nemendum bent á að ef þeir skilja ekki orðin, að þá sé tilvalið að spyrja 

kennarann um merkingu þeirra eða fletta orðinu upp í orðabók. Næst kemur ávarp til nemenda 

frá Málfróði og Grínhildi, aðalpersónum bókarinnar, sem fylgja nemendum í gegnum kaflana 

og fræða þá um ólík málefni eða slá á létta strengi. Að lokum er hægt að finna mynd af 

mismunandi táknum og þau útskýrð vel fyrir nemendum. Þessi tákn koma víða við sögu í 

námsbókinni. 

Víðsvegar um bókina er hægt að finna fróðleikskassa og ský sem innihalda 

umræðupunkta, málfarsreglur, stafsetningarsjónauka, áherslur og útskýringar. Allt þetta brýtur 

upp hið hefðbundna form á námsbók, gerir textann auðlesinn og innihaldið áhugavert. Málfar 

í bókinni er gott og auðskilið, þar af leiðandi hentar hún nemendum á þessu aldursbili vel. 

Útskýringar á nýjum hugtökum er að finna þar sem þau koma fram en nemendur eru jafnframt 

hvattir til þess að leita sjálfir að frekari útskýringum. Í lok hvers kafla birtast bókahillur sem 
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innihalda ólíkar bækur sem tengjast efni kaflans, þannig eru nemendur hvattir til að grípa í 

áhugaverðar bækur og lesa. 

 Textinn í bókinni er fjölbreyttur, skemmtilegur og höfðar til ungmenna í okkar nútíma 

samfélagi. Það er lítið um langan texta sem þekur blaðsíðuna en hann er brotinn upp með 

myndum, verkefnum og áhugaverðu og fróðlegu efni. Textinn höfðar jafn vel til beggja kynja 

þar sem hann fjallar um efni sem flestir geta tengt við. Efni og verkefni bókarinnar ættu að 

henta fjölbreyttum nemendahópi. Myndirnar í bókinni ná vel til nemenda því þær eru 

nútímalegar og ættu nemendur að geta tengt við þær þar sem bæði eru nefndar alþjóðlegar og 

vel þekktar persónur. Má þar nefna dæmi um Indiana Jones, Lara Croft, Malala Yousafzai og 

Jón Jónsson. Myndirnar eru bæði notaðar til útskýringa og skreytinga, þær eiga vel við textann 

sem fylgir þeim eins og til dæmis á blaðsíðu 54. Þar birtast myndir annars vegar af fjallkonu 

sem klæðist íslenskum skautbúningi og hins vegar fjallkonu eins og hún var kynnt í enskri 

þýðingu á íslenskum þjóðsögum. Flestar myndirnar eru áhugavekjandi og ýta undir frekari 

fróðleik en þó eru nokkrar sem eru aðeins til gamans gerðar. Myndatextar eru góðir og 

skilgreina það sem við á. Þegar eldri atburðir eða einstaklingar eru teknir fyrir ná höfundar 

bókarinnar að gera það á áhugaverðan hátt. 

Kynjahlutfall í bókinni er frekar jafnt og koma bæði fyrir kvenkyns og karlkyns 

sögulegar persónur. Í myndum bókarinnar má sjá persónur með fjölbreytt útlit en ekki eru 

neinar persónur með fatlanir og lítið um einstaklinga sem eru ólíkir hinu hefðbundna íslenska 

útlit. Í töflu 1 er fjölbreytileiki persóna sem koma fyrir í bókinni tekinn saman og þá eru 

persónur sem koma fyrir oftar en einu sinni taldar jafn oft og þær birtast. 

 

Kvenkyns persónur 75 

Karlkyns persónur 73 

Persónur af erlendum uppruna 6 

Persónur með fatlanir 0 

 

Tafla 1. Persónusamsetning í íslenskubókinni Orðspor 3 

3.1.1 Samantekt  

Orðspor 3 er fjölbreytt námsbók sem hentar stórum hópi nemenda. Hún er nútímavædd þar 

sem teknar eru fyrir persónur og viðfangsefni úr daglegu lífi ungmenna á Íslandi í dag og ættu 

því nemendur ekki að eiga erfitt með að tengja við efnið. Þar má nefna dæmi á blaðsíðum 59 

og 61 þar sem veðurtákn og þvottaleiðbeiningar eru teknar fyrir. Það er ávallt gagnlegt ef 
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námsefni getur nýst nemendum í daglegu lífi og sjá nemendur þá oft meiri tilgang í að læra það 

sem lagt er fyrir þá. Bókin víkur frá hinu hefðbundnu formi um eyðufyllingarnálgun og tekst 

höfundum vel að flétta málfræði inn í ólíka textavinnu. Námsefnið fellur vel að hæfniviðmiðum 

aðalnámskráar og eru markmið bókarinnar skýr. Textinn í bókinni er auðlesinn og skiljanlegur 

og því auðvelt fyrir nemendur að vinna sjálfstætt með hann. Verkefnin eru fjölbreytt og vinna 

með ólíka hæfni nemenda. Bókin er litrík og brotin upp með myndskreytingum, 

fróðleiksmolum og öðru ítarefni. Samt sem áður eru nokkrir hlutir sem mætti bæta og má þá 

nefna sögupersónur í minnihlutahópum til þess að bókin nái til fleiri nemenda líkt og barna 

með fatlanir eða ólíkan uppruna. Orðspor 3 er vænleg til árangurs.  

 

3.2 Bókmenntir – Töfraskinna 
 

 

 

 

 

 

 

 

Töfraskinna er þriðja og síðasta bókin í röð lestrarbóka í íslenskum bókmenntum og er ætluð 

nemendum á miðstigi grunnskóla, einkum 7. bekk. Bókin kom fyrst út árið 2016 og á undan 

Töfraskinnu komu Flökkuskinna og Söguskinna. Þó það sé ekki nauðsynlegt þá er hentugt ef 

nemendur hafa farið í gegnum fyrri bækur. Töfraskinna er aðgengileg sem hljóðbók og rafbók 

og er því hægt að nota námsbækurnar á fjölbreytta vegu. Höfundar bókarinnar eru Emil Hjörvar 

Petersen, bókmenntafræðingur og rithöfundur, og Harpa Jónsdóttir, grunnskólakennari og 

rithöfundur. Þau völdu saman efni, sömdu texta og verkefni bókarinnar. Teikningar í bókinni 

eru eftir Sigmund Breiðfjörð teiknara. Á netinu má nálgast kennsluleiðbeiningar fyrir bókina 

og eru þær ítarlegar og vandaðar. Í þeim er að finna ítarefni, aukaverkefni og fróðleik (Emil 

Hjörvar Pedersen og Harpa Jónsdóttir, 2016). 

Í bókinni eiga nemendur að fá tækifæri til þess að fara í huganum um framandi slóðir, 

ævintýraheima og kynnast sögum og menningu úr ólíkum áttum. Nemendur þjálfast í lestri, 

lesskilningi, leikrænni tjáningu, umræðum, rannsóknum, ritun, ljóðagerð og upplýsingaleit. 

Áhersla er lögð á ritlist og ritunarverkefni en auðvelt er að breyta þeim í umræður eða 

Tilvalið er fyrir nemendur að kynnast íslenskum menningararfi með lestri á hinum 

ýmsum bókmenntum. Samkvæmt aðalnámskrá finna nemendur fyrirmyndir í 

bókmenntum og stuðla þær að sterkari sjálfsmynd þeirra. Einnig læra nemendur 

umburðarlyndi gagnvart ólíkri menningu, samfélögum og minnihlutahópum með 

lestri á fjölbreyttum bókmenntum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 99). 
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túlkunarverkefni. Textarnir koma úr ýmsum áttum, bæði íslenskir og erlendir, skáldskapur og 

fróðleikur. Bókin er 136 blaðsíður að lengd og skiptist í fimm kafla sem standa sjálfstæðir 

þannig að kennarar hafa frjálsar hendur við notkun á þeim til kennslu. Hver kafli byrjar með 

áhugaverðri kveikju. Kaflarnir fimm eru: 

 

 
 

Í upphafi bókar eru lestrarráð sem nemendur eru hvattir til að tileinka sér við lestur 

bókarinnar. Mikilvægt er fyrir kennara að fara yfir þessi ráð með nemendum og hafa þau í huga 

þegar unnið er í bókinni. Líkt og kemur fram í lestrarráðum annarra bóka er gott fyrir nemendur 

að þekkja aðalatriðin í hverjum kafla þannig að þeir geti dregið samantekt úr honum. Þessi ráð, 

vinna að betri lestrarfærni og lesskilningi nemenda. Næst á eftir kemur ítarlegt efnisyfirlit og 

þar á eftir útskýring á táknum sem koma víðsvegar um bókina. 

