
 

Ritgerð til M.A.-prófs í íslenskukennslu 

„Ef maður þvingar sig í þetta þá er það ekkert 

skemmtilegt lengur“ 

Bóklestur og bókmenntakennsla í framhaldsskólum 

Sigríður Diljá Vagnsdóttir  

Maí 2020 

 



 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Íslenskukennsla 

 

 

 

 

 

„Ef maður þvingar sig í þetta þá er það 

ekkert skemmtilegt lengur“ 

 Bóklestur og bókmenntakennsla í framhaldsskólum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til M.A.-prófs 

 

     Sigríður Diljá Vagnsdóttir 

Kt.: 030195-3299 

 

Leiðbeinandi: Jón Yngvi Jóhannsson 

Maí 2020



Ágrip 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að lestri og bókmenntakennslu í framhaldsskólum. 

Bókmenntakennsla í íslenskum framhaldsskólum hafði lítið verið rannsökuð fyrr en með 

tilkomu ÍNOK-rannsóknarinnar sem lauk árið 2018 og hér verður reynt að dýpka þekkingu á 

því viðfangsefni enn frekar. Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annars vegar að kanna 

viðhorf framhaldsskólakennara og nemenda til þeirra bókmennta sem lesnar eru í skólunum og 

hins vegar að athuga hvort ástæða sé til að gera einhverjar breytingar þar á til að koma til móts 

við dvínandi lestrargetu og -áhuga ungmenna. Til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið voru tekin 

viðtöl við fimm kennara og þrettán nemendur úr þremur framhaldsskólum og fóru þau viðtöl 

fram í byrjun febrúar 2020.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru annars vegar þær að greinileg þörf er á því að 

gera einhverjar breytingar á bókmenntalestri í framhaldsskólum. Nemendur kalla eftir 

breytingum, þeir vilja flestir fá meira um það að segja hvers konar bókmenntir þeir lesa og eru 

fæstir hrifnir af því að lesa bækur sem standa þeim fjarri, bæði hvað varðar efni og tíma. 

Kennarar eru meðvitaðir um að breytinga sé þörf á bókmenntalestri og kennslu almennt til að 

takast á við þá stöðu sem upp er komin varðandi lestur og læsi ungmenna, en þó má greina 

uppgjafartón í mörgum kennurum sem sjá ekki fram á að slíkar breytingar verði í bráð.  

Hins vegar sýna niðurstöður rannsóknarinnar greinilega að val á bókmenntum er ekki 

það eina sem skiptir máli þegar kemur að því að vekja og viðhalda áhuga nemenda á lestri. Þó 

nemendur kalli eftir breytingum á bókmenntalestri í framhaldsskólum má greina á svörum 

þeirra að góður kennari geti skipt enn meira máli en efnið sjálft. Góður kennari getur vel gert 

leiðinlegt eða óáhugavert efni skemmtilegt en á sama tíma getur áhugalítill eða slæmur kennari 

snúið áhugaverðu efni upp í andstæðu sína. Því er ljóst að ef markmiðið er að efla áhuga 

nemenda á bóklestri skiptir gríðarlega miklu máli að kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir, 

sýni efninu sjálfir áhuga og leggi sig fram um að ná til nemenda.  

  



 

Abstract 

This thesis aims to examine reading and literature education in upper secondary schools. 

Literature education in Icelandic upper secondary schools had not been researched much before 

the ÍNOK-research project (Icelandic as a subject and a teaching language) and the aim here is 

to shed an even clearer light on the subject. The objective of this thesis is twofold. Firstly, to 

examine the general perspective of secondary school teachers and students towards the 

literature that is read and taught in school, and secondly to determine if changes should be 

made in that area in order to accommodate adolescents’ decreasing reading capacity and 

interest. To do this, five teachers and thirteen students from three different secondary schools 

were interviewed in the beginning of February 2020.  

The research’s primary results show that there is a clear need to make some changes to 

literature education in secondary schools. Students call for changes, most of them wish to have 

more say in the choice of literature and usually do not like to read books that are distant from 

them, whether in time or subject. Teachers are aware that some changes need to be made in 

literature education, and teaching in general, to do something about the situation that has 

emerged regarding the reading and literacy of adolescents, although many teachers do not seem 

to have much faith that changes will be made any time soon.  

Although the choice of literature can be of great importance when it comes to getting 

students interested in reading, it is not the only thing that matters. Even though students call 

for a change in the reading of literature in secondary schools they state that a good teacher can 

be of even greater importance than the choice of subject. A good teacher can make an 

uninteresting book interesting, but a bad teacher can also make a fun or interesting book seem 

dull or uninteresting. It is therefore clear that if the aim is to promote adolescents’ interest in 

reading it is important that teachers use diverse teaching methods, show an interest in the 

subject and do their very best to get through to students.  

  



 

Formáli  

Hávær samfélagsumræða um dvínandi lestrargetu og -áhuga unglinga hefur lengi verið mér 

hugleikin, sérstaklega eftir að niðurstöður PISA-könnunar í lesskilningi árið 2018 litu dagsins 

ljós. Hugmyndin að þessu rannsóknarverkefni kviknaði þó fyrst eftir lestur á bókinni Íslenska 

í grunnskólum og framhaldsskólum, þar sem mikið er fjallað um lestrargetu unglinga og viðhorf 

þeirra til lesturs og bókmennta. Í kjölfarið fór ég að velta því fyrir mér hvað væri hægt að gera 

til þess að auka áhuga ungmenna á lestri og hvort að val á bókmenntum í framhaldsskólum 

gæti hugsanlega verið stór áhrifaþáttur hvað það varðar. Úr þeim vangaveltum er þessi ritgerð 

sprottin. 

Að loknu stóru verkefni eins og þessu er alltaf ástæða til að líta aðeins um öxl og vera 

svolítið þakklátur. Fyrst og fremst vil ég því færa viðmælendum mínum bestu þakkir fyrir að 

gefa sér tíma til að ræða við mig og veita mér góða innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar, án 

þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. Sérstakar þakkir fá þeir kennarar og góðvinir 

mínir sem aðstoðuðu mig við skipulagningu skólaheimsókna og viðtala. Leiðbeinanda mínum 

Jóni Yngva vil ég svo þakka fyrir leiðsögnina. 

 Dagbjört vinkona mín fær bestu þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar en þó ekki síður 

fyrir öll spjöllin okkar og þau fjölmörgu góðu ráð sem hún hefur gefið mér á háskólagöngunni, 

hún er minn albesti haukur í horni. Mamma og pabbi fá svo að sjálfsögðu innilegar þakkir fyrir 

að styðja alltaf við bakið á mér í einu og öllu.  

Að lokum vil ég færa Ólöfu minni mestu og bestu þakkirnar fyrir samfylgdina á þessari 

fimm ára háskólagöngu okkar, óteljandi spjöll og ráðleggingar um allt sem sneri að náminu og 

allt annað sem tengdist því ekki neitt, og ekki síst fyrir þá ómetanlegu vináttu sem ég er svo 

heppin að taka með mér úr þessu háskólanámi.  
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1. Inngangur 

„Full ástæða er til að spyrja hvort ekki sé kominn tími til að breyta innihaldi náms til 

stúdentsprófs í samræmi við breytt þjóðfélag og breiðari nemendahóp.“  

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 65) 

 

Þessi orð er að finna í skýrslu hinnar svokölluðu Átján manna nefndar sem skipuð var árið 1992 

af þáverandi menntamálaráðherra, til að móta menntastefnu og endurskoða lög um grunn- og 

framhaldsskóla sem þá voru í gildi. Þó að 26 ár séu nú liðin frá því þessi orð voru rituð er full 

ástæða til þess að lesa þau í ljósi nútímasamfélags. Samfélagið tekur sífelldum breytingum og 

þróunin virðist verða hraðari með hverju árinu sem líður. Það sem virðist þó hafa tekið einna 

mestum breytingum síðustu árin er lestrargeta og lestraráhugi barna og unglinga. Áður fyrr var 

lestur eitt helsta afþreyingarformið og börn biðu óþreyjufull eftir því að komast á bókasafnið 

og fá lánaðar nýjar bækur til að lesa. Í dag er staðan þó orðin þannig að bækurnar eiga í harðri 

samkeppni við önnur form afþreyingar, til dæmis tölvuleiki, samfélagsmiðla og sjónvarpsþætti. 

Raunar er ekki rétt að segja að bækurnar eigi í harðri samkeppni við þessi afþreyingarform, þar 

sem bókin virðist fara mjög halloka fyrir nýjum miðlum. Sífellt færri börn, og eins fullorðnir 

ef því er að skipa, velja að lesa sér til ánægju og afþreyingar en sú þróun virðist hafa orðið til 

þess að lesskilningur og lestrargeta unglinga yfir höfuð hefur farið dvínandi með árunum 

samhliða því sem bóklestur hefur dregist saman (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2010, bls. 40; Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét 

Karlsdóttir, 2009, bls. 258). 

Þó að ýmsar vísbendingar séu um að eitthvað sé farið að hægjast á þessari neikvæðu 

þróun dylst engum sem les fréttamiðla eða fylgist almennt með samfélagsumræðunni í dag að 

þetta ástand þykir nokkuð áhyggjuefni (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason, 2017). Það er ekki að furða þegar litið er til niðurstaðna síðustu PISA- 

kannana, þar sem lesskilningur íslenskra ungmenna hefur hríðfallið á síðustu árum. Árið 2014 

var reynt að grípa í taumana varðandi sífellt dalandi lestrargetu ungmenna, með útgáfu 

Hvítbókar. Markmiðið var að hlutfall þeirra sem næðu grunnviðmiðum í PISA færi úr 79% 

árið 2012 í 90% árið 2018. Raunin varð því miður önnur og hlutfallið lækkaði um 5% á þessum 

sex árum í stað þess að hækka um 11%. Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 segir að 

nemendur á öðru hæfniþrepi í íslensku eigi meðal annars að hafa öðlast leikni í því að lesa sér 

til gagns og gamans bæði bókmenntaverk og nytjatexta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 92) en nokkuð ljóst er að sú virðist raunin ekki vera. 
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Aðgerðir stjórnvalda og skólasamfélagsins virðast því ekki vera að bera tilskilinn árangur og 

hugsanlega er tími til kominn að horfast í augu við breyttar aðstæður og haga kennslunni í 

samræmi við þær.  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að þeim bókmenntum sem lesnar eru í 

framhaldsskólum og viðhorfi nemenda og kennara til þeirra. Rannsóknarspurningin er tvíþætt, 

annars vegar: Hver eru viðhorf nemenda og kennara til þeirra bókmenntaverka sem lögð eru til 

grundvallar í bókmenntakennslu í framhaldsskólum? Og hins vegar: Er þörf á að gera 

breytingar á bókmenntavali til að koma til móts við minnkandi lestraráhuga og lestrargetu 

unglinga? Í rannsókninni er stuðst við viðtöl við fimm íslenskukennara úr þremur mismunandi 

framhaldsskólum og fjóra nemendahópa úr sömu skólum, þrettán nemendur alls.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er eftirfarandi: Annar kafli ritgerðarinnar er tileinkaður þeim 

fræðilega bakgrunni sem hér liggur til grundvallar. Í fyrsta hluta hans er fjallað um 

menningararfinn og umræðu um hina svokölluðu bókmenntakanónu og í öðrum hluta er fjallað 

um lestur. Þar er rætt um ýmsar rannsóknir á lestri, farið yfir helstu niðurstöður PISA 2018 í 

lesskilningi, tilraunir til úrbóta, kennsluaðferðir, áhugahvöt og áhugasvið ungmenna þegar 

kemur að bókmenntum. Þar á eftir er fjallað um bókmenntir og lestur í aðalnámskrá 

framhaldsskóla í gegnum árin og markmið námskránna skoðuð í ljósi nútímans. Í þriðja kafla 

er sjónum beint að rannsókninni sem verkefnið byggir á. Helstu niðurstöður eru svo settar fram 

í fjórða kafla og þær að lokum ræddar og skoðaðar í ljósi annarra rannsókna á efninu í fimmta 

kafla.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum sem hér fer á eftir verður fjallað á fræðilegum nótum um það efni sem liggur til 

grundvallar rannsókninni. Byrjað er á því að ræða um menningararfinn og kanónuna og hvað 

það er sem gerir það að verkum að ákveðnar bækur tilheyra henni og aðrar ekki. Þar á eftir 

verður farið yfir rannsóknir á lestri ungmenna, bæði almennt sem og rannsóknir á því hvað 

ungmenni vilja helst lesa. Í þeim hluta er einnig fjallað um niðurstöður PISA-könnunar í 

lesskilningi, tilraunir til úrbóta, áhugahvöt og kennsluaðferðir í íslensku. Að lokum verður farið 

yfir það sem sagt er um bókmenntir og lestur í aðalnámskrá framhaldsskóla. 

2.1 Menningararfurinn og kanónan 

Lítið hefur farið fyrir umræðu um svokallaða bókmenntakanónu hér á landi og þekkist umræða 

um slíkt frekar í nágrannalöndum okkar (Kristján Jóhann Jónsson, 2009, bls. 20). 

Bókmenntakanóna og umræða um ákveðin verk og höfunda sem beri höfuð og herðar yfir aðra 

er þó oftar en ekki beintengd hugtakinu menningararfur og þeim hugmyndum sem landsmenn 

hafa um hann. Menningararfur er hugtak sem skýtur alltaf upp kollinum annað slagið í íslenskri 

samfélagsumræðu og í opinberri stefnumótun, enda er af nógu að taka þegar kemur að 

íslenskum menningararfi, en einhverjir kynnu þó að spyrja sig hvað menningararfur sé í raun 

og veru. 

Menningararfur birtist hjá mörgum sem eitthvað sem staðist hefur tímans tönn og hefur 

því hugsanlega fengið ákveðinn sess í sögunni vegna aldurs fremur en einstakra gæða eða 

fegurðar. Menningararfur er gjarnan sagður hafa ómetanlegt gildi fyrir þjóðir og að hann sé 

nauðsynlegur til að efla og viðhalda menningarlegri sjálfsmynd fólks. Margir telja auk þess 

afar mikilvægt að núlifandi kynslóðir hafi góða þekkingu á menningararfinum, arfleifðinni sem 

forfeður okkar skildu eftir fyrir okkur, til þess að brúa bilið sem annars getur auðveldlega 

myndast milli kynslóða og er raunar alltaf til staðar að einhverju leyti (Ólafur Rastrick og 

Valdimar Tr. Hafstein, 2015, bls. 9).  

Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein (2015) segja jafnframt að það sem skilgreini 

menningararfinn einna helst sé yfirvofandi ógn eyðileggingarinnar. Ekkert geti almennilega 

orðið að menningararfi fyrr en það sé komið í einhvers konar hættu, þannig hafi torfbæirnir til 

dæmis ekki orðið menningararfur fyrr en fólk var hætt að búa í þeim og þeir flestir horfnir að 

mestu leyti. Þó að fjölmargt í samfélagi Íslendinga geti talist til menningararfs eru margir sem 

hugsa fyrst og fremst um „handritin okkar“ í því samhengi (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. 

Hafstein, 2015, bls. 12). Pétur Gunnarsson lýsti í útvarpsviðtali skelfingunni sem greip um sig 

þegar eldurinn mikli geisaði í Kaupmannahöfn árið 1728 og minnstu munaði að handritasafn 
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Árna Magnússonar brynni til kaldra kola. Árni hafi þá hlaupið inn í eldhafið ásamt 

aðstoðarmönnum sínum tveimur til að bjarga handritunum, á vagni með brotnu hjóli (Ólafur 

Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015, bls. 10). Guðrún Nordal hefur líkt verkefnum 

núlifandi kynslóðar Íslendinga gagnvart menningararfi sínum við þá stund og segir að það sé 

okkar að bjarga og viðhalda menningararfinum sem felst í bókmenntunum: „Vagninn bíður. 

Við skulum nota tímann vel“ (Með fangið fullt af tækifærum, 2013). Í þessum orðum Guðrúnar 

má sjá vangaveltur um að menningararfur okkar, kannski ekki síst bókmenntirnar, glatist ef 

ekkert er að gert.  

Miðað við samfélagsumræðu síðustu ára virðist það vera nokkuð viðtekin skoðun meðal 

bókmenntaunnenda, meðal annars kennara, að sá hluti menningararfsins sem felst í 

bókmenntunum sé hætt kominn vegna áhugaleysis yngri kynslóða. Það er því kannski ekki að 

furða að sumir virðist berjast með kjafti og klóm fyrir því að halda ákveðnum 

bókmenntaverkum inni í skólakerfinu og reyna að skikka unglinga til að lesa þau, þó þeir virðist 

oftar en ekki hafa lítinn áhuga á því. Hirch (1987) telur jafnframt að ef ungmenni séu ekki 

kynnt fyrir þekktum höfundum og textum í skólanum geti þau ekki skilið samtímatexta í ljósi 

fyrri hefða. Því sé mikilvægt að skilgreina ákveðna þætti sem allir eiga að þekkja í tiltekinni 

menningu, og þykir sú skoðun réttlæta það að nemendur séu skikkaðir til að lesa ákveðna texta 

sem þeim þyki hugsanlega hreint ekki skemmtilegir eða áhugaverðir (bls. 14-19).  

Þegar kemur að bókmenntakanónu skera nýjustu námskrár Íslands sig úr námskrám 

hinna Norðurlandanna. Upp úr síðustu aldamótum spratt upp umræða í Danmörku og síðar í 

Noregi og Svíþjóð um bókmenntakanónu sem samanstæði af þeim bókmenntum hvers lands 

sem taldar væru mynda kjarna þjóðarbókmenntanna. Slíkar kanónur voru í kjölfarið teknar inn 

í danskar námskrár bæði í grunn- og framhaldsskólum. Mest fer fyrir kanónunni í dönsku 

skólakerfi en á hinum Norðurlöndunum hefur farið fram lífleg umræða um kanónur þótt 

opinberar kanónur hafi ekki litið dagsins ljós. Í núgildandi íslenskum námskrám er hins vegar 

hvergi minnst á ákveðna texta sem allir nemendur skuli lesa (Jón Yngvi Jóhannsson og Randi 

Benedikte Brodersen, 2013).  

Þó íslensk bókmenntakanóna sé hvergi til niðurrituð og í aðalnámskrá framhaldsskóla 

sé ekki minnst á nein ákveðin verk sem æskilegt sé fyrir alla nemendur að lesa álíta margir 

kennarar að mikilvægt sé fyrir nemendur að lesa Íslendingasögur. Þeir telja að menningarlegt 

gildi bókmennta sé mikið, í bókmenntunum felist menningararfurinn og í hugum margra 

kennara samanstendur hann að stórum hluta af Íslendingasögunum. Verk Halldórs Laxness eru 

þó einnig nokkuð áberandi í þeirri umræðu (Dagný Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 118).  
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Árið 2015 var haldinn umræðufundur í Reykjavík þar sem rætt var um svokallaðar 

„öndvegisbókmenntir“. Þar var meðal annars talað um það hvers konar bókmenntir féllu undir 

þá skilgreiningu og hverjir það væru sem ákvæðu hvað telst til öndvegisbókmennta og hvað 

ekki. Grasrótarfélögin Meðgönguljóð og Druslubækur og doðrantar skipulögðu umræðurnar 

en þátttakendur og álitsgjafar voru Ármann Jakobsson, Ásta Kristín Benediktsdóttir, Bryndís 

Björgvinsdóttir og Haukur Ingvarsson. Kári Tulinius og Kristín Svava Tómasdóttir sáu síðan 

um að stjórna umræðunum og er nokkuð óhætt að segja að allt þetta fólk viti sitthvað um 

bókmenntir, enda tengjast þau heimi bókmenntanna náið ýmist sem rithöfundar, 

bókmenntafræðingar eða annað álíka (Eiríkur Guðmundsson, 2015). Meðal þeirra spurninga 

sem velt var upp á umræðufundinum var hvers vegna sum verk virðast vera miðlæg í 

bókmenntasögunni á meðan öðrum er ýtt til hliðar og þykja ekki jafn góðar bókmenntir og 

aðrar. Yfirskrift umræðufundarins var „Hvað er eiginlega þetta öndvegi?“ en þær vangaveltur 

spruttu meðal annars úr kosningu á vegum sjónvarpsþáttarins Kiljunnar árinu áður, þar sem 

öndvegishugtakið var notað (Kristín Svava Tómasdóttir, 2015).  

Árið 2014 stóð Kiljan fyrir kosningu á íslenskum öndvegisritum en að baki kosningunni 

stóð Egill Helgason, stjórnandi þáttarins. Þátttakendum gafst þar kostur á að velja 20-30 

bókmenntaverk á lista öndvegisbókmennta og gat það verið allt frá fornritum til barnabóka, frá 

öllum tímum. Alls tóku 620 manns þátt í kosningunni en ekki kemur fram á vef Ríkisútvarpsins 

hvert úrtakið var eða hverjir tóku þátt í könnuninni. Þar segir þó að könnunin gefi nokkuð góða 

mynd af bókmenntasmekk þeirra Íslendinga sem á annað borð hafa áhuga á bókum og horfa á 

þátt eins og Kiljuna. Það má því segja að ekki sé um mjög nákvæma eða vísindalega könnun á 

bókmenntasmekk Íslendinga að ræða, en niðurstöðurnar eru engu að síður áhugaverðar 

(Öndvegisbókmenntir, 2014). Á toppi listans, í 10 efstu sætunum, tróna verk sem falla vel að 

þeirri hugmynd um öndvegisbókmenntir eða bókmenntakanónu sem virðist vera útbreidd 

meðal landsmanna. Verkin eru:  

➢ Brennu-Njáls saga 

➢ Sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness 

➢ Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness 

➢ Ljóðmæli eftir Jónas Hallgrímsson 

➢ Egils saga  

➢ Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson 

➢ Heimsljós eftir Halldór Laxness 

➢ Salka Valka eftir Halldór Laxness 
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➢ Passíusálmar Hallgríms Péturssonar 

➢ Þjóðsögur Jóns Árnasonar 

Þó að hér séu aðeins nefnd tíu efstu verkin skal tekið fram að listinn er langur og telur ein 200 

verk (Öndvegisbókmenntir, 2014). Vert er að veita því athygli að listinn er nokkuð karllægur. 

Fyrsti kvenhöfundurinn kemur ekki inn fyrr en í 14. sæti í þessari kosningu en það er Guðrún 

Helgadóttir með bókina Jón Oddur og Jón Bjarni.  

Egill Helgason ákvað í þessari könnun að nota hugtakið öndvegisbókmenntir í stað 

slettunnar „kanóna“. Í Íslenskri orðabók má finna orðið öndvegisverk en þar er það skilgreint 

sem „mjög gott verk (einkum í bókmenntum)“ (Mörður Árnason, 2002, bls. 1869). Hugtakið 

kanóna er hins vegar komið úr grísku og var upprunalega notað yfir einhvers konar mælitæki. 

Síðar fékk hugtakið merkinguna „regla“ eða „lög“ og á fjórðu öld eftir Krist var fyrst farið að 

nota hugtakið yfir lista ákveðinna texta eða höfunda sem þóttu merkari en aðrir og voru það þá 

fyrst og fremst Biblíutextar (Guillory, 1990, bls. 223). 

Nokkuð ljóst er að Halldór Laxness á sér nokkuð fastmótaðan sess þegar kemur að 

hugmyndum landsmanna um bókmenntakanónuna. Fjögur af þeim tíu verkum sem röðuðu sér 

í efstu sætin á lista Kiljunnar eru eftir hann, enda er þar um eitt þekktasta skáld Íslendinga að 

ræða. Halldór er þar að auki eina Nóbelskáld Íslendinga en þegar hann hlaut verðlaunin árið 

1955 fannst mörgum sem fullnaðarsigur væri loks unninn í sjö alda langri sjálfstæðisbaráttu 

íslensku þjóðarinnar og því ekki að undra að verk hans hafi verið í hávegum höfð (Árni 

Sigurjónsson, 2006, bls. 84-85). 

John Guillory (1990) er sá fræðimaður sem einna mest hefur fjallað um 

bókmenntakanónuna og tengsl hennar við skólakerfið. Í grein sinni Canon veltir hann upp 

spurningunni um það hvernig ákveðið verk verði kanónuverk. Hann segir að sumir myndu 

svara þeirri spurningu með því að segja að þau verk sem tilheyra bókmenntakanónunni séu 

einfaldlega góð verk en þá þurfi aftur að spyrja að því hvaða verk teljist vera betri en önnur og 

hverjir það séu sem ákveði slíkt. Það liggi í augum uppi að í gegnum árin hafi áhugasvið þeirra 

sem völdin hafa fengið mestu að ráða um það hvaða verk teldust betri en önnur og fengju því 

frekar inngöngu í bókmenntakanónuna (bls. 234). Hann segir jafnframt að til að verk geti 

fyllilega talist hluti af kanónunni verði það að hafa slíkt gildi í hugum fleiri en einnar kynslóðar, 

eitthvað sem hefur fest sig í sessi og það álit gengið mann fram af manni að ákveðin verk séu 

betri eða merkari en önnur. Það þarf þó ekki alltaf að vera að hver ný kynslóð myndi sér sína 

eigin skoðun og komist að nákvæmlega sömu niðurstöðu og eldri kynslóðir, heldur getur vel 

verið að þeir sem yngri eru taki einfaldlega trúanlegt það sem sagt hefur verið um verkin fram 
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að því og séu því sammála eldri kynslóðum um að ákveðin verk séu betri en önnur, án þess þó 

að hafa myndað sér eiginlega skoðun á því (bls. 236).  

Varðandi tengsl kanónunnar við skólakerfið segir Guillory að það hafi mjög snemma 

komið í hlut skólanna að miðla bókmenntaverkum og varðveita þau. Það hafi því alltaf verið í 

höndum skólans sem stofnunar að dæma um gildi einstakra verka og skera úr um það hver væru 

þess verð að varðveita og miðla til almennings og hver ekki. Skólarnir hafi því ekki aðeins 

fengið það hlutverk að kenna nemendum hvernig eigi að lesa heldur líka hvað þeir eigi að lesa. 

Nánast frá upphafi ritunar bókmenntaverka hafi það því verið í höndum skólakerfisins og hinna 

„lærðu manna“ sem því tengjast að velja hvaða verk eru talin best, merkust og verðugust þess 

að vera hluti af bókmenntakanónunni og miðla þeim skoðunum og þekkingu til nemenda. Þetta 

er að miklu leyti eins í dag, þær bókmenntir sem valdar eru til lestrar í skólum verða hluti af 

bókmenntakanónunni vegna þess að menn gera ráð fyrir því að það sé ástæða fyrir því að 

einmitt þessar bækur eru valdar og þess vegna hljóti þær á einhvern hátt að vera betri eða 

merkilegri en aðrar (bls. 239). Guillory nefnir auk þess að það að lesa kanónuverk geti verið 

leið skólakerfisins til að miðla „réttri“ notkun á tungumálinu hverju sinni og halda í það sem 

geti talist „gott“ mál í heimi þar sem tungumál taka sífelldum og hröðum breytingum. Um þessa 

þróun segir hann: „Yesterday‘s literature has become today‘s grammar“, eða „bókmenntir 

gærdagsins eru málfræði dagsins í dag“ (bls. 241).  

Í greininni Skólaljóð sem birtist í Ritinu árið 2011 fjallar Dagný Kristjánsdóttir um 

ljóðaúrvöl fyrir skóla í tilefni af endurútgáfu ljóðabókarinnar Skólaljóð, meðal annars í 

tengslum við menningararf og þjóðerni. Þar notar hún orðið „kanónur“ yfir ýmislegt sem kennt 

var í íslenskum skólum „langt fram yfir miðja síðustu öld.“ Hún segir að sú opinbera, íslenska 

bókmenntakanóna sem lögð voru drög að í fyrstu skólaljóðunum hafi verið lokuð, altæk og 

studd af opinberri stofnun, skólakerfinu. Hún segir enn fremur að það geti ekki hver sem er 

búið til bókmenntakanónu þjóðar eða tímabils. Kanóna verði ekki til nema á bak við hana standi 

stofnanavald sem tryggi réttmæti úrvalsins og fylgi því eftir, oftast með hjálp skólakerfisins en 

það kemur heim og saman við það sem Guillory segir um tengsl skólans og 

bókmenntakanónunnar (Dagný Kristjánsdóttir, 2011, bls. 132, 145).  

Þó að einhver umræða hafi sprottið hér á landi um bókmenntakanónu eða ákveðin verk 

sem séu á einhvern hátt merkari en önnur er ekki hægt að segja að hér sé til opinber 

bókmenntakanóna. Í greininni Litterær kanonpraksis i Norden fjalla þau Jón Yngvi Jóhannsson 

og Randi Benedikte Brodersen (2013) um bókmenntakanónur Norðurlandanna og segja þar 

meðal annars að sú umræða sem hefur verið um bókmenntakanónur á öðrum Norðurlöndum 

síðustu árin hafi enn ekki náð til Íslands. Þau benda á að íslenska orðið „hefðarveldi“ hafi verið 
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notað yfir kanónu, en segja jafnframt að leit að því orði í öllum íslenskum dagblöðum og 

tímaritum á netinu hafi einungis skilað þeim 11 niðurstöðum og það bendi sterklega til þess að 

lítið hafi farið fyrir slíkri umræðu. Vissulega hafi farið fram einhver umræða um sögu íslenskra 

bókmennta og sígild verk síðustu árin, ekki síst eftir útkomu tveggja síðustu binda Íslenskrar 

bókmenntasögu árið 2006, en þó sé varla hægt að tala um eiginlega umræðu um opinbera 

íslenska bókmenntakanónu í því samhengi (Jón Yngvi Jóhannsson og Randi Benedikte 

Brodersen, 2013, bls. 45). Sé leitað að orðinu „hefðarveldi“ á vefsíðunni timarit.is í dag fást 

78 niðurstöður og elsta dæmið um notkun orðsins í þessari merkingu er frá árinu 1987. Ástráður 

Eysteinsson (1987) minnist þar í fyrsta sinn á „hefðarveldi íslenskra bókmennta“ og notar það 

í stað slettunnar „kanón“ (bls. 506). Hvað sem orðanotkun einstaka fræðimanna líður verður 

hér til einföldunar notast við orðið „bókmenntakanóna“ til að lýsa ákveðnum verkum sem hafa 

fengið einhvers konar heiðurssess í íslenskri bókmenntasögu og virðist viðtekin skoðun að séu 

„góðar“ bókmenntir sem flestir landsmenn þyrftu að lesa áður en yfir lýkur.  

Kristján Jóhann Jónsson (2009) fjallar um „útvaldar bókmenntir“ í samnefndri grein en 

þar ræðir hann um hvaða bókmenntir það eru sem landsmenn telja ómissandi og hvað eigi að 

velja úr menningararfinum til að kenna nemendum í íslensku skólakerfi. Kristján minnist á að 

í öðrum löndum sé hefð fyrir bókmenntakanónu og í því samhengi hafi verið deilt harðlega um 

hvaða bækur allir „menntaðir“ nemendur þurfi að hafa lesið. Hann deilir þó þeirri skoðun 

annarra fræðimanna sem hér hefur verið minnst á að ekki sé til nein opinber íslensk 

bókmenntakanóna. Þó megi með nokkurri fullvissu segja að Íslendingasögurnar og bækur 

Halldórs Laxness hafi ákveðna sérstöðu í þessu samhengi og velur Kristján að kalla slíkar 

bækur útvaldar bókmenntir (Kristján Jóhann Jónsson, 2009, bls. 20). Könnun Kiljunnar sem 

minnst var á hér að framan rennir stoðum undir þessa staðhæfingu, þar sem í efstu tíu sætum 

þeirrar könnunar má finna tvær Íslendingasögur og fjögur verk eftir Halldór Laxness.  

Kristján segir engan vafa leika á því að það sem talið er mikilvægt að kenna í skólum 

ráðist fyrst og fremst af hugmyndum okkar um hvað er talið íslenskt. Þjóðernisstolt Íslendinga 

hafi að miklu leyti byggst upp á miðaldabókmenntunum sem hafa sérstöðu meðal þjóða, ekki 

síst að því leyti að enn í dag geta landsmenn lesið bókmenntaverk sem rituð voru fyrir svo 

löngu síðan. Það hafi einmitt verið þessi sérstaða Íslendinga sem hafi ýtt undir skáld og 

bókmenntir á 19. öld og skapað þeim þann sess sem þær hafa enn í dag. Bókmenntir hafi fengið 

sérstaka stöðu í sjálfstæðisbaráttunni og enn megi finna fyrir áhrifum hennar (Kristján Jóhann 

Jónsson, 2009, bls. 20-21). Kristján lýkur máli sínu á því að segja að við verðum líklega aldrei 

sammála um hvað séu bestu bókmenntirnar og hvað sé gjaldgengt inn á einhvers konar 

kanónulista, enda skipti það líka engu máli (Kristján Jóhann Jónsson, 2009, bls. 22).  
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Í hinum svokallaða menningararfi hlýtur alltaf að felast einhvers konar fortíðarþrá og í 

síbreytilegu nútímasamfélagi er mikil eftirspurn eftir fortíðinni í gervi menningararfs, að 

minnsta kosti meðal eldri kynslóðarinnar (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015, bls. 

12). Því er kannski ekki að furða að bókmenntakanónan sé að einhverju leyti lokuð fyrir nýjum 

verkum, einkum þeim sem eru ólík eldri verkum, mönnum gæti þótt erfitt að taka inn nýtt efni 

á sama tíma og þeir ríghalda í það gamla. Kanónur eru þó mislokaðar og þó að þau verk sem 

eru til dæmis oftast nefnd í könnun Egils Helgasonar séu ekki mjög ný af nálinni eru fjölmargir 

núlifandi höfundar á þeim lista og sum verkanna hreint ekki svo gömul. Að því leytinu til mætti 

því segja að hin óeiginlega íslenska bókmenntakanóna sé opnari fyrir nýjum verkum og 

breytingum en margir virðast halda.  

2.2 Lestur og læsi 

Oftar en ekki er talað um hugtökin lestur og læsi í bland hvort við annað og ekki er alltaf ljóst 

hver munurinn á þeim er. Hér á eftir verður fyrst fjallað um læsi, síðan farið yfir nokkrar 

rannsóknir á lestri og þar næst verða niðurstöður PISA-könnunarinnar árið 2018 ræddar og 

skoðað hvers vegna þær vöktu svo miklar áhyggjur. Litið verður á tilraunir til úrbóta í þeim 

málum auk þess sem fjallað verður um áhugahvöt. Því næst verður farið yfir nokkrar rannsóknir 

á því hvað það er raunverulega sem ungmenni vilja lesa og að lokum fjallað stuttlega um 

kennsluaðferðir.  

2.2.1 Læsi  

Í greininni Staða lestarkennslu í íslenskum grunnskólum: Rýnt í skýrsluna fjallar Guðmundur 

B. Kristmundsson (2009) um muninn á lestri og læsi. Þar segir hann algengast að lestur sé 

skilgreindur sem virkt ferli þar sem lesandi leitast við að greina merkingu texta með því að nota 

málið, þekkingu sína og reynslu. Lestur sé vitrænt ferli sem feli í sér að umskrá tákn og tengja 

þau því máli sem lesandinn hefur aflað sér, en þekking hans og reynsla hjálpi honum síðan að 

greina merkingu textans. Læsi segir hann að sé aftur á móti sú færni sem áunnist hefur en sé 

varla eitthvað sem er kennt, frekar eitthvað sem hægt er að efla eða hvetja til, til dæmis með 

lestrarkennslu eða hvatningu til lesturs (bls. 149).  

Baldur Sigurðsson (2017) segir að í umræðu um læsi skipti máli hvort átt sé við læsi í 

hefðbundnum skilningi eða læsi í víðum skilningi. Hann fjallar um skilgreiningu á læsi úr 

drögum að menntastefnu Reykjavíkur en þar segi að með læsi í hefðbundnum skilningi sé átt 

við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á virkan hátt með ritað mál: orð, tölur, myndir 

og tákn, sem og að ráða í merkingu þeirra fyrirbæra sem við skynjum í umhverfi okkar. Í víðum 

skilningi geti hugtakið þó náð út fyrir heim ritaðs máls og vísi þá til ólíkra miðla og stafræns 
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læsis. Þannig sé góð lesfærni lykill og forsenda að skilningi á samfélaginu öllu. Baldur segir 

að læsi í víðum skilningi geti í raun merkt hvað sem er og feli í sér alla hugsanlega lífsleikni 

eða færni. Þannig sé það að vera læs það sama og að geta tekið þátt í samfélaginu. Það sé þó 

ekki nóg að búa yfir getu eða hæfni heldur þurfum við líka að nota þessa hæfni, og læsi snúist 

fyrst og fremst um að iðka. Til að teljast fyllilega læs þurfi því að iðka læsi og takast á við það 

í sínu daglega lífi, það snúist ekki um spretthlaupið sem felst í því að verða læs, heldur 

langhlaupið sem kemur þar á eftir, að hafa læsi sem fastan hluta af lífinu (Baldur Sigurðsson, 

2017).  

Í núgildandi aðalnámskrá framhaldsskóla eru tilgreindir sex grunnþættir. Einn þessara 

grunnþátta er læsi og í námskránni segir að með tímanum hafi hugmyndir manna um læsi 

breyst. Löngum hafi það fyrst og fremst snúist um eitt kerfi tákna, prentmálið, og tengst því að 

geta fært hugsanir sínar í letur og lesið prentaðan texta. Því væri um mælanlega færni að ræða, 

sumir væru vel læsir en aðrir jafnvel ólæsir. Í dag sé hugtakið þó víðfeðmara og snúist meðal 

annars um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi, og sé þannig 

í eðli sínu félagslegt. Læsi sé háð hefð og því ekki hægt að tala um færni sem einstaklingar geti 

öðlast og beitt eftir sínu höfði. Í námskránni er einnig rætt um hugtökin stafrænt læsi, 

miðlamennt og miðlalæsi sem eiga öll að tákna mismunandi túlkun á læsi við ólíkar aðstæður. 

Að lokum segir að meginmarkmið læsis sé að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa 

og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi 

hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16-17). 

2.2.2 Rannsóknir á lestri  

Síðustu árin hefur farið mikið fyrir umræðu um dvínandi lestrargetu barna og unglinga eins og 

þegar hefur verið nefnt. Ýmsar rannsóknir sýna fram á að lestrargeta ungmenna fari versnandi 

og lestraráhuginn dvínandi sem hefur skiljanlega vakið áhyggjur (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 41-42; Þorbjörn Broddason, o.fl., 2009, bls. 258). Rannsókn á 

lestri íslenskra grunnskólanema frá árinu 2008 sýndi til dæmis að nemendur í 10. bekk sýna 

bóklestri mun minni áhuga en nemendur í 4. bekk og finnst mörgum hverjum jafnvel 

hallærislegt að lesa (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda 

Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009). Því er kannski ekki að 

furða að einhverjir hafi hreinlega velt því fyrir sér hvort að íslenskir nemendur geti yfir höfuð 

talist læsir við lok grunnskóla (Hafþór Guðjónsson, 2008). Þó eru tvær hliðar á þessu máli eins 

og flestum öðrum og aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi slæma þróun sé nú farin að 
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staðna smám saman eða hreinlega ganga til baka (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2017). Hér 

verður snert á nokkrum rannsóknum um þessi málefni. Vert er að taka fram að mest hefur farið 

fyrir rannsóknum á þessu sviði á grunnskólastiginu og hér verða því fyrst og fremst skoðaðar 

rannsóknir á lestri meðal nemenda elstu bekkja grunnskóla. Færa má rök fyrir að nokkurn 

veginn það sama eigi við um nemendur í framhaldsskólum og ólíklegt er að miklar breytingar 

verði á lestraráhuga eða lestrargetu nemenda í tíunda bekk við það að fara upp á 

framhaldsskólastig.  

Árið 1965 gerði Símon Jóhann Ágústsson (2000) rannsókn á lestri reykvískra 

skólabarna og komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að bæði börn og unglingar sækja mikið 

í að lesa bækur þar sem aðalsöguhetjurnar eru á líkum aldri og þau sjálf (bls. 171). Hann segir 

jafnframt að um 15 ára aldurinn dragi mjög úr fjölda lesinna bóka og þá lesi flestir jafn lítið, 

óháð því hvort um sterka eða slaka nemendur er að ræða. Hann ræðir þar að auki um nauðsyn 

þess að barnabækur skemmti lesandanum, annars sé sáð í grýtta jörð og „fræið“ geti í kjölfarið 

hreinlega dáið. Börn hætti af sjálfsdáðum við að lesa bækur sem þeim finnst leiðinlegar og ef 

þeim er þröngvað til að lesa þær verði uppskeran ekkert nema gremja og óbeit (bls. 173). Því 

sé gagnslaust að halda bókum að börnum sem þau hafa ekki gaman af og ef börn geti ekki notið 

þeirra rita sem sett eru framan við þau sé lestur þeirra einfaldlega ótímabær (bls. 180). Þó að 

Símon tali fyrst og fremst um börn í þessu samhengi má vel ímynda sér að það sama eigi við 

um unglinga.  

Þorbjörn Broddason rannsakaði fjölmiðlanotkun barna og unglinga í 5.-10. bekk 

grunnskóla frá árinu 1968 til ársins 2009. Um var að ræða 7 kannanir sem gerðar voru á þessu 

41 árs tímabili og hafa niðurstöður þeirra leitt ýmislegt forvitnilegt í ljós. Árið 1968 var fyrst 

og fremst verið að rannsaka tilkomu sjónvarpsins í íslensku samfélagi en spurningalistinn varð 

þó víðtækari eftir því sem tækniþróunin varð hraðari og ný tækniundur litu dagsins ljós. Sú 

spurning sem hefur þó fylgt könnuninni allt frá upphafi er: „Hefur þú lesið einhverjar bækur 

síðustu 30 daga?“ og eru það niðurstöður þeirrar spurningar sem hér verða skoðaðar. Þar var 

ekki átt við bækur sem nemendur lásu fyrir skólann heldur bækur sem þeir lásu að eigin 

frumkvæði, utan skóla. Svör nemenda við þessari spurningu sýndu fram á að meðalfjöldi 

lesinna bóka minnkaði smám saman með hverri könnun frá annarri könnuninni árið 1979 til 

sjöttu könnunarinnar árið 2003. Árið 2009 dró þó til tíðinda þar sem meðalfjöldi lesinna bóka 

var meiri en í síðustu könnun þar á undan og að sama skapi voru þeir færri sem sögðust enga 

bók hafa lesið síðustu 30 daga. Töldu rannsakendur að lestrarhvetjandi aðgerðir af hálfu 

skólanna hefðu vegið þungt í þessari þróun. Þessi jákvæða þróun árið 2009 er í samræmi við 
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óvenju góðar niðurstöður PISA-könnunar í lesskilningi það ár en nánar verður fjallað um PISA-

könnunina hér á eftir.  

Þrátt fyrir jákvæða þróun milli áranna 2003 og 2009 sýna niðurstöður könnunarinnar 

þó að bókalestur barna og unglinga hefur farið dvínandi í gegnum árin. Árið 1968 sögðust 

aðeins 11% svarenda enga bók hafa lesið síðustu 30 dagana en árið 2009 eru þeir orðnir 28%. 

79% sögðust hafa lesið 1-9 bækur árið 1968 en aðeins 68% árið 2009. Bókaormarnir, sem lesið 

höfðu 10 eða fleiri bækur síðustu 30 dagana, voru 10% í fyrstu könnun, heil 26% í annarri 

könnun en ekki nema 4% í síðustu könnuninni (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 253-258). 

Í rannsókninni kemur fram að hugsanlega megi rekja þessa þróun til aukinnar tæknivæðingar 

og þar með aukins rýmis annars konar afþreyingar. Nemendur voru meðal annars spurðir um 

tækjaeign, það er hvort þeir ættu sjálfir sjónvarp, tölvu eða farsíma. Niðurstöður könnunarinnar 

sýna að tækjaeign eykst samhliða því að bóklestur minnkar og því ekki furða að rannsakendur 

telji það haldast í hendur. Þó sýna niðurstöður rannsóknarinnar 2009 aukningu á yndislestri 

jafnvel þó að tækjaeign haldi áfram að aukast, sem gefur vísbendingar um að sú þróun sé að 

einhverju leyti að snúast við (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, bls. 255).  

Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason (2010) beindu í rannsókn sinni, 

Bóklestur íslenskra unglinga í alþjóðlegu ljósi, sjónum að lestrarvenjum 15-16 ára íslenskra 

unglinga í samanburði við jafnaldra þeirra í 35 Evrópulöndum sem tóku þátt í evrópsku 

vímuefnarannsókninni ESPAD á tímabilinu 1995-2007. Þar var, líkt og hjá Þorbirni, eingöngu 

fjallað um frjálsan bóklestur, það er ekki þær bækur sem lesnar voru á vegum skólans (bls. 40). 

Nemendur voru spurðir hversu oft þeir læsu bækur sér til skemmtunar og niðurstöðurnar sýndu 

að hlutfall þeirra unglinga sem aldrei las bækur sér til skemmtunar var tveimur prósentustigum 

yfir meðaltali á Íslandi, eða 23%. Að sama skapi voru íslensk ungmenni tveimur 

prósentustigum undir meðaltali þeirra sem lásu bækur nær daglega sér til skemmtunar, eða 9%. 

Ef litið er á Ísland í samanburði við önnur Norðurlönd má auk þess sjá að hér var lægsta hlutfall 

nemenda sem lesa nær daglega, á öðrum Norðurlöndum var hlutfallið frá 11% í Noregi til 14% 

í Svíþjóð, á móti 9% hér á landi (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010, bls. 

42-43). 

Er „menningarlæsi“ ungs fólks að breytast? er rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur 

(2006) á lestrar- og tómstundavenjum ungs fólks árið 2005. Þar skoðaði hún menningarlæsi 

nemenda í 10. bekk og bar niðurstöður sínar saman við bæði fyrri rannsóknir á sama aldurshópi 

og sambærilega athugun á eldra fólki frá 2005. Niðurstöðurnar benda til þess að nemendur lesi 

minna í bókum árið 2005 en jafnaldrar þeirra gerðu árin 1993 og 1965. Auk þess er ljóst á 

niðurstöðum rannsóknarinnar að lestur var ekki ráðandi tómstundaiðja meðal nemenda í 
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Reykjavík árið 2005. Þátttakendur voru meðal annars spurðir að því hversu margar bækur þeir 

hefðu lesið síðustu tvær vikur. Þegar niðurstöður ársins 2005 eru bornar saman við 

niðurstöðurnar frá 1965 og 1993 sést að bóklestur beggja kynja fer minnkandi með árunum en 

mismunur milli kynjanna hefur þó einnig minnkað. Árið 1965 sögðust 31% drengja og 24,5% 

stúlkna ekki hafa lesið neina bók síðustu tvær vikur en árið 2005 höfðu 63,5% drengja og 

58,5% stúlkna enga bók lesið. Hlutfall stúlkna sem hafði lesið 2 til 5 bækur var tæp 39% árið 

1965 en tæp 21% árið 2005. Drengirnir sem lásu 2 til 5 bækur voru tæp 47% árið 1965 en ekki 

nema 11,5% árið 2005 (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 67). Í rannsókninni kemur skýrt 

fram að margir nemendur leggja áherslu á að lestur bókmennta eigi að vera val og fólk eigi að 

lesa ef það hefur áhuga á því (bls. 71).  

Þær rannsóknir sem hér hefur verið sagt frá eiga það allar sameiginlegt að sýna nokkuð 

dökka mynd af stöðu mála hvað varðar lestrargetu og -áhuga ungmenna. Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason gagnrýna að einhverju leyti 

einhliða umræðu um þetta málefni í grein sinni Yndislestur á uppleið sem birt var í Netlu árið 

2017. Í rannsókn þeirra var lestraráhugi 15-16 ára nemenda á Íslandi kannaður og borinn saman 

við unglinga annars staðar í Evrópu sem tóku þátt í rannsókninni ESPAD árið 2015. Þau segja 

að þó að gögn úr ESPAD gefi vísbendingar um að botninum sé náð hvað varðar bókleysi 

íslenskra unglinga sýni rannsókn þeirra að 10. bekkingum á Íslandi sem hafna bókum fari 

hlutfallslega fækkandi. Stelpurnar hafi staðið nokkurn veginn í stað hvað varðar bókleysi en 

hlutfall drengja lækkað marktækt. Árið 2011 var hlutfall bóklausra drengja á Íslandi, það er 

þeirra sem aldrei lásu sér til ánægju, nokkuð nálægt evrópsku meðaltali en fjórum árum seinna 

hafði það lækkað um 5%. Það verður að teljast nokkuð jákvæð þróun hérlendis, sérstaklega í 

ljósi þess að evrópska meðaltalið var nær óbreytt milli ára. Hlutfall lestrarhesta, þeirra nemenda 

sem lesa sér til ánægju nær daglega, hefur auk þess hækkað, um 5% hjá stelpum og 3% hjá 

nemendahópnum í heild. Hlutfall bókhneigðra unglinga er auk þess hærra á Íslandi en öllum 

hinum Norðurlöndunum, sama hvort litið er til drengja eða stúlkna. Það má því segja að hlutfall 

íslenskra lestrarhesta sé nokkuð gott í evrópskum samanburði (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 

2017, bls. 7-13). 

Þó að hlutfall nemenda sem segjast aldrei lesa bækur fyrir utan skóla sé enn nokkuð 

hátt, 23% drengja og 14% stúlkna, sýna þessar niðurstöður að ekki er um stöðuga hnignun eða 

neikvæða þróun að ræða og full ástæða til að gera ráð fyrir því að þessi þróun geti að einhverju 

leyti verið að breytast. Sú orðræða sem mest fer fyrir í dag þegar kemur að lestrargetu og -

áhuga unglinga gefur því nokkuð einhliða mynd af stöðu mála (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 

2017, bls. 7-13). 
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Í rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (ÍNOK) var lestrarmenning í 

framhaldsskólum meðal annars rannsökuð og rætt við bæði kennara og nemendur. Kennarar 

lýsa þar áhyggjum sínum yfir þeirri þróun sem virðist hafa átt sér stað síðustu ár og segja að 

lestur, lesskilningur og lestraráhugi nemenda séu allt áhyggjuefni. Einn kennari segist finna 

það viðhorf hjá nemendum sínum að það sé kvöl og pína að þurfa að lesa þrjár heilar bækur 

yfir önnina og sumir nemendur hafi hreinlega aldrei klárað heila bók. Einhverjir kennarar nefna 

einnig að orðaforði nemenda hafi versnað mikið og þeir upplifi það að nemendur skilji ekki 

mörg þeirra orða sem kennarar nota eða þeir lesa í bókum. Kennarar þurfi því ekki lengur 

aðeins að svara efnislegum spurningum nemenda í prófum, heldur hreinlega útskýra fyrir þeim 

hvað einstaka orð í prófspurningunum þýða. Þá reyni nemendur sífellt að finna einhverjar 

styttri leiðir í stað þess að lesa bækurnar í heild sinni. Einn kennari hefur þó orð á því að sér 

finnist svolítið óréttlátt þegar sagt er að ungmenni séu varla læs, þar sem þau séu vel læs á 

ýmislegt annað en bókmenntatexta og nauðsynlegt sé að taka það með í reikninginn 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 63-64). 

Spurðir út í lestrarhvetjandi aðferðir segja kennarar að víða sé boðið upp á 

yndislestraráfanga en þó falli þeir stundum út vegna dræmrar skráningar. Þess í stað sé boðið 

upp á val á kjörbókum til að fá nemendur til að velja efni sem hæfi þeim og gæti því hugsanlega 

hvatt þá til að lesa meira. Einn kennari nefnir að nauðsynlegt sé að „veiða“ nemendur inn í 

lesturinn, koma þeim á bragðið til að gera þá síðar að sjálfstæðum lesendum. Annar segir að 

nemendur sýni lestri á „nútímalegum skáldsögum“ mun meiri áhuga en á eldri bókmenntum 

og það sé allt annað að kenna slíkar bækur (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018, bls. 64-66). 

Hvað lestrarhæfni nemenda varðar virðist ljóst á viðtölum að mikill munur er á 

nemendum. Sumir lesa mikið og hafa gaman af því á meðan aðrir lesa aldrei neitt og hafa 

heldur engan áhuga á því. Margir nemendur minnast einnig á að helsta ástæðan fyrir því hversu 

lítið þeir lesi sé tímaskortur. Þrátt fyrir að bilið á milli nemenda sé nokkuð breitt og þeir lesi 

mismikið virðast flestir vera jákvæðir í garð lesturs, en ljóst er að nemendum þykir mikilvægt 

að þeir fái að lesa eitthvað sem þeir hafa áhuga á. Nemendur sjá almennt tilgang í því að lesa, 

hvort sem ástæðan er til að víkka sjóndeildarhringinn, setja sig í spor annarra eða afla sér 

upplýsinga. Þeir gera auk þess skýran greinarmun á skyldulestri og yndislestri, sumir segja 

jafnvel að skyldulestur drepi niður áhuga á lestri almennt. Flestir virðast einnig tengja hugtakið 

„bókmenntir“ við skólann, á neikvæðan hátt, og spurður út í það segir einn nemandinn meira 

að segja „það drap alveg minn yndislestur að vera í skóla sko.“ Annar nemandi segir frá því að 

hafa verið tilbúinn með bók sem hann langaði að lesa, en um leið og hann var skikkaður til að 
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lesa sömu bók í skólanum hafi algjörlega slokknað á áhuganum (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 66-69). 

Rannsakendur ÍNOK-rannsóknarinnar velta því fyrir sér hvort að orðræða um slakan 

lesskilning unglinga geti mótað hugmyndir kennara um nemendur sína og gefi þeim hugsanlega 

fyrir fram ákveðnar hugmyndir sem síðan eigi sér ekki endilega stoð í raunveruleikanum. 

Einnig megi velta því fyrir sér hvort að sífellt háværari umræður um að unglingar vilji hvorki 

né geti lesið sér til gagns geti haft mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra sem lesenda (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 72-75). 

Þó að rannsóknir á lestri og lestrarvenjum ungmenna gefi ekki allar jafn slæma mynd 

af stöðu mála kallast áhyggjur af dvínandi áhuga íslenskra grunnskólanema á bóklestri á við 

niðurstöður PISA-prófa OECD landanna. Síðustu árin hafa íslenskir nemendur mælst talsvert 

undir meðaltali í lesskilningi miðað við önnur lönd og hafa þessar niðurstöður ratað margoft í 

fjölmiðla þar sem menn lýsa yfir áhyggjum sínum og kalla eftir breytingum (Útkoman er 

umhugsunarverð, 2019; Lesskilningur versnar enn, 2019; Staða íslenskra drengja enn verri en 

áður, 2019). Í kaflanum sem hér fer á eftir verður fjallað um niðurstöður PISA-könnunarinnar 

frá 2018.  

2.2.3 Niðurstöður PISA 2018 

Eins og minnst var á í formála kviknaði hugmyndin að þessu rannsóknarverkefni meðal annars 

í kjölfarið af umfjöllun um niðurstöður PISA-könnunarinnar árið 2018, þá fyrst og fremst 

niðurstöðum um stöðu læsis meðal íslenskra ungmenna. PISA stendur fyrir Programme for 

International Student Assessment og er alþjóðlegt könnunarpróf á vegum Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar, OECD. Prófinu er ætlað að mæla færni 15 ára nemenda, 10. bekkinga 

hér á landi, í lesskilningi og læsi á stærðfræði og náttúruvísindi. Því er ekki úr vegi að líta til 

þeirrar rannsóknar þegar fjalla á um lestrargetu og lestraráhuga unglinga í framhaldsskólum 

þar sem framhaldsskólinn tekur í flestum tilfellum beint við eftir lok grunnskóla 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 7; þingskjal nr. 1181/2018-2019, bls. 293). 

Prófið er haldið á þriggja ára fresti og í hvert skipti er sérstök áhersla lögð á eitt hinna 

þriggja sviða sem rannsökuð eru. Þannig fær hvert svið sérstaka áherslu á níu ára fresti og árið 

2018 var það lesskilningur, sem og árin 2000 og 2009. Skilgreining á lesskilningi í PISA er á 

þann veg að hann sé „hæfni til að skilja, meta, nýta sér, ígrunda og ástunda lestur á rituðum 

texta í þeim tilgangi að ná markmiðum sínum, þróa þekkingu sína og hæfni og taka virkan þátt 

í samfélaginu“ (Menntamálastofnun, 2019, bls. 8).  
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Könnunin var lögð fyrir samtals 3296 15 ára nemendur í mars og apríl 2018. Á Íslandi 

er stefnt að því að allir 15 ára einstaklingar á landinu taki þátt í könnuninni, óháð því hvort 

nemandinn er mögulega á undan eða eftir í skóla, og af þeim sökum voru 29 þessara þátttakenda 

nemar í framhaldsskólum. Niðurstöður PISA 2018 sýna almennt nokkra afturför í frammistöðu 

íslenskra nemenda, sem var nokkuð lakari en jafnaldra þeirra á Norðurlöndunum þegar kom að 

lesskilningi árin 2012 og 2015. Árið 2018 hafði staðan svo versnað enn frekar, og íslenskir 

nemendur mældust talsvert undir væntingum og meðaltali OECD. Þróunina má sjá á þessari 

mynd (Menntamálastofnun, 2019, bls. 23): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendum sem ekki náðu grunnhæfni í lesskilningi fjölgaði marktækt frá 2015, eða um 4%, 

og eru samkvæmt síðustu könnun 26% af heildarfjölda nemenda. Hlutfallið hefur því hækkað 

um 9,5% síðan árið 2009 þegar lesskilningur var síðast aðalsvið PISA. Þegar talað er um að ná 

ekki grunnhæfni í lesskilningi er átt við að nemendur búi ekki yfir þeirri grunnhæfni sem OECD 

telur nauðsynlega til að geta lesið sér til gagns og fróðleiks og tekið fullan þátt í samfélaginu. 

Þessar niðurstöður eru vægast sagt sláandi, ekki síst þegar litið er á drengina eina en hlutfall 

þeirra karlkyns nemenda sem ekki teljast ná þessari grunnhæfni árið 2018 er 34% 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 12). Þróun á frammistöðu íslenskra nemenda í lesskilningi er 

„stöðugt neikvæð“ eins og það er orðað í skýrslu um niðurstöður PISA-könnunarinnar en það 

þýðir að hún hefur farið stigversnandi allt frá árinu 2000 þegar Ísland tók fyrst þátt í könnuninni 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 13). Árið 2009, þegar lesskilningur var síðast aðalsvið 

könnunarinnar, var þó undantekning þar á en þá var frammistaða íslenskra nemenda um eða 

yfir meðaltali OECD í lesskilningshlutanum. Síðan þá hefur hún alltaf mælst undir meðaltali, 

og aldrei verið verri en árið 2018 (Menntamálastofnun, 2019, bls. 23).  
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PISA-könnunin 2018 skoðaði ekki aðeins lesskilning nemenda heldur voru þeir einnig 

spurðir um lestrarvenjur og viðhorf til lesturs, auk annarra þátta sem tengjast því viðfangsefni. 

Niðurstöður úr þeim hluta könnunarinnar sýna svart á hvítu að ánægja unglinga af lestri hefur 

minnkað umtalsvert frá árinu 2009. Þá voru 16% nemenda mjög sammála fullyrðingunni „ég 

les bara þegar ég verð að gera það“ en árið 2018 voru þeir orðnir 22%. Þá voru 12% mjög 

sammála fullyrðingunni „ég les bara bækur til að fá upplýsingar sem ég þarfnast“ árið 2009 en 

16% árið 2018. Lítið virðist þó hafa breyst þegar spurt er um fullyrðinguna „mér finnst gaman 

að tala um bækur við aðra“, 37% voru mjög ósammála þeirri fullyrðingu árið 2009 og 36% 

2018. Það sama á við um fullyrðinguna „lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálunum mínum“, 

39% voru mjög ósammála henni árið 2009 og 38% árið 2018. Þó kemur fram í samanburði við 

önnur Norðurlönd að lestraránægja virðist vera mest á Íslandi og í Finnlandi. Burtséð frá því 

eru öll Norðurlöndin nokkuð undir meðaltali OECD.  

Hvað lestrarvenjur varðar virðast nemendur lesa mun minna árið 2018 en þeir gerðu 

2009, óháð því hvort spurt er um tímarit, skáldskap, dagblöð, teiknimyndasögur eða bækur sem 

ekki flokkast undir skáldskap. Þó ber að nefna að lestur á stafrænu formi er ekki tekinn með í 

reikninginn og líkur eru á því að einhverjir lesi meira af slíku efni en því sem spurt var um í 

könnuninni (Menntamálastofnun, 2019, bls. 37).  

Ekki þarf að rýna lengi í prósentutölur úr niðurstöðum PISA 2018 til að sjá að hlutfall 

nemenda á lægstu þrepum lesskilnings hefur hækkað og að sama skapi hefur hlutfall nemenda 

á efstu þrepum lækkað. Þetta sýnir á skýran hátt minnkandi lestrarhæfni ungmenna á Íslandi 

og Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir (2019), dósent og lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, telja að þessum niðurstöðum beri að taka alvarlega. Þau benda á að PISA-

prófin mæli læsi á breiðum grundvelli og sú hæfni sé afar mikilvæg í nútímasamfélagi, bæði 

fyrir einstaklinga og samfélög í heild. Læsi sé lykilatriði í hugviti og vitsmunalegri færni manna 

og það séu atriði sem miklu máli skipti í dag. Þau segja jafnframt að afar mikilvægt sé að geta 

skilið, nýtt sér, metið og ígrundað lesinn texta til þess að geta tekið þátt í þjóðfélagi 21. 

aldarinnar (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2019, bls. 38). Ef stór hluti íslenskra 

ungmenna er ekki gjaldgengur til að taka virkan þátt í þjóðfélagi 21. aldarinnar er nokkuð ljóst 

að þessi þróun er mikið áhyggjuefni. Hér næst verður því skoðað hvað hefur verið gert til að 

reyna að sporna við þessari neikvæðu þróun. 