 Næst er að finna ávarp frá höfundum þar sem nemendum er gerð grein fyrir innihaldi 

bókarinnar. Hún inniheldur sögur, ljóð, blaðagreinar, myndasögur, viðtöl og fræðitexta. Á 

hverri síðu er að finna útskýringar á erfiðum orðum eða spurningar um innihald textans. Í lokin 

á hverri sögu eða texta sem nemendur lesa koma tákn og þurfa nemendur að staldra við og 

svara spurningum eða vinna ákveðin verkefni. Víðsvegar um bókina er einnig að finna 

útskýringar um ákveðin bókmenntahugtök, fróðleiksmola og góð ráð.  

 Textinn í bókinni er langur og mikill og fyllir út heilu opnurnar en á sumum stöðum eru 

opnurnar brotnar upp með ólíkum hætti. Kaflarnir eru samt sem áður langir og er mikill texti á 

hverri opnu, það gæti verið yfirþyrmandi fyrir suma nemendur. Málfar í bókinni er gott og eins 

og áður segir eru útskýringar á erfiðum orðum við hverja opnu. Námsefnið ætti að henta báðum 

kynjum þar sem innihaldið er fjölbreytt og verkefnin ólík.  

Myndirnar í bókinni eru fáar en þær vísa í textann og eiga þannig vel við. Flestar 

myndirnar eru til skreytinga en svo má einnig finna myndir sem þjóna ákveðnum tilgangi og 

eru til útskýringa eins og á blaðsíðu 123, þar sem fjallað er um Mýrdalsjökul. Myndirnar eru 

skemmtilegar og vel gerðar. Það má sjá fleiri karlkynspersónur á myndum heldur en 

kvenkynspersónur og er það eins ef farið er yfir kvenkyns- og karlkynsrithöfunda sem eiga 

sögur eða ljóð í bókinni. Það er ekki mikið um fjölbreytileika í útliti á persónum bókarinnar en 

þær eru flestar hvítar og hefðbundnar. Það er þó að finna persónur sem eru geimverur, nornir 

eða tröll og því erfitt að kyngreina þær. Tafla 2 tekur saman persónur og rithöfunda sem birtast 



18  

í bókinni og eru persónur eða rithöfundar sem koma fyrir oftar en einu sinni taldar jafn oft og 

þær birtast.  

Kvenkynspersónur 27 

Karlkynspersónur 68 

Persónur af erlendum uppruna 20 

Persónur með fatlanir 0 

Kvenkynshöfundar 5 

Karlkynshöfundar 19 

 

Tafla 2. Persónu- og rithöfundasamsetning í íslenskubókinni Töfraskinna 

3.2.1 Samantekt  

Töfraskinna tengir saman gamla og nýja tíma með nútímalegum hætti og eru fornir atburðir 

gerðir spennandi og áhugaverðir. Þar má nefna dæmi á blaðsíðu 52, þar sem Grimmbræðrunum 

er skipt út fyrir Grimmsystur. Töfraskinna ætti að ná að auka áhuga nemenda á lestri og hvetja 

þá til skapandi vinnu með tungumálið. Bókaflokkurinn tekur við af bókmenntabókunum 

Grænkápu, Blákápu og Rauðkápu það er því komið nýtt og endurbætt efni. Jákvætt er að sjá 

að verkefni og bækur í bókmenntakennslu hafa þróast í gegnum tíðina og vinna með ólíka 

hæfni nemenda. Það er til dæmis virkilega ánægjulegt að sjá að nemendur séu hvattir til 

umræðu og ígrundunar um textann sem þeir lesa. Einnig er mikilvægt að nemendur læri að afla 

sér frekari upplýsinga á sjálfstæðan hátt og má sjá dæmi um það víðsvegar um bókina líkt og á 

blaðsíðu 62, en þar er nemendum bent á að nota orðabækur. Það sem mætti helst bæta er meira 

uppbrot á löngum texta sem þekur heilar opnur svo nemendur missi ekki áhugann. Einnig mætti 

bæta jafnvægi á kynjaskiptingu á persónum sem birtast í bókinni. Námsefnið fellur vel að 

hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla og er því vænlegt til árangurs.  
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3.3 Íslenska sem annað tungumál – Kæra Dagbók 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kæra dagbók 3 er þriðja og síðasta bókin í bókaflokknum Kæra dagbók. Hún er einkum ætluð 

nemendum með annað móðurmál en íslensku og er hún samin til að uppfylla markmið 

aðalnámskrár um íslensku sem annað tungumál. Bókin er ætluð fyrir mið- og unglingastig eða 

nemendur á aldrinum 10–14 ára sem hafa farið í gegnum fyrri bækurnar í flokknum eða annað 

hliðstætt efni. Efnið getur þó nýst börnum á öllum aldri. Bókin var gefin út árið 2013 og á 

undan henni koma bækurnar Kæra dagbók og Kæra dagbók 2. Kæra dagbók 3 er aðgengileg 

sem hljóðbók og hentar því fjölbreyttum nemendahópi. Höfundar bókarinnar eru Jóhanna G. 

Kristjánsdóttir menntunarfræðingur, Ragnheiður V. Sigtryggsdóttir kennari og Íris Auður 

Jónsdóttir hönnuður myndskreytti. Á vef menntamálastofnunar er hægt að nálgast ýmiskonar 

verkefni tengd bókinni svo sem ítarefni og ábendingar til kennara (Jóhanna G. Kristjánsdóttir 

og Ragnheiður V. Sigtryggsdóttir, 2017). 

Í bókinni er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í ákveðnum atriðum út frá 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Þeir eiga að geta skilið einföld skilaboð, skrifað stutta frásögn, 

borið fram helstu málhljóð í íslensku, spurt og beðið um upplýsingar, tekið þátt í umræðum og 

notað íslensku til að tjá tilfinningar sínar og sagt frá hugsunum sínum eða reynslu. Einnig er 

lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að taka þátt í samtali á íslensku og nái athygli viðmælenda. 

Jafnframt eiga þeir að geta tekið þátt í leikjum og daglegum samskiptum við börn og fullorðna 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 108). Engin vinnubók fylgir námsbókinni, 

nemendur vinna verkefni beint í námsbókina sem eru hægra megin á hverri opnu. Verkefnin 

eru flest skrifleg og eiga nemendur að svara spurningum, fylla í eyður og ljúka setningum. 

Mikilvægt er að nemendur fái ítarefni af heimasíðu menntamálastofnunar með bókinni og noti 

samhliða henni.  

Eins og í fyrri í bókum er fjallað um systkinin Sonju og Símon, ásamt fjölskyldu þeirra. 

Fylgst er áfram með daglegu lífi þeirra í gegnum smáskilaboð, dagbók og tölvupósta. Bókin er 

Á Íslandi er stór hópur sem hefur annað mál en íslensku að móðurmáli. Því er 

mikilvægt að kennsluhættir séu fjölbreyttir og að allir nemendur fái að njóta sín, 

öðlast reynslu og þekkingu á þann hátt sem hentar þeim. Lykilatriði er að 

nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál hafi aðgengi að námsbókum eða 

viðfangsefnum sem hannað er með þá í huga, þannig fá þeir aukna þekkingu og 

styrk sem málnotendur (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 116). 
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32 blaðsíður að lengd og skiptist í 17 kafla sem standa sjálfstæðir og geta nemendur flakkað á 

milli en samt sem áður er hentugt að nemendur vinni kaflana í réttri röð til þess að ná 

söguþræðinum. Hver kafli er ein opna að undanskildum fyrsta og síðasta kaflanum en fyrsti 

kaflinn er upprifjun um persónurnar og líf þeirra og síðasti kaflinn er eitt lítið póstkort. Kaflarnir 

17 eru: 

 

 
 

Í lok bókar geta nemendur fyllt út lista yfir kunnáttu sína og eru valmöguleikarnir þá: 

ég kann mjög vel, ég kann vel og ég þarf að læra betur. Aftast í bókinni er einnig að finna meira 

um námsefnið og hvernig verkefnin eru byggð upp. Í byrjun bókar er svo hægt að nálgast mynd 

af ákveðnum táknum sem eiga að nýtast nemendum í gegnum bókina.  

Í hverjum kafla eru fróðleiksmolar um ákveðin orð, orðatiltæki og staði. Hin helstu 

málfræðiatriði í íslensku birtast líka á mörgum stöðum í bókinni og má til dæmis nefna tölu, 

stigbreytingu, kyn og persónur. Þannig fá nemendur góða þjálfun í málfræði við lestur og vinnu 

í bókinni. Í hverjum kafla er ákveðin upphafsmynd sem fylgir textanum og þar eru orð skrifuð 

til útskýringar við ákveðna hluti og er því kennslan gerð sjónræn og nemendur eiga auðvelt 

með að tengja orð við myndir.  