2.2.4 Tilraunir til úrbóta 

Ísland tók fyrst þátt í PISA-könnuninni árið 2000 og þegar prófið var lagt fyrir nemendur í 

þriðja sinn árið 2006 kom greinilega í ljós að frammistaða íslenskra ungmenna í læsi hafði 
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versnað jafnt og þétt frá fyrstu prófun. Þær niðurstöður vöktu eðlilega nokkrar áhyggjur meðal 

landsmanna og farið var að veita því meiri athygli en áður að nauðsynlegt væri að efla læsi 

markvisst með einhverjum ráðum. Í kjölfarið var ráðist í ákveðnar aðgerðir sem ætlað var að 

bæta úr stöðunni (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2019, bls. 39). 

Árið 2008 var kennaranám endurskoðað og lengt úr þremur árum í fimm. Þessi lenging 

virðist þó hafa skilað sér í því að færri kennarar útskrifast en áður og þannig fækkar 

fagmenntuðum kennurum í skólum. Leiðbeinendum fjölgar að sama skapi og hugsanlegt er að 

sú þróun geti haft neikvæð áhrif á læsi ungmenna. Lenging kennaranámsins virðist því í fljótu 

bragði ein og sér ekki enn hafa borið þann árangur sem henni var ætlað, en vissulega skiptir 

lengingin sjálf minna máli en breytingar á inntaki námsins. Þannig á áhersla í kennaranámi að 

vera á kennsluhætti sem sýnt hefur verið fram á að séu árangursríkir þegar kemur að því að efla 

djúpan lesskilning. Þó er vert að nefna að vissulega hefur ekki langur tími liðið frá þessum 

breytingum og því er ekki endilega komin almennileg reynsla á hvaða áhrif þær munu hafa til 

lengri tíma (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2019, bls. 39). 

Árið 2009 virtist ætla að birta til í þessum efnum þegar frammistaða íslenskra nemenda 

í PISA-könnun náði upp í OECD-meðaltalið. Af þeim sökum var líklega enn meira áfall en það 

hefði verið þegar niðurstöður úr prófinu árið 2012 litu dagsins ljós. Meðaltalið í lesskilningi á 

Íslandi hafði þá fallið um sautján stig, úr 500 árið 2009 í 483, sem telst nokkuð mikil lækkun. 

Til að koma til móts við þessa miklu afturför greip Illugi Gunnarsson, þáverandi 

menntamálaráðherra, til þess ráðs að fá hóp sérfræðinga til að taka saman ritið Hvítbók um 

umbætur í menntun. Meginmarkmiðin með Hvítbók voru tvö, fyrra markmiðið var að 90% 

grunnskólanema næðu lágmarksviðmiðum í lesskilningi árið 2018, en árið 2012 voru þeir ekki 

nema 79%. Seinna markmiðið var að 60% nemenda lykju námi úr framhaldsskóla á tilsettum 

tíma árið 2018, en einungis 44% gerðu það árið 2012 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið , 

2014, bls. 3). Ljóst er af niðurstöðum úr PISA 2018 að fyrra markmiðið náðist ekki, og hefur 

hlutfall þeirra nemenda sem ná lágmarksviðmiðum í lesskilningi raunar lækkað um 5%, ekki 

hækkað um 11% eins og lagt var upp með (Menntamálastofnun, 2019, bls. 12). Hvað fyrra 

markmiðið varðar virðast 55,2% nemenda hafa brautskráðst af bóknáms- og 

starfsnámsbrautum með námslok á 2. og 3. hæfniþrepi eftir fjögur ár, svo sú þróun virðist að 

minnsta kosti stefna í jákvæða átt (þingskjal nr. 1181/2018-2019, bls. 294, 297). 

Í inngangi Hvítbókar er tekið fram að mest áhersla verði lögð á að bæta árangur í lestri 

og námsframvindu í framhaldsskólum. Þá sé tilgangur ritsins fyrst og fremst sá að skapa 

grundvöll til umræðu og aðgerða til úrbóta í menntamálum á Íslandi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið , 2014, bls. 5). Þó er tekið fram að ef gera eigi umbætur á 
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menntakerfinu verði það að vera á traustum grundvelli sem þoli slíkar breytingar. Skólakerfi 

um allan heim, þar með talið á Íslandi, séu í stanslausri þróun og því fylgi óumflýjanlega 

nokkuð mikið tilraunastarf. Jafnvel þó að yfirvöld og skólafólk séu öll af vilja gerð til að reyna 

að gera einhverjar umbætur á skólakerfinu verði því að taka það með í reikninginn að starfið 

hefur oft reynst sundurlaust og yfirsýn óljós, og árangurinn sé af þeim sökum ekki alltaf í 

samræmi við vinnuna sem menn leggja á sig (Mennta- og menningarmálaráðuneytið , 2014, 

bls. 23).  

Í kafla um lestur í Hvítbók er mikilvægi þess ítrekað að skapa jákvætt viðhorf til lesturs 

og að allir geti náð árangri í lestri. Til þess þurfi að hvetja ungt fólk til að lesa fjölbreytt efni, 

ekki aðeins það sem þau eru skikkuð til að lesa í skólanum heldur einnig sjálfum sér til ánægju 

og afþreyingar. Þá er ítrekuð nauðsyn þess að íslenskt menntakerfi komi til móts við þarfir allra 

nemenda, sem geta verið margar og misjafnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Tekið er fram að árangursríkasta leiðin til að auka færni í lestri sé einfaldlega að lesa. 

Skilningur nemenda á fjölbreyttu lesefni og löngun þeirra til að lesa eykst eftir því sem þeir 

lesa meira og fjölbreyttara efni og því er mikilvægt að þeir fái að kynnast fjölbreyttu lesefni í 

skóla. Þó er einnig mikilvægt að einhver lestrarörvun fari fram á heimilinu, skólarnir geta ekki 

einir og óstuddir kynt undir lestraráhuga barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið , 2014, 

bls. 29).  

Ein af mögulegum aðgerðum sem lagðar eru til í Hvítbók er stytting náms til 

stúdentsprófs, sem miðist þá við þriggja ára námstíma að jafnaði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 32). Þetta fyrirkomulag hefur nú verið innleitt í öllum 

framhaldsskólum hérlendis, að því leyti að allir skólar bjóða upp á þriggja ára nám til 

stúdentsprófs (þingskjal nr. 1181/2018-2019, bls. 294). 

Þó að í Hvítbók sé fjallað um ýmislegt sem nauðsynlegt er að bæta úr og þar séu lagðar 

til ýmsar úrbætur hvað varðar lestur er vert að veita því athygli að í henni er hvergi fjallað um 

bækur, bókmenntir og bókasöfn eða hlutverk og mikilvægi þeirra þegar kemur að eflingu 

lesturs. Um þau málefni er hins vegar fjallað í skýrslu starfshóps um bókmenningarstefnu en 

sá starfshópur var skipaður haustið 2017 í þeim tilgangi að móta bókmenningarstefnu og skila 

tillögum um hvernig best sé að styðja við rithöfunda, útgáfu námsefnis og barnabóka og kaup 

safna á bókakosti (Kristrún Lind Birgisdóttir o.fl., 2017, bls. 2).  

Í skýrslunni eru lagðar til ýmsar úrbætur á bókaútgáfu og bókakosti skóla og lögð 

sérstök áhersla á að stutt sé vel við rithöfunda og útgefendur, að námsgagnaútgáfa verði efld á 

öllum skólastigum og að börnum sé tryggður jafn aðgangur að bókum á skólabókasöfnum til 

yndislesturs og afþreyingar. Meðal annars er lagt til að útgáfa barna- og unglingabóka verði 
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efld enda sé það ein skilvirkasta menntunarfjárfesting sem samfélagið geti ráðist í. Máli sínu 

til stuðnings nefnir starfshópurinn að niðurstöður úr PISA hafi sýnt fram á að munurinn á 

árangri barna sem lesa daglega utan skóla og þeirra sem aldrei gera það geti samsvarað allt að 

einu og hálfu skólaári, sem sýni svart á hvítu mikilvægi þess að efla lestur ungmenna. Þau 

leggja jafnframt til að skólabókasöfn verði efld, en þau hafi orðið fyrir miklum niðurskurði á 

árunum eftir hrun. Það hafi svo orðið til þess að yndislestur hafi fengið að mæta afgangi og 

erfiðara sé því fyrir nemendur að finna lesefni við sitt hæfi. Tekið er fram að kaup á 

unglingabókum hafi dregist einna mest saman þar sem unglingarnir hafi lesið minnst fyrir og 

því legið best við höggi þegar kom að niðurskurði (Kristrún Lind Birgisdóttir o.fl., 2017, bls. 

3-8).  

Í kjölfar útgáfu Hvítbókar voru Námsmatsstofnun og Námsgagnastofnun sameinaðar í 

Menntamálastofnun sem hóf störf sín formlega þann 1. október árið 2015. Stofnuninni var 

ætlað að stuðla að auknum gæðum skólastarfs og framförum í þágu menntunar í samræmi við 

lög og stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið (lög um menntamálastofnun nr. 

91/2015). Til að vinna sérstaklega á lestrarvandanum var hópur sérfræðinga í læsi ráðinn inn 

hjá stofnuninni til að vinna að framgangi læsisverkefnisins og vera skólum til ráðgjafar (Baldur 

Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2019, bls. 42). 

Haustið 2015 gerðu mennta- og menningarmálaráðuneytið og þau sveitarfélög landsins 

sem ráku skóla með sér þjóðarsáttmála um læsi. Með honum var nauðsyn þess að efla læsi 

meðal íslenskra nemenda staðfest og einnig sýndu stofnanirnar þannig stuðning sinn við efni 

Hvítbókar, ekki síst þess markmiðs að 90% nemenda næðu lágmarksviðmiðum í lesskilningi 

árið 2018. Auk þess skuldbundu sveitarfélögin sig meðal annars til að setja sér læsisstefnu og 

lágmarksviðmið í grunnþáttum læsis, og gera reglulegar mælingar svo hægt væri að grípa sem 

fyrst inn í þar sem þörf væri á. Allt eru þetta mikilvæg skref í átt að markmiðum um að efla 

læsi meðal íslenskra ungmenna en þó stendur eitthvað á framkvæmdinni þar sem talsvert 

vantaði upp á að sveitarfélög settu sér slíkar stefnur og markmið samkvæmt könnun sem gerð 

var haustið 2018 (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2019, bls. 43). Einn af þeim 

þáttum sem telja má með tilraunum til úrbóta er síðan útgáfa nýrrar aðalnámskrár árið 2011 

með sex grunnþáttum menntunar, en um hana er fjallað nánar í sérstökum kafla um námskrár 

hér á eftir. 

Þó að misjafnt sé hversu vel ýmsar tilraunir til úrbóta hafa skilað sér má nefna það 

íslensku menntakerfi til framdráttar að hér eru nokkuð jöfn tækifæri til menntunar, en Ísland er 

meðal þeirra landa þar sem minnstur munur er á árangri nemenda milli skóla. Þó er munur á 

árangri nemenda innan skóla með því mesta sem gerist og tekið er fram í Hvítbók að líklega 
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hafi stefnan um „skóla án aðgreiningar“ haft einna mest um það að segja (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið , 2014, bls. 8). Þegar litið er á stöðuna í dag, árið 2020, er nokkuð 

ljóst að fæstar þessara aðgerða hafa borið tilskilinn árangur. Því mætti velta því fyrir sér hvort 

að kominn sé tími til að beina sjónum að öðrum hliðum vandamálsins, og skoða hvers vegna 

ungmenni lesa svo lítið sem raun ber vitni. Ungmenni, eins og raunar flestir aðrir, sækja meira 

í að gera það sem þau hafa einlægan áhuga á og verður því hér næst fjallað stuttlega um 

áhugahvöt áður en lengra er haldið.  

2.2.5 Áhugahvöt 

Þegar talað er um áhugahvöt (e. motivation) er oftast átt við viljann til þess að gera eitthvað 

vegna þess að viðkomandi hefur sjálfur áhuga á því. Ryan og Deci (2000) skilgreina áhugahvöt 

á þann hátt að þegar maður sé áhugasamur um eitthvað sé manni í raun ýtt áfram (e. moved) í 

að gera það. Manneskja sem finnur enga þörf hjá sér til þess að gera eitthvað hafi því 

einfaldlega engan áhuga á því. Það fari enn fremur algjörlega eftir fólki hverju það hefur áhuga 

á hverju sinni (bls. 54). Þeir segja jafnframt að áhugahvöt skiptist í tvo ólíka þætti eftir því 

hvaða ástæða liggur að baki henni, það er innri áhugahvöt (e. intrinsic) og ytri áhugahvöt (e. 

extrinsic).  

Þegar eitthvað er gert af innri áhugahvöt þýðir það að það er gert vegna þess að 

viðkomandi hefur einlægan áhuga á því eða ánægju af því, ekki vegna einhvers ávinnings eða 

afleiðinga af gjörðinni (Ryan og Deci, 2000, bls. 56; Reeve, 2009, bls. 112). Þegar eitthvað er 

gert af ytri áhugahvöt er það hins vegar ekki ánægja af verknaðinum sjálfum sem er hvatinn, 

heldur tilhugsunin um ávinninginn eða útkomuna. Rannsóknir hafa sýnt að upplifunin af því 

að gera eitthvað af innri eða ytri áhugahvöt geti verið afar ólík og þó að innri áhugahvöt sé 

augljóslega ákjósanleg er staðreyndin sú að flest allt sem menn gera í daglegu lífi ræðst á einn 

eða annan hátt af ytri áhugahvöt, sérstaklega þegar komið er upp á unglingsárin og upp úr. 

Ábyrgðartilfinningin vex eftir því sem við eldumst og samhliða henni þörfin fyrir því að gera 

eitthvað vegna þess að það er rétt eða skynsamlegt að gera það, ekki vegna þess að löngunin til 

þess að gera það er yfirgnæfandi (Ryan og Deci, 2000, bls. 55-60; Reeve, 2009, bls. 113). 

Innri og ytri áhugahvöt skipta nokkru máli fyrir umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Ef 

tekið er dæmi um lestur ákveðinnar bókar sést vel hve mikill munur getur verið á því hvort að 

hún er lesin vegna innri eða ytri áhugahvatar. Nemandi sem les bók af innri áhugahvöt les hana 

vegna þess að hann langar til þess, hann hefur líklega ánægju af efninu eða langar að fræðast 

um það. Líklegt er að upplifun hans af lestrinum verði því nokkuð jákvæð, þar sem hann les af 

fúsum og frjálsum vilja. Nemanda sem er hins vegar skikkaður til að lesa bók í skólanum, eða 



22 

 

les hana eingöngu til þess að ná prófi, er líklega stjórnað af ytri áhugahvöt. Við lestur þeirrar 

bókar gæti hugsast að nemandi sé neikvæður út í efnið og hafi jafnvel ekki áhuga á því og 

þannig getur upplifunin af lestrinum orðið neikvæð.  

Í ÍNOK-rannsókninni sem minnst var á hér að framan sýnir einn nemandi svart á hvítu 

hvernig innri- og ytri áhugahvöt geta rekist á í skólakerfinu, þar sem hann lýsir því að hann 

hafi sjálfur ætlað sér að lesa tiltekna bók en um leið og honum var sett fyrir að lesa sömu bók 

fyrir skólann missti hann alveg áhugann á lestrinum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján 

Jóhann Jónsson, 2018, bls. 69). Það er þó ekki þar með sagt að hægt sé að flokka þessar tvær 

gerðir áhugahvatar í tvo aðskilda flokka, þar sem innri áhugahvöt sé góð og ytri áhugahvöt sé 

slæm. Ferlið er flóknara en það að aðeins önnur áhugahvötin stjórni ferðinni hverju sinni og 

fræðimenn hafa haldið því fram að áhugahvöt nemenda geti stjórnast af báðum gerðum á sama 

tíma (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 285; Clark og Rumbold, 2006, bls. 16). Þó hafa aðrir varað 

við því að styðjast of mikið við umbun og annað í skólakerfinu sem getur ýtt undir ytri 

áhugahvöt, þar sem það gæti hugsanlega grafið undan innri áhugahvötinni og nemendur farið 

að stjórnast eingöngu af þeirri ytri (Wigfield, Guthrie, Tonks og Perencevich, 2004, bls. 301).  

Ef nemendur eiga að geta meðtekið það sem þeir lesa, rætt það við aðra og hugsanlega 

hagnast eitthvað af lestrinum, þurfa þeir að hafa áhuga á efninu. Í skilgreiningu PISA á 

lesskilningi segir meðal annars:  

Hlutverk skólasamfélagsins er að fá nemendur til að ástunda lestur (e. engage in 

reading). Í því felst að auka hvata þeirra til lesturs, áhuga þeirra og ánægju af því 

að lesa. Til að ná því markmiði er mikilvægt að nemendur ákveði sjálfir hvað þeir 

lesa, taki þátt í samvinnu og umræðum sem tengjast lestri og að þeir lesi sem oftast 

sér til gagns og ánægju. (Menntamálastofnun, 2019, bls. 14) 

Þessi orð ítreka enn frekar mikilvægi þess að ungmenni fái eitthvað að segja um valið á lesefni. 

Í kjölfarið af umræðu um rannsóknir á lestri og áhugahvöt er því ástæða til að líta næst til 

nemendanna og spyrja: hvað vilja ungmenni lesa?  

2.2.6 Hvað vilja ungmenni lesa? 

Howard (2011) leitaði svara við því hvaða hlutverki yndislestur utan skóla (e. pleasure 

reading) gegndi í lífi kanadískra unglinga. Meðal þess sem kom í ljós var að unglingunum 

fannst lestur gjarnan hjálpa sér að átta sig á eigin tilfinningum og gjörðum og auðga 

ímyndunarafl sitt. Helstu ástæður fyrir lestri reyndust meðal annars vera afþreying, slökun og 

það að geta sloppið frá eigin vandamálum um stund. Einnig kom fram að það að lesa um 

persónur sem þeir gætu tengt við styrkti sjálfsmynd unglinganna (bls. 49–53). 



23 

 

Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006), sem hér hefur þegar verið minnst á í kafla 

um rannsóknir á lestri, var meðal annars athugað hvers konar bækur það væru sem nemendur í 

10. bekk sæktu helst í að lesa. Gefnir voru upp sex mismunandi flokkar af bókum og áttu 

nemendur að merkja við hversu oft þeir læsu bækur af tilteknum bókaflokki. Þannig var reynt 

að komast að því hvers konar bækur nytu mestra vinsælda og að sama skapi hvaða bækur sætu 

á botni vinsældalistans. Niðurstöður könnunarinnar voru síðan bornar saman við svör við sömu 

eða sambærilegum spurningum frá árinu 1993. Niðurstöðurnar sýna að sérstaklega mikil 

breyting hefur orðið á vinsældum Íslendingasagna meðal þessa aldurshóps, 92% sögðust aldrei 

eða mjög sjaldan lesa Íslendingasögur árið 2005 á móti 20% árið 1993. Sama máli gegnir um 

þjóðsögur, árið 1993 sögðust 29% aldrei eða sjaldan lesa slíkar sögur en sú tala er komin upp 

í 83% árið 2005. Vinsælustu bækurnar meðal unglinga árið 2005 virðast vera spennubækur og 

fræðslubækur. Lestur fræðslubóka hafði þó minnkað talsvert frá árinu 1993 þegar þær tróndu 

á toppnum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 68-69). 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að nefna þrjár bestu bækurnar sem þeir höfðu lesið 

voru sex titlar oftast nefndir; Harry Potter, Hringadróttinssaga, Englar alheimsins, 

Grafarþögn, Eyðimerkurblómið og DaVincy lykillinn. Fyrstu þrjár bækurnar voru þó nefndar 

mun oftar en hinar þrjár, og Harry Potter var nefnd talsvert oftar en næsta bók þar á eftir 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 69). Vinsældir bóka ef þessu tagi virðast ekki fara dvínandi, 

að minnsta kosti kallast þessi listi á við niðurstöður úr rannsókn Margrétar Magnúsdóttur 

(2014) á yndislestri barna og unglinga, þar sem Harry Potter, Hungurleikarnir, Artemis Fowl 

og Ljósaskiptaserían voru allar nefndar sem vinsælar bækur á unglingastigi (Margrét 

Magnúsdóttir, 2014, bls. 86). Svipaðar niðurstöður má sjá hjá Andreu Rós Óskarsdóttur (2018) 

en hún gerði rannsókn á viðhorfi nemenda á unglingastigi til yndislesturs og voru nemendur 

þar meðal annars spurðir að því hvers konar bókaflokkar og lesefni höfðaði mest til þeirra. 

Mikil dreifing var á svörum nemenda en spennusögur voru þó greinilega langvinsælastar, 63% 

drengja og 81% stúlkna völdu þann svarmöguleika. Fast á eftir fylgdu svo ævintýrasögur og 

þar á eftir glæpasögur. Ekki stóð á svörunum þegar nemendur voru beðnir um að nefna 

uppáhaldsbókina sína og þar stóðu upp úr bækurnar eftir Gunnar Helgason (Víti í 

Vestmannaeyjum o.fl), Harry Potter bækurnar, „Þínar eigin“- bækurnar eftir Ævar Þór 

Benediktsson, Flugdrekahlauparinn eftir Khaled Hosseini og Hungurleikarnir eftir Suzanne 

Collins (bls. 53). 

Spennu- og ævintýrabækur virðast samkvæmt þessu vera vinsælastar meðal íslenskra 

unglinga síðustu árin en þær vinsældir einskorðast þó ekki við Ísland, þar sem áströlsk rannsókn 

frá árinu 2003 sýnir afar svipaðar niðurstöður. Þar voru rannsakaðar lestrarvenjur 12-15 ára 
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unglinga og voru þeir meðal annars beðnir um að velja þá gerð lesefnis sem höfðaði mest til 

þeirra. Rúm 40% þátttakenda völdu skáldskap, en tímarit fylgdu fast á hæla hans með rúm 

35%. Skipti þar litlu hvort drengir eða stúlkur voru spurð, niðurstöðurnar voru nánast þær 

sömu. Þátttakendur voru þá beðnir að tilgreina hvers kyns skáldskap þeir kysu helst að lesa, en 

þar voru spennusögur og ævintýri (e. action/adventure), ráðgátubækur (e. mystery) og fantasíur 

(e. fantasy) í efstu þremur sætunum hjá báðum kynjum. Þó var munur á því í hvaða sæti 

bókaflokkarnir lentu hjá kynjunum, hjá strákum voru spennusögur og ævintýri vinsælust en hjá 

stelpunum voru það fantasíurnar sem nutu hvað mestra vinsælda (Manuel og Robinson, 2003, 

bls. 70). Þegar nemendur voru spurðir út í uppáhaldsbækurnar kom í ljós að Harry Potter, hvort 

sem um var að ræða einstaka bækur eða bókaseríuna í heild, naut mikilla vinsælda bæði meðal 

stráka og stelpna. Meðal annarra bóka sem nefndar voru í því samhengi voru 

Hringadróttinssaga og Hobbitinn (Manuel og Robinson, 2003, bls. 71-72). Þessar niðurstöður 

eru nokkuð athyglisverðar að því leyti að allir þessir bókaflokkar segja frá skálduðum heimi og 

eiga sér litla stoð í raunveruleikanum en svo virðist sem ungmenni sæki mikið í að lesa slíkar 

bækur. Niðurstöður Manuel og Robinson staðfesta enn fremur niðurstöður rannsóknar Coles 

og Hall (2002) þar sem fram kemur að vinsælustu bókmenntagreinar meðal unglinga í Bretlandi 

á tíunda áratugnum voru spennusögur, ævintýri, ráðgátur og fantasíur. Þar komu þó hryllings- 

eða draugasögur sterkar inn líka, sem og ástarsögur meðal kvenkyns lesenda (Coles og Hall, 

2002, bls. 102).  

Davila og Patrick (2010) segja að oftar en ekki sé litið alveg fram hjá skoðunum eða 

áliti barna þegar kemur að vali á bókum og fullorðnir stjórni heimi barnabókmennta að mestu 

ef ekki öllu leyti. Þeir skrifa bækurnar, velja hvaða bækur eru gefnar út, veita þeim verðlaun 

og sjá um að kaupa bækur fyrir heimili, skóla og bókasöfn svo eitthvað sé nefnt. Það sé því 

ansi hætt við því að börnin fái minna að segja um val á bókum en hugsanlega væri æskilegt. 

Þær bæta við að ekki sé nóg að þekkja bækur vel heldur verði kennarar líka að þekkja og skilja 

áhugasvið ungmenna og þær breytingar sem verða reglulega þar á. Nemandi getur valið sér 

bók af lista frá kennaranum en það val þarf þó alls ekki að endurspegla áhugasvið nemandans, 

hugsanlega var ekki boðið upp á neitt sem höfðaði virkilega til hans áhugasviðs (Davila og 

Patrick, 2010, bls. 199).  

Þær rannsóknir sem Davila og Patrick vísa í í grein sinni, Asking the experts: What 

children have to say about their reading preferences, taka nær allar fyrir börn á grunnskólaaldri 

og sýna flestar að stærstur hluti barnanna sem rannsakaður var hafði einhvern áhuga á eða 

ánægju af lestri. Rannsóknir hafa þó sýnt að þegar börn eldast minnkar áhugi þeirra á lestri 

(Iyengar og Ball, 2007, bls. 94; McKenna, Kear og Ellsworth, 1995, bls. 952; Andrea G. 
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Dofradóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2006) en staðreyndin er sú að mun meira er til af efni 

sem sérstaklega er ætlað yngri börnum. Það má þó spyrja hvort að einhverjar barna-, 

ungmenna- eða unglingabækur eigi ekki allt eins erindi inn í framhaldsskólana eins og aðrar 

bækur. Það gæti þó hugsanlega reynst erfitt að fá framhaldsskólanema til að fá áhuga á því að 

lesa slíkar bækur, eða kennarana til að taka þær fyrir í kennslu hjá sér, hugsanlega myndu 

einhverjir vera hræddir við „barnabókastimpilinn“.  

Í ÍNOK-rannsókninni var bókmenntakennsla í framhaldsskólum skoðuð, meðal annars 

hvaða bókmenntir eru teknar fyrir og hvernig gengur að kenna þær. Þegar kennarar voru spurðir 

hvers konar miðaldabókmenntir þeir kenndu voru eftirfarandi verk nefnd: Laxdæla, Egils saga, 

Gunnlaugs saga, Hávamál, Völuspá og Snorra-Edda. Ljóst er af svörum nemenda við 

spurningum um miðaldabókmenntir að þeir eiga margir hverjir erfitt með að skilja þær en þó 

eru einhverjir sem segjast skilja þær vel, sérstaklega ef þeir fá hjálp frá foreldrum eða 

kennurum. Það virðist því afar misjafnt hversu vel nemendum gengur að lesa 

miðaldabókmenntir og hvort þeir hafa gaman af því (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 105-

107).  

Í úttekt á íslenskukennslu í framhaldsskólum kvörtuðu margir nemendur yfir aldri bóka 

í íslenskukennslu og fannst þær helst til gamlar (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður 

Margrét Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2011, bls. 51 og 54). Nemendur vilja 

heldur lesa yngri bækur sem auðveldara er fyrir þá að skilja og kjósa auk þess margir hverjir 

að lesa um persónur sem eru álíka gamlar eða örlítið eldri en þeir sjálfir, til að vita við hverju 

þeir eiga að búast. Það er þó ekki til neitt einfalt svar við spurningunni „hvað vilja ungmenni 

lesa?“, til þess er hópurinn alltof margbreytilegur (Davila og Patrick, 2010, bls. 205). Það er 

þó ekki aðeins námsefnið sjálft sem skiptir máli þegar kemur að því að vekja áhuga nemenda 

heldur spila kennsluaðferðir þar gríðarlega stórt hlutverk. Hér verður því næst fjallað stuttlega 

um kennsluaðferðir í íslenskukennslu í framhaldsskólum. 

2.2.7 Kennsluaðferðir  

Ingvar Sigurgeirsson (2011) hefur bent á það hversu mikil mótsögn felist í því að ekkert 

kennsluform hafi sætt harðari gagnrýni en einmitt það sem mest er notað í skólakerfinu eins og 

það leggur sig, og það eru fyrirlestrar. Rannsóknir benda til þess að val á kennsluaðferðum 

skipti máli fyrir nám og þekkingarsköpun nemenda jafnvel þó að árangur sé vissulega háður 

öðrum þáttum líka, svo sem aðstæðum og þekkingu kennara. Mikilvægt er því að vanda til 

verka þegar kemur að því að velja kennsluaðferðir (Hattie, 2009).  
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Í svörum nemenda í ÍNOK-rannsókninni kemur fram að þeir kunni lítið að meta þær 

hefðbundnu kennsluaðferðir sem felast í því að kennarinn standi upp við töfluna og lesi yfir 

þeim heilu og hálfu tímana. Þeir gagnrýna hefðbundnar og þurrar kennsluaðferðir og telja sig 

fá helst til lítið út úr þeim, auk þess sem þær geri námsefnið leiðinlegra en það þyrfti að vera. 

Óháð því hvaða bókmenntir eru lesnar vilja þeir mun frekar fá að ræða efnið sín á milli, bæði 

við samnemendur og kennara, og ljóst er að þeim þykir virkni í kennslustundum og það að 

leyfa nemendum að taka virkan þátt vænlegra til árangurs. Tekið er fram að ekki komi skýrt 

fram í rannsókninni hvort kennarar séu meðvitaðir um hversu gagnrýnir sumir nemendur eru á 

kennsluaðferðir og nálgun þeirra á efnið (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, 120-122). Í 

rannsókninni kemur einnig fram að nemendur séu afar ánægðir með það þegar 

bókmenntakennsla er tengd við aðra listmiðla, svo sem kvikmyndir, myndlist og leiklist, og 

hæla sérstaklega þeim kennurum sem reyna að finna kennsluaðferðir sem örva sköpunarkraft 

þeirra og fá þá til að vilja taka virkan þátt í náminu (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 121). 

Einn kennari hafði þó orð á því að sífellt minna væri um það að bókmenntakennsla sé tengd 

við aðrar listgreinar og nemendur fái sjálfir að semja eða skrifa eitthvað (Dagný Kristjánsdóttir 

o.fl., 2018, bls. 114).  

Kennsluaðferðir í framhaldsskólum eru mun hefðbundnari en í grunnskólum og helst er 

notast við fyrirlestra eða innlagnir með spurningum til nemenda, verkefni og ritgerðir (Dagný 

Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 113). Kennarar reyna þó margir að ná til nemenda og einn hefur 

orð á því að flestir kennarar séu að reyna að færa sig í átt að verkefnamiðuðu námi í stað þess 

að standa sífellt upp við töflu og lesa yfir nemendum. Kennarar þurfi að stíga af stalli sínum 

og færa sig nær nemendum, auka samræðu á milli sín og þeirra og gefa nemendum meira val 

en tíðkast hefur í gegnum tíðina (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 116).  

Í rannsókninni kemur fram að uppgjafarhljóð sé í mörgum bókmenntakennurum í 

framhaldsskólum og lítil umræða um bókmenntir. Þó að kennarar hafi mikinn áhuga á því að 

miðla þekkingu á faginu til nemenda sé eins og upplifun þeirra sé að fagið sé ekki talið eins 

mikilvægt eða njóti jafn mikillar virðingar og það gerði eitt sinn (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 

2018, bls. 130). Í þessari hálfgerðu uppgjöf gæti leynst ástæða þess að einhverjir kennarar nota 

fyrst og fremst hefðbundnar kennsluaðferðir og leggja sig ekki mikið fram um að reyna að 

finna nýjar leiðir til að miðla efni til nemenda, sem þeir hafi hvort sem er lítinn sem engan 

áhuga á.  

Þrátt fyrir gagnrýni nemenda í ÍNOK-rannsókninni á hefðbundnar og þurrar 

kennsluaðferðir kemur fram í nýlegri grein að íslenskukennarar noti raunar einna fjölbreyttastar 

aðferðir af kennurum allra faga og því er ekki víst að þessi gagnrýni eigi endilega við um þá 
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(Ingvar Sigurgeirsson, Elsa Eiríksdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018). Greinin byggir 

á gögnum úr rannsókninni Starfshættir í framhaldsskólum sem gerð var 2013-2014 en níu 

framahaldsskólar tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nokkurrar 

fjölbreytni gætir í kennsluaðferðum í íslenskutímum, og raunar mestrar fjölbreytni af þeim 

greinum sem skoðaðar voru en í þeim 12 kennslustundum í íslensku sem fylgst var með mátti 

greina 10 mismunandi kennsluaðferðir. Aðferðirnar eru nokkuð fjölbreyttar þó þær séu 

mismikið notaðar og nokkuð mikið er um notkun kennsluaðferða sem krefjast mikils af 

nemendum, svo sem hópvinnu, þjálfunaræfinga og skriflegra verkefna. Þegar litið er til 

niðurstaðna úr öllum greinum sést að nokkuð hallar á þær aðferðir sem gera kröfur til nemenda 

um þátttöku og frumkvæði og því má segja að íslenskan standi nokkuð vel að vígi hvað það 

varðar. Fyrirlestrar spila þó einnig nokkuð stórt hlutverk í íslenskutímum (Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl., 2018, bls. 11).  

Vakin er athygli á því hve lítinn hlut samræður fá og skipulegar umræður koma aðeins 

fyrir í átta kennslustundum af þeim 130 sem skoðaðar voru í rannsókninni allri (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2018, bls. 21). Miðað við ósk nemenda í ÍNOK-rannsókninni um að fá 

meiri tíma í umræður verður þessi staða því að teljast nokkuð slök. Það er því ljóst að jafnvel 

þó að íslenskukennarar standi sig betur en margir aðrir hvað varðar fjölbreytni í kennsluháttum 

má sannarlega alltaf gera betur.  

2.3 Bókmenntir og lestur í aðalnámskrá framhaldsskóla  

Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið og leiðsögn um tilgang þess og markmið. 

Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í 

lögunum. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum skóla, kennurum og öðru starfsfólki 

í skólakerfinu. Einnig veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum 

stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um 

tilgang og starfsemi skóla.  

Þessi skilgreining á aðalnámskrá birtist á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands en þar má finna allar 

aðalnámskrár síðustu ára (Námskrár, e.d.). Aðalnámskrám er fyrst og fremst ætlað að leggja 

línurnar fyrir skólastarfið og gefa kennurum og skólastjórnendum hugmynd um það til hvers 

er ætlast af þeim, en auk aðalnámskránna skulu allir skólar síðan gefa út sína skólanámskrá.  

Hér verða skoðaðar þær aðalnámskrár framhaldsskóla sem birtar hafa verið, allt frá 

árinu 1999 til 2015 þegar síðast var ráðist í endurskoðun á núverandi námskrá. Í takt við 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar verður aðeins fjallað um þá hluta námskránna sem snúa að 

lestri og bókmenntakennslu. Fyrsta eiginlega aðalnámskrá framhaldsskóla var ekki gefin út fyrr 

en árið 1999 en fram að því hafði menntamálaráðuneytið gefið út svokallaða Námskrá handa 
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framhaldsskólum árin 1986, 1987 og 1990. Þær voru þó með öðru sniði en aðalnámskrárnar 

sem komu á eftir, og verða því ekki teknar sérstaklega fyrir hér (Atli Harðarson, 2010).  

2.3.1 Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hlutir 1999 

Með tilkomu aðalnámskrár framhaldsskóla 1999 var í fyrsta sinn kominn samræmdur rammi 

utan um skólastarfið í framhaldsskólum landsins. Reynt var að staðla kennsluna að einhverju 

leyti svo að nemendur á sömu eða svipuðum námsbrautum í ólíkum skólum fengju sem líkasta 

menntun til stúdentsprófs. Skólarnir höfðu ekki lengur eins frjálsar hendur og áður og 

stjórnendur skóla og kennarar þurftu að hafa til hliðsjónar ákveðnar stefnur og markmið sem 

greint var frá í aðalnámskránni (Atli Harðarson, 2010).  

Í almennum hluta námskrárinnar segir að í öllum framhaldsskólum skuli kenna 

nemendum að njóta menningarlegra verðmæta en hvergi kemur þó fram hver þau 

menningarlegu verðmæti séu (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 14). Ef horft er á þetta 

orðalag með bókmenntakennslu í huga má því vel sjá einhvers konar skírskotun í 

bókmenntakanónuna, sem hefur þó hvergi verið rituð niður eða skilgreind hér á landi eins og 

þegar hefur verið nefnt (Menntamálaráðuneytið, 1999a). 

Almennum hluta aðalnámskrár frá 1999 fylgja sérrit fyrir hverja námsgrein. Þessi rit 

eru afar ítarleg þar sem fjallað er um áherslur hvers áfanga fyrir sig og telur ritið um íslensku 

til dæmis heilar 94 blaðsíður. Í þeim eru þó einnig sett fram almenn markmið og lokamarkmið 

fyrir hverja námsgrein fyrir sig.  

2.3.2 Aðalnámskrá framhaldsskóla: Íslenska 1999 

Í sérriti námskrárinnar sem snýr að íslensku er fjallað um að góð tök á móðurmálinu séu 

undirstaða alls náms og því skipti íslenskunámið gríðarlega miklu máli. Þau skilaboð eru þó 

einnig áberandi í ritinu að íslenskukennsla eigi að miðla til nemenda menningararfinum sem í 

bókmenntum þjóðarinnar felst og að námsgreinin íslenska eigi meðal annars að fjalla um þau 

menningarlegu verðmæti sem felast í móðurmálinu og íslenskum bókmenntum 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 7). Hér má því aftur sjá glitta í vísun í einhvers konar 

bókmenntakanónu. Þó að hvergi sé minnst á einstaka rit eða höfunda er í áfangalýsingum 

minnst á lestur ýmissa bókmenntatexta, til dæmis; Íslendingaþátta- og sagna, biskupasagna 

eddukvæða, hetjukvæða og dróttkvæða. 

Í ritinu er fjallað um mikilvægi þess að lestrarkunnátta nemenda sé góð enda sé hún 

bæði undirstaða allrar menntunar og forsenda lestraráhuga, auk þess sem hún spili afar stórt 

hlutverk þegar kemur að því að auka við orðaforða nemenda. Fjallað er sérstaklega um 

mikilvægi þess að koma til móts við þá nemendur sem eiga við lestrarörðugleika að stríða en 
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minna fer fyrir umræðu um að koma þurfi til móts við áhugasvið nemenda í vali á bókmenntum. 

Þó er sagt æskilegt að nemendum gefist kostur á að velja kjörbækur við hæfi í sem flestum 

íslenskuáföngum (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 9-10). Meiri áhersla virðist því vera lögð 

á að menningararfinum séu gerð góð skil heldur en að nemendur hafi áhuga á bókunum sem 

lesnar eru.  

Í bókmenntahlutanum er fjallað almennt um kosti bókmenntalesturs, svo sem að geta 

betur skilið heiminn í kringum sig og sett sig í spor annarra. Lögð er áhersla á að íslenskar 

bókmenntir og bókmenntaarfur gegni mikilvægu hlutverki í menningarlíf þjóðarinnar en þó sé 

einnig mikilvægt að nemendur kynnist erlendum bókmenntum til að víkka sjóndeildarhringinn. 

Auk þess er tekið fram að lestur bókmennta sé mikilvægur liður í mótun sjálfsmyndar 

einstaklinga og að í bókmenntum leiti lesendur að fyrirmyndum og lifi sig inn í aðstæður 

skáldsagnapersóna (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 12). 

Í þeim hluta ritsins sem snýr að námsmati segir meðal annars að meta megi áhuga 

nemenda á bókmenntum með því að fylgjast með fjölda og tegund frjálslestrarbóka og kjörbóka 

og þátttöku nemenda í umræðum um bókmenntir. Lokamarkmið í lestri eiga meðal annars að 

vera þau að nemandi þjálfist í að lesa fjölbreytta texta og nýti sér þá í námi og starfi, og tileinki 

sér jákvætt viðhorf til lesturs. Í bókmenntunum eiga nemendur að loknu námi meðal annars að 

þekkja til helstu höfunda í íslenskri bókmenntasögu, geta notið bókmennta og samsamað sig 

persónum þeirra auk þess sem þeir eiga að hafa ræktað með sér áhuga á bókmenntum og lestri 

bóka af margvíslegu tagi (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 24).  

2.3.3 Aðalnámskrá framhaldsskóla 2004  

Árið 2004 var gefin út endurskoðuð og uppfærð útgáfa almenns hluta aðalnámskrár 

framhaldsskóla. Með þessari útgáfu voru skólunum sett ítarlegri markmið en áður og það sem 

kemur fram um almenn markmið framhaldsskóla er nokkuð breytt á milli útgáfna. Þó er tekið 

fram að ný útgáfa feli ekki í sér neina breytingu á þeirri menntastefnu sem var mörkuð með 

útgáfunni 1999 og áherslur þess sem hér er til umræðu virðast ekki hafa breyst á þeim fimm 

árum sem liðu milli útgáfnanna (Menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 5-6). Því er ekki ástæða til 

að fjalla nánar um þessa námskrá hér og verður gert ráð fyrir því að árið 2004 hafi sömu 

markmið verið í gildi varðandi lestur og bókmenntir og sett voru árið 1999. 

2.3.4 Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 

Árið 2008 færðist ábyrgð í námskrárgerð í auknum mæli til framhaldsskólanna. Skólarnir fengu 

þannig aukið frelsi til að byggja námið upp á þann veg sem hentaði best hverjum skóla fyrir 

sig og þeir höfðu þar með einnig betri tök á því að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda 
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sinna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Lögð er áhersla á að koma til móts við 

þarfir nemenda og í aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 er því haldið fram að fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum sé ein forsenda þess að nemendur öðlist margvíslega hæfni 

og að mikilvægt sé að hafa í huga að sömu aðferðir henti ekki öllum nemendum jafn vel 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 29).  

Í námskránni hafa verið þróaðir sex grunnþættir sem eiga að mynda kjarna 

menntastefnunnar í íslenskum framhaldsskólum. Þessir grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5). Grunnþættirnir koma við sögu í aðalnámskrá á öllum 

skólastigum og eru því eins konar leiðarljós fyrir allt skólastarf á landinu. Af þessum sex 

grunnþáttum tengist læsi beint því sem hér er til umræðu. Þegar hefur verið fjallað nokkuð um 

þennan grunnþátt í sérstökum kafla um læsi, en þegar talað er um læsi í þessu samhengi er átt 

við merkingu orðsins í víðum skilningi, ekki bara það að kunna að lesa orð af blaði heldur að 

geta til dæmis lesið í aðstæður og samfélagið í kring um sig í heild (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15). 

Í námskránni er framhaldsskólastigi skipt í fjögur hæfniþrep sem ætlað er að lýsa 

mismunandi kröfum um hæfni nemenda að loknu námi. Hverju hæfniþrepi fylgir síðan nokkurs 

konar útskýringarammi þar sem nánar er farið yfir það til hvers er ætlast af nemendum að því 

loknu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41-42). Þó að skólunum sé í raun í 

sjálfsvald sett hvernig þeir vilja haga námsfyrirkomulaginu eru því samt sem áður sett fram 

einhver viðmið sem þeim er gert að fylgja.  

Það sem hér er sérstaklega vert að skoða eru svokölluð hæfniviðmið kjarnagreina, en 

kjarnagreinarnar eru íslenska, enska og stærðfræði. Gerð er krafa um að allar námsbrautir sjái 

til þess að nemendur öðlist að minnsta kosti hæfni sem nemur lýsingu á fyrsta hæfniþrepi 

kjarnagreina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 91). Ef litið er á hæfniviðmið 

íslensku má þar finna ýmislegt sem snýr að umfjöllunarefninu hér, þ.e. bókmenntum og lestri.  

Á fyrsta hæfniþrepi segir að nemendur eigi meðal annars að hafa þekkingu á 

mismunandi lestraraðferðum, nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og helstu 

hugtökum sem nýtast við umfjöllun um bókmenntir. Þar að auki eiga þeir að hafa hæfni til að 

túlka og meta atburðarás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 90). 

Á öðru hæfniþrepi eiga nemendur að hafa myndað með sér góðan orðaforða og þekkja 

til mismunandi tegunda bókmennta, nytjatexta og nokkurra lykilverka íslenskra bókmennta. 

Þeir eiga auk þess að geta lesið sér til gagns og gamans bæði bókmenntaverk og nytjatexta, 
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fjallað um inntak þeirra og túlka merkingu þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 91). 

Á þriðja hæfniþrepi eiga nemendur enn að hafa bætt við orðaforða sinn og hann skal 

vera nægilega góður til að geta lesið og skilið „helstu verk íslenskrar bókmenntasögu, 

mismunandi tegundir bókmennta og nytjatexta, stefnur í íslenskum bókmenntum að fornu og 

nýju og öll helstu bókmenntahugtök.“ Þeir eiga auk þess að hafa öðlast leikni í að lesa allar 

gerðir ritaðs máls að fornu og nýju sér til gagns og gamans, skilja lykilhugtök og greina 

mismunandi sjónarmið. Að lokum eiga þeir svo að geta dregið saman aðalatriði texta, beitt 

gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, sem og að átta sig á 

samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum sem í textunum gætu 

falist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 92).  

Ekki er gerð sértök grein fyrir fjórða hæfniþrepi eða því hvað nemendur eiga að kunna 

að því loknu. Hafa ber þó í huga að hæfniþrep íslenskunáms kveða á um mun fleiri atriði en 

þau sem hér hafa verið nefnd. Vert er að veita því athygli að hvergi er minnst á ákveðin verk 

eða höfunda í umfjöllun um bókmenntir en þó er lögð áhersla á að nemendur þekki til dæmis 

„nokkur lykilverk íslenskra bókmennta.“ Það gæti því hugsanlega reynst kennurum erfitt að 

ákveða og koma sér saman um það hvaða verk teljist til lykilverka í íslenskri bókmenntasögu 

og hver ekki. 

2.3.5 Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (2. útg. með breytingum 2015) 

Árið 2015 voru gerðar smávægilegar breytingar á aðalnámskránni frá 2011. Þær breytingar 

einskorðast þó við kafla 13.2.1 sem ber nafnið Tengsl við hæfniþrep í framhaldsskóla (Illugi 

Gunnarsson, 2015). Engu hefur verið breytt sem snýr að því sem hér er til umræðu og því 

verður ekki fjallað sérstaklega um þessa breytingu heldur miðað við umfjöllunina um 

aðalnámskrá frá 2011 sem núverandi námskrá.  

2.3.6 Námskrár í ljósi nútímans 

Í íslenskuhluta aðalnámskrár frá 1999 segir að lestrarkunnátta sé forsenda lestraráhuga og ef 

nemendur eigi að geta notið bókmennta þurfi lestrarkunnáttan að vera í góðu lagi. Þetta á að 

sjálfsögðu enn við í dag, varla er hægt að ætlast til þess að nemendur hafi gaman af lestri ef 

þeir kunna ekki að lesa. Í dag er þó einnig ýmislegt annað sem þarf að huga að og margt hefur 

breyst frá árinu 1999. Það er ekki nóg að nemendur kunni að lesa heldur þurfa þeir líka að vilja 

það. Það er ekki þar með sagt að allir nemendur hafi verið lestrarhestar árið 1999 en þó var 

líklega heldur auðveldara að fá nemendur til að grípa í bók á þeim tíma, þar sem ekki var jafn 

mikið framboð af annars konar afþreyingu og þar af leiðandi færri truflanir og minna áreiti frá 
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slíku en er í dag. Í sömu námskrá er tekið fram að lestur bókmennta sé mikilvægur liður í mótun 

sjálfsmyndar einstaklinga. Í bókmenntum leiti lesendur að fyrirmyndum og lifi sig inn í 

aðstæður skáldsagnapersóna. Ef þetta er raunin enn í dag mætti spyrja sig hvort það sé í 

einhverjum tilfellum heldur óraunhæft að biðja unglinga árið 2020 að setja sig til dæmis í spor 

Bjarts í Sumarhúsum eða Gunnars á Hlíðarenda, og hvort að unglingar nútímans hafi yfir höfuð 

getu eða forsendur til að samsama sig slíkum persónum.  

Þegar litið er á áherslur aðalnámskrár framhaldsskóla hefur lítið breyst í gegnum árin 

hvað varðar íslenskukennslu. Nemendum er ætlað að tileinka sér ýmsa eiginleika, færni og 

þekkingu, og kemur það í hlut kennaranna að miðla því til þeirra. Það sem hefur hugsanlega 

breyst er fyrst og fremst það að í núverandi námskrá eru markmiðin mun almennara eðlis en 

þau voru áður. Í aðalnámskrá frá 1999 er útlistað nákvæmlega hvað hver og einn íslenskuáfangi 

eigi að skila af sér til nemenda og hvað þeir eigi að kunna og geta að honum loknum. Þó að 

ekki sé minnst á ákveðnar bækur eða höfunda er fjallað um ákveðnar gerðir bókmenntatexta 

sem taka skuli fyrir á hverju stigi námsins. Ekki er að finna nein slík tilmæli í núgildandi 

námskrá og þar virðast hæfniviðmið í forgrunni fremur en þekkingarviðmið. Því má segja að 

línurnar sem kennurum eru settar hafi verið heldur skýrari árið 1999 en þær eru í dag. Í 

núgildandi aðalnámskrá hafa skólar mun meira frelsi til að haga náminu eftir sínu eigin höfði 

og hafa einhverjir velt því fyrir sér hvort það hafi haft jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar í för 

með sér fyrir skólakerfið (Dagný Kristjánsdóttir, 2011, bls. 147). Það er þó heilt rannsóknarefni 

út af fyrir sig og hér verður ekki reynt að komast að niðurstöðu í þeim efnum.  

Þó að frelsið sé nokkuð mikið er deginum ljósara, þegar litið er til dæmis á hæfniþrep 

fyrir íslensku í aðalnámskrá 2011, að það er ekki lítið sem ætlast er til þess að nemendur tileinki 

sér á framhaldsskólaárunum og augljóslega mikið verk fyrir höndum hjá kennurum ef þeir eiga 

að kenna nemendum að tileinka sér alla þá eiginleika sem þar eru útlistaðir. Þó er engar 

leiðbeiningar að finna í aðalnámskránni um það hvernig best sé fyrir kennara að snúa sér í þeim 

málum, hvernig sé til dæmis best að vekja áhuga nemenda á lestri eða hvaða bókmenntir teljist 

vera lykilverk íslenskra bókmennta eða hluti af menningararfinum sem þó er lögð svo mikil 

áhersla á að þeir miðli til nemenda sinna.  
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3. Rannsóknin  

Í kaflanum sem hér fer á eftir verður sjónum beint að aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fyrst verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum, síðan verður farið yfir þá aðferðafræði sem lögð var til grundvallar í 

rannsókninni og þar næst sagt frá framkvæmd hennar. Þá verður farið yfir greiningu gagna og 

siðferðileg atriði sem rannsókn sem þessi þarf að uppfylla og að lokum verður sagt frá 

takmörkunum rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Annars vegar að kanna viðhorf kennara og nemenda til 

þeirra bókmennta sem teknar eru fyrir í framhaldsskólum og er þar stuðst við viðtöl við 

íslenskukennara og nemendur á lokaári framhaldsskóla. Hins vegar er markmiðið að athuga 

hvort ástæða sé til að gera einhverjar breytingar á bókmenntakennslu í framhaldskólum til að 

koma til móts við breytta lestrargetu og lestraráhuga unglina. Rannsóknarspurningarnar eru: 

Hver eru viðhorf nemenda og kennara til þeirra bókmenntaverka sem lögð eru til grundvallar í 

bókmenntakennslu í framhaldsskólum? Er þörf á því að gera einhverjar breytingar á 

bókmenntavali til að koma til móts við dvínandi lestaráhuga og lestrargetu unglinga? 

3.2 Aðferðafræði 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar leit rannsakandi mikið til ÍNOK-rannsóknarinnar og 

framkvæmdar hennar, enda viðfangsefnið nokkuð tengt þeirri rannsókn. Rannsóknin er 

eigindleg og byggist á viðtölum við nemendur og kennara í framhaldsskólum. Viðtöl eru mikið 

notuð í eigindlegum rannsóknum og með þeim er hægt að fá nokkuð góða mynd af viðhorfi, 

reynslu og áliti viðmælenda en það var einmitt ætlunin í þessari rannsókn (Doody og Noonan, 

2013, bls. 28; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137).  

Viðtöl geta verið margskonar en hægt er að skipta þeim í þrjá flokka eftir því hvort þau 

eru stöðluð, óstöðluð eða hálf-stöðluð. Í þessari rannsókn var notast við hálf-staðlaða 

viðtalsramma en það þýðir að lagt var upp með fyrir fram ákveðinn spurningalista sem þó var 

hægt að bregða út af ef viðtalið þróaðist í aðra átt. Rannsakandi stýrði þannig framgangi 

samtalsins að mestu með því að spyrja reglulega spurninga en leyfði viðmælendum að fara út 

fyrir efni spurninganna ef umræðan virtist vera rannsókninni til gagns. Þó að reynt væri að fá 

svör við nokkurn veginn sömu spurningum frá öllum viðmælendum gat röð spurninga eða 

áhersla á ákveðnar spurningar því verið mismunandi eftir viðtölum. Eins gat rannsakandi beðið 



34 

 

um nánari útskýringu á svörum eða spurt nýrra spurninga í kjölfar þeirra ef ástæða þótti til 

(Doody og Noonan, 2013, bls. 30; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143).  

Viðtöl sem tekin voru við kennara voru svokölluð einstaklingsviðtöl en þá talar einn 

rannsakandi við einn viðmælanda. Þessi rannsóknaraðferð getur reynst nokkuð tímafrek þar 

sem aðeins fást svör frá einum einstaklingi í einu en þykir þó henta vel þegar rætt er við 

einstaklinga sem eru óhræddir við að tjá sig um skoðanir sínar og hafa góða þekkingu á efninu 

sem rætt er um. Því þótti þessi viðtalsaðferð henta vel í viðtölum við kennara (Creswell, 2012, 

bls. 218; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Þegar talað var við nemendur var hins vegar lagt 

upp með svokölluð rýnihópaviðtöl. Í þeirri rannsóknaraðferð er rætt við hóp fólks sem getur 

verið misfjölmennur en algengast er að í hverjum rýnihóp séu fjórir til tólf þátttakendur. 

Rýnihópar henta vel þegar ræða á við viðmælendur sem gætu verið hikandi við að tjá sig í 

einstaklingsviðtali en einnig þykir aðferðin henta vel til að rannsaka viðhorf ákveðins hóps 

gagnvart því viðfangsefni sem verið er að rannsaka og í þessu tilfelli var sá hópur 

framhaldsskólanemar undir lok skólagöngunnar. Gott getur verið að þátttakendur í rýnihóp 

þekkist innbyrðis og séu því síður feimnir við að ræða hlutina sín á milli og tjá skoðanir sínar 

óhikað. Því var leitast eftir því að nemendur sem tóku þátt í rýnihópum innan hvers skóla 

þekktust (Creswell, 2012, bls. 218; Sóley S. Bender, 2013, bls. 300-301).  

Þó að aðferðirnar tvær sem beitt var við öflun gagna í þessari rannsókn séu ólíkar eiga 

þær ýmislegt sameiginlegt og bæta hver aðra upp. Eigindleg gögn fást bæði úr rýnihópum og 

einstaklingsviðtölum og báðar aðferðirnar veita auk þess viðmælendum gott svigrúm til að 

segja frá skoðunum sínum og upplifun af viðfangsefninu (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300).  

3.3 Framkvæmd og þátttakendur  

Rannsakandi heimsótti þrjá framhaldsskóla í febrúar 2020, þar af einn á höfuðborgarsvæðinu, 

einn í þéttbýli á landsbyggðinni og einn í dreifbýli á landsbyggðinni. Rætt var við tvo 

íslenskukennara í hverjum skóla nema einum, þar sem í þeim skóla var einungis einn 

íslenskukennari starfandi. Í hinum tveimur skólunum var rætt við einn karlkyns kennara og 

einn kvenkyns, og reynt að hafa nokkra fjölbreytni í starfsaldri kennara. 

Lagt var upp með að ræða við hóp fjögurra nemenda úr hverjum skóla, tvo drengi og 

tvær stúlkur eins og gert var í ÍNOK-rannsókninni. Það fyrirkomulag fór að vissu leyti úr 

böndunum við framkvæmd rannsóknarinnar. Í fyrsta skólanum fór það svo að ekki var hægt að 

ná öllum fjórum viðmælendum á sama tíma svo tekið var viðtal við tvo nemendur í einu, strák 

og stelpu í hvort skipti. Telur rannsakandi líklegt að minnst einn þessara viðmælenda hefði ekki 

þorað að tjá sig jafn mikið ef rætt hefði verið við alla viðmælendur í einu og því í raun betra að 
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framkvæma viðtölin á þennan hátt í því tilfelli. Í skóla númer 2 var rætt við fjóra nemendur í 

einu og gekk það afar vel, allir virtust tjá sig óhikað og fékk rannsakandi aldrei á tilfinninguna 

að nemendur svöruðu ekki sannleikanum samkvæmt eða eftir sinni eigin sannfæringu. Í þriðja 

skólanum lagði kennari til að bæta við fimmta nemandanum í hópinn á síðustu stundu, þar sem 

sá nemandi hefði verið í tveimur mismunandi framhaldsskólum og því gæti verið forvitnilegt 

að heyra hvað viðkomandi hefði að segja. Rannsakandi tók vel í þetta og fór svo að áhugaverð 

gögn fengust frá nemandanum þar sem hann gat borið saman tvo ólíka skóla. Rannsakandi taldi 

það ekki hafa slæm áhrif á viðtalið að rætt væri við fimm nemendur í stað fjögurra og virtist 

það ekki hafa áhrif á getu eða vilja neins til að tjá sig. Allir höfðu svigrúm til að tjá sínar 

skoðanir og fékk rannsakandi áhugaverðar ábendingar og sögur frá öllum viðmælendum. Alls 

var því rætt við fimm kennara og þrettán nemendur. Kennarar aðstoðuðu rannsakanda við val 

á nemendum og fengu þau tilmæli að reyna að velja nemendur sem allir væru eldri en átján ára 

og þekktust helst eitthvað innbyrðis svo þeir myndu síður vera feimnir við að svara 

spurningum. Einnig voru þeir beðnir um að velja nemendur sem væru hvorki í hópi þeirra allra 

slökustu, né afburðanemendur, til að fá sem raunsannasta heildarmynd af „hinum almenna 

framhaldsskólanema.“  

Bæði kennarar og nemendur voru valdir með tilgangsúrtaki en þá er valið í úrtakið með 

hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og því rætt við viðmælendur sem hafa góða þekkingu á 

efninu sem á að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Þar sem 

viðfangsefni rannsóknarinnar er bókmenntakennsla í framhaldsskólum og viðhorf nemenda og 

kennara til bókmennta lá í augum uppi að ræða einmitt við kennara og nemendur, sem vissulega 

hafa góða þekkingu á eigin skoðunum. Rannsakandi nýtti sér tengsl inn í skólanna til að setja 

sig í samband við viðmælendur en þó var leitast við að fá viðmælendur í rannsóknina sem 

rannsakandi þekkti ekki sjálfur til að persónulegir hagsmunir viðmælenda eða rannsakanda 

hefðu ekki áhrif á rannsóknina.  

Við gerð viðtalsramma leit rannsakandi einnig nokkuð til ÍNOK-rannsóknarinnar, 

sumar spurninganna eru þær sömu og spurt var að í þeirri rannsókn (Kristján Jóhann Jónsson 

og Ásgrímur Angantýsson, 2018, bls. 256-2579) en öðrum bætti rannsakandi við sjálfur. 

Viðtalsramma sem stuðst var við í þessari rannsókn má sjá í viðaukum 1 og 2.  

3.4 Greining gagna  

Þegar búið var að taka öll viðtöl voru þau skrifuð upp í tölvu til að auðvelda úrvinnslu. Meðan 

á afrituninni stóð skráði rannsakandi hjá sér jafnóðum þau atriði sem honum þótti sérlega 

mikilvæg eða áhugaverð fyrir rannsóknina. Að því loknu hófst greining gagnanna, öll viðtöl 
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voru lesin yfir á ný og leitast við að finna ákveðin þemu sem einkenndu svör nemenda annars 

vegar og kennara hins vegar. Sérstaklega var horft eftir svörum sem gætu hugsanlega gagnast 

við það að svara þeim rannsóknarspurningum sem lágu til grundvallar í rannsókninni. Þar sem 

algjör nafnleynd ríkir yfir viðtölunum fengu skólarnir þrír allir sinn bókstaf; A, B og C, og líkt 

og í ÍNOK-rannsókninni fengu viðmælendur bókstafinn V og voru aðgreindir með tölustaf í 

nemendaviðtölunum; V1, V2, V3.. eftir því hversu margir þeir voru í hverju viðtali. 

Rannsakandi var að sama skapi táknaður með R í afritun viðtalanna.  

3.5 Siðferðileg atriði  

Ekki er nóg að rannsóknir uppfylli aðferðafræðilegar kröfur heldur er ekki síður mikilvægt að 

allar rannsóknir uppfylli siðferðilegar kröfur. Í vísindarannsóknum er gjarnan gengið út frá 

fjórum höfuðreglum þegar kemur að siðferði; virðingu, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti. 

Rannsakandi skal ávallt hafa í huga að bera virðingu fyrir viðmælendum sínum og gleyma því 

ekki að hver manneskja hefur gildi í sjálfri sér. Þannig er til dæmis afar mikilvægt að allir 

þátttakendur rannsóknar séu upplýstir um efni hennar og taki þátt í henni af fúsum og frjálsum 

vilja. Vísindarannsóknir mega ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur og auk 

þess þarf rannsakandi alltaf að upplýsa þátttakendur um það hvernig farið verði með 

persónugreinanlegar upplýsingar í rannsókninni, ef einhverjar eru, og með hvaða hætti 

niðurstöður úr rannsókninni verði birtar. Mikilvægt er að rannsakandi hafi í huga að láta sem 

best af sér leiða og gæta alltaf réttlætis gagnvart viðmælendum sínum (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 71-75).  