Textinn í bókinni er stuttur og skiljanlegur en ásamt honum er að finna ákveðnar 

talblöðrur á milli persóna í bókinni þar sem textinn inn í þeim er stundum handskrifaður og því 

getur verið erfitt að lesa úr þeim. Til dæmis á blaðsíðu 30 segir ein persónan „ég á eftir að 

sakna ykkar“ en þar lítur y út eins og v, þetta gæti valdið ruglingi hjá nemendum sem þekkja 

ekki orðin. Kaflarnir eru brotnir upp með texta, verkefnum og öðrum litlum skilaboðum, því 

eru þeir ekki yfirþyrmandi fyrir nemendur. Efnið í bókinni höfðar jafn vel til beggja kynja þar 

sem það fjallar um hversdagslega hluti og daglegt líf, því ættu allir að geta tengt við efnið. 

Myndirnar í bókinni eru litríkar, fjölbreyttar og þekja mikinn hluta á hverri opnu, sem 

er mikilvægt fyrir nemendur sem eru að læra nýtt tungumál. Myndirnar þjóna mikilvægum 

tilgangi fyrir nemendur því þær útskýra og fylgja orðum. Myndirnar og textarnir eru með 

nútímalegu yfirbragði, til dæmis sem skilaboð í farsímum, tölvupóstur eða minnismiðar. 
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Myndirnar eru ávallt af sömu persónunum sem er fjölskylda sem fylgst er með í gegnum 

bókina.  

Kynjahlutfallið hjá persónum og hvernig þær birtast er ágætlega jafnt en ekki eru neinar 

litaðar persónur eða persónur með fatlanir sjáanlegar. Það er mikil synd þar sem það væri kjörið 

tækifæri að nota persónur af öðrum uppruna þar sem að bókin er ætluð fólki frá ólíkum 

menningarheimum. Gott væri að þessir einstaklingar gætu tengt við persónur bókarinnar svo 

þeir upplifi sig velkomna í nýju umhverfi. Það er samt sem áður jákvætt að sjá íslenskt umhverfi 

og menningu þar sem nemendur fá góða kynningu á landinu. Það er þó erfitt fyrir nemendur 

utan að landi að tengja við ákveðna atburði sem einskorðast við höfuðborgina og má þá til 

dæmis nefna á blaðsíðu 6, þegar persónurnar fara í tónleikahúsið Hörpu. Það er áhugavert að 

skoða störf og hlutverk persóna í bókinni. Hægt er að finna bæði jákvæð og neikvæð dæmi og 

til dæmis á blaðsíðu 24 er karl sem er hjúkrunarfræðingur og læknir sem er kona. Annað dæmi 

er á blaðsíðu 14 þar sem kona er kokkur en þjónninn er karl. Þetta eru jákvæð dæmi þar sem 

reynt er að útrýma hinum hefðbundnu staðalímyndum um kynbundin störf. Neikvætt dæmi er 

á blaðsíðu 10 þar sem konurnar sjá um börnin og vinna í garðinum og karlarnir sitja og spila á 

meðan, þetta er dæmi um hinar gömlu staðalímyndir sem flestir þekkja. Í töflu 3 er 

fjölbreytileiki persóna sem koma fyrir í bókinni tekinn saman og þá eru persónur sem koma 

fyrir oftar en einu sinni taldar jafn oft og þær birtast.  

 

Kvenkyns persónur 232 

Karlkyns persónur 210 

Persónur af erlendum uppruna 0 

Persónur með fatlanir 0 

 

Tafla 3. Persónusamsetning í íslenskubókinni Kæra dagbók 3 

 3.3.1 Samantekt 

Kæra dagbók 3 er flott námsbók og nauðsynleg fyrir nemendur með annað móðurmál en 

íslensku. Efni bókarinnar er nútímavætt og ætti að vera auðvelt fyrir nemendur að tengja við 

það. Þó að bókin innihaldi hið hefðbundna eyðufyllingarform þá er það gert á skemmtilegan 

og áhugaverðan hátt og tekst höfundum einnig að flétta málfræði með inn í efni kaflanna. 

Námsefnið og verkefnavinnan fellur vel að hæfniviðmiðum í íslensku sem annað tungumál í 

aðalnámskrá. Bókin er litrík og vel brotin upp og er mikill kostur að kaflarnir er stuttir og texti 

í lágmarki. Það er líka jákvætt að sjá að oft er vikið frá hinum hefðbundnu staðalímyndum og 
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að mikið samræmi er í kynjahlutfalli á persónum í bókinni. Það hefði samt sem áður verið 

gaman að sjá meiri fjölbreytileika á persónum og má þá nefna persónur með fatlanir eða ólíkan 

uppruna. Einnig hefði verið gott að hafa myndir og texta bókarinnar betur sniðinn að störfum 

sem algengt er að börn af erlendum uppruna þekkja innan sinna fjölskyldna, líkt og 

þjónustustörf, ræstingar og iðnaðarstörf. Það er mikilvægt að nemendur sem hafa annað 

móðurmál en íslensku hafi kost á námsefni sem sniðið er eftir þeirra námsgetu og hraða. Þessi 

bók er vönduð og vænleg til árangurs. 

 

3.4 Ljóð – Ljóðspor 
 

 

 

 

 

 

Ljóðspor er ljóðabók sem notuð er til ljóðakennslu á miðstigi í grunnskóla. Bókin er ein af 

þremur í flokki ljóðabóka sem menntamálastofnun hefur gefið út. Hinar tvær eru Ljóðsprotar, 

sem er ætluð yngsta stigi í grunnskóla, og Ljóðspeglar sem ætluð er elsta stigi í grunnskóla. 

Bókin var fyrst gefin út árið 1988. Menntamálastofnun hefur nú tekið hana úr umferð vegna 

aldurs og er að vinna að nýjum ljóðavef sem vonandi mun taka við hlutverki Ljóðspora 

(Sigríður Wöhler, 2019, 4 apríl). Bókin er samt sem áður enn í notkun í einhverjum skólum 

landsins. Höfundar að uppsetningu bókarinnar eru kennararnir Kolbrún Sigurðardóttir og 

Þórdís S. Mósesdóttir ásamt Sverri Guðjónssyni, tónlistarmanni og kennara. Björg 

Þorsteinsdóttir, Harpa Björnsdóttir, Hringur Jóhannesson, Jón Reykdal, Kjartan Guðjónsson, 

Magnús Kjartansson, Ragnheiður Jónsdóttir, Rut Rebekka Sigurjónsdóttir, Sigrún Eldjárn, 

Sigrún Guðjónsdóttir og Valgerður Bergsdóttir myndskreyttu bókina. Allir þessir einstaklingar 

eru þekktir íslenskir myndlistamenn (Ljóðspor, 1988).  

Í bókinni má finna safn ljóða sem ætluð eru til kennslu. Ljóðin eru eftir íslensk ljóðskáld 

frá nítjándu og tuttugustu öld. Ljóðspor skiptist þannig upp að ljóðunum er skipt niður eftir 

viðfangsefnum skáldanna og fylgja verkefni og orðskýringar hverjum kafla eða viðfangsefni. 

Kennsluleiðbeiningar voru ekki gefnar sérstaklega út en eiga verkefnin í bókinni að leiðbeina 

kennurum og nemendum. Bókin er 192 blaðsíður að lengd og skiptist í 20 kafla sem standa 

sjálfstæðir en þeir fjalla allir um ákveðið viðfangsefni sem hægt er að vinna með. Í upphafi á 

Ljóð efla mál- og lesskilning nemenda, veita þeim ánægju og ýta undir sköpun. 

Ljóðalestur getur veitt nemendum nýja sýn á viðfangsefni og opnað augu þeirra 

fyrir ólíkri upplifun og fjölbreyttum tilfinningum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2010). 
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hverjum kafla er að finna mynd, útskýringu á efni kaflans, verkefni og hvernig hægt sé að vinna 

með ljóðin. Ljóða kaflarnir 20 eru: 

 

  
  

Í upphafi bókar er efnisyfirlit og ávarp til kennara frá höfundum. Þar fara þeir yfir 

uppbyggingu á bókinni og nefna nokkrar bækur sem henta sem ítarefni. Aftarlega í bókinni eru 

helstu ljóðlyklar teknir fyrir og má þar nefna hrynjanda, rím, ljóðstafi, hljóm, mynd, líkingu, 

persónugervingu, tákn, andstæður og endurtekningu. Í lokin er ítarleg ljóðaskrá. 

 Uppsetning ljóða er einhæf í gegnum alla bókina en gaman hefði verið að sjá meiri 

uppbrot á texta líkt og á blaðsíðu 177 en þar hafa tvö ljóð verið sett upp á ólíkan hátt. Það er 

mikilvægt að brjóta upp blaðsíðurnar til þess að fanga athygli nemenda. Bókin hentar báðum 

kynjum þar sem ljóðin eru hlutlaus og fjalla um það sem allir þekkja til dæmis dýr, Ísland og 

ást. Í bókinni er kafli sem heitir Að trúa og fjallar um kristna trú. Hann fellur ekki vel að  nútíma 

fjölmenningarsamfélagi þar sem ekki er ásættanlegt að fjalla einungis um ein trúarbrögð. 

Verkefnin í bókinni reyna á ólíka hæfni nemenda eins og að túlka, endursegja og lesa. Samt 

sem áður mætti sjá meiri hópavinnu og umræðu á milli nemenda. Myndir bókarinnar eru 

svarthvítar, fáar, þungar og oft drungalegar. Það fylgir þeim enginn myndatexti og því erfitt að 

gera sér grein fyrir hverju þær eiga að skila. Tilgangur þeirra virðist vera til skrauts en einhverjir 

gætu tengt þær við ákveðin ljóð eða viðfangsefni. Myndirnar eru ekki áhugavekjandi og ýta 

ekki undir frekari fróðleik og afar ólíklegt að nemendur tengi við þær á einhvern átt. 

Kynjahlutfallið í bókinni er jafnt að undanskildum ljóðahöfundum en þar ráða karlkyns 

höfundar ríkjum. Í töflu 4 er fjölbreytileiki persóna sem koma fyrir á myndum í bókinni tekinn 

saman ásamt höfundum ljóða og mynda. Persónur, höfundar ljóða og myndlistamenn sem 

koma fyrir oftar en einu sinni eru taldar jafn oft og þær birtast. 
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Kvenkyns persónur á myndum 8 

Karlkyns persónur á myndum 6 

Kvenkyns myndlistarmenn 13 

Karlkyns myndlistarmenn 11 

Kvenkyns ljóðahöfundar 50 

Karlkyns ljóðahöfundar 284 

 

Tafla 4. Persónusamsetning á ljóðum og myndskreytingu í íslenskubókinni Ljóðspor 

3.4.1 Samantekt 

Ljóðspor er bók sem stenst illa tímans tönn. Bókin er einhæf og víkur ekki frá hinu hefðbundna 

ljóðabóka formi. Það er greinilegt að það vantar fjölbreyttari ljóð og texta eftir ólíka höfunda 

sem ná til nemenda í dag og má þar til dæmis nefna rapp. Að fletta í gegnum bókina vekur 

hvorki áhuga né spennu og því ólíklegt að hún nái til nemenda á miðstigi. Bókin er vel unnin 

og inniheldur falleg ljóð og listaverk en hún hentar illa til kennslu hjá börnum. Samt sem áður 

fellur hún vel að hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla út frá ljóðalykli og fer yfir helstu 

form í ljóðum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). Það er jafnvel ekki þörf 

á sérstakri námsbók í ljóðum heldur væri tilvalið að leita út fyrir námsbókina og finna til dæmis 

ljóð á netinu, í öðru námsefni og lagatextum. Það er jákvætt að menntamálastofnun sé meðvituð 

um að það vanti betra námsefni í ljóðum og séu að vinna að nýju og bættu efni (Sigríður 

Wöhler, 2019, 4 apríl). Bókin er gamaldags og ekki vænleg til árangurs í nútíma samfélagi. 

 

3.5 Ritun – Ritunarbókin 
 

 

Ritunarbókin er bók sem ætluð er miðstigi. Bókin kom fyrst út í íslenskri þýðingu árið 2006. 

Höfundur bókarinnar er sænski barna- og unglingabókahöfundurinn Lasse Ekholm. Hann hefur 

gefið út margar bækur sem ætlaðar eru nemendum með lestrar- og skriftarörðugleika. Íslenskur 

Mikilvægt er að nemendur læri að skrifa fjölbreytta texta og fái tækifæri til þess 

að tjá sig á ólíkan hátt. Þeir nemendur sem ná góðum tökum á rituðu máli geta 

miðlað því áfram til bekkjarfélaga sinna með upplestri. Því er hægt að tengja 

saman lestur og ritun og þjálfa nemendur í stigvaxandi hæfni við ólík skrif 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99).  

 



25  

þýðandi bókarinnar er Hildur Jórunn Agnarsdóttir kennari. Bókin er aðgengileg sem rafbók 

(Ekholm, 2006). 

Í bókinni er lögð áhersla á að nemendur öðlist hæfni í að tjá sig bæði munnlega og 

skriflega. Í bókinni er fullt af dæmum um hvernig nemendur geta fundið athyglisverðan efnivið 

í frásögn, skrifað texta sem grípur lesendur, tillögur um hvernig má byggja upp langar frásagnir 

og skemmtilega ritunarleiki. Í bókinni má einnig finna ritunaræfingar í lok hvers kafla. Bókin 

er 127 blaðsíður að lengd og skiptist í 18 kafla sem standa sjálfstæðir. Í upphafi á hverjum kafla 

má finna kveikju á efninu sem vekur nemendur til umhugsunar. Kaflarnir 18 eru: 

 

 
 

Í bókinni er að finna góð ráð eða spurningar fyrir hvert og eitt viðfangsefni og eru þau 

sett upp á skýran hátt. Fyrsti kaflinn inniheldur hvatningu fyrir nemendur til þess að skapa og 

skrifa sögur. Einnig er tekið fram hversu mikilvægt er fyrir nemendur að lesa margar bækur 

því það eykur orðaforða þeirra, tilfinningu fyrir tungumálinu og eykur ímyndunarafl. Víðsvegar 

um bókina má finna dæmi frá nemendum þar sem þeir hafa skrifað lýsingar út frá ráðum í 

bókinni, líkt og á blaðsíðum 10–11.  

 Í bókinni er lítið um langa og þunga texta. Opnurnar eru brotnar upp með ráðum, 

dæmum, myndum og æfingum. Því ætti bókin ekki að vera yfirþyrmandi fyrir nemendur. 

Textinn er skýr og snyrtilegur og því auðlesinn. Ráðin eru sett upp í punktum frekar en 

samfelldum texta sem gerir það að verkum að auðvelt er að vinna með þau. Textinn höfðar jafn 

vel til beggja kynja þar sem hann er fjölbreyttur og tekur fyrir viðfangsefni sem flestir þekkja 

eða tengja við, það gera æfingarnar einnig. Þó að æfingarnar miði flestar að frásögnum þá má 

finna fjölbreytt verkefni eins og á blaðsíðu 84 þegar hugkort er tekið fyrir og í kaflanum sem 

inniheldur ólíka ritunarleiki fyrir nemendur. Því ætti hver að geta fundið eitthvað við sitt hæfi 

og áhugasvið. Myndirnar í bókinni eru svarthvítar og eru settar upp í nokkurskonar 

skopmyndastíl. Nemendur ættu því að hafa gaman af myndum bókarinnar þar sem þær höfða 

vel til þeirra og eru settar upp til gamans en það hefði verið kostur að hafa þær í lit. 

Kynjahlutfallið er ágætlega jafnt en þó birtast örlítið fleiri karlkyns persónur í bókinni. 

Það má einnig sjá fáeinar persónur með ólíkan uppruna og útlit en þó sjást engar persónur með 



26  

fatlanir. Í töflu 5 er fjölbreytileiki persóna sem koma fyrir í bókinni tekinn saman og þá eru 

persónur sem koma fyrir oftar en einu sinni taldar jafn oft og þær birtast. 

 

Kvenkyns persónur 26 

Karlkyns persónur 34 

Persónur af erlendum uppruna 6 

Persónur með fatlanir  0 

 

Tafla 5. Persónusamsetning í íslenskubókinni Ritunarbókin 

3.5.1 Samantekt 

Ritunarbókin er skemmtileg og gagnleg bók sem hentar bæði kennurum og nemendum við 

ritunaræfingar. Bókin inniheldur fjölbreytt og nytsamleg ráð og býður upp á ólíkar æfingar sem 

vinna með sköpun og ímyndunarafl nemenda. Eins og fram kemur í aðalnámskrá er mikilvægt 

að nemendur öðlist hæfni til þess að tjá sig á skapandi hátt og því lykilatriði að nemendur 

þjálfist í því að skrifa og skapa sögur, frásagnir eða ólíka texta (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99). Ritunarbókin hentar einstaklega vel þeim kennurum 

sem eiga erfitt með að finna skapandi verkefni í ritun og einnig nemendum sem þurfa aðstoð í 

ýmiskonar ritun, því er hún vænleg til árangurs.  

 

3.6 Málfræði – Málrækt 3 
 

 

 

 

 

 

Málrækt 3 er þriðja og síðasta bókin af heildstæðu námsefni í málfræði fyrir miðstig grunnskóla 

og þá einkum fyrir nemendur í 7. bekk. Á undan komu bækurnar Málrækt 1 og Málrækt 2. 