Áður en viðtöl hófust var öllum viðmælendum gert ljóst að öll gögn yrðu nafnlaus í 

rannsókninni og ekki væri hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda. Þar að auki yrðu skólarnir 

sjálfir ekki nafngreindir. Allir þátttakendur veittu munnlegt samþykki fyrir þátttöku og fyrir 

því að viðtölin yrðu tekin upp á farsíma rannsakanda. Við afritun viðtala voru nöfn þátttakenda 

hvergi skráð niður heldur fengu þeir dulnefnin V1, V2, V3.. eftir því hversu margir 

viðmælendur voru hverju sinni. Auk þess fékk hver skóli bókstaf til auðkenningar; A, B eða C. 

Rannsakandi hefur einn aðgang að rannsóknargögnum og að rannsókn lokinni verður öllum 

hljóðupptökum eytt.  

3.6 Takmarkanir rannsóknar  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið er ekki stórt þegar horft er til 

heildarfjölda framhaldsskóla á landinu. Aðeins var farið í þrjá skóla svo að gögnin endurspegla 

ekki endilega það sem gæti komið fram í öðrum skólum, en þó eru skólarnir þrír allir nokkuð 

ólíkir. Niðurstöður þessarar rannsóknar er því síður en svo hægt að alhæfa en þó gefa þær 
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ákveðnar vísbendingar um stöðuna í framhaldsskólum landsins, sérstaklega í þeim efnum þar 

sem nánast allir þátttakendur voru á sama máli og svöruðu einstaka spurningum á sama eða 

afar svipaðan hátt.  
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4. Niðurstöður 

Hér á eftir verður sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Þeim er skipt í tvo meginkafla, 

fyrst verður farið yfir svör kennara og þeim skipt í fimm þemu: Lestrargeta og -áhugi unglinga, 

val á bókmenntum, lestrarhvetjandi aðferðir, tenging við aðalnámskrá og viðhorf til breytinga. 

Þar á eftir er farið yfir nokkur atriði sem kennarar vildu sjálfir bæta við umfjöllunina og að 

lokum er svo samantekt á svörum þeirra. Síðan verður litið til nemendanna og svörin greind í 

sex þemu: Lestrarvenjur, gagn og upplifun af lestri, viðhorf til bókmennta, bókmenntir í 

skólanum, áhugasvið og mikilvægi kennara. Eins og hjá kennurum er síðan farið yfir nokkur 

atriði sem nemendur vildu bæta við umfjöllunina og þar á eftir fer samantekt á svörum 

nemenda.  

4.1 Kennarar um lestur og bókmenntir 

Hér verður farið yfir niðurstöður úr fimm viðtölum við jafn marga kennara, þrjár konur og tvo 

karla. Starfsaldur var allt frá fjórum árum upp í 31 ár svo að hópurinn var nokkuð fjölbreyttur. 

Skólarnir fengu eins og áður hefur verið nefnt bókstafina A, B og C til aðgreiningar. Í skóla B 

reyndist aðeins einn starfandi íslenskukennari en í skólum A og C var talað við tvo kennara. 

Skóli C er bekkjakerfisskóli en í hinum tveimur er áfangakerfi.  

4.1.1 Lestrargeta og -áhugi unglinga 

Kennarar voru í upphafi spurðir hvort þeir hefðu fundið fyrir breytingum á lestrargetu unglinga 

á undanförnum árum. Allir sögðust þeir hafa fundið fyrir einhverjum breytingum, en þó 

mismiklum. Flestir kennarar töldu að lestrargeta unglinga hefði farið dvínandi á síðustu árum 

og áratugum en sumir bentu þó á að það færi eftir því hvar væri spurt. Kennari í skóla A sagði 

til að mynda að hann fyndi minna fyrir því þar heldur en í öðrum skóla sem hann hefði áður 

kennt í, krakkar í skóla A hefðu almennt meiri áhuga á því að lesa. Sami kennari minntist þó á 

að sér fyndist vera meiri munur á milli nemenda en áður: „Ég held það sé svolítið að myndast 

svolítil gjá. Ég held að þeir sem eru verst settir séu miklu verr settir en þeir sem voru fyrir 20 

árum.“ Kennari í skóla C tekur undir þetta og segir að bilið hafi breikkað milli þeirra nemenda 

sem eru virkilega sterkir og lesa mikið og svo meðalnemandans.  

Kennararnir virðast finna einna mestan mun á orðaforða nemenda sinna og lýsa því að 

merking hugtaka sem þeim finnst sjálfum alveg skýr og gegnsæ vefjist mikið fyrir nemendum, 

þeir séu sumir gersamlega ráðalausir þegar kemur að því að rýna í merkingu orða sem þeir 

skilja ekki. Tveir kennarar höfðu auk þess orð á því að það sé nokkuð nýtilkomið að þeir séu 
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kallaðir til í prófi, ekki til að aðstoða nemendur við að svara spurningu heldur til að útskýra 

hvað einstaka orð á prófinu þýða.  

Fyrir svona fimm árum síðan, þá fann ég mun á því að þau voru ekki að skilja 

orðalag mitt kannski í prófum, sérstaklega í sko eins og í Njálu, „Hver var 

aðdragandinn að Njálsbrennu?“ og þá fóru þau að, að hérna.. „værirðu til í að 

útskýra fyrir mér hvað er aðdragandinn?“ Og þá voru svona nokkur orð sem að 

þurfti að fara að útskýra. Svo fyrir svona tveimur árum síðan, þá fannst mér gerast, 

þá bara varð stökk, sem að ég merkti svolítið frá samfélagsmiðlum.. og svona, 

orðaforði fór að dragast saman, og svo bara í fyrra, þá fann ég mun frá því árinu 

áður. (Kennari í skóla B) 

Hjá sama kennara má þó greina þá skoðun að þó að læsi í hefðbundnum skilningi sé ekki 

endilega gott hjá öllum nemendum gegni öðru máli um læsi í víðum skilningi. Nemendur sem 

séu almennt heldur slakir í lestri geti til dæmis verið afar sterkir félagslega og vel læsir á 

samfélagið í kringum sig. Að auki sé vert að minnast á að stafrænt læsi flestra nemenda sé gott 

og í flestum tilfellum betra en hjá kennurunum sjálfum:  

Svo eina vikuna sagði ég við þau: „Heyrðu ég er ekki viss um að ég sé alltaf að 

senda rétta broskalla, nú verðum við með lyndistáknaviku“ og þá bara fórum við, 

og ég bara lærði af þeim […] og þetta var mjög skemmtileg umræða, og svo bað 

ég þau bara að búa til bækling fyrir mig […] þar sem væri að finna táknin sem þau 

túlkuðu og hvað þau merktu. 

Þá benda kennarar á að ekki megi gleymast í þessari umræðu að læsi er alls konar og það að 

rakka nemendur niður fyrir lélegt læsi í hefðbundnum skilningi sé ólíklegt til þess að efla 

lestraráhuga þeirra.  

Spurðir út í lestraráhuga nemenda telja kennararnir sem rætt var við að hann hafi 

minnkað samhliða lestrargetunni en einn kennari í skóla A segir þó að sér finnist lestraráhuginn 

heldur hafa verið að færast í aukana síðustu ár. Hún segir þó að hugsanlega fái hún svolítið 

skekkta mynd af stöðunni við það að kenna í skóla A, þar sem nemendur þar hafi almennt meiri 

áhuga á lestri en nemendur í mörgum öðrum skólum.  

Þegar kennarar voru spurðir af hverju þessar breytingar á lestrargetu og -áhuga unglinga 

gætu stafað virðast þeir allir vera sammála um að það séu hinar miklu breytingar sem hafa átt 

sér stað í samfélaginu síðustu árin þegar kemur að framþróun í tækni. Áreitið sé stanslaust úr 

öllum áttum og nemendur eigi erfitt með að einbeita sér að lestrinum nógu lengi til að detta 

almennilega inn í hann. Það er þó ekki aðeins tæknin sem virðist hafa áhrif, þar sem nær allir 

kennararnir höfðu orð á því að tímaleysi spilaði líka stórt hlutverk hjá unglingum. Unglingar í 

dag væru einfaldlega mjög uppteknir og hefðu lítinn auka tíma í lestur. Þar sé ekki aðeins 

aukinni síma- og tölvunotkun eða öðrum áhugamálum um að kenna heldur höfðu flestir 
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kennarar orð á því að stytting á námi til stúdentsprófs hafi orðið til þess að nemendur, og 

kennarar líka ef því er að skipta, hafi alltof mikið að gera og of lítinn tíma til þess. Um 

styttinguna sagði einn kennari: „Hún er náttúrulega bara út úr kortinu, það er bara einfalt svar.“ 

Nemendurnir væru að taka námsefni á þremur árum sem í raun ætti heima í fjögurra ára námi, 

það sé bara aðeins búið að þétta námið og nemendunum sé gert að taka inn nánast jafn mikið 

magn af upplýsingum og áður en nú á mun styttri tíma.  

4.1.2 Val á bókmenntum 

Kennarar voru allir beðnir um að segja svolítið frá þeim bókmenntum sem lesnar væru í þeirra 

skóla, hverjir veldu þær bækur, hvernig þeim fyndist efnið sjálfum og hvernig gengi að fá 

nemendur til að lesa bækurnar. Svörin reyndust vera nokkuð ólík milli skóla hvað skyldulestur 

varðar og einnig var misjafnt hversu mikið val nemendur fá þegar kemur að bókmenntalestri í 

skólunum.  

Í skóla A nefndu báðir kennarar tvær bækur sem nokkuð óhagganlegan fasta í námi 

allra nemenda: Sjálfstætt fólk og Njálu. Þeir segja að alltaf komi annað slagið upp umræða um 

það hvort ekki sé kominn tími til að breyta til, lesa einhverja aðra Íslendingasögu en Njálu og 

eitthvert annað klassískt bókmenntaverk en Sjálfstætt fólk, en það séu heldur litlar undirtektir 

og því fari svo að haldið er áfram að kenna þessar bækur ár eftir ár. Annar kennarinn hafði orð 

á því að einhverjir kennarar veigruðu sér við því að kenna Njálu af því að nemendum fyndist 

svo mikil kvöð að lesa hana, en sjálfri fyndist henni alltaf skemmtilegt að kenna Njálu og 

auðvelt að kveikja áhuga nemenda á henni. Þá sagði annar kennarinn að þó að einhverjum 

kynni að finnast þessi stóru bókmenntaverk yfirþyrmandi þá kæfðu þau alls ekki allt annað og 

ýmislegt annað væri lesið líka.  

Í skóla B reyndist misjafnt milli ára hvaða áfangar væru kenndir og þar með hvaða 

bækur nemendurnir væru látnir lesa, skólinn er fámennur og því ekki hægt að kenna marga 

áfanga ár hvert. Allir nemendur á fyrsta ári lesa þó Grafarþögn eftir Arnald Indriðason og skrifa 

bókmenntaritgerð út frá henni. Þá væri Sjálfstætt fólk oft tekin fyrir og stundum Njála líka. 

Íslenskukennarinn í skóla B hafði þó orð á því að hún hefði viljað hafa Njálu sem skyldulestur 

fyrir alla nemendur.  

Í skóla C virtust nemendur hafa einna mest um það að segja hvaða bækur þeir lesa, 

settar eru ákveðnar reglur um bókaval sem þeir þurfa að fara eftir, til dæmis á í einum 

áfanganum að lesa eina norræna glæpasögu, eina ævisögu og svo þriðju bókina af lista frá 

kennara. Að sögn kennara hafði kjölfestubókum sem allir nemendur ættu að lesa fækkað mikið 

en Ljósa eftir Kristínu Steinsdóttur væri alltaf lesin á öðru námsári og allir nemendur læsu líka 
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Njálu, þó í nokkuð styttri mynd þar sem aðeins er tekinn fyrir fyrri hluti sögunnar. Nemendur 

í skóla C fá því nokkuð mikið að segja um það hvað þeir lesa í skólanum.  

Aðrar bækur sem nefndar voru, ekki sem skyldulestur fyrir alla nemendur heldur 

kjörbækur eða bækur sem lesnar eru í ákveðnum áföngum, voru til dæmis; Óvinafagnaður eftir 

Einar Kárason, Ungfrú Ísland og Ör eftir Auði Övu Ólafsdóttur, Svínshöfuð eftir Bergþóru 

Snæbjörnsdóttur, Kaldaljós eftir Vigdísi Grímsdóttur, Millilending eftir Jónas Reyni 

Gunnarsson, Barn náttúrunnar eftir Halldór Laxness, Koparborgin eftir Ragnhildi 

Hólmgeirsdóttur, Hafnfirðingabrandarinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur, Skugga-Baldur eftir 

Sjón og Svar við bréfi Helgu eftir Bergsvein Birgisson. 

Kennarar voru allir spurðir að því hvort þeir hefðu eitthvað notað barna- og 

unglingabækur í kennslunni og hvort þeir væru yfir höfuð opnir fyrir því að nota slíkar bækur 

í framhaldsskólum. Allir kennarar sem rætt var við höfðu einhvern tímann boðið upp á lestur 

einhvers konar unglinga- eða ungmennabóka en þó aðeins sem kjörbók sem nemendur gætu 

valið sér af lista frá kennara. Hvergi voru dæmi um að slík bók væri tekin fyrir sem skyldulestur 

í íslenskuáfanga og kennari í skóla A sagði auk þess að í yndislestraráföngum fengju nemendur 

ekki að velja sér barna- eða unglingabækur. Kennari í skóla C benti á að mörkin milli 

glæpasagna og unglingasagna væru ekki alltaf mjög skýr svo hugsanlega væri hægt að telja 

glæpasögurnar með í þann flokk. Að hennar mati hefðu nemendur þó ekki leitast mikið eftir 

því að fá að lesa unglingabækur í skólanum. 

Greina mátti á svörum kennara að aðeins væri boðið upp á lestur unglingabóka á fyrsta 

ári framhaldsskóla en þegar komið væri upp á annað eða þriðja ár virðast flestir þeirra telja að 

slíkar bækur eigi ekki heima á bókalista nemenda. Það virðist því sem kennurum þyki 

unglingabækur ekki henta eða vera við hæfi á eldri stigum framhaldsskólans. Kennari í skóla 

C sagði þó að líklega væri kominn tími til að breyta því hugarfari:  

Ungmennabækur hafa í rauninni bara fengið pláss getum við sagt í þessum 

kjörbókum í fyrsta bekk sko, og, en algjörlega væri full ástæða til þess að, sko.. 

[breyta því] og algjörlega þurfum við bara að horfast í augu við það að, að hérna, 

enn þá erum við pínu stödd í gamla tímanum að hampa menningararfinum og það 

er hægt að einhverju leyti en enn þá er það bara of mikið, þannig að, við bara 

þurfum að vera djarfari í að vera með [ungmennabækur], þú veist auðvitað er þetta, 

þetta er bara svo ný hugsun, að menntaskólanemi lesi þannig bækur. 

Jafnvel þó flestir kennarar virðist telja að unglinga- og ungmennabækur eigi fyrst og fremst 

heima á fyrstu stigum framhaldsskóla tók kennari í skóla B sérstaklega fram að eins og staðan 

væri orðin í dag skipti mestu máli að nemendur læsu eitthvað yfir höfuð, hvert svo sem lesefnið 

væri, og þá skoðun mátti raunar greina hjá fleiri kennurum þó aðeins einn þeirra hefði 
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sérstaklega orð á því að fyrra bragði. Þær bækur sem nefndar voru í tengslum við þessa umræðu 

voru: Vertu ósýnilegur eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, Tímakistan eftir Andra Snæ 

Magnason, Vetrarfrí og Vetrarhörkur eftir Hildi Knútsdóttur, Hafnfirðingabrandarinn eftir 

Bryndísi Björgvinsdóttur og Koparborgin eftir Ragnhildi Hólmgeirsdóttur. 

Kennarar voru því næst spurðir hvort þeir hefðu kennt einhverjar bækur sem hefðu 

vakið sérstaka lukku meðal nemenda. Löng þögn fylgdi þeirri spurningu í flestum tilfellum og 

ljóst að það er ekki almenn upplifun kennara að nemendur hafi mjög gaman af lestri þeirra 

bóka sem þeim er sett fyrir að lesa í skólanum. Tveir kennarar nefndu Grafarþögn eftir Arnald 

Indriðason í því samhengi, nemendur hefðu nær alltaf gaman af því að lesa hana og ástæðan 

fyrir því væri líklega fyrst og fremst sú staðreynd að um spennubók væri að ræða, spennan 

drægi nemendur áfram í lestrinum. Kennari í skóla C sagði að sér fyndist alltaf virka vel að 

lesa Hávamál með nemendum þar sem þeir hefðu flestir gaman af efninu. Í þeim skóla var 

einnig minnst á Svar við bréfi Helgu og Skugga-Baldur, þær væru stuttar og laggóðar og það 

hentaði nemendum vel, það væri auðveldara að kveikja áhugann og viðhalda honum þegar um 

styttri bækur væri að ræða. Fleiri bækur voru nefndar í þessu samhengi, til dæmis Njála og 

Brekkukotsannáll, en þó var meira um að kennarar hefðu gaman af því að kenna bækurnar en 

að þeir hefðu endilega á tilfinningunni að þær væru sérstaklega vinsælar meðal nemenda. 

Kennari í skóla C sagði til dæmis: „Já, mér fannst rosalega gaman að kenna hérna, 

Brekkukotsannál, en það er, þetta er mjög langt síðan, ég hugsa að það myndi ekki ganga í 

dag.“ Kennari í skóla A sagði: „Ég elska að kenna Njálu [...] og bara almennt Íslendingasögur, 

mér finnst þær skemmtilegar.“ Þó hafði hún orð á því að nokkuð skiptar skoðanir væru á því 

meðal kennara og mörgum fyndist leiðinlegt að kenna slíkar sögur þar sem erfitt gæti reynst að 

vekja áhuga nemenda á efninu.  

Kennarar voru einnig spurðir að því hvort þeir hefðu kennt einhverjar bækur sem alls 

ekki hefðu fallið í kramið. Þar stóð ekki á svörunum og greinilegt að meira er um slíkt, að 

minnsta kosti virðast kennararnir frekar muna eftir því. Einn kennari var afar snöggur til svars 

og nefndi bækurnar Svartfugl og Piltur og stúlka en hafði þó orð á því að þær bækur væru ekki 

lengur kenndar. Þegar kennarinn var spurður að því hvers vegna þær bækur kæmu fyrst upp í 

hugann við þessa spurningu sagði hann að þetta væri einfaldlega horfinn heimur, í báðum 

tilfellum væri um sveitalífssögu að ræða, málfarið væri ekki eins og nemendur eiga að venjast 

í dag og persónurnar stæðu nemendunum fjarri að öllu leyti, því væri virkilega erfitt að vekja 

áhuga þeirra á bókunum. Einn kennari var nokkuð bjartsýnn og sagði að engin bók hefði gengið 

sérstaklega illa, það sé alltaf hægt að finna einhvern flöt á öllum bókum og reyna að gera þær 

áhugaverðar í kennslunni.  
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Kennari í skóla B sagðist setja Njálu á botninn hvað vinsældir meðal nemenda varðar, 

þeir hefðu ýmsar skoðanir á bókinni en réðu einfaldlega svo illa við hana að erfitt væri fyrir þá 

að hafa ánægju af lestrinum. Nemendur beri þó alltaf ákveðna virðingu fyrir Njálu og viti vel 

að hún sé merkileg en reyni samt helst að komast hjá því að lesa hana ef það er möguleiki. 

Fleiri kennarar minnast á álíka vandamál í tengslum við Njálu, í skóla A virðist áfanginn sem 

tekur þá bók fyrir til dæmis vera sá áfangi sem flestir nemendur falla í. Fleiri bækur voru 

nefndar í þessu samhengi og áttu þær flestar sameiginlegt að vera of langar eða þungar fyrir 

nemendur að mati kennara, eða þá fjalla um persónur og atburði sem stæðu nemendum svo 

fjarri að erfitt væri fyrir þá að tengjast sögunni. Einn kennari ræddi sérstaklega um það hversu 

miklu máli það skipti að nemendur geti tengt við lesefnið: 

Í fyrra kom þarna út smásagnasafnið Kláði eftir Fríðu Ísberg, sem er alveg magnað, 

og við tókum strax sko upp smásöguna Prófíl, vegna þess að hún fjallar, sú saga 

fjallar um unga konu sem er mjög háð símanum sínum og er að setja inn myndir, 

er útskrifuð úr listaháskóla og er hönnuður, en hún er ekki með neitt sjálfstraust og 

þarf bara stanslaust að vera að fá frá hinum, þarna náðum við allavega sögu sem 

tekur svolítið á þeirra samfélagi [...] það svínvirkaði, svínvirkaði!  

(Kennari í skóla C)  

Ein spurningin snerist um það hvort kennurum fyndist nemendur fá nógu gott og fjölbreytt val 

þegar kæmi að bókmenntum og hvort að þær bókmenntir sem boðið er upp á henti þeim nógu 

vel. Í skóla B eru eins og áður sagði fáir nemendur og aðeins einn íslenskukennari og því 

hugsanlega erfitt að bjóða upp á mikið val. Því virðist sem heldur lítið sé um val fyrir nemendur 

í íslenskuáföngum í þeim skóla og meira um það að allir nemendur í sama áfanga lesi sömu 

bókina. Þó er auk þess boðið upp á að velja yndislestur og fá nemendur með því tækifæri til 

þess að bæta upp einkunn í íslensku.  

Í skóla A eru oftast nær ákveðnar bækur lagðar til grundvallar í hverjum áfanga fyrir 

sig þar sem nemendur lesa allir sömu bókina en þó fá þeir að velja í sumum áföngum, auk þess 

sem boðið er upp á yndislestur. Kennari í skóla A sagði að sér fyndist úrvalið vera fjölbreytt 

og gott og krakkarnir ættu nokkuð auðvelt með að finna eitthvað sem hentaði þeim. Sá kennari 

leggur einnig mikið upp úr því að velja bækur sem nemendur hafa áhuga á og geta tengt við 

eigið líf og reynslu, og neitaði til dæmis að kenna Barn náttúrunnar eftir Halldór Laxness 

vegna þess að hún var sannfærð um að bókin myndi ekki henta nægilega vel fyrir sautján ára 

nemendur. Hún sagði auk þess að það væri greinilegur vilji meðal kennara að reyna að velja 

bækur sem þeir teldu að nemendur gætu haft áhuga á, „auðvitað viljum við öll að nemendur 

hafi gaman af þessu,“ en sumir kennarar hefðu þó kannski ekki alveg raunhæfar hugmyndir um 

hvað það er sem nemendur hafa gaman raunverulega gaman af.  
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Nemendur í skóla C virðast fá einna mest val þegar kemur að bókum til að lesa í 

skólanum og kennararnir þar virðast reyna að endurnýja bókalistana sem nemendur fá í 

hendurnar mjög reglulega. Þar að auki reyna þeir að spyrja nemendur þegar þeir koma í 

munnlegt próf upp úr bók af vallista hvernig þeim hafi fundist bókin og hvort þeim finnist að 

það ætti að bjóða upp á hana aftur að ári. Ef bókin hefur vakið litla lukku er þá reynt að skipta 

henni út fyrir aðra sem gæti hentað betur. Annar kennarinn í skóla C sagði einnig að það væri 

orðið erfitt að velja eina bók sem heill bekkur ætti að lesa saman, það þurfi eiginlega alltaf að 

vera með nokkrar í boði. Þó að kennarar í skóla C leggi mikið upp úr vali fyrir nemendur segir 

annar þeirra að alltaf megi gera betur:  

Vissulega þyrftum við að vera með meira spennandi efni á dagskrá. Það verður 

bara að segjast eins og er að þó þetta séu flottar sögur sem við erum með þá eru 

þær.. þær eru þungar, þær eru fjarlægar og við þurfum að, að gera betur í að, að 

húkka þau með einhverju nýju og spennandi sko. (Kennari í skóla C) 

Kennarar sem hér var rætt við virðast fæstir vera hrifnir af því að skikka nemendur til að lesa 

stór verk sem tilheyra „bókmenntakanónunni“, jafnvel þó að það sé gert að einhverju leyti í 

öllum skólunum. Flestir kennarar minntust þó eitthvað á kanónuna á einn eða annan hátt og var 

nokkuð ljóst að þeim finnst íslensk bókmenntakanóna vissulega vera til þó hún sé hvergi rituð 

niður. Kennarar í skóla C höfðu sérstaklega orð á því að áður fyrr hafi verið lagt mikið upp úr 

því að fá nemendur til að lesa sem mest af slíkum verkum en það sé löngu liðin tíð. Í skóla A 

virðist enn eima eftir af áhrifum kanónunnar, að minnsta kosti að einhverju leyti, og kennari í 

skóla B sagði að sér fyndist mikilvægt að nemendur læsu að minnsta kosti eitt verk eftir 

Nóbelskáldið og fengju einnig að kynnast Íslendingasögunum.  

4.1.3 Lestrarhvetjandi aðferðir  

Kennarar voru spurðir hvort eitthvað væri gert í skólunum til að hvetja til aukins bóklesturs 

meðal nemenda. Í öllum skólum reyndist vera boðið upp á yndislestur í einhverri mynd en 

flestir kennarar töldu þó að þeir nemendur sem skráðu sig í yndislestraráfanga væru líklega 

ekki þeir sem mest þyrftu á lestraræfingu eða -hvatningu að halda. Í skóla C sögðu kennarar þó 

margvíslegar ástæður fyrir því að nemendur bættu við sig yndislestri og því væru það ekki 

aðeins lestrarhestarnir sem kennarar tækju á móti í slíkum áföngum. Þar gæti einmitt falist 

tækifæri til þess að kynna þá nemendur sem lesa lítið fyrir bókum sem gætu hentað þeim og 

reyna að aðstoða þá við það að fóta sig í lestrinum.  

Kennarar reyndust hafa ýmislegt annað en yndislestur á sínum snærum til þess að reyna 

að vekja áhuga nemenda á lestri. Kennari í skóla A lýsti nokkuð áhugaverðri aðferð til að 

kveikja lestraráhuga nemenda, en það er aðferð sem ættuð er frá Bókabeitunni og gengur út á 
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það að kennari les stuttar efnisgreinar úr nokkrum bókum og nemendur eiga að velja sér eina 

þeirra. Þá fá þeir kafla sem þeir lesa og vinna stutt verkefni úr, svo fara þeir í hópa og vinna 

áfram með textann. Hóparnir kynna þar næst textana hver fyrir öðrum, nemendur velja sér síðan 

allir eina bók út frá textunum og að lokum er þeim sýnt hvaða bókum textarnir tilheyra. 

Kennarinn segir þetta skila sér vel vegna þess að með þessu móti kynnist nemendurnir fyrst 

textanum sjálfum en ekki bara lengd bókarinnar, höfundinum eða kápunni. Þannig geti áhuginn 

á efninu kviknað og raunin varð sú að nokkrir nemendur völdu sér fleiri en eina bók og lásu þá 

aðrar utan skólans, einfaldlega vegna þess að textabrotið kveikti hjá þeim áhuga. Þetta hafi 

virkað svo vel að fleiri kennarar hafi tekið upp sömu aðferð í sinni kennslu og nemendur séu 

einnig ánægðir með þetta fyrirkomulag.  

Kennari í skóla B ítrekaði mikilvægi þess að kennarar sýni nemendum að þeir hafi 

sjálfir áhuga á lesefninu og þyki það áhugavert eða skemmtilegt, þannig sé oft hægt að ná þeim 

með sér. Hún sagðist segja nemendum sínum alveg frá upphafi að Sjálfstætt fólk sé uppáhalds 

bókin hennar og hún hlakki mikið til að lesa hana með þeim, og fyrir vikið hrífist nemendur 

með og verði spenntari fyrir því að lesa bókina. Einnig segist hún gera nemendum sínum ljóst 

að hún muni aðstoða þá í gegn um efnið svo þeim fallist ekki hendur yfir því að þurfa kannski 

að stauta sig í gegnum 500 blaðsíðna bók hjálparlaust. Þannig fái nemendur á tilfinninguna að 

það sé vissulega hægt að lesa bókina og telur hún meiri líkur á því að þeir lesi hana þá frekar 

en að gefast hreinlega upp áður en þeir byrja. Kennari í skóla C tekur í svipaðan streng þar sem 

hann segist telja mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að lesa bækur saman í tímum með 

kennaranum til þess að ná betur utan um efnið heldur en þeir myndu kannski gera einir heima. 

Þá sagði einn kennarinn að sér þætti afar mikilvægt að kynna unglinga fyrir bókum sem þeim 

þykja spennandi eða skemmtilegar og gætu þannig hvatt til frekari lesturs utan skóla. Þannig 

hafi margir nemendur til dæmis sótt í að lesa fleiri bækur eftir Arnald Indriðason eftir að hafa 

lesið Grafarþögn í skólanum.  

Kennari í skóla C sagði að flestir væru kennarar allir af vilja gerðir til að vekja áhuga 

nemenda sinna á bóklestri en viðurkenndi þó að sér fyndist fögur loforð um aðgerðir í þeim 

málum hugsanlega meira í orði en á borði: 

Jú, við erum náttúrulega, það er alltaf verið að reyna það og, en, en í sjálfu sér veit 

ég ekki hvort, ég hef grun um það að við séum svolítið kannski eins og pólitíkusar 

á, í hátíðarræðum, það eru allir sammála um að það þurfi að gera þetta og það telja 

sig allir vera að því, svona á sinn hátt, en samt er ekkert þannig samstillt, meðvitað, 

útfært ráð. 
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Sama undirtón má greina hjá fleiri kennurum, það er að allir kennarar séu vissulega af vilja 

gerðir þegar kemur að lestrarhvetjandi aðferðum en oftar en ekki fari slíkar tilraunir fyrir lítið 

og hugsanlega þyrfti að samræma betur slíkar aðferðir á einhvern hátt innan skólanna.  

4.1.4 Tenging við aðalnámskrá 

Ein spurningin sem allir kennarar fengu var hvort þeir reyndu að hafa áherslur aðalnámskrár til 

hliðsjónar í kennslunni og hversu mikið þeir litu til hennar við skipulag kennslunnar. Af 

svörunum að dæma virðist sem kennarar styðjist fyrst og fremst við aðalnámskrá við gerð nýrra 

áfanga en þegar þeirri vinnu er lokið er hún kennurum ekki ofarlega í huga og hefur ekki mikil 

áhrif á áherslur þeirra í kennslu: 

Sko, við erum með kennsluáætlanir þar sem eru hæfniviðmið, þau eru úr 

aðalnámskrá. Þar kemur „nemandi skal að loknum þessum áfanga blablabla“ 

þannig að við erum auðvitað með þetta. Og hérna, hversu mikið ég horfi til þeirra.. 

ekkert hrikalega. Ég meina þessir áfangar eru náttúrulega löngu skipulagðir, þeir 

eru skipulagðir út frá aðalnámskrá, þannig að mér finnst að mörgu leyti að þessu 

sé lokið [...] og svo fylgir maður skipulagi áfangans og gerir þetta.  