Málrækt 3 kom fyrst út í tilraunaútgáfu árið 1983 en var endurútgefin árið 2009. Þar á milli og 

á eftir hefur bókin verið prentuð reglulega. Talið er hentugt að nemendur fari í gegnum fyrstu 

bækurnar og hafi þannig ágætan grunn í málfræði. Höfundar bókarinnar eru Guðmundur B. 

Kristmundsson, fyrrum dósent í íslensku við menntavísindasvið Háskóla Íslands, Rósa Björk 

Í mannlegum samskiptum er grundvallaratriði að hafa góð tök á tungumáli hvort 

sem það er móðurmál eða annað tungumál. Í málfræðikennslu eru nemendur 

þjálfaðir í máli og málfari og verða því að betri málnotendum (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100)  
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Þorbjarnardóttir, kennari og endurmenntunarstjóri, og Þóra Kristinsdóttir, fyrrum dósent í 

íslensku við Kennaraháskóla Íslands en Halldór Baldursson teiknari sá um myndefni 

(Guðmundur B. Kristmundsson, Rósa Björk Þorbjarnardóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1983).  

 Í bókinni er lögð áhersla á að nemendur læri málfræði og ritun með hverskyns 

verkefnum og æfingum en einnig er lögð áhersla á stafsetningu og bókmenntir. Í bókinni má 

finna mörg ólík verkefni sem reyna á fjölbreytta getu nemenda. Þeir þurfa til dæmis að breyta 

setningum, vinna með málshætti, skoða framburð og eyðufyllingar. Bókin er 104 blaðsíður að 

lengd, er ekki kaflaskipt en samt sem áður má sjá efnisyfirlit og hvað er tekið fyrir á hverri 

blaðsíðu.  

 Í upphafi bókar er ávarp til nemenda og þar farið yfir markmið bókarinnar og hvernig 

nemendur geta bætt og þjálfað mál sitt og málfar. Næst á eftir er að finna ramma sem inniheldur 

merkingar sem gagnast nemendum við verkefnavinnu.  

Víðsvegar um bókina er að finna græna ramma sem innihalda útskýringar á ákveðnum 

orðasamböndum, málfræðihugtökum eða orðum. Þannig eru ný hugtök útskýrð jafnóðum en 

einnig eru nemendur hvattir til að nota orðabók sjálfir. Bókin er því brotin upp með ólíkum 

verkefnum, fróðleik, útskýringum og teikningum. Textinn er auðlesinn en þó koma dæmi um 

þyngri texta eins og til dæmis á blaðsíðu 13, þegar tekið er brot úr Snorra-Eddu. Í bókinni má 

einnig finna ramma sem innihalda hugmyndir að kveikju út frá vefsíðu sem kallast Ritfærni á 

vegum menntamálastofnunar en því miður hefur menntamálastofnun lokað þeirri síðu. 

 Textinn í bókinni er fjölbreyttur og ágætlega í takt við tímann eins og þegar vísað er í 

verkefni í tölvum. Textinn höfðar jafn vel til beggja kynja þar sem þetta eru málfræðiæfingar 

um ólík efni sem flestir geta tengt við. Verkefnin í bókinni eiga að henta fjölbreyttum hópi 

nemenda ef að kennari fylgist með og velur út ákveðin verkefni eftir styrkleika þeirra. 

Myndirnar í bókinni eru til gamans gerðar og eru margar. Þær eru samt sem áður svarthvítar 

og hefði verið kostur að hafa þær í lit til að lífga upp á bókina. Það er áhugavert að aðeins ein 

trú birtist í myndum bókarinnar líkt og á blaðsíðu 68 þar sem er jólatré og blaðsíðu 5 þar sem 

andi Guðs kemur fyrir í kafla sem tekinn er úr bókinni Sálmurinn um blómið. Kynjahlutfallið í 

bókinni er ójafnt en það eru mun fleiri karlkyns persónur sjáanlegar í bókinni en kvenkyns 

persónur. Einnig er engar litaðar eða fatlaðar persónur að finna í bókinni. Í töflu 6 er 

fjölbreytileiki persóna sem koma fyrir í bókinni tekinn saman og þá eru persónur sem koma 

fyrir oftar en einu sinni taldar jafn oft og þær birtast. 
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Kvenkynspersónur 19 

Karlkynspersónur 63 

Persónur af erlendum uppruna 0 

Persónur með fatlanir 0 

 

Tafla 6. Persónusamsetning í íslenskubókinni Málrækt 3 

3.6.1 Samantekt  

Málrækt 3 er fín námsbók en víkur lítið út frá hinni hefðbundnu eyðufyllingarnálgun sem 

einkennir oft málfræðibækur. Bókin fellur vel að hæfniviðmiðum í aðalnámskrá eins og þegar 

fjallað er um mikilvægi þess að nemendur þjálfist í máli og málfari (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100). Samt sem áður er ólíklegt að bókin nái að vekja 

mikinn áhuga nemenda og væri líklegt að þeim leiðist hún til lengdar. Bókin er brotin upp og 

eru opnurnar og textinn ekki yfirþyrmandi en bókin er ekki litrík og heldur líflaus. Það er 

mikilvægt að ná til nemenda og að þeir geti tengt við efnið og hafi gaman af því að læra. 

Kennarar þurfa að nota Málrækt 3 á réttan hátt og jafnvel breyta verkefnum og hugsa út fyrir 

kassann. Þó að Málrækt 3 sé vissulega sígild bók þá er ávallt hægt að breyta og bæta. Hún er 

því vænleg til árangurs fyrir ákveðinn hóp nemenda en hentar samt sem áður ekki öllum. 

 

3.7 Læsi – Annar Smellur 
 

 

Annar Smellur er önnur bókin af heildstæðu námsefni sem þjálfar lesskilning hjá nemendum á 

miðstigi. Áður er búið að gefa út Fyrsta Smell sem er einnig ætluð nemendum á miðstigi og er 

von á þriðju bókinni sem mun vera nefnd Þriðji Smellur. Annar Smellur kom út árið 2018 og 

er æskilegt að nemendur fari í gegnum fyrri bókina þó það sé ekki nauðsynlegt. Bókin er 

aðgengileg sem rafbók. Höfundar bókarinnar eru rithöfundarnir Ása Marin Hafsteinsdóttir og 

Kristjana Friðbjörnsdóttir og hafa þær báðar langa reynslu af kennslu í grunnskólum. Þær eru 

einnig höfundar Orðspors 3. Lára Garðarsdóttir, teiknari og kvikari, sá um myndefni. Á netinu 

„Í hugtakinu læsi felst einkum tvennt, lestur og ritun.“ Góð hæfni í læsi er til 

dæmis að geta ráðið í letur og skilið og túlkað innihald texta. Góð lestrarfærni er 

lykilatriði í námi barna og komandi framtíð þeirra (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 98–99). 
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er hægt að nálgast kennsluleiðbeiningar (Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana 

Friðbjörnsdóttir, 2018). 

Bókin leggur áherslu á að þjálfa lesskilning hjá nemendum og inniheldur hún 

mismunandi texta og verkefni. Þau verkefni eiga að reyna á athygli, ályktunarhæfni og skilning 

nemenda. Verkefnin eru ólík og eru nemendur til dæmis beðnir um að lesa texta, svara 

spurningum eða lesa á milli lína og lesa ofan í kjölinn. Bókin er 71 blaðsíða að lengd og skiptist 

í kynningu og hluta eitt, tvö og þrjú.  

Í upphafi bókar er munurinn skilgreindur á lestri og læsi fyrir nemendum og hvað það 

þýðir að vera vel læs. Einnig eru verkefnin útskýrð og hvernig svört og feitletruð orð sem 

finnast víðsvegar um bókina virka sem lykilorð og eiga að hjálpa nemendum. Næst birtast tákn 

sem eru útskýrð og á eftir útskýringum kemur skilgreining á ólíkum textum sem nemendur eiga 

að vinna með og má þar nefna myndlestur, leiðbeiningar, fréttatexta, fræðitexta og orðarýni. 

Víðsvegar um bókina má líka sjá ský sem innihalda spurningar sem henta vel fyrir umræður. 

Einnig má sjá uppástungur að hinum ýmsu skáldsögum sem henta nemendum á þessum aldri 

og því verið að hvetja þá áfram í lestri. Málfar í bókinni er gott og skiljanlegt.  

Textinn í bókinni er vandaður, fjölbreyttur og í takt við tímann. Það er mikið um ólíka 

texta og fá nemendur því góða æfingu í læsi. Textanum er skipt upp þannig að hann er ekki 

yfirþyrmandi og er ávallt brotinn upp með myndum eða fróðleik. Textinn höfðar jafn vel til 

beggja kynja þar sem hann fjallar um vítt efni og ættu flestir nemendur að geta tengt við það. 