(Kennari í skóla A) 

Við gerð og skipulagningu áfanga virðast kennarar þó leggja mikinn metnað í að fara eftir 

áherslum og markmiðum aðalnámskrár og reyna að tvinna saman ólíka hæfniþætti þannig að 

nemendur öðlist sem víðtækasta hæfni í hverjum áfanga. Einhverjir höfðu orð á því að línurnar 

séu ekki mjög skýrar hvað varðar námsefni, fyrst og fremst séu það markmið og hæfniviðmið 

sem fjallað er um í aðalnámskrá. Því sé frelsið nokkuð mikið þegar kemur að efnisvali áfanga.  

Kannski aðallega svona þegar áfangarnir eru skipulagðir sem við reynum að tengja 

áfangana við markmið aðalnámskrár og við förum bara eftir áfangalýsingum, 

þannig að kennslan er alveg í samræmi við aðalnámskrá. En dagsdaglega er ég ekki 

að hugsa mikið um það. En það er náttúrulega ekki margt, svona efnislega er ekki 

mikið sagt, ekki lengur, það var náttúrulega. Nú er það bara „þurfa að þekkja helstu 

verk frá þessum tíma“ eða eitthvað svoleiðis sko. (Kennari í skóla A) 

Kennari í skóla A sagði þó að mikilvægt væri að hafa einhver viðmið þegar útbúa ætti nýja 

áfanga frá grunni:  

En svo er sko eins og ég er að búa til valáfanga og þá valdi ég mér hæfniviðmið á 

þriðja þrepi til þess að þú veist vinna eftir og svona, og þá fór ég meira, fór í þessa 

forvinnu, af því að þú veist þá verður maður að hafa einhvern viðmið, maður getur 

ekki bara kennt eitthvað út í bláinn eða þú veist.  

 

Þó að kennarar fletti ekki reglulega upp í aðalnámskrá og lítið komi fram þar um hvað 

nemendur skuli látnir lesa eða hvernig best sé að kenna þeim það finnst kennurum því 

greinilega nauðsynlegt að námskráin sé til staðar og hægt sé að leita í hana þegar þörf er á.  
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4.1.5 Viðhorf til breytinga  

Kennarar voru spurðir út í viðhorf þeirra til breytinga á bókmenntakennslu í framhaldsskólum. 

Spurningarnar snerust fyrst og fremst um hvort kennararnir teldu það vera til gagns að láta 

nemendur lesa styttri eða einfaldari bókmenntatexta, sem og hvort þeir teldu yfir höfuð vera 

ástæðu til þess að gera einhverjar breytingar á bókmenntalestri og -kennslu í íslenskum 

framhaldsskólum. 

Kennarar virtust allir sammála um að eitthvað þyrfti að gera til þess að aðlaga skólakerfið 

að breyttri samfélagsstöðu og getu nemenda. Áberandi var umræða um að varla væri lengur 

hægt að láta alla nemendur lesa eina og sömu bókina, til þess væru þeir einfaldlega of ólíkir og 

misfærir í lestri. Fleiri en einn kennari hafði orð á því að það væri orðið nokkuð stórt vandamál 

hjá íslenskukennurum í dag að finna bók sem hentaði öllum bekknum eða hópnum í sama 

áfanga og hugsanlega væri kominn tími til að segja skilið við slíkt fyrirkomulag. Kennari í 

skóla C sagði auk þess að það lesefni sem nemendum er sett fyrir þegar þeir koma upp í 

framhaldsskólann henti fæstum:  

Við verðum að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir. Ef við myndum gera það 

þú veist þá væri næsta skref í menntaskóla, fyrir langflesta, væri að lesa 

ungmennabækur, þú veist í rauninni, eða bara ekkert endilega ungmennabækur en 

bækur, sem að eru einhvern veginn nær þeim, sem að, eins og ég segi við.. það er 

rosalega erfitt að brúa þessa gjá núna. 

Allir kennararnir ítrekuðu að þó mikilvægt væri að koma til móts við getuminni nemendur og 

bjóða þeim hugsanlega upp á einfaldari texta væri ekki hægt að stytta eða einfalda námsefni 

fyrir alla nemendur. Þá væri þeim sem vel standa sig ekki lengur ögrað og það gæti komið 

niður á árangri þeirra, svo með því að láta alla nemendur lesa einfaldari texta væri verið að 

svíkja þá sem gætu betur. Oftast sé einblínt meira á þá sem standa höllum fæti í skólakerfinu 

og þá eigi sterkari nemendur kannski til að gleymast.  

Einn kennari lýsir áhyggjum sínum yfir því að hár meðalaldur íslenskukennara í 

framhaldsskólum gæti haft áhrif á viðhorf stéttarinnar til breytinga og vilja til að koma til móts 

við breyttar aðstæður og áhuga nemenda: „Málið er náttúrulega það að gömlu hundarnir ráða 

alltaf svo miklu. Svo hafa þeir áhrif á „nýju hundana“, sem eru þá orðnir vanir þessu, þegar að 

þú veist..“ Sami kennari segist vilja sjá skólakerfið opnast meira fyrir afþreyingarbókmenntum 

þar sem þær séu afar vannýtt auðlind þegar kemur að því að vekja áhuga unglinga á lestri.  

Þó allir kennarar væru sammála um að þörf væri á einhverjum breytingum virtust þeir 

ekki allir hafa mikla trú á því að ráðist yrði í slíkar breytingar á næstunni. Til þess væru of 

margir áhrifaþættir sem spiluðu inn í og andstæðar áherslur í skólakerfinu gerðu kennurum 
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starfið oft erfitt. Þannig nefndi einn kennari að sú mikla áhersla sem lögð er á vísindaleg 

vinnubrögð háskólanna innan framhaldsskólakerfisins, til að undirbúa nemendur fyrir 

áframahaldandi nám, héldist alls ekki í hendur við þá áherslu sem lögð er á að vekja áhuga 

nemenda á námsefninu og hlúa að þeim:  

Þessar andstæður gera manni starfið alveg rosalega erfitt, og líka öll, öll 

skoðanaskipti við kollega, stjórn, yfirvöld.. rosalega erfið, af því að það bara, sitt 

sýnist hverjum.. Þannig að við, mér finnst við bara vera læst í einhverri flækju, að, 

sem, þú veist ég næ engan veginn utan um sem að snýst líka sko um kjarasamninga, 

einingar, skólaárið.. fyrsta, annað þriðja þrep eitthvað, þannig að, jújú mér hefur nú 

sýnst að það, það er vilji til þess að þú veist, laga aðeins innan kerfisins sko, en, 

það er, menn vilja pínu sleppa og halda í einu sko. (Kennari í skóla C) 

Flestir kennarar virðast meðvitaðir um að nauðsynlegt og óhjákvæmilegt sé orðið að gera 

einhverjar breytingar á skólakerfinu til að takast á við lestrarvandann. Þeir virðast þó flestir 

telja að það að ráðast í slíkar breytingar sé hægara sagt en gert, of margir áhrifaþættir komi þar 

að og ekki liggi í augum uppi hverjir ættu að skipuleggja eða taka ákvarðanir um slíkar 

breytingar. Þó er ljóst að allir kennarar eru á sama máli um eitt: eitthvað þarf að gera.  

4.1.6 Að lokum 

Í lok allra viðtala spurði rannsakandi viðmælendur hvort þeir vildu bæta einhverju við í þá 

umræðu sem átti sér stað í viðtalinu, hvort eitthvað brynni á þeim varðandi þetta málefni sem 

ekki hefði verið rætt. Sumir kennarar höfðu þá orð á ýmsu sem lá þeim greinilega á hjarta 

varðandi umræðuefnið og áberandi var sú skoðun að eitthvað þyrfti að gera til að taka á 

ástandinu sem myndast hefur í sambandi við lestur barna og unglinga:  

Það þarf að gera eitthvað. Við þurfum að, þurfum einhvern veginn að bregðast við 

þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig við bregðumst við sko, og ég, ég er, ég er 

ekkert, ég held að sko bara það að fjölga einhverjum tímum í einhverju fagi, það, 

það er ekki, það er ekki svarið, en það þarf einhvern veginn að sko, munstra 

kennarana þannig að, að þeir geti náð nemendum einhvern veginn í svona meiri 

pælingar, kannski aðeins að hægja, hægja á einhverri keyrslu. (Kennari í skóla C)  

Kennari í skóla C veltir fyrir sér hvort það sé yfir höfuð hægt að breyta íslensku skólakerfi:  

[…] sem að er rosalega skrítið, þar sem að, svona í teoríu er svona einhver, einhver 

metnaður, eitthvað, „vera fremst meðal þjóða í menntun“ og „menntun er svo 

mikilvæg“ og síðan er þetta bara einhver svona, eitthvað kapphlaup frá lokum ágúst 

fram í maí og í rauninni sko er þetta í öðru, þriðja sæti á eftir alls kyns öðrum 

hlutum, þannig að, og eins og ég segi, það er enginn vilji til þess að í rauninni ræða 

þetta. 

Fleiri höfðu orð á því að hraðinn í skólakerfinu væri orðinn alltof mikill og eitthvað þyrfti að 

gera til þess að hægja þar á:  
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Það er allt á fullu, og það er bara partur af samfélaginu, það eru allir rosalega mikið 

að drífa sig í samfélaginu og allir að drífa sig í þetta og drífa sig í hitt en til þess 

einhvern veginn að geta hugsað og talað um bókmenntir þá þarftu bara aðeins að 

setjast niður og anda og „bíddu, hvað var ég að lesa? Út á hvað gengur þetta allt 

saman?“ (Kennari í skóla C) 

Einn kennari lýsti yfir áhyggjum sínum af því hvaða áhrif þessi þróun hefði á líf nemenda í 

heild, ekki síst félagsþroska þeirra: 

Þau hafa miklu minni tíma fyrir félagsmál, þau hafa ekki tíma fyrir félagsþroskann 

í sér sko, og það, þú veist, á þessum árum þá eigum við að gefa þeim tíma til að 

njóta þess að vera félagsverur, tengjast öðrum, af því að þau eru alltaf með símana 

og þau loka sig af, og við þurfum þetta tímabil til þess að halda í þetta gamla, að 

vera í nánum samskiptum og nemendafélaginu og öllu þessu sko. 

Sami kennari segir að þetta geti síðan leitt til þess að nemendur þrói með sér mikinn kvíða, þeir 

hafi ekki tíma til að gera allt sem þeir ætla sér og þurfa að gera og þannig geti þeir hreinlega 

gefist upp á náminu á endanum.  

Einn kennari sagði að íslenskukennarar þyrftu að vakna upp af þeim draumi að 

nemendur lærðu orðaforða með lestri einum saman, eins og staðan er orðin í dag þyrfti að kenna 

íslenskan orðaforða markvisst rétt eins og í öðrum tungumálum, jafnvel þó að um móðurmál 

nemenda sé að ræða. Ekki sé hægt að treysta því lengur að nemendur læri nægan orðaforða 

heima fyrir þar sem foreldrar lesi í mörgum tilfellum jafnvel minna en unglingarnir, hvergi 

sjáist bók á sumum heimilum og því sé ólíklegt að orðaforðinn eflist mikið þar.  

Kennari í skóla A segir að sér finnist oft lítið gert úr ungu fólki og það sé ekki vænleg 

leið til árangurs. Samfélagsumræðan snúist að miklu leyti um það að unglingar séu hálf 

ómögulegir og vilji hvorki né geti lesið neitt af viti. Það sé því ekki furða að þeir hlaupi ekki 

til og grípi í bók þegar það býðst, þeir séu einfaldlega orðnir þreyttir á því að sífellt sé talað 

niður til þeirra þegar kemur að lestri. Kennari í skóla B tekur í sama streng og segir að 

mikilvægt sé að efla lestrarsjálfstraust nemenda, ekki bara berja þá niður fyrir að vilja ekki lesa 

hina og þessa bókina heldur leyfa þeim svolítið að fóta sig og finna sig sem lesendur. Fyrir 

suma sé það afrek út af fyrir sig að klára heila bók og því sé mikilvægt að mæta hverjum og 

einum nemanda þar sem hann er staddur þegar komið er upp í framhaldsskóla.  

4.1.7 Samantekt á svörum kennara 

Ljóst er að kennarar eru afar meðvitaðir um þá erfiðu stöðu sem upp er komin varðandi lestur 

barna og unglinga. Allir eru þeir sammála um að eitthvað þurfi að gera til að breyta þeirri stöðu 

en eru þó fæstir með skýra hugmynd um hvernig best sé að gera það. Þeir kennarar sem virðast 

hafa velt málinu einna mest fyrir sér og hugað að úrbótum virðast auk þess hafa litla trú á því 
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að slíkar breytingar verði gerðar á íslensku skólakerfi í bráð og ekki er laust við að greina megi 

uppgjafartón hjá sumum kennurum yfir þeirri hálfgerðu pattstöðu sem virðist vera komin upp 

í skólakerfinu þegar kemur að bóklestri nemenda.  

Hvað tengingu við aðalnámskrá varðar eru flestir kennarar á sama máli um að 

námskráin sé gagnleg við gerð og skipulagningu nýrra áfanga en þegar þeirri 

undirbúningsvinnu sé lokið leiði þeir hugann heldur lítið að námskránni og markmiðum hennar. 

Þar séu fyrirmæli á stöku stað heldur óskýr, til dæmis þar sem segir að nemendur eigi að þekkja 

helstu bókmenntaverk ákveðins tímaskeiðs en hvergi sé minnst á hvað teljist til þess flokks. 

Kennarar virðast hjálpast að við bókavalið í skólunum, skólum er í sjálfvald sett að 

ákveða hvaða bækur skuli kenna hverju sinni og því ekki að furða að nokkur munur sé á því 

hvað verður fyrir valinu í hverjum skóla fyrir sig. Nemendur í skóla C virðast fá nokkuð val 

þegar kemur að bóklestri en minna er um það í skólum A og B. Vert er þó að veita því athygli 

að flestir kennararnir hefðu sjálfir viljað breyta svolítið til og stokka upp í bókavalinu. Það lá í 

loftinu að fleiri kennarar innan skólanna væru á sömu skoðun en einhverra hluta vegna væri 

alltaf erfitt að fá einhvern til að taka af skarið og leggja til breytingar eða nýjungar í kennslu 

bókmennta. Kennarar virðast almennt ekki hrifnir af þeirri hugmynd að setja unglingabækur 

fyrir sem skyldulestur í íslensku og jafnvel þó einhverjir bjóði nemendum upp á að velja slíkar 

bækur af kjörbókalista er það fyrst og fremst í boði á fyrsta árinu. Eftir það virðast kennarar 

almennt telja að unglingabækur eigi ekki erindi við framhaldsskólanema.  

Svo virðist sem hugmyndin um bókmenntakanónu sé enn ríkjandi í hugum einhverra 

kennara og greina mátti hjá sumum að þeir vildu alls ekki sleppa klassískum bókmenntaverkum 

eins og Sjálfstæðu fólki eða Njálu úr skólakerfinu jafnvel þó nemendur ættu orðið afar erfitt 

með lestur þeirra í einhverjum tilfellum. Þrátt fyrir það virtust flestir kennararnir vera sammála 

um að það skipti meira máli að nemendur læsu eitthvað yfir höfuð frekar en endilega hvað þeir 

læsu. Allur lestur sé til þess fallinn að auka orðaforða nemenda og ef valið er á milli þess að 

þeir lesi einfaldari og „ómerkilegri“ texta eða lesi ekki neitt, þá sé engin spurning hvert svarið 

við því sé.  

Einna merkilegustu niðurstöðurnar úr viðtölum við kennara var umræða um efni sem 

rannsakandi lagði ekki upp með að ræða sérstaklega en var engu að síður rætt um í hverju 

einasta viðtali, það er stytting á námi til stúdentsprófs úr fjórum árum í þrjú. Allir virtust 

kennararnir vera á móti þessari styttingu og þriggja ára kerfi, að minnsta kosti í þeirri mynd 

sem það er í dag. Þó að erfitt sé að alhæfa út frá áliti nokkurra kennara benda þessar niðurstöður 

þó til þess að nokkur óánægja ríki um þetta nýtilkomna fyrirkomulag.  
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4.2 Nemendur um lestur og bókmenntir  

Hér verður farið yfir niðurstöður úr fjórum viðtölum við þrettán nemendur, 7 stelpur og 6 

stráka. Flestir viðmælendur voru átján ára en tveir voru eldri og allir nema tveir stefndu að því 

að útskrifast vorið 2020. Nemendur eru kenndir við skólana eins og kennarar en þar sem fleiri 

en einn viðmælandi var í hverju viðtali eru svör mismunandi viðmælenda í beinum tilvitnunum 

táknuð með V1, V2, V3.. eftir því hversu margir áttu þátt í samræðunum hverju sinni. Líkt og 

áður sagði eru skólar A og B með áfangakerfi en skóli C með bekkjakerfi.  

4.2.1 Lestrarvenjur 

Í upphafi allra viðtala voru nemendur spurðir út í lestrarvenjur sínar; hvort þeir hefðu gaman 

af því að lesa, hversu oft þeir læsu, hvað þeir læsu helst og þar fram eftir götunum. Allur gangur 

var á því hversu mikið nemendur lásu, flestir sögðust lítið sem ekkert lesa að eigin frumkvæði, 

tveir sögðust lesa nokkuð mikið og einn sagðist vera algjör bókaormur. Flestir nemendur sögðu 

þó að þeim fyndist skemmtilegt að lesa og raunar svaraði aðeins einn þeirri spurningu neitandi. 

Nokkrir bættu þó við að það færi allt eftir lesefninu, það væri skemmtilegt að lesa eitthvað sem 

þeir hefðu áhuga á, annars ekki. Nokkur fjölbreytni var í svörum þegar nemendur voru spurðir 

að því hversu oft þeir læsu sér til ánægju og afþreyingar 

… allavega einu sinni á dag sko. (B) 

… já bara aldrei sko, eða svona, sem minnst sko. (C) 

… ég myndi segja svona eina bók á ári. (B) 

… ég les eiginlega ekkert nema ég þarf þess sko. (B) 

… svona, einu sinni og einu sinni. (C) 

Nemendur voru þar næst spurðir hvort lestrarvenjur þeirra hefðu breyst frá því þeir voru yngri, 

nær allir sögðu svo vera en aðeins þrír nemendur sögðust lesa meira í dag en þeir gerðu áður. 

Hinir tíu sögðust allir hafa lesið meira þegar þeir voru yngri og nokkrir sögðust hafa lesið mjög 

mikið þá en nær ekkert í dag. Einn nemandi sagðist hafa lesið mjög mikið áður en hann kom 

upp í framhaldsskóla: „Eftir að ég byrjaði í framhaldsskóla þá hefur bara ekki verið tími í það 

[...] já, og þá fór maður að lesa kannski, þú veist náttúrulega héldum áfram að lesa, en kannski 

ekki alveg eitthvað sem maður hefur áhuga á skilurðu.“ Flestir voru á sama máli um ástæður 

fyrir minnkandi lestri og skýringin virtist í flestum tilfellum vera tímaleysi frekar en áhugaleysi, 

nemendur hafi einfaldlega minni tíma fyrir frjálsan lestur í dag en þeir höfðu þegar þeir voru 

yngri. Tveir nemendur í skóla A minntust líka á að lestrarhvatningin hafi verið meiri þegar þeir 

voru yngri:  
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V1: ég fékk líka miklu fleiri bækur í jólagjöf þegar ég var yngri, og það var meira 

svona ýtt á eftir mér að lesa. 

V2: einmitt, það var meira svona stutt við það af umhverfinu, núna þarftu einhvern 

veginn meira að búa þér til þinn eigin tíma ef þú ætlar að fara að lesa eitthvað. 

Nemendur voru spurðir út í lestur annarra fjölskyldumeðlima en ekki virtist nein augljós fylgni 

milli þessu hversu mikið foreldrar eða aðrir fjölskyldumeðlimir lásu og lestraráhuga nemenda. 

Flestir nemendur sögðust lesa mest á íslensku þegar kæmi að frjálsum lestri, tveir sögðust lesa 

meira á ensku og einn sagðist lesa jafn mikið á báðum tungumálum. Tíu nemendur sögðust lesa 

mun meira af skjá en af blaði, tveir sögðust lesa meira af blaði og einn sagði það skiptast 

nokkuð jafnt.  

Spurðir út í það hvort þeim fyndist skemmtilegt að lesa sögðu flestir að það færi allt 

eftir því hvað væri verið að lesa en svörin voru nokkuð fjölbreytt þegar nemendur voru spurðir 

að því hvað þeim fyndist skemmtilegast að lesa. Flestir nefndu glæpasögur eða spennusögur 

og nokkrir nefndu vísindaskáldskap eða fantasíur, aðrir bókmenntaflokkar sem komu við sögu 

voru fræðslubækur, sannsögulegar bækur og bækur um andlega kvilla. Einn nemandi sagðist 

fyrst og fremst lesa bækur sem aðrir hefðu mælt með og áhugasvið nemenda virðist því nokkuð 

fjölbreytt þegar kemur að lesefni.  

4.2.2 Gagn og upplifun af lestri  

Allir nemendur sem rætt var við voru sammála um að mikið gagn gæti verið að lestri og því að 

kunna að lesa yfir höfuð. Nemandi sem sagðist ekki hafa gaman af því að lesa og læsi lítið sem 

ekkert taldi meira að segja að mikið gagn gæti verið af því að lesa bókmenntir. Þegar spurt var 

um almennt gagn að því að kunna að lesa fengust ýmis svör:  

… nú bara flest allt sko, maður er nú að lesa skilti, maður er að lesa skilaboð, 

     mikilvæg skilaboð, líka bara hvað stendur á töflunni, þú verður að geta lesið það 

     sko. (C) 

… stækkar orðaforðann þinn bara rosa mikið. (B) 

… já, lestur náttúrulega bara hjálpar manni í daglegu lífi, þannig að.. (C) 

… bara gott til þess að afla sér þekkingar og líka bara fyrir afþreyingu. (A) 

… bætir málfar, allavega að mínu mati. (B) 

… ég held að þú getir ekki verið ólæs í þessu samfélagi sem við búum í í dag. (C) 

… bætir orðaforðann, gaman að geta notað málið á góðan og fallegan hátt. (A) 

Nemendur voru þá spurðir um gagnsemi þess að lesa bókmenntir og til hvers þeir héldu að 

bókmenntir væru lesnar og kenndar í framhaldsskólum og voru svörin þar einnig nokkuð 

fjölbreytt:  
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… ég meina maður lærir um þú veist sögu Íslands og eitthvað. (B) 

… þetta getur náttúrulega opnað.. og líka bara svona að skilja, fólk skrifar oft um 

     einhverjar svona reynslur, þetta líka einhvern veginn svona opnar mann fyrir 

     einhverjum fjölbreytileika sem maður er ekkert endilega að fá í sínu svona 

     skilurðu, sinni búbblu. (A) 

… bara, víkka sjóndeildarhringinn sinn. (C) 

… bara örugglega öðlast meiri þekkingu á, íslenskri tungu, og bara fræði og skáld 

     og ljóðlist og.. allt þetta íslenska blablabla sko. (C) 

… ég held það sé samt til þess að við séum miklu meðvitaðari um skilurðu, sögu 

     einmitt bara, Íslands, Íslendinga skilurðu, þannig að, já. (C) 

Nemendur voru allir sammála um að það gæti verið mikill ávinningur af því að lesa 

bókmenntir, þá fyrst og fremst að fræðast um sögu lands og þjóðar og geta sett sig í spor 

annarra. Þó minntust nokkrir á það að margir nemendur, stundum þau sjálf þar með talin, læsu 

sjaldnast þær bækur sem lagðar væru fyrir í skólanum og reyndu frekar að finna styttri leiðir 

til að komast í gegnum próf og verkefni. Þá væri ávinningurinn af lestrinum líklega fljótur að 

fara fyrir lítið og því ekki víst að bókmenntakennsla skilaði sér í þeirri mynd sem kennarar 

legðu upp með. Í viðtölunum var sú skoðun nemenda einnig nokkuð áberandi að þeir myndu 

vilja fá meiri tíma til þess að lesa í skólanum: 

Það hafa ekki allir kannski endalausan tíma í það að lesa utan skóla og þegar þú ert 

kannski í sjö áföngum og það er kannski bók í þú veist fjórum af þeim, þá verður 

þetta strax svo mikil kvöð og þá verður þetta strax orðið svo neikvætt og leiðinlegt, 

og þú veist bókin getur alveg verið skemmtileg en bara hugsunin á bak við þetta 

allt er svo neikvætt og leiðinlegt, og þá einhvern veginn.. æ ég veit það ekki. 

(Nemandi í skóla C) 

Nemendur eru allir meðvitaðir um hversu mikið lestur getur gagnast þeim í daglegu lífi en þó 

segjast þeir ekki alltaf sjá tilganginn með því að lesa þær bækur sem settar eru fyrir í skólanum, 

sem þeim finnst margar hverjar heldur óskiljanlegar og fjarlægar þeirra veruleika. Því geti 

stundum reynst erfitt að setjast niður og lesa slíkar bækur og í sumum tilfellum finnist þeim 

hreinlega einfaldara að sleppa því. 

4.2.3 Viðhorf til bókmennta  

Til að kanna viðhorf nemenda til hugtaksins bókmenntir voru þeir spurðir að því hvað þeir 

hugsuðu þegar þeir heyrðu orðið „bók“ annars vegar og svo „bókmenntir“ hins vegar. Þannig 

var reynt að athuga hvort nemendur gerðu einhvern greinarmun á þessum tveimur hugtökum 

og hvort að „bókmenntir“ bæru hugsanlega með sér einhvers konar neikvæða merkingu í 

hugum þeirra. Með því að kanna viðhorf nemenda til þessara tveggja hugtaka er hugsanlega 

hægt að varpa ljósi á það hvers konar áhugahvöt liggur að baki lestrinum og hvort einhverjar 

breytingar verði á henni þegar bóklestur er tengdur við skólann og bókmenntahugtakið. Það 
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sama var gert í ÍNOK-rannsókninni, þar sem viðhorf nemenda til bókmennta var kannað og 

þeir meðal annars spurðir að því hvað kæmi upp í hugann þegar bókmenntir væru nefndar 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 68-69). Meðal þess sem 

nemendur sögðu koma upp í hugann þegar þeir heyrðu orðið „bók“ var:  

… ég hugsa bara íslenskar skáldsögur. (A) 

… kaffihús. (A) 

… bara bók. (C) 

… bara svona, bókamarkaður. (A) 

… hugsa bara um bækurnar sjálfar. (B) 

Nemendur voru síðan spurðir að því hvað kæmi upp í hugann þegar bókmenntir væru nefndar:  

… allavegana hjá mér þá bara svona UGH! (C) 

… þegar ég heyri orðið bókmenntir þá hugsa ég „leiðinlegt“. (B) 

… þú veist ég held að þetta sé mjög mikið þannig að þegar maður heyrir 

     bókmenntir, það er miklu lengra orð og þá er maður svona „æææji ertu ekki að 

     grínast?“ (C) 

… kannski meira bara svona skólann, bókmenntafræði eða eitthvað svona greina 

     bækur eða eitthvað svona. (A) 

… og próf kannski úr bókinni. (C) 

… mér finnst þetta vera eitthvað leiðinlegt orð, eitthvað menntun og eitthvað. (B) 

Flestir nemendur segjast nokkuð hlutlausir gagnvart hugtakinu „bók“ en „bókmenntir“ virðast 

hins vegar bera með sér einhverjar neikvæðar skírskotanir í hugum langflestra. Nemendur í 

skóla A voru áberandi jákvæðastir í umræðu um bókmenntir, töldu þær hafa mikið 

menningarlegt gildi og því gæti verið mikill ávinningur af lestri þeirra. Að þeim nemendum 

undanskildum virtust flestir þó tengja bókmenntir við skólann, próf, eitthvað leiðinlegt eða 

einhvers konar kvöð. Miðað við þessar niðurstöður virðist greinilegt að bóklestri nemenda í 

skólanum er í flestum tilfellum stýrt af ytri áhugahvöt, sjálf hafa þau ekki mikinn áhuga á 

bókunum en lesa þær, eða reyna það að minnsta kosti, vegna þess að þeim er sagt að gera það.  

Forvitnilegt er að veita því athygli að sá nemandi sem sagðist hugsa „leiðinlegt“ þegar 

hann hugsaði um bókmenntir var sá sami og sagðist lesa einna mest, hafði gaman af því að lesa 

og skilgreindi sig sem algjöran bókaorm. Þessi nemandi les með öðrum orðum fyrst og fremst 

af innri áhugahvöt, hann langar sjálfan til þess að lesa bækurnar. Þegar farið er að tengja bækur 

við bókmenntahugtakið og lestur í skólanum virðist hins vegar einhver breyting verða þar á og 

lesturinn fer að stjórnast meira af ytri áhugahvöt, til dæmis að lesa bækurnar til þess að ná prófi 

eða geta tekið þátt í umræðutíma.  
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Svipaða reynslu má greina hjá nemanda í skóla C sem sagðist almennt hafa gaman af 

því að lesa en þegar lesturinn væri eingöngu farinn að snúast um það að ná prófi eða skrifa 

ritgerð hyrfi lestraránægjan: „Ef maður þvingar sig í þetta þá er það ekkert skemmtilegt lengur.“  

Þó að áhugahvöt og ástæður sem liggja að baki lestrarhvatningu nemenda séu mun 

margslungnari en þessi dæmi gefa til kynna eru niðurstöðurnar engu að síður 

umhugsunarverðar.  

4.2.4 Bókmenntir í skólanum 

Rétt eins og kennararnir voru nemendur spurðir út í bókaval og bókmenntakennslu í skólunum 

þeirra. Þeir voru fyrst spurðir um bækur sem væri skylda fyrir alla að lesa í skólanum og hvað 

þeim fyndist um þær bækur.  

Í skóla A nefndu nemendur fyrst og fremst bækurnar Sjálfstætt fólk og Njálu sem bækur 

sem allir þyrftu að lesa, bókin Ungfrú Ísland kom svo líka upp í því samhengi. Einn nemandi í 

þeim skóla sagði að þetta væru fínar bækur en sér fyndist eiginlega allar íslenskubækur samt 

„geðveikt þunglyndislegar“ og því væri ekkert sérlega skemmtilegt að lesa þær. Spurður út í 

álit á Sjálfstæðu fólki sérstaklega sagði einn nemandi: „Ég held að það séu flestallir sammála 

um að þetta sé alveg góð bók en hún er ekki neitt eitthvað skemmtilegasta bók í heimi heldur.“ 

Hvað Njálu varðar voru nemendur sammála um að fæstir læsu bókina spjaldanna á milli heldur 

nýttu sér frekar glósur af netinu til að komast í gegnum efnið. Þá minntust þeir á að langmesta 

fallið í skólanum væri í Njáluáfanganum, sumir hefðu fallið oftar en einu sinni í þeim áfanga 

og flestir kviðu því að taka hann. Að mati nemenda er helsta ástæða fyrir háu fallhlutfalli í 

Njálu að sagan höfðar ekki sérstaklega til þeirra og að of hratt sé farið yfir efnið, sem þeim 

finnst flókið og erfitt að skilja.  

Í skóla B sögðu nemendur að þar væru engar bækur sem allir væru skyldaðir til að lesa, 

í flestum áföngum væru ákveðnar bækur sem ætti að lesa en það væri breytilegt milli ára. Þó 

minntust þeir á að margir hefðu lesið annað hvort Njálu eða Sjálfstætt fólk. Nemendur höfðu 

skiptar skoðanir á Sjálfstæðu fólki en voru sammála um að hún væri of löng og svolítið erfitt 

að lesa hana.  

Í skóla C reyndist heldur ekki vera mikið um bækur sem allir ættu að lesa, meira væri 

um kjörbækur og aðrar bækur sem nemendur mættu velja sér sjálfir. Þó voru bækurnar 

Óvinafagnaður, Ljósa og Njála nefndar sem skyldulestur. Nemendur voru sammála um að 

bókavalið mætti vera nýlegra en fyrst og fremst reyndust þeir ósáttir við það hvernig bækurnar 

væru kenndar og hefðu viljað fá meiri tíma í kennslustundum til að fara yfir efnið og ræða 

bækurnar með aðstoð kennarans: 
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Ég hefði viljað fá tíma í skólanum þar sem við gátum þú veist spurt, rætt, skilurðu, 

jafnvel bara lesið saman, æ fattarðu, þannig að þú veist maður myndi skilja 

söguþráðinn miklu betur, þú veist það hjálpar frekar en að vera bara eitthvað einn 

heima að reyna að lesa og þú skilur ekkert og gefst upp og.. mér finnst það 

allavegana, þú veist ég hefði viljað fá svoleiðis kennslu. (Nemandi í skóla C) 

Í skóla A sögðust nemendur vera nokkuð ánægðir með val á bókum en það mætti þó vera heldur 

fjölbreyttara. Einn nemandi sagði að mest áhersla væri lögð á „hefðbundinn skáldskap um 

alvöru líf“ og það vantaði að bjóða upp á lestur á einhverju öðru, eins og til dæmis fantasíu eða 

vísindaskáldskap. Einnig nefndu allir nemendur í þeim skóla að meira mætti vera um nýlegri 

bækur, í skólanum væru almennt lesnar tiltölulega gamlar bækur. Þar að auki fannst nemendum 

að það mætti leyfa þýddum bókum að fá meira pláss, sjaldnast væri á boðstólnum að lesa þýdda 

bók og í yndislestraráföngum mætti í mesta lagi velja eina slíka. Einn nemandi bætti við að í 

þýðingum fælist oft gríðarlega mikil list sem vert væri að veita athygli en í skólanum þeirra 

væri alveg litið fram hjá slíku. Nemendur höfðu einnig orð á því að ekki væri mikið um bókaval 

í íslenskuáföngum, það væri frekar í ensku sem þeir fengju að velja sér lesefni.  

V1: […] af því að mér líður eins og það sé svo langt síðan ég valdi mér valsbók. 

V2: já, þetta er einhvern veginn aðallega bara í ensku. 

V1: já, það er aðallega í ensku [sem við fáum að velja]. 

V2: já, ég held að það sé ekkert mjög mikið í íslensku. 

V1: já, það er gott val í ensku sko.  

V1: já, það er meira þar af valbókum, ég held það séu alveg valbækur í, allavega 

       tveim af venjulegu áföngunum. 

Nemendur í skóla B sögðu fyrst að það væri mikið val í íslenskunni en drógu svo í land með 

það þegar nánar var spurt út í bókavalið, fyrst og fremst veldu þeir áfanga og síðan læsu allir 

nemendur í áfanganum sömu bókina. Bókavalið væri þó ekki sérlega fjölbreytt og vekti 

sjaldnast áhuga þeirra, einn nemandi sagði að mest væri um Íslendingasögur: „Það er rosa 

mikið af bara svona Íslendingasögum sem að er, eða þú veist ég hef allavega bara farið í þannig 

bækur, sem við þurfum að lesa.“ Annar nemandi hafði þó orð á því í kjölfarið að honum fyndist 

alltaf skemmtilegt að lesa Íslendingasögur, en skiptar skoðanir voru innan hópsins á því efni. 

Í skóla C reyndust nemendur hafa mesta valið af skólunum þremur eins og þegar hefur 

komið fram. Nemendur reyndust nokkuð ánægðir með það að fá að velja sér bækur en sögðu 

samt sem áður að þeim fyndist erfitt að finna sér bækur á vallistum frá kennurum sem þeir 

hefðu raunverulegan áhuga á að lesa og því mætti úrvalið vera fjölbreyttara. 

Nemendur voru spurðir að því hvort að eitthvað sem þeir hefðu verið látnir lesa í 

skólanum hefði kveikt áhuga á því að lesa meira utan skóla. Sumir nemendur sögðust ekki 

muna eftir neinu slíku tilfelli, tveir nemendur í skóla A sögðust hafa kynnst Laxness í 
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framhaldsskóla og lesið mikið eftir hann í kjölfarið og einn nemandi sagðist hafa sótt í að lesa 

meira eftir Auði Övu eftir að hafa lesið Ungfrú Ísland. Margir nemendur höfðu þó orð á því að 

jafnvel þó að einhver bók hefði kveikt áhugann á frekari lestri utan skóla hefðu þeir hreinlega 

ekki tíma til þess og því yrði sjaldnast nokkuð úr því.  

Þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu einhvern tímann verið látnir lesa 

bækur í skólanum sem þeim fannst virkilega skemmtilegar voru nokkrir titlar og höfundar 

nefndir:  

… Íslandsklukkan, mér fannst hún rosalega skemmtileg sko. Kannski af því að hún 

     var með svona, árið 1700 en ekki 1900 og eitthvað sko. (A) 

… já, við vorum látin lesa bók eftir Arnald Indriðason, og hérna, það svona kveikti 

     áhugann minn meira á svona glæpasögum. (B) 

… mér finnst Sjálfstætt fólk bara vera ein af uppáhalds bókunum mínum. (A) 

… mm, ég las einu sinni bók sem ég valdi mér í íslenskuáfanga hérna, eftir, ég held 

     það hafi verið Yrsa eða eitthvað, og mér fannst hún mjög skemmtileg og ég bara 

     datt einhvern veginn inn í hana, sem gerist ekki oft með bækur, þannig að þú 

     veist ég væri alveg til í að lesa meira eftir hana. (B) 

… mm, mér fannst Óvinafagnaður bara mjög skemmtileg sko. (C) 

… mér fannst hérna Kaldaljós mjög skemmtileg. (B) 

… mér fannst Egils saga vera svona skemmtilegust af þeim sem ég hef lesið sko, 

     íslensku. (B) 

Nemendur voru einnig spurðir um bækur sem þeir hefðu lesið í skólanum og þeim hefði þótt 

sérstaklega leiðinlegar, bækur sem nefndar voru í því samhengi voru til dæmis; Afleggjarinn 

eftir Auði Övu, Kaldaljós eftir Vigdísi Grímsdóttur, Ljósa eftir Kristínu Steinsdóttur, 

Óvinafagnaður eftir Einar Kárason og Njála.  

Nemendur voru þá spurðir að því hvort þeim þætti auðvelt að tengja við persónur og 

atburði í bókum sem teknar væru fyrir í skólanum. Einn nemandi sagðist tengja rosalega mikið 

við Sjálfstætt fólk en flestir aðrir voru sammála um að því eldri sem bækurnar væru, þeim mun 

erfiðara væri að tengja við persónur og setja sig í spor þeirra. Það væri því oft svolítið erfitt í 

íslenskunni þar sem meirihlutinn af þeim bókum væri nokkuð gamall og lítið um nýrra efni. 

Öll voru þau sammála um að auðveldara væri að lesa bækur ef hægt væri að setja sig í spor 

sögupersóna og tengja við söguna á einhvern hátt og auðveldara væri að ná því fram með því 

að velja sér bækur sjálf.  

Nemendur voru spurðir að því hvað þeim fyndist um að vera látin lesa barna- eða 

unglingabækur í skólanum og voru skoðanir á því nokkuð ólíkar milli skólanna. Meirihluti 

nemenda í skóla A sagðist ekki myndu velja sér unglingabók fram yfir þær bækur sem lesnar 

væru í skólanum þó það stæði til boða, og mátti greina á svörum þeirra að þeir vilji að 

bókmenntirnar sem þeir lesa í skólanum ögri þeim svolítið:  
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Jáá, ég held ég væri ekkert sérstaklega spennt fyrir því, af því að það er kannski 

meira eitthvað svona, eða mér finnst eins og svona flestar barna- og unglingabækur 

eru kannski meira svona þú veist fyrir krakka svona upp í tíunda bekk, svolítið 

svona klippt á naflastrenginn þar [...] af því að það er einhvern veginn bara öðru 

vísi, bæði stíll og einhvern veginn annað.. önnur umfjöllunarefni, sem maður 

einhvern veginn, það er svo gaman að fá að kynnast því einmitt í framhaldsskóla. 

(Nemandi í skóla A) 

Nemendur í skóla C sögðust allir opnir fyrir því að lesa unglingabækur í framhaldsskóla og 

sögðust nokkrir frekar myndu velja slíka bók fram yfir hefðbundnar „framhaldsskólabækur“ ef 

það væri í boði. Tveir nemendur sem höfðu reynslu því að velja sér unglingabók sem kjörbók 

í skólanum á fyrsta ári sögðust hafa verið mjög ánægðir með það. Barnabækur ættu þó ekki 

heima á framhaldsskólastigi. Svör nemenda gefa það til kynna að þeim finnist oft auðveldara 

að setja sig í spor sögupersóna í unglingabókum, enda standi þær þeim mun nærri en persónur 

ýmissa annarra bóka:  

V1: ég persónulega væri ekki til í að lesa barnabækur sko, en unglingabækur er  

        fínt sko. 

V2: mhm, maður tengir við þær sko. Ég las Sölvasögu einu sinni, það var mjög 

       gaman sko. Maður tengir bara skilurðu „vá, hann er ungur“, þú veist, „þetta 

       gerðist við hann og ég get alveg þú veist sett mig í spor hans“ skilurðu, 

       stráksins sem er í Sölvasögu.  

V3: já, ég myndi alveg frekar tengja við [unglingabækur] heldur en.. Óvinafagnað.  

Allir nemendur í skóla B sögðust opnir fyrir því að lesa unglingabækur í skólanum. Einn þeirra 

tók í sama streng og kennari í skóla C um að mörkin væru ekki alltaf skýr milli unglingabóka 

og fullorðinsbóka, til dæmis glæpasagna:  

Ég hef alveg lesið unglingabækur í framhaldsskóla og þú veist, mér finnst það bara 

fínt, það eru alveg góðar, það eru alveg til góðar unglingabækur. Þú veist sögur 

sem eru flokkaðar sem svona, þú veist sakamála eða eitthvað, eru líka oft flokkaðar 

sem unglingabækur þannig að þetta, unglingabækur og fullorðinsbækur eru ekkert 

brjálæðislega, þú veist það er ekkert brjálæðislega mikill munur einhvern veginn á 

þeim. (Nemandi í skóla B) 

Unglingabækur sem nefndar voru sérstaklega í viðtölunum voru Vetrarfrí og Vetrarhörkur eftir 

Hildi Knútsdóttur, Tímakistan eftir Andra Snæ Magnason og Sölvasaga unglings eftir Arnar 

Má Arngrímsson. Nemendur sem höfðu lesið slíkar bækur í skólanum létu vel af því og sögðust 

gjarnan vilja fá meira val um unglingabækur, hvort sem þeir myndu síðan velja þær eða ekki.  

Nemendur lögðu margir hverjir mikla áherslu á mikilvægi þess að fá tækifæri til að 

ræða bækurnar við aðra í skólanum, það væri ekki nóg að sitja heima og lesa bók og mæta 

síðan í próf eða skrifa ritgerð. Best væri að gefa sér góðan tíma í yfirferð bóka, helst með hjálp 

frá kennara, til að geta almennilega skilið það sem væri að gerast í sögunum. Þetta væri þó 
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sjaldnast í boði, áherslan væri fyrst og fremst á að drífa sig í gegnum efnið og klára frá það sem 

væri á dagskrá hverju sinni til að komast sem fyrst yfir í það næsta. Einn nemandi sagði að sér 

fyndist of mikið lesið af Íslendingasögum, þær fyndist henni leiðinlegar þar sem orðaforðinn 

væri flókinn og hún skildi eiginlega ekkert hvað væri að gerast. Annar nemandi hafði orð á því 

að Íslendingasögurnar, og raunar ýmislegt annað sem tekið væri fyrir í íslensku í 

framhaldsskólum, ætti frekar heima í söguáföngum.  

Áhrif bókmenntakanónunnar virðast vera til staðar hjá sumum nemendum og kemur 

það helst fram í því að þeir telja afar gott fyrir sig að lesa ákveðnar bækur eða bækur eftir 

ákveðna höfunda en geta þó ekki nefnt ástæðuna fyrir því. Þeir viti jafnvel ekki um hvað 

bækurnar eru en hafi heyrt að mikilvægt sé fyrir alla að lesa þær. Nokkrir nemendur minntust 

á að þeir hefðu gaman af því að lesa „merkilegar“ bókmenntir í skólanum vegna þess að litlar 

líkur væru á því að þeir myndu lesa slíkar bækur að eigin frumkvæði og það væri skemmtilegt 

að hafa lesið þær þrátt fyrir að þær væru í sjálfu sér ekki endilega mjög skemmtilegar. Einn 

nemandi sagði:  

Svo er náttúrulega líka sumar bókmenntir sem svona, mann langar að lesa en maður 

svona, held ég kemur sér ekki í það, eins og þú veist Sjálfstætt fólk, ég held það sé 

rosalega gott að lesa hana, en það er bara alveg rosalega erfitt að koma sér í það 

skilurðu, þannig að, aftur á móti ef það væri kannski hægt að velja það í, í skóla 

skilurðu þá kannski myndi maður loksins láta verða af því að lesa hana fattarðu. 

(Nemandi í skóla C) 

Sami nemandi var þó ekki alveg viss um hvað bókin fjallaði eða hvers vegna það væri gott fyrir 

mann að lesa hana. Aðrir nemendur höfðu orð á því að hvatinn fyrir því að lesa Sjálfstætt fólk 

væri fyrst og fremst samfélagsumræðan um það hvað bókin væri góð og mikilvægt fyrir alla 

Íslendinga að lesa hana, frekar en að mönnum fyndist hún endilega skemmtileg eða hefðu 

gaman af lestrinum.  

4.2.5 Áhugasvið  

Að lokinni umræðu um þær bókmenntir sem teknar væru fyrir í skólunum voru nemendur 

spurðir að því hvers konar bækur þeir myndu vilja lesa í skólanum ef þeir fengju að velja. Allir 

nemendur virtust eiga nokkuð auðvelt með að svara þeirri spurningu og svörin reyndust afar 

fjölbreytt:  

… svona fræðslubækur, myndi helst vilja það sko, læri mest af því. (C) 

… mér finnst mjög gaman að lesa nýjar bækur, eftir hérna nýja rithöfunda, 

     íslenskar, það er svona auðveldara að tengja við þær finnst mér. (A) 

… bara einhverja með Jo Nesbø. (B) 

… ég myndi bara vilja einhverja bók með góðum boðskap held ég, held bara 

     eitthvað sem ég myndi lesa, og ég myndi vita eitthvað eftir hana skilurðu, 
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     eitthvað svona sem ég get nýtt í framtíðinni, kannski einhver svona reynsla eða 

     eitthvað þannig sko. (C) 

… örugglega spennusögu. (B) 

… bara svona fagurbókmenntir. (A)  

… mér finnst líka svona ævintýrabækur áhugaverðar: Lord of the rings, Hunger 

     games og Hobbitinn og fleira sko, eitthvað svona crazy ævintýri, tröll, dvergar 

     og álfar. (C) 

… örugglega Artemis Fowl bókaflokkinn. (B) 

… ég myndi allavegana vilja flakka á milli sko að lesa glæpasögur, spennu og síðan 

     svona fantasíubækur, mér finnst þær alltaf skemmtilegar. (C) 

… ég myndi pottþétt velja glæpasögu. (C) 

… ég er ekki með neina sérstaka bók í huga en kannski eitthvað spennandi til að 

     halda manni við efnið. (B) 

… eitthvað svona science fiction. (A)  

Þó svör nemenda við þessari spurningu séu misjöfn má greina í þeim ákveðið þema. Flestir 

nemendur nefna einhvers konar spennu- eða ævintýrabækur og segja flestir ástæðuna fyrir því 

vera að mun auðveldara sé að halda sig við efnið í lestrinum ef bókin er spennandi. Flestir 

sækjast einnig eftir nýlegri bókum en þeim sem almennt eru lesnar í skólunum og nefna margir 

að mun auðveldara sé að lesa nýlegri bækur þar sem þeir þekki málfarið í þeim betur og eigi 

auðveldara með að skilja það. Allir nemendur töldu auk þess að það myndi vera auðveldara að 

setjast niður og lesa heima fyrir skólann ef þeir fengju meira að segja um valið á bókunum  

4.2.6 Mikilvægi kennara 

Þó nemendur hefðu sterkar skoðanir á því hvers konar bækur þeir vildu, eða vildu ekki, lesa í 

skólanum fór nánast meira fyrir því umræðuefni í viðtölunum hversu mikilvægt það væri að 

hafa góðan kennara sem hefði áhuga á efninu og metnað fyrir starfinu. Góðir kennarar gætu 

kveikt áhuga á námsefni en aðrir gætu hins vegar gert námsefnið mun erfiðara og leiðinlegra 

en það þyrfti að vera: 

Ég myndi frekar vilja sko vera með erfitt námsefni og góðan kennara, frekar en 

gott, eða semsagt lélegt námsefni, leiðinlega bók og góðan kennara heldur en góða 

bók og leiðinlegan kennara. (Nemandi í skóla A) 

Með minn kennara í Sjálfstæðu fólki, hún nefnilega elskar Sjálfstætt fólk svo mikið 

og þá er svo gaman að sjá hennar ástríðu fyrir þessari bók. (Nemandi í skóla A) 

Nemendur í skóla A rifjuðu upp aðstæður þar sem kennarinn var ekki endilega í uppáhaldi hjá 

þeim en hafi þó haft brennandi áhuga á námsefninu og að miðla því til nemenda. Sá áhugi hafi 

smitað út frá sér og þegar krakkarnir sáu hversu vænt kennaranum þótti um bókina hafi þeir 

fengið meiri áhuga á því að lesa hana til að sjá hvað væri eiginlega svona merkilegt við hana. 
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Einn nemandi sagði enn fremur að vond kennsla gæti litað námsefnið í hugum nemenda og 

þeir þyrftu hreinlega að lesa það aftur til að sjá það í réttu ljósi.  

Nemandi í skóla B sem hafði skipt um framhaldsskóla sagði að þó að skólarnir tveir 

væru ólíkir fælist munurinn fyrst og fremst í kennaranum og hvernig hann nálgaðist efnið og 

aðstoðaði nemendur: „Það var svona munurinn allavega á þessu hér og í skólanum sem ég var 

í fyrst, er aðallega bara kennarinn, það er, það er enginn eins og [hún] sko.  

Í skóla C voru tveir nemendur nýkomnir úr kynningu á valbókum fyrir 

nútímabókmenntaáfanga. Þeir sögðust kunna vel að meta það þegar kennarar gæfu sér tíma í 

að kynna bækurnar fyrir þeim í stað þess að láta þá bara hafa lista og segja þeim að velja sér 

bók: „Þá eru kannski fimmtán bækur, og þú ert aldrei að fara að gúggla einhverjar fimmtán 

bækur, þannig að þú velur kannski bara titilinn eða höfundinn eða eitthvað, og svo er þetta bara 

hundleiðinlegt skilurðu.“ Þegar bækurnar væru kynntar stuttlega fyrir þeim áður en þeir veldu 

fengju þeir smá nasasjón af efni bókanna og gætu því valið eftir því hvaða saga þeim fyndist 

áhugaverðust, frekar en eftir því hvaða höfundur væri vinsælastur, hvaða bók væri styst eða 

hvaða bókarkápa væri flottust.  

Nemendum þykir þó ekki aðeins mikilvægt að kennarar hafi áhuga á því efni sem þeir 

taka fyrir heldur virðist það vega þungt að kennarar sýni því skilning að nemendur hafi afar 

mikið að gera, bæði í skóla og öðru:  

Líka þú veist, kennarar sem eru bara, þú veist, þú ert bara í, láta eins og þú sért bara 

í þessum eina áfanga, og þú veist líka einmitt, eins og þú veist við eigum okkur 

ekki líf eftir skóla. Bara já þú veist þú hefur ekkert annað betra að gera heldur en 

að vera.. að lesa þessa bók hérna. (Nemandi í skóla C) 

Einn nemandi minntist á að hann kynni vel að meta kennara sem taka nemendur svolítið föstum 

tökum og draga þá áfram í náminu ef þörf er á, þó að unglingar ættu að hafa þroska til að sinna 

náminu sjálfir þá séu alls ekki allir sem geri það, og því sé gott að fá svolitla hvatningu:  

Eins og til dæmis ég var með [kennara], og svo var ég með [annan kennara] seinna 

meir, og skilurðu [fyrri kennaranum] var alveg sama þótt þú varst í símanum eða 

varst bara í tölvunni í einhverjum leik skilurðu, var bara að kenna skilurðu, eins og 

venjulega, alveg góður kennari, en með [seinni kennarann] skilurðu hún var að 

sparka í rassgatið á mér skilurðu og þannig skilurðu til að gera verkefni og svoleiðis 

og ef þú sást þú gerðir árangur þá fékkstu meiri áhuga á þessu, bara „vó ókei ég fór 

í eitthvað munnlegt próf og fékk bara 8 eða eitthvað þú veist næs.“  

(Nemandi í skóla C) 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir hafa þó líka sitt að segja þegar gera á námsefni áhugavert og allir 

nemendur voru sammála um að fjölbreytt kennsla geti breytt leiðinlegri eða óáhugaverðri bók 

í ágætis viðfangsefni. Það að sjá til dæmis leikrit byggð á sögunum, skoða umfjallanir um þær 
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á netinu og fræðast um höfunda getur að mati nemenda glætt sögurnar lífi sem þær myndu 

annars tæplega öðlast við þurran lestur.  

Allir nemendur sem rætt var við voru sammála um að góður kennari væri það sem skipti 

einna mestu máli í náminu, meira máli en námsefnið sjálft. Góðir kennarar eru þó samkvæmt 

nemendum ekki aðeins þeir sem hafa áhuga á kennsluefninu, heldur þeir sem sýna nemendum 

að þeir hafi trú á þeim, aðstoða þá og hvetja þá til dáða í stað þess að rakka þá niður þegar illa 

gengur.  

4.2.7 Að lokum  

Þegar rannsakandi hafði spurt allra spurninga sem hann lagði upp með endaði hann á því að 

spyrja nemendur, rétt eins og kennara, hvort þeir vildu bæta einhverju við umræðuna, nú þegar 

þeir vissu um hvað rannsóknin snerist og væru búnir að svara þeim spurningum sem lagðar 

voru fyrir þá. Rannsakandi hafði ákveðið frá upphafi að enda viðtölin á þennan hátt en átti ekki 

von á því að fá mikið út úr þeirri spurningu. Það kom honum því nokkuð á óvart þegar 

nemendur vildu margir hverjir ólmir koma einhverju á framfæri sem ekki hafði komið fram í 

viðtölunum og var sumum nokkuð heitt í hamsi í þeim umræðum.  

Margir nemendur minntust á styttingu náms til stúdentsprófs og lýstu yfir ósætti sínu með 

þriggja ára kerfið svokallaða. Þeir sögðust ekki skilja hvers vegna verið væri að þrýsta á þá til 

að drífa sig svona mikið í lífinu og þeir teldu fæsta sem útskrifuðust nítján ára úr framhaldsskóla 

vera raunverulega tilbúna fyrir háskólanám, svo ekki væri minnst á þá nemendur sem byrjuðu 

hugsanlega fyrr í grunnskóla eða framhaldsskóla og gætu því verið komnir upp í háskólann 

átján ára eða jafnvel yngri.  

Þetta er mesta vitleysa sem ég veit um, þessi stytting. Hún er bara siðferðislega 

vitlaust, þú ert ekkert að bara minnka nám niður í þrjú ár, þú ert ekki að minnka 

námið, þú ert að þrengja því saman. (Nemandi í skóla C) 

Nemendur nefndu auk þess að þeir fyndu fyrir afar greinilegu ósætti meðal kennara með þetta 

fyrirkomulag og þeir skildu hreinlega ekki hvers vegna þessu hefði verið breytt, ef nær allir 

sem málið snerti beint væru ósáttir. Nokkrir nemendur lýstu líka áhyggjum sínum yfir því að 

aukið álag í framhaldsskóla yrði til þess að nemendur frestuðu því að skrá sig í háskólanám eða 

hættu hreinlega við það. Margir nemendur væru búnir að þróa með sér svo mikinn kvíða í 

tengslum við nám eftir styttinguna, því það væri svo mikið að gera hjá þeim, að hugsanlega 

hefðu þeir ekki áhuga á því að fara strax í áframhaldandi nám. Þegar menn byrjuðu svo að 

fresta á annað borð væri auðveldara að halda því áfram og taka sér sífellt lengri pásu og 
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hugsanlega myndi það leiða til þess að einhverjir færu hreinlega aldrei í háskóla þó þeir hefðu 

einhvern tímann ætlað sér það.  

Það líka myndast bara miklu meiri námskvíði, þú veist þegar það er búið að setja, 

þú veist þú hefur ekki lengur gaman af náminu, af því að þetta er svo mikið, þú 

veist, stress og bara kvíðavaldur skilurðu, og þá náttúrulega þú veist, þú velur þér 

að fara í háskóla, ef þú getur valið um það að sleppa þessum kvíða, þessum 

námskvíða, þá kannski, þú veist frekar gerirðu það ekki, þannig að, já, ég held það 

verði mjög áhugavert að sjá eftir svona fimm ár [hversu hátt hlutfall nemenda fer 

síðan ekki í háskóla]. (Nemandi í skóla C) 

Nemendur í tveimur skólum af þremur sögðu að þeir vildu fá meiri umræðu inn í 

framhaldsskólana um kvíða, þunglyndi og önnur geðræn vandamál og til dæmis væri hægt að 

taka slíkt fyrir í gegnum bókmenntir. Það væri afar mikilvægt fyrir unglinga í dag að fræðast 

um þau ýmsu vandamál sem þeir gætu staðið frammi fyrir á lífsleiðinni og sérstaklega núna 

þegar álagið í framhaldsskólanum væri orðið mun meira og nemendur sífellt kvíðnari eftir því. 

Með því að lesa um reynslu annarra sem mögulega hefðu sjálfir glímt við kvíða, þunglyndi eða 

annað slíkt gætu þeir séð að það er hægt að yfirstíga slíkar hindranir:  

Það er líka skilurðu ef þú ert að lesa svona bók, svona reynslusögur og skilurðu, og 

kannski manneskjan upplifir einhvern kvíða eða stress eða eitthvað svoleiðis þá 

veistu að þú ert ekki einn í þessu skilurðu, það eru allir í kvíða og stressi og sá sem 

skrifaði bókina er það líka skilurðu, og maður er svo mikið að tengja við það 

skilurðu, maður er bara „vó, ég er ekki einn.“ (Nemandi í skóla C) 

Nemendur telja að þeir geti tekið mun meira með sér út í lífið eftir lestur á slíkum bókum en 

hefðbundnum bókmenntum sem gjarnan eru lesnar í framhaldsskóla:  

Já, þetta er það sem ég var að tala um, í staðinn fyrir að vita hver drap hvern í 

Brennu-Njáls sögu og eitthvað, að fá kannski aðeins svona úr reynslu þeirra og 

svona hvernig þau upplifa lífið og eitthvað, eitthvað sem þú getur kannski tekið 

með út í lífið. (Nemandi í skóla C) 

Þá getur maður kannski, þú veist stundum kemur fram í bókinni hvernig 

manneskjan ákvað að díla við það og þá bara svona ókei, ég get kannski prófað 

þetta. Þannig að maður getur tekið frá bókinni, í staðinn fyrir bara já, Þórður kakali 

hérna drap þennan. (Nemandi í skóla C) 

Nemendur minntust í því samhengi á ævi- eða reynslusögur nokkurra Íslendinga sem gefnar 

hafa verið út á síðustu misserum, til dæmis bókina Án filters eftir Björgvin Pál Gústavsson og 

Aron – sagan mín eftir Aron Einar Gunnarsson. 
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4.2.8 Samantekt á svörum nemenda  

Framhaldsskólanemar eru meðvitaðir um gagnsemi þess að kunna að lesa og að lesa 

bókmenntir. Þeir sjá mikinn ávinning af því að geta til dæmis skyggnst inn í hugarheim 

sögupersóna en þó sé mikilvægt að persónurnar standi þeim ekki of fjarri og þeir geti tengt við 

þær á einhvern hátt ef þeir eigi að geta haft áhuga á lestrinum. Ef persónur standa þeim mjög 

fjarri og þeir geta á engan hátt sett sig í spor þeirra verður lesturinn strax erfiðari og þeir freistast 

þá til þess að sleppa því frekar að lesa.  

Þegar litið er yfir svör nemenda er ljóst að smekkur þeirra á bókmenntum er afar misjafn 

og fer allt eftir því við hvern er rætt. Í tveimur viðtölunum var einn nemandi sem hafði megna 

óbeit á ákveðinni bók og annar nemandi sem hafði virkilega gaman af sömu bók, svo ljóst er 

að það getur reynst ansi erfitt verk fyrir kennara að finna bók sem hentar öllum. Greinilegur 

vilji er meðal nemenda til að fá meira að segja um bókavalið í skólanum og þeir vilja fá að lesa 

um persónur og atburði sem þeir geta skilið og tengt við sinn veruleika, jafnvel þó vinsældir 

ævintýra- og fantasíubóka séu einnig nokkuð miklar. Af þeim sökum eru langflestir nemendur 

opnir fyrir því að lesa unglingabækur í framhaldsskóla, þar sem persónur slíkra bóka geti staðið 

þeim nokkuð nærri og því auðveldara að skilja þær og setja sig í spor þeirra. Eldri bækur vekja 

ekki mikla lukku þar sem málfarið í þeim er oft ólíkt því sem nemendur eiga að venjast sem 

gerir þeim erfiðara fyrir að skilja sögurnar, auk þess sem oft er fjallað um atburði eða heim sem 

er að mestu leyti horfinn, þeir geta ekki tengt við á neinu sviði og eiga því erfitt með að skilja 

eða halda sig við efnið. Það er þó ekki þar með sagt að nemendur séu ósáttir með allar 

bókmenntir sem teknar eru fyrir í skólanum og einhverjir eru raunar nokkuð sáttir með 

bókavalið þó þeir séu vissulega í minnihluta.  

Segja má að á stöku stað glitti í áhrif frá bókmenntakanónunni hjá einhverjum 

nemendum, fyrst og fremst þegar kemur að hugmyndum þeirra um Halldór Laxness og þá 

sérstaklega Sjálfstætt fólk. Hugmyndir margra nemenda um að sú bók sé á einhvern hátt öðrum 

bókum æðri og helst ættu allir Íslendingar að lesa þá bók einhvern tímann á lífsleiðinni, jafnvel 

þó þeir viti lítið sem ekkert um söguna sjálfa, gefur sterklega til kynna einhvers konar áhrif frá 

kanónunni.  

Bókmenntir virðast vera nokkuð neikvætt hugtak í hugum flestra nemenda, en þó ekki 

allra. Þeir tengja umræðu um bókmenntir fyrst og fremst við eitthvað leiðinlegt og erfitt sem 

þeir nenna alls ekki að gera; skóla, próf, ritgerðir og annað sem vekur almennt ekki mikla 

hrifningu hjá þeim. Tímaleysi virðist vera stærri áhrifaþáttur en áhugaleysi þegar kemur að 

bóklestri, að minnsta kosti í hugum nemenda sjálfra. Þeirra upplifun er sú að það sé einfaldlega 
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svo mikið að gera hjá þeim, bæði í skólanum og öðru, að þeir hafi hreinlega ekki tíma til að 

lesa allar þær bækur sem þeim er sett fyrir að lesa í skólanum, hvað þá eitthvað umfram það. 

Þó rannsakandi hafi ekki lagt upp með að kalla eftir umræðu um styttingu náms til 

stúdentsprófs kom í flestum viðtölum fram afar skýr andúð nemenda í garð hennar. Þeim finnst 

kerfið reka alltof mikið á eftir þeim að drífa sig áfram í lífinu en framhaldsskólaárin séu einmitt 

sá tími sem maður ætti að staldra við og reyna að njóta líðandi stundar. Það sé hins vegar ansi 

erfitt þegar vinnuálagið er orðið eins mikið og raun ber vitni og greina má á sumum nemendum 

að þeim finnist þeir hreinlega vera að drukkna í of mikilli vinnu.  
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5. Umræða  

Meginmarkmið þessa verkefnis var tvíþætt. Annars vegar að kanna viðhorf nemenda og 

kennara í framhaldsskólum til þeirra bókmennta sem lesnar eru í skólunum með því að taka 

eigindleg viðtöl í þremur framhaldsskólum. Hins vegar var markmiðið að reyna að kanna hvort 

ástæða sé til þess að gera einhverjar breytingar á bókmenntakennslu í framhaldsskólum, miðað 

við niðurstöður viðtalanna. Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við þau fræði sem fjallað var um í upphafi þessarar ritgerðar. Líkt og í 

niðurstöðuhlutanum verður sjónum fyrst beint að kennurum og síðan litið til nemendanna.  

Helstu niðurstöður eru þær að stór hluti nemenda er ekki nógu ánægður með val á 

bókmenntum sem lesnar eru í framhaldsskólum, þeir telja að þær séu að stórum hluta of gamlar 

og segi frá persónum og atburðum sem standi þeim fjarri og erfitt sé því að tengja við. Kennarar 

eru margir hverjir sammála þessu, að minnsta kosti að einhverju leyti, og því má greina skýran 

vilja bæði hjá kennurum og nemendum til að gera einhverjar breytingar á bókmenntalestri í 

framhaldsskólum. Ljóst er þó að erfitt getur verið að láta alla nemendur lesa eina og sömu 

bókina þar sem getustig þeirra og áhugasvið geta verið afar misjöfn. Ásamt því að vilja fá meira 

að segja um val á bókum eru einar skýrustu niðurstöðurnar sem greina má af viðtölum við 

nemendur þær að kennarar og kennsluaðferðir skipti meira máli en val á bókmenntum. Góðir 

kennarar og fjölbreyttar kennsluaðferðir geti gert leiðinlegt námsefni áhugavert en að sama 

skapi geti lélegir kennarar og einhæfar kennsluaðferðir gert skemmtilegt námsefni leiðinlegt.  

5.1 Kennarar um lestur og bókmenntir 

Hér eru dregnar saman helstu niðurstöður úr viðtölum við kennara. Svör þeirra verða sett í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn og farið yfir hvaða ályktanir hægt er að draga af þeim.  

5.1.1 Lestrargeta og -áhugi unglinga 

Allir kennarar sem rætt var við sögðust finna einhverjar breytingar á lestrargetu unglinga þó 

þær væru mismiklar eftir nemendum. Þó var meginniðurstaðan sú að kennarar hafa fundið fyrir 

breytingum til hins verra á síðustu árum og áratugum og er það í samræmi við niðurstöður úr 

PISA-könnunum síðustu ára sem sýna greinilega nokkra afturför íslenskra unglinga í 

lesskilningi (Menntamálastofnun, 2019, bls. 23). Kennarar tóku margir í sama streng og þeir 

kennarar sem rætt var við í ÍNOK-rannsókninni sem lýstu yfir áhyggjum sínum varðandi lestur, 

lesskilning og lestraráhuga nemenda (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 

2018, bls. 63-64). Tveir kennarar nefndu jafnframt að þeim fyndist munurinn á getu innan 

nemendahópsins hafa aukist og þeir nemendur sem verst eru settir í dag séu til dæmis mun verr 
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settir en þeir sem voru það fyrir 20 árum. Það kemur heim og saman við niðurstöður ÍNOK-

rannsóknarinnar en þar kemur fram að bilið milli nemenda sé afar breitt hvað lestur varðar 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 66).  

 Flestir kennarar telja að lestraráhugi nemenda hafi minnkað samhliða lestrargetunni, 

unglingar sæki lítið í það í dag að taka upp bók sér til dægrastyttingar og hafi margir hverjir 

lítinn áhuga á því að lesa það sem þeim er sett fyrir í skólanum. Þær niðurstöður eru í samræmi 

við ýmsar aðrar rannsóknir, svo sem rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur og Þórodds 

Bjarnasonar (2010) sem sýndi að 23% íslenskra unglinga lesa sér aldrei til skemmtunar. Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2006) komst einnig að þeirri niðurstöðu að lestur væri ekki algeng 

tómstundaiðja meðal unglinga í Reykjavík og rannsókn á lestri íslenskra grunnskólanema frá 

2008 sýndi að nemendur á efsta stigi grunnskóla höfðu mun minni áhuga á bóklestri en 

nemendur á yngri stigum (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009).  

 Aðeins einn kennari af þeim fimm sem rætt var við sagðist telja að lestraráhuginn hafi 

verið að færast í aukana síðustu ár og vísbendingar væru um að þróunin væri að einhverju leyti 

farin að snúast við. Það kallast á við umræðu þeirra Brynhildar Þórarinsdóttur, Andreu 

Hjálmsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2017) um að bóklausum unglingum hafi fækkað á 

Íslandi og ekki sé um stöðuga hnignun eða neikvæða þróun að ræða hvað varðar lestraráhuga 

unglinga. Því er ekki úr vegi að álíta að eitthvað gæti verið farið að rofa til í þeim málum. 

 Auk minnkandi lestrargetu og lestraráhuga segjast kennarar finna fyrir miklum 

breytingum á orðaforða nemenda og kemur það heim og saman við niðurstöður ÍNOK-

rannsóknarinnar, þar sem kennarar láta í ljós áhyggjur sínar yfir slökum orðaforða nemenda 

sinna. Bæði má greina á viðtölum við kennara í þessari rannsókn og ÍNOK-rannsókninni að 

nemendur skilji jafnvel ekki sum þeirra orða sem kennararnir nota og stundum séu þeir kallaðir 

til í prófum til að útskýra merkingu orða í prófspurningum (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 63-64).  

 Kennarar voru sammála um að tækniframþróun og tímaleysi væru helstu áhrifavaldarnir 

þegar kæmi að minnkandi læsi ungmenna, en rannsókn Þorbjörns Broddasonar, Kjartans 

Ólafssonar og Sólveigar Margrétar Karlsdóttur (2009) leiddi í ljós að bóklestur unglinga hefur 

farið minnkandi samhliða því að tækjaeign þeirra hefur aukist og því ekki ólíklegt að tæknin 

sé að minnsta kosti nokkuð stór áhrifaþáttur í þeim efnum. Þar að auki töldu kennarar að 

tímaleysið væri að stórum hluta tilkomið vegna styttingar náms til stúdentsprófs, sem hafi gert 

það að verkum að nemendur hafi hreinlega alltof mikið að gera. 
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5.1.2 Kanónan og val á bókmenntum  

Nokkur fjölbreytni reyndist milli skólanna hvað val á bókmenntum varðar en hjá sumum 

kennurum mátti greina einhvers konar tengingar við bókmenntakanónuna og þörfina til þess 

að viðhalda henni. Sjálfstætt fólk og Njála voru nefndar í einhverju samhengi í öllum skólum 

en aðeins einn þeirra þriggja skóla sem heimsóttir voru hafði þær bækur þó sem skyldulestur 

fyrir alla nemendur. Það er ekki að furða að enn eimi eftir af einhvers konar 

kanónuskírskotunum í skólakerfinu en eins og Guillory (1990) hefur fjallað um hefur það alltaf 

verið á einhvern hátt í verkahring skólanna að miðla og varðveita bókmenntaverkum hverrar 

þjóðar og kenna nemendum hvað þeir eiga að lesa, ekki síður en hvernig þeir eigi að lesa. 

Einhverjir kennarar gætu því hugsanlega fundið til ábyrgðar í garð bókmenntakanónunnar og 

talið það skyldu sína að kynna nemendur fyrir þeim bókmenntum sem þeir telja að tilheyri 

henni. Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein (2015) hafa auk þess bent á að það sé nokkuð 

algeng skoðun að mikilvægt sé að núlifandi kynslóð hafi góða þekkingu á menningararfinum 

og sú þekking sé nauðsynleg til að brúa kynslóðabilið. Því er ekki að furða að margir kennarar 

telji það vera samfélagslega skyldu sína að kynna nemendur fyrir menningararfinum og þeim 

verðmætum sem að mati margra felast í bókmenntum þjóðarinnar.  

Ef litið er á aðalnámskrá framhaldsskóla í þessu samhengi er ekki skrítið að einhver 

kanónuhugsun sé til staðar í hugum margra kennara þar sem námskráin virðist leggja einna 

mesta áherslu á að kynna nemendur fyrir „helstu verkum“ og „lykilverkum“ íslenskrar 

bókmenntasögu. Þar sem ekkert er sagt um það hvaða verk það eigi að vera er ekki að furða að 

margir kennarar leiti þá til þeirra verka sem þeim hefur sjálfum verið kennt að séu betri en 

önnur, það er verk úr hinni óformlegu íslensku bókmenntakanónu.  

Flestir kennarar áttu nokkuð erfitt með að rifja upp bækur sem hefðu vakið lukku meðal 

nemenda en vert er að veita því athygli að tveir kennarar nefndu bókina Grafarþögn eftir 

Arnald Indriðason í því samhengi, sú bók væri nær alltaf vinsæl og auðvelt að fá nemendur til 

að lesa hana. Vinsældir þeirrar bókar meðal nemenda kallast á við niðurstöður ýmissa 

rannsókna á því hvað ungmenni sækja mest í að lesa, en glæpa- og spennusögur lenda gjarnan 

ofarlega á vinsældalistanum (sjá t.d. Guðnýju Guðbjörnsdóttur, 2006; Andreu Rós 

Óskarsdóttur, 2018; Manuel og Robinson, 2003). 

Kennarar voru auk þess spurðir hvort þeir notuðu barna- og unglingabækur í sinni 

kennslu. Flestir könnuðust þeir við að hafa einhvern tímann boðið nemendum að velja 

unglingabók sem kjörbók en þó mátti greina á svörum þeirra að almennt væru þeir ekki opnir 

fyrir því að setja unglingabók fyrir sem skyldulestur. Einn kennari hafði þó orð á því að 

hugsanlega væri kominn tími til að gefa unglingabókmenntum meira vægi innan 
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framhaldsskólanna og niðurstöður ýmissa rannsókna á yndislestri unglinga gefa ástæðu til að 

taka undir það. Rannsókn Margrétar Magnúsdóttur (2014) sýnir til dæmis að ýmsir 

unglingabókaflokkar skora hátt á vinsældalista ungmenna, svo sem Harry Potter, 

Hungurleikarnir og Ljósaskipti. Svipaðar niðurstöður má sjá hjá Andreu Rós Óskarsdóttur 

(2018) þar sem nemendur voru beðnir um að nefna uppáhaldsbækur sínar og voru hinar ýmsu 

unglingabækur þar ofarlega á lista.  

Í skilgreiningu PISA á lesskilningi segir meðal annars að til þess að hægt sé að auka 

hvata nemenda, áhuga þeirra og ánægju af lestri sé mikilvægt að þeir ákveði sjálfir hvað þeir 

lesa (Menntamálastofnun, 2019, bls. 14). Nokkuð misjafnt reyndist milli skóla hversu mikið 

val nemendur fá þegar kemur að bókmenntalestri en þó töldu allir kennarar að þegar boðið væri 

upp á val væri reynt að finna bækur við hæfi nemenda, bækur sem þeir gætu haft áhuga á. 

Kennarar virðast því gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nemendur fái að lesa eitthvað við 

sitt hæfi og að bókavalið endurspegli áhugasvið þeirra, að minnsta kosti að einhverju leyti. 

Davila og Patrick (2010, bls. 199) hafa bent á að fullorðnir stjórni heimi barna- og 

unglingabóka og ungmennin fái því sjálf oftar en ekki lítið að segja um val á bókum. Því sé 

mikilvægt að kennarar þekki ekki aðeins vel til bókanna sem þeir kenna heldur þurfi þeir líka 

að þekkja og skilja áhugasvið ungmenna og fylgjast með örum breytingum sem orðið geta þar 

á. Þeir kennarar sem rætt var við í þessari rannsókn virðast flestir leggja sig fram um að gera 

einmitt þetta.  

Umræða um mikilvægi þess að nemendur fái að lesa eitthvað sem þeir velja sjálfir eftir 

sínu áhugasviði kallast á við umræðu um áhugahvöt, en rannsóknir hafa sýnt að upplifunin af 

því að gera eitthvað af innri eða ytri áhugahvöt, það er af einskærum áhuga eða vegna einhverra 

utanaðkomandi áhrifaþátta, getur verið afar ólík. Ákjósanlegast er að gera hlutina af innri 

áhugahvöt, eingöngu vegna þess að viðkomandi hefur áhuga á verkefninu (Ryan og Deci, 2000, 

bls. 57). Því liggur í augum uppi að meiri líkur eru á því að innri áhugahvöt nemenda geti 

stjórnað ferðinni að einhverju leyti ef þeir fá að velja sjálfir þær bækur sem þeir lesa.  

5.1.3 Lestrarhvetjandi aðferðir 

Í ÍNOK-rannsókninni kemur fram að lestrarhvatning sé kennurum í grunnskólum ofarlega í 

huga og þeir reyni eftir fremsta megni að hjálpa hverjum nemanda að finna lesefni sem 

mögulega gæti kveikt lestrarneistann. Minna fór fyrir umræðu meðal framhaldsskólakennara 

um þetta, enda gætu þeir mögulega hugsað sem svo að nemendur þeirra eigi þegar að vera 

orðnir nokkuð mótaðir lesendur (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, 

bls. 73). Sú virðist þó ekki vera raunin ef miða má við niðurstöður bæði úr ÍNOK-rannsókninni 
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og þeirri rannsókn sem hér liggur til grundvallar, þar sem margir nemendur virðast eiga nokkuð 

langt í land með að verða fullmótaðir lesendur og því nokkuð mikil þörf á einhvers konar 

lestrarhvetjandi aðferðum í framhaldsskóla jafnt og grunnskóla.  

Flestir kennarar sem rætt var við töldu sig reyna að vekja áhuga nemenda sinna á lestri 

með einum eða öðrum hætti þó þær aðferðir færu stundum fyrir lítið. Allir voru þeir þó 

sammála um að mikilvægt væri að reyna að vekja áhuga nemenda á lestri þar sem aukinn 

lestraráhugi gæti haft mikil áhrif á lestrargetu þeirra. Það er ekki að furða að kennarar hafi allir 

leitt hugann að þessu enda hafa niðurstöður PISA sýnt fram á að munurinn á árangri barna sem 

lesa daglega utan skóla og þeirra sem gera það aldrei getur samsvarað allt að einu og hálfu 

skólaári (Stjórnarráð Íslands, 2017, bls. 7).  

Einhverjir kennarar höfðu þó orð á því að fögur loforð skólanna um lestrarhvetjandi 

aðgerðir væru meira í orði en á borði og lítið hefði borið á raunverulegum aðgerðum. Líklega 

er eitthvað til í þessu þar sem niðurstöður PISA síðustu ár sýna nokkuð skýrt að þrátt fyrir 

háleit markmið virðist að minnsta kosti enn ekki hafa tekist að taka almennilega á 

lestrarvandanum, þó vissulega séu einhverjar vísbendingar um að ástandið gæti verið að skána. 

Tilraunir til úrbóta hafa ekki skilað tilætluðum árangri og sést það til dæmis á því að annað 

meginmarkmiða Hvítbókar, að 90% grunnskólanema næðu lágmarksviðmiðum í lesskilningi 

árið 2018, fór ekki betur en svo að aðeins 74% nemenda náðu þeim árangri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 3; Menntamálastofnun, 2019, bls. 12).  

5.1.4 Tenging við aðalnámskrá 

Flestir kennarar virðast fyrst og fremst nýta sér aðalnámskrá þegar á að búa til nýja áfanga. Þá 

er litið til hæfniþrepa og þekkingarviðmiða sem miðað er við í námskránni en þegar áfanginn 

er tilbúinn og kominn í gagnið leitar hugur kennara lítið til hennar. Námskráin virðist ekki 

nýtast kennurum mikið í þeirra daglega starfi og gefur ekki skýrar leiðbeiningar um hvað eigi 

að taka fyrir í íslenskuáföngum eða hvernig best sé að haga kennslunni. Kennurum þykir þó 

nauðsynlegt að námskráin sé til staðar svo hægt sé að leita í hana þegar þörf er á.  

Af svörum kennara má greina að aðalnámskrá nýtist þeim ekki mikið í daglegu starfi, 

og þegar aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 er skoðuð sést að ekki er mikið um skýrar línur 

hvað varðar námsefni eða kennslu. Fyrst og fremst er fjallað um hvaða þekkingu, hæfni og 

leikni nemendur eigi að hafa aflað sér á hverju hæfniþrepi fyrir sig og lítið fer fyrir umræðu 

um það hvers konar texta skuli kenna eða lesa á hverju þrepi líkt og má sjá til dæmis í 

námskránni frá 1999. Því mætti velta fyrir sér hvort að hugsanlega sé ástæða til þess að leggja 

kennurum skýrari línur í námskránni og gefa þeim betri leiðbeiningar um það hvernig best sé 
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að snúa sér þegar kemur að því að kveikja og viðhalda lestraráhuga nemenda í 

framhaldsskólum. Auk þess mætti hugsa sér að slíkar leiðbeiningar gætu gefið kennurum 

fjölbreyttari hugmyndir um lesefni en miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist þó 

nokkur þörf á því.  

5.1.5 Viðhorf til breytinga 

Flestir kennarar sem rætt var við virðast telja að þörf sé á því að gera einhverjar breytingar á 

skólakerfinu og kennslu allri ef eigi að taka almennilega á lestrarvandanum. Þar sem 

samfélagið hafi breyst mikið síðustu ár og áratugi sé ekki nema eðlilegt að kennslan taki 

einhverjum breytingum í samræmi við það, þó ekki séu allir samkennarar þeirra jafn opnir fyrir 

breytingum eða tilbúnir að gera breytingar á sinni eigin kennslu. Kennarar telja auk þess að 

þessar miklu samfélagsbreytingar hafi greinilega skilað sér í breytingum á lestrarvenjum barna 

og unglinga og ýmsar rannsóknir renna stoðum undir það, til dæmis rannsóknir Þorbjörns 

Broddasonar, Kjartans Ólafssonar og Sólveigar Margrétar Karlsdóttur (2009) og Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (2006).  

Kennarar höfðu nokkrir orð á því að sú venja að láta alla nemendur lesa sömu bækurnar 

gangi varla lengur, til þess væri hreinlega of mikill munur á getustigi þeirra, áhugasviði og 

lestraráhuga almennt. Áðurnefnd rannsókn Þorbjörns Broddasonar og fleiri (2009) er ein þeirra 

rannsókna sem sýna að lestraráhugi unglinga hefur farið dvínandi en aðrar rannsóknir hafa líka 

sýnt að mikill munur sé á áhugasviði nemenda, sem gerir kennurum erfitt fyrir að velja eina 

bók sem höfðar til þeirra allra. Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006) kom í ljós að 

spennu- og ævintýrabækur væru einna vinsælastar meðal ungmenna en þó voru vinsældir 

mismunandi bókaflokka nokkuð dreifðar og nokkuð ljóst að smekkur ungmenna á bókum er 

nokkuð misjafn. Davila og Patrick (2010) hafa sagt að ekki sé til neitt einfalt svar við 

spurningunni um það hvað ungmenni vilji lesa, til þess sé hópurinn alltof margbreytilegur, og 

því er ljóst að kennarar hafa nokkuð til síns máls þegar þeir segja að erfitt sé að ætla að finna 

eina bók sem hentar heilum nemendahópi.  

Þó að þeir kennarar sem rætt var við hér séu jákvæðir gagnvart breytingum og telji þörf 

á þeim má greina hálfgerðan uppgjafartón hjá sumum þeirra í þeirri umræðu. Það virðist ekki 

einskorðast við þátttakendur þessarar rannsóknar, að minnsta kosti má greina svipaðan tón hjá 

kennurum í ÍNOK-rannsókninni (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 130). Flestir 

kennararnir virðast hafa litla trú á því að einhverjar alvöru breytingar verði, of margir 

áhrifaþættir komi þar að sem geti hindrað slíkt eða hægt á ferlinu. Eins og þegar hefur verið 

minnst á hafa tilraunir til úrbóta, til dæmis með Hvítbók, ekki skilað sér sem skyldi þó að 



72 

 

vissulega hafi sumt gengið betur en annað. Þó að einhverjar vísbendingar séu um að staðan sé 

ekki alveg eins slæm og margir virðast telja (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2017) verður því 

að teljast nokkuð skiljanlegt að kennarar séu ekki mjög upplitsdjarfir þegar kemur að umræðu 

um breytingar á skólakerfinu.  

Kennarar ítrekuðu flestir nauðsyn þess að komið væri til móts við getustig nemenda í 

kennslunni en þó væri ekki vænlegt til árangurs að láta alla nemendur lesa styttri eða einfaldari 

texta. Með því væri verið að svíkja þá sem gætu betur og mikilvægt væri að gleyma ekki þeim 

nemendahópi þó að þeir sem standi höllum fæti í skólakerfinu fái oftast meira rúm í þeirri 

umræðu. Í aðalnámskrá framhaldsskóla og lögum um framhaldsskóla kemur fram að 

nauðsynlegt sé að bjóða öllum nemendum nám við sitt hæfi og ljóst er að kennarar eru nokkuð 

meðvitaðir um þá áherslu og reyna eftir fremsta megni að koma til móts við getustig nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7; lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  

5.1.6 Samantekt á svörum kennara 

Helstu niðurstöður sem greina má úr viðtölum við kennara eru að þeir telja dvínandi lestrargetu 

og -áhuga unglinga vissulega vera vandamál sem sannarlega þurfi eitthvað að gera í. Þegar 

staðan er orðin þessi sé mikilvægt að nemendur fái að lesa eitthvað sem þeir hafa áhuga á til 

þess að þeir geti hreinlega haldið sig við efnið en þó má ekki gefa ótakmarkaðan slaka, þeir 

verði líka að fá eitthvað út úr lestrinum. Flestir kennarar virðast reyna að velja bókmenntir við 

hæfi nemenda og segja margir að mikil vinna fari í það ár hvert að endurskoða bókalista og 

uppfæra þá í von um að einhverjar bókanna geti vakið áhuga nemenda. Þó má greina þá skoðun 

hjá mörgum að bókavalið sé ekki nógu gott og endurspegli áhugasvið nemenda ekki nægilega 

vel og þó að kennarar leggi sig fram við að finna áhugavert efni megi alltaf gera betur. Margir 

telja því að almennt þurfi að gera breytingar á lesefni í framhaldsskólum ef eigi að takast að ná 

til nemenda í gegnum bækurnar. 

Allur gangur er á því hvort kennarar telja mikilvægt að nemendur kynnist ákveðnum 

kanónuverkum úr íslenskri bókmenntasögu en flestir virðast þó hallast að því að það skipti 

minna máli hvað nemendur lesa og meira máli að þeir lesi eitthvað yfir höfuð. Kennarar telja 

valið á bókmenntum þó ekki vera stærsta áhrifaþáttinn í dvínandi lestraráhuga nemenda heldur 

telja margir að unglingar í dag séu einfaldlega svo uppteknir að lítill tími gefist til lesturs, auk 

þess sem það sé svo margt annað meira spennandi í boði en lesturinn. Áhugaleysið og 

tímaleysið haldist í hendur við að draga úr áhuga á lestri og lestrargetan fylgi þar í kjölfarið.  

Kennarar finna vel að eftir styttingu náms til stúdentsprófs séu nemendur afar uppteknir, 

skóladagurinn sé of langur og þeir þurfi að gera alltof mikið á stuttum tíma. Skólagangan sé 
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orðin að einhverju kapphlaupi sem skipti fyrst og fremst máli að ljúka sem fyrst, fremur en að 

vanda til verka á leiðinni. Svipaðan tón má greina hjá kennurum í ÍNOK-rannsókninni og einn 

segist jafnvel sjá fram á að þurfa að hætta að bjóða nemendum upp á að velja sér bók og láta 

þá frekar alla lesa sömu bókina til þess að hlutirnir gangi hraðar fyrir sig (Dagný Kristjánsdóttir 

o.fl., 2018, bls. 114). Það er því ljóst að það eitt að breyta vali á bókmenntum myndi líklega 

duga skammt til þess að bæta úr vandanum sem upp er komin varðandi lestur ungmenna en 

það breytir því þó ekki að mikilvægt er að nemendur fái að lesa efni við sitt hæfi til að efla læsi 

og hvetja til lesturs utan skóla sem innan hans.  

5.2 Nemendur um lestur og bókmenntir  

Hér er rætt um helstu niðurstöður úr viðtölum við nemendur. Svör þeirra verða sett í samhengi 

við fræðilegan bakgrunn og farið yfir hvaða ályktanir hægt er að draga út frá þeim. 

5.2.1 Lestrarvenjur, gagn og upplifun af lestri 

Lestrarvenjur þeirra nemenda sem rætt var við voru nokkuð misjafnar en þó voru flestir á því 

að þeir læsu lítið sem ekkert að eigin frumkvæði. Þetta virðist nokkuð algengt meðal íslenskra 

unglinga en rannsókn Þorbjörns Broddasonar, Kjartans Ólafssonar og Sólveigar Margrétar 

Karlsdóttur (2009) sýndi að árið 2009 sögðust 28% þátttakenda enga bók hafa lesið síðasta 

mánuðinn og í rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2010) kemur fram 

að hlutfall þeirra íslensku unglinga sem aldrei les bækur sér til skemmtunar sé 23%. Þrír 

nemendur í þessari rannsókn sögðust lesa nokkuð mikið og ljóst er að þó að lestraráhugi virðist 

almennt fara minnkandi leynast alltaf lestrarhestar í hópnum. Í rannsókn Brynhildar 

Þórarinsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2010) kom til dæmis í ljós að 9% nemenda lásu nær 

daglega sér til skemmtunar og árið 2009 sögðust 4% af þátttakendum í rannsókn Þorbjörns 

Broddasonar, Kjartans Ólafssonar og Sólveigar Margrétar Karlsdóttur (2009) hafa lesið 10 

bækur eða fleiri síðustu 30 dagana.  

Þó einhverjir nemendur bæru fyrir sig áhugaleysi sem skýringu á litlum sem engum 

lestri voru fleiri sem sögðu helstu ástæðuna fyrir skorti á yndislestri vera tímaleysi. Nemendur 

hafa mikið að gera bæði í skólanum og öðru og lítill tími virðist vera fyrir lestur yfir höfuð, 

hvað þá yndislestur utan skóla. Einhverjir höfðu þó orð á því að annað afþreyingarefni höfðaði 

meira til þeirra en lestur þegar frítími gæfist. Í rannsókn Þorbjörns Broddasonar, Kjartans 

Ólafssonar og Sólveigar Margrétar Karlsdóttur (2009) sést greinilega að tækjaeign barna og 

unglinga hefur aukist mikið síðustu árin samhliða því að yndislestur hefur minnkað og verður 

að teljast nokkuð líklegt að sterk tengsl séu þar á milli.  
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Nemendur voru allir sammála um að gagn væri af lestri, hvort sem þeir lásu mikið eða 

lítið. Einnig virtust flestir sammála um það að mikill ávinningur gæti verið af því að lesa 

bókmenntir en samt sem áður kæmi það oftar en ekki fyrir að þeir freistuðust til þess að sleppa 

því að lesa fyrir skólann. Nemendur í ÍNOK-rannsókninni sáu einnig almennt tilgang í því að 

lesa, hvort sem það var til þess að öðlast innsýn í líf annarra, geta lesið hagnýtar upplýsingar 

eða eitthvað allt annað. Þar lýsa nemendur þó sumir erfiðleikum við að einbeita sér að lestri og 

því sé það að lesa fyrir skólann gjarnan látið mæta afgangi (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 66-69).  

5.2.2 Viðhorf til bókmennta og bókmenntir í skólanum 

Í tveimur af þeim þremur skólum sem heimsóttir voru virtist hugtakið bókmenntir bera með sér 

nokkuð neikvæða merkingu í hugum nemenda, sem tengdu það fyrst og fremst við skóla, próf, 

heimalærdóm eða eitthvað leiðinlegt. Einn skólinn skar sig þó úr þegar kom að viðhorfi 

nemenda til bókmennta, sem var nær eingöngu jákvætt. Sá skóli leggur mikla áherslu á 

bókmenntakennslu og því ekki að furða að þeir nemendur sem þangað sækja hafi margir 

nokkurn áhuga á bókmenntum.  

Athyglisvert er að sjá hvernig innri- og ytri áhugahvöt geta rekist á þegar kemur að 

yndislestri nemenda annars vegar og lestri í skólanum hins vegar. Nemandi sem sagðist hafa 

mikla unun af lestri og læsi mikið almennt virtist nokkuð neikvæður í garð 

bókmenntahugtaksins og taldi að lestur í skólanum gæti oft verið hálfgerð kvöð. Slíkir árekstrar 

á innri- og ytri áhugahvöt, sem og viðhorf nemenda til bókmennta almennt, er í samræmi við 

niðurstöður ÍNOK-rannsóknarinnar. Flestir