Verkefnin í bókinni virka skemmtileg og áhugaverð þar sem þau eru mismunandi og reyna á 

ólíka hæfni nemenda. Flest verkefnin eru sett upp sem spurningar sem nemendur þurfa að svara 

eftir að hafa lesið ákveðinn texta en einnig má til dæmis finna umræður, leikræna tjáningu og 

virka hlustun. Myndirnar í bókinni hafa flestar tilgang og tengjast innihaldi textans. Þær eru 

ætlaðar til frekari fróðleiks en svo má líka finna myndir sem eru til skreytingar. 

 Kynjahlutfallið er ójafnt í bókinni því kvenkyns persónur eru töluvert sjáanlegri en 

karlkyns persónur. Mjög gott dæmi um kynjahlutfall í bókinni er að sjá á blaðsíðu 22–23 þegar 

landsleikur hjá kvennalandsliðinu er tekinn fyrir frekar en hjá karlalandsliðinu. Einnig má sjá 

litaða persónu í bókinni sem birtist reglulega og er það jákvæð breyting frá eldri námsbókum. 

Samt sem áður birtast ekki persónur með fatlanir í bókinni. Í töflu 7 er fjölbreytileiki persóna 

sem koma fyrir í bókinni tekinn saman og þá eru persónur sem koma fyrir oftar en einu sinni 

taldar jafn oft og þær birtast. 
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Kvenkyns persónur 39 

Karlkyns persónur 25 

Persónur af erlendum uppruna 8 

Persónur með fatlanir  0 

 

Tafla 7. Persónusamsetning í íslenskubókinni Annar Smellur 

3.7.1 Samantekt 

Annar Smellur er fjölbreytt námsbók sem vinnur vel með læsi nemenda. Það er mikilvægt fyrir 

nemendur að þjálfast í læsi og að þeir læri að rýna í og vinna með texta sem þeir lesa. Þessi 

bók nær að gera lestur áhugaverðan með fjölbreyttum verkefnum og ólíkum textagerðum. 

Námsefnið fellur vel að hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla og þá sérstaklega þar sem 

læsi er einn af grunnþáttum menntunar (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18). 

Bókin er litrík, vönduð og vel brotin upp með myndum og fjölbreyttum fróðleik. Það er 

frábrugðið að sjá kvenkynspersónur í meirihluta og ánægjulegt að litaðar persónur séu 

sjáanlegar. Bókin er vandlega unnin, verkefnin fjölbreytt og er hún því vænleg til árangurs. 

 

3.8 Þjóðsögur – Trunt, trunt og tröllin 
 

 

 

 

 

 

Trunt, trunt og tröllin er heildstæð námsbók í íslensku sem hentar vel fyrir eldri nemendur á 

miðstigi. Bókin kom út árið 2009. Edda Hrund Svanhildardóttir, sem hefur reynslu í kennslu í 

bæði grunn- og leikskóla, safnaði saman sögunum og Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir teiknari sá 

um myndskreytingu. Ingólfur Steinsson, ritstjóri hjá menntamálastofnun, sá um ritstjórn, 

orðskýringar, verkefni og inngangstexta. Bókin er aðgengileg sem rafbók og hljóðbók og 

hentar því fjölbreyttum hópi nemenda. Á netinu má nálgast ítarefni fyrir nemendur og kennara 

(Trunt, trunt og tröllin, 2009). 

 Bókin leggur áherslu á að kynna fyrir nemendum íslenskar þjóðsögur og ævintýri á 

skemmtilegan og áhugaverðan hátt. Bókin hentar vel í bókmenntakennslu eða þjálfun í lestri 

Að kenna þjóðsögur og ævintýri er ákveðin hefð á Íslandi sem mikilvægt er fyrir 

nemendur að kynnast. Þessar sögur hafa lifað í gegnum árin og gefa nemendum 

sýn á ólíka tíma. Þjóðsögur og ævintýri efla nemendur í orðaforða, málvitund og 

eru jafnframt skemmtilegar og áhugavekjandi (Gísli Sigurðsson, 2003).  
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og læsi. Bókin inniheldur þjóðsögur og ævintýri og koma þau flest úr safni Jóns Árnasonar. Í 

námsbókinni má finna verkefni að lestri loknum og henta þau sem umræður eða skrifleg 

verkefni. Bókin er 119 blaðsíður að lengd og skiptist í átta kafla sem standa sjálfstæðir því þeir 

fjalla allir um ólík viðfangsefni. Í upphafi á hverjum kafla er að finna skilgreiningu á innihaldi 

hans. Kaflarnir átta eru: 

 

 
 

Í upphafi bókar er ítarlegt efnisyfirlit og ávarp til nemenda um þjóðsögur og ævintýri. 

Þar er einnig farið yfir nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við lestur þjóðsagna og ævintýra. 

Nemendur eru hvattir til þess að leita sér frekari útskýringa og þeir læri að draga saman 

aðalatriði og geti endursagt söguna. Við hverja sögu er að finna söguglugga sem inniheldur 

stutta setningu um söguna og kveikir þannig áhuga nemenda strax í upphafi. Í hverri sögu eru 

einnig feitletruð orð sem skilgreind eru til hliðar á blaðsíðunni og því óþekkt orð eða hugtök 

útskýrð jafn óðum fyrir nemendum. Í lok hvers kafla er svo að finna spurningar sem nemendur 

eiga að skoða eftir lesturinn. Spurningarnar henta sem einstaklingsvinna en kennari getur einnig 

nýtt spurningarnar í hópavinnu og umræðu.  

 Textinn í bókinni er vandaður og eru sögurnar yfirleitt stuttar. Textinn gæti samt sem 

áður verið þungur fyrir ákveðna nemendur en þá er tilvalið að kennari brjóti upp textann, noti 

hljóðbók eða lesi með þeim. Textinn er brotinn upp með sögugluggum, spurningum og 

myndum og því ætti hann ekki að vera yfirþyrmandi. Textinn höfðar jafn vel til beggja kynja 

þar sem sögurnar fjalla um fjölbreytt efni og persónur. Myndirnar í bókinni eru drungalegar, 

áhugaverðar og vel í takt við þjóðsögur og ævintýri. Með hverri mynd fylgir stutt setning úr 

sögunni sem útskýrir hvað er að gerast. Það er áhugavert að skoða myndirnar og geta þær vakið 

mikla umræðu hjá nemendum og ýtt undir frekari fróðleik þó þær séu til gamans gerðar. 

Myndirnar innihalda persónur úr sögunum og má þar oft sjá hluti sem tengjast fornum tímum, 

eins og til dæmis á blaðsíðu 11, þar sem má sjá ask.  

Kynjahlutfallið í bókinni er ágætlega jafnt. Hér fyrir neðan má sjá töflu sem inniheldur 

fjölda persóna sem koma fyrir. Í töflu 8 er fjölbreytileiki persóna sem koma fyrir í bókinni 

tekinn saman og þá eru persónur sem koma fyrir oftar en einu sinni taldar jafn oft og þær birtast. 
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Kvenkyns persónur 50 

Karlkyns persónur 55 

Persónur af erlendum uppruna 0 

Persónur með fatlanir 0 

 

Tafla 8. Persónusamsetning í íslenskubókinni Trunt, trunt og tröllin 

3.8.1 Samantekt 

Trunt, trunt og tröllin er áhugaverð og skemmtileg námsbók sem hentar vel í 

bókmenntakennslu eða til þess að vekja áhuga nemenda á lestri og læsi. Sögurnar eru frábær 

leið til þess að kynna nemendur fyrir fornum tíma. Bókin er skemmtilega uppsett, skýr og 

vönduð. Myndirnar eru einnig skemmtilegar og áhugaverðar og tengjast sögunum vel. Bókin 

fellur vel að hæfniviðmiðum í aðalnámskrá í grunnskóla en þar er til dæmis tekið fram að 

nemendur í 7. bekk eiga að geta lesið gamlar og nýjar bókmenntir eins og þjóðsögur (mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). Trunt, trunt og tröllin er vænleg til árangurs. 
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4. Umræða 
 
Hér má sjá töflu yfir bækurnar sem rýnt hefur verið í hér að framan. Taflan sýnir hvernig 

bækurnar eru greindar og bornar saman með greiningarlykilinn og gátlista 

menntamálastofnunar að leiðarljósi. Eins og áður hefur komið fram hefur greiningarlykillinn 

verið aðlagaður að rannsókn þessarar ritgerðar. Með hverri bók fylgir einnig ártalið er hún var 

fyrst gefin út.  

 

 
 
Greiningaratriði 

Orðspor 
3 
 

2017 

Töfra-
skinna 3 

 
2017 

Kæra 
dagbók 

3 
2013 

Ljóð-
spor 

 
1988 

Ritunar-
bókin 

 
2006 

Málrækt 
3 
 

1983 

Annar 
Smellur 

 
2018 

Trunt, 
trunt og 
tröllin 
2009 

Prentuð bók x x x x x x x x 
Rafbók x 

   
x 

 
x x 

Hljóðbók x x x 
    

x 
Vinnubók x 

    
x x 

 

Verkefni inn í lesbók x x x x x x x x 
Lausnir verkefna 

     
x 

  

Fjölbreytt verkefni x x 
   

x x x 
Ítarefni x 

 
x 

    
x 

Kennsluleiðbeiningar x x 
    

x x 
Efnisyfirlit x x 

 
x x x x x 

Inngangur 
       

x 
Lestrarráð x x 

    
x x 

Atriðaskrá 
   

x 
    

Heimildaskrá x x 
 

x 
 

x 
  

Myndaskrá x x 
 

x 
    

Ávarp til kennara 
 

x 
 

x 
    

Ávarp til nemanda x x 
   

x x x 
Myndir góðar x x x 

 
x 

 
x x 

Myndatexti x 
 

x 
  

x x x 
Persónur af erlendum 
uppruna á myndum 

x x 
  

x 
 

x 
 

Persónur með fatlanir 
        

Þýdd bók  
    

x 
   

Orðaforði góður x x x x x x x x 
Auðlesinn texti x x x 

 
x x x 

 

Bók úr bókaflokk x x x 
  

x x 
 

Markmið skýr x x x x x x x x 
Orðskýringar 

 
x x 

  
x 

 
x 

Þarf forþekkingu x x x 
  

x x 
 

Vísað á milli kafla 
  

x 
     

Texti höfðar jafnt til 
beggja kynja 

x x  x x x x x x 
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Hentar ólíkum þroska 
nemenda 

x  x  x  
 

x  x  x  x  

Fellur að 
hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Vænleg til árangurs x x x 
 

x x x x 
 

Tafla 9. Samanburður á átta námsbókum í íslensku fyrir 7. bekk 

 

Eftir að hafa rýnt í þessar bækur, má sjá mun á milli þeirra. Þessi munur er sjáanlegur á 

uppsetningu, myndskreytingu, verkefnum og innihaldi texta. Í gegnum tíðina hefur verið lögð 

aukin áhersla á nám þar sem allir eiga að fá sömu tækifæri. Það er því mikilvægt að námsbækur 

séu fjölbreyttar og henti ólíkum hópi nemenda. Til þess að koma til móts við þennan hóp er 

hentugt að bækurnar séu aðgengilegar sem raf- eða hljóðbækur. Þar sem að tæknin er orðin stór 

partur af skólastarfi er mikill kostur að hægt sé að vinna með bækurnar á mismunandi vegu.  

 Verkefnin í þessum bókum eru ólík. Það er mikilvægt að verkefni í námsbókum séu 

ekki einhæf heldur að þau séu krefjandi fyrir alla nemendur og þjálfi og efli fjölþætta hæfni 

þeirra. Það er einnig kostur að hægt sé að vinna með verkefnin á mismunandi vegu. Miklu máli 

skiptir að nemendur geti tengt við verkefnin og að þau nýtist þeim í daglegu lífi. Þegar 

nemendur sjá lítinn sem engan tilgang með verkefnum, missa þeir yfirleitt bæði áhuga og 

metnað. Það er því mikilvægt að viðhalda áhuga þeirra svo að nám eigi sér stað og að verkefnin 

skilji eitthvað eftir sig.  

 Staðreyndin er sú að kennarar eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Hver og einn temur sér 

sínar kennsluaðferðir og þarf að finna hvað hentar hverjum nemendahópi. Það er á ábyrgð 

kennara að stíga út fyrir kassann og vinna með námsbækur á fjölbreyttan hátt. Margir kennarar 

halda að þeir þurfi að finna upp hjólið þegar kemur að því að finna ólíkar kennsluaðferðir eða 

verkefni. Því er algengt að þeir festist í gömlum skorðum því þeim finnst það óyfirstíganlegt 

að fara nýjar leiðir. Þess vegna skipta kennsluleiðbeiningar og annað ítarefni miklu máli og 

geta umturnað kennslunni. Ef að kennsluleiðbeiningar eru vel gerðar þá innihalda þær 

hugmyndir að kveikjum, fjölbreyttum verkefnum og ólíkum kennsluaðferðum. Það er 

mikilvægt að kennarar skoði kennsluleiðbeiningar með því hugarfari að þær séu aðeins tillögur 

um kennslu en ekki fyrirmæli sem nauðsynlegt er að fara eftir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

38). Eins og sjá má í töflu 9 þá fylgir aðeins helmingi bókanna kennsluleiðbeiningar.  

 Talið er að fyrstu kynni skipti höfuðmáli. Það er því góð leið fyrir höfunda að ná til 

nemenda við upphaf nýrra bóka með áhugaverðu ávarpi til þeirra. Þannig sjá nemendur að þeir 

skipti máli og að námsefnið sé gert til að höfða til þeirra. Þá má einnig nefna lestrarráð sem 
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koma sér vel fyrir nemendur og kennir þeim að temja sér góðar námsvenjur. Þessi ráð eru 

tiltölulega ný af nálinni og birtast þau í flestum nýjum námsbókum líkt og sést hér í töflu 9.  

 Nemendur skoða yfirleitt myndir í námsbókum áður en þeir lesa textann. Því geta 

myndir sagt mikið um innihald bókarinnar og hvort hún eigi eftir að vekja áhuga. Myndir í 

námsbókum ýta undir sköpunargáfu nemenda og auka ímyndunarafl þeirra 

(Kasmaienezhadfard, Purrajab og Rabbani, 2015, bls. 83). Það er mikilvægt að myndir í 

námsbókum tengist innihaldi textans eða ýti undir frekari fróðleik. Að því sögðu eru Orðspor 

3, Kæra dagbók og Annar Smellur gott dæmi um vandaða myndskreytingu í námsbókum. Í 

Ljóðspori eru hins vegar dæmi um myndir sem henta nemendum afar illa. Myndatextar geta 

einnig skipt sköpum í námsbókum og þá sérstaklega ef um ljósmyndir er að ræða líkt og má 

sjá víðs vegar í Orðspori 3. Það er áhugavert að sjá notkun á myndatexta í Trunt, trunt og 

tröllin, þar sem textinn vísar beint í sögurnar sem myndirnar fylgja.  

 Texti í námsbókum þarf að vera auðlesinn, áhugaverður og innihalda einhverskonar 

uppbrot þar sem hann er ætlaður nemendum með ólíka lestrargetu. Málfar þarf að vera gott og 

skiljanlegt og ná til nemenda á þeim aldri sem bókin er gerð fyrir. Það er einnig mikilvægt að 

krefjandi orð séu áberandi í textanum og að orðskýringar fylgi þeim eða að nemendur séu 

hvattir til þess að leita sér frekari útskýringa með til dæmis orðabók eða öðru slíku. Jákvætt er 

að flestar bækurnar sem rýnt var í innihalda auðlesinn texta og að höfundar hafi verið 

meðvitaðir um að brjóta upp textann. 

 Námsbækur eru virkilega áhugaverður vettvangur til að skoða viðhorf til ólíkra hópa 

og þá sérstaklega fordóma gagnvart minnihlutahópum. Þá er einnig áhugavert að skoða 

kynhlutverk, staðalímyndir, persónur með fatlanir og ólíka menningu í námsbókum. 

Sérstaklega þar sem námsbækur fá mikla dreifingu, lestur og eru notaðar innan stofnana sem 

miðla þekkingu til nemenda. Jafnframt eru námsbækur tengdar ríkisvaldinu og eiga að uppfylla 

ákveðin markmið aðalnámskrár. Námsbækur endurspegla oft félagsleg viðhorf og geta einnig 

endurskapað eða mótmælt ríkjandi viðhorfum í samfélaginu (Kristín Loftsdóttir, 2007).  

Það er sorglegt að í öllum átta námsbókunum sem greindar voru séu engar persónur 

með fatlanir sjáanlegar. Það er mikilvægt að viðhalda fjölbreytileika persóna sem birtast í 

námsbókum svo að allir geti á einhvern hátt tengt við efnið. Jafnframt voru fáar persónur með 

ólíkan uppruna sjáanlegar. Í skólum landsins í dag er fjölbreyttur nemendahópur og margir 

nemendur koma frá ólíkum menningarheimum og er það mjög slæmt ef að þeir geta ekki tengt 

við námsefnið. Þetta er afar neikvætt, sérstaklega þar sem margar námsbækurnar eru tiltölulega 

nýjar.  
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Kynjaðar staðalímyndir hafa áhrif á samfélagið og þá sérstaklega á börn og ungmenni. 

Staðalímyndir hafa áhrif á hvernig þau finna sér stað eða stöðu í samfélaginu. Í námsbókum 

birtast tækifæri til þess að benda ungu fólki á hversu skaðlegar staðalímyndir kynjanna geta 

verið. Kennari þarf að vera vakandi fyrir því og kenna börnum og ungmennum að vera 

gagnrýnin og ræða um þessar staðalímyndir. Kennari þarf samt sem áður ekki að grandskoða 

allt námsefni og útiloka allar staðalímyndir heldur vera tilbúinn að ræða þær við nemendur 

þegar hann kemur auga á þær (Promoting gender equity in the classroom, e.d.). Það er jákvætt 

að sjá í Kæra dagbók 3 hafa höfundar verið meðvitaður um kynjaðar staðalímyndir. 

Í gátlista menntamálastofnunar er fjallað um að ekki skuli mismuna kynjum og að 

ámóta fjöldi einstaklinga af báðum kynjum þurfi að birtast í námsefninu (menntamálastofnun, 

2016b). Við greiningu bókanna kom í ljós að kynjahlutfall í myndum var tiltölulega jafnt en þó 

má sjá greinilegan mun í Málrækt 3 og Töfraskinnu. Þar eru karlkynspersónur í miklum 

meirihluta. Einnig er mismunur á kynjahlutfalli höfunda áberandi í þeim bókum sem innihalda 

smásögur, textabrot eða ljóð eftir ólíka höfunda. Þar eru karlkynshöfundar einnig í meirihluta. 

Eftir að hafa rýnt í bækurnar átta var kynjahlutfall höfunda þeirra skoðað og má hér sjá töflu 

sem inniheldur þær niðurstöður. Kom þar í ljós að konur voru í meirihluta bæði í 

myndskreytingu og textagerð. 

 
 Textagerð Myndskreyting  

Karlkynshöfundar 6 6 

Kvenkynshöfundar 13 11 

 

Tafla 10. Samanburður á höfundum námsbókanna 

 

Erfitt er að gera grein fyrir hvort bækurnar henti ólíkum þroska nemenda. Það er verkefni 

kennara að vinna með kennslubók á þann hátt að hún henti öllum. Flestar bækurnar bjóða upp 

á ólík verkefni sem er hægt að sníða að getu nemenda. Að því sögðu er áætlað að sérkennari 

meti þarfir sinna nemenda og hvort námsefnið henti þeim.  

 Það er jákvætt að sjá að sjö af átta bókum eru vænlegar til árangurs og falla að 

hæfniviðmiðum aðalnámskráar fyrir 7. bekk í íslensku. Hafa ber í huga að þó að þær séu 

vænlegar til árangurs er ávallt hægt að bæta og breyta. Þar má einna helst nefna fjölbreytileika 

í persónum bókanna og hvernig kynjahlutfall birtist í þeim. Eins og glöggt má sjá falla nýrri 

námsbækurnar æ betur að þörfum nemenda og þróast á þann hátt að þær þjálfi ólíka hæfni 

þeirra.   
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5. Lokaorð 
 
Námsbækur spila stórt og mikilvægt hlutverk í því að styðja við nám nemenda og kennslu í 

skólum landsins og eins og fram kemur hér að framan er mikilvægt að námsbækur höfði til 

nemenda og að þær vinni í að þjálfa hæfni, þarfir og áhuga þeirra.  

 Það er mjög áhugavert að rýna í námsbækur. Það er augljóst að eftir því sem námsbækur 

eru nýrri innihalda þær fjölbreyttari texta, verkefni og vinna með ólíka hæfni nemenda. Það er 

einkennandi fyrir eldri námsbækur að þær eru þungar og einhæfar. Samkvæmt því sem hér 

hefur komið fram þurfa markmið, tilgangur og hlutverk námsbókar að vera skýr. Nauðsynlegt 

er að höfundar námsbóka hafi ákveðinn ramma til þess að fylgja og fara eftir og má þá til dæmis 

nefna gátlista menntamálastofnunar.  

 Jákvætt er að sjá að flestar námsbækurnar eru vænlegar til árangurs hjá nemendum í 7. 

bekk í íslensku. Jafnframt er það mikill kostur að gerð námsbóka hefur þróast í gegnum árin 

og eru flestar aðgengilegar sem raf- eða hljóðbækur og henta því breiðari hópi nemenda.  

 Mikilvægt er að útgefendur og höfundar námsbóka staðni ekki eftir útgáfu bókar, heldur 

haldi áfram að ígrunda og betrumbæta þær til þess að þær þróist í takt við samfélagið. Einnig 

er greinilegt að fjölbreytni persóna er ekki fullnægjandi því í flestum námsbókum má sjá lítið 

sem ekkert af persónum með fatlanir eða ólíkan uppruna. Lykilatriði er að nemendur geti tengt 

við námsefnið og því þarf það að höfða til ólíkra hópa. 

 Þessi ritgerð sýnir mikilvægi þess að það þurfi ávallt að rýna í námsbækur og horfa á 

þær með gagnrýnum augum og velta fyrir sér spurningunni er þetta vænlegt til árangurs?  
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Viðauki 1  
Námsefnislykill – Greiningarlykill 
 
Við greiningu á námsefni er gott að hafa markvissan greiningarlykil til að fara eftir. Finna þarf 

kosti og galla hverrar námsbókar fyrir sig og hvað hentar hverju sinni. Við greiningu þarf að 

taka til greina aðal- og skólanámskrá, námsmarkmið og nemendahóp. Námsefnislykillinn er til 

að auðvelda greiningu námsbóka.  

1. Hvað heitir námsefnið, um hvað fjallar það og hver er tilgangur höfunda(r) með því? 

2. Hver(jir) er(u) höfundur(ar) og hvað vitum við um hann (þá)? Hvað um þýðendur ef 

efnið er erlent að uppruna? Hversu gamalt er efnið og hvar var það fyrst gefið út? 

3. Hvaða nemendum er námsefnið einkum ætlað? 

4. Þurfa nemendur að hafa ákveðna forþekkingu og þá hverja? Hvaða áfangar og/eða nám 

er eðlilegt að komi á undan? 

5. Hversu langt er námsefnið og í hvaða broti? Hvernig er efninu skipt niður í kafla og 

þarf að kenna þá í ákveðinni röð? Er vísað á milli kafla og nemendur þannig minntir á 

fyrra nám eða vísað til þess sem síðar kemur? Er eitthvert efni óþarft eða vantar eitthvað 

tilfinnanlega? 

6. Er efnisyfirlit, formáli, inngangur? Er yfirlit um efni hvers kafla við upphaf hans og/eða 

samantekt í lok kafla? Eru upplýsingar um frekara lesefni við hvern kafla? Atriðaskrá 

og heimildaskrá? Annað. 

7. Er textinn auðlæsilegur og auðskiljanlegur? Er málfar gott? Eru ný hugtök skilgreind 

jafnharðan og þau koma fyrir? Þarf kennari að bæta þar miklu við? 

8. Höfðar námsefnið til nemenda sjálfra á einhvern hátt, svo sem með tilvísunum til 

heimabyggðar eða reynsluheims? Höfðar textinn jafnt til pilta sem stúlkna? Ef textinn 

er þýddur, hefur hann verið staðfærður á einhvern hátt? 

9. Hvernig eru myndir notaðar: til skreytinga, til útskýringa, eða eru þær hreint 

viðbótarefni sem lítt er sinnt í texta? Er jafnvel óskyld en sjálfstæð fræðsla í myndum 

og myndatextum? Koma myndir á eðlilegum stað miðað við textann? Eru myndirnar 

áhugavekjandi? Eru myndartextar góðir? Má lesa eitthvað annað út úr myndefni en sagt 

er beinum orðum, er til dæmis annað kynið meira áberandi en hitt eða er myndavalið 

einhæft á einhvern annan hátt? 

10.  Hvernig falla verkefnin að námsefninu? Eru verkefnin fjölþætt og þarf að beita ólíkum 

aðferðum við að leysa þau? Krefjast verkefnin skilnings á námsefninu og sérstakrar 

hugtakanotkunar í því fagi sem um er fjallað?  
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11.  Fylgja kennsluleiðbeiningar, annars konar kennarahandbók, fræðslumyndir, ítarefni, 

námsvefir eða annað efni? Hvað er í þessu fylgiefni og hvernig nýtist það? 

12.  Tekur námsefnið mið af ólíkum þroska nemenda innan námshópsins? 

13.  Hvernig tekur námsefnið á álitamálum, svo sem stöðu kynjanna, rétti 

þjóðernisminnihluta, byggðarmálum, o.s.frv.?  

14.  Býður námsefnið upp á fjölbreytta notkun eða er gengið út frá einni tiltekinni 

kennsluaðferð?  

15.  Fellur námsefnið að námskrá viðkomandi skólastigs? 

16.  Niðurstöður: Er námsefnið í heild vænlegt til árangurs? 
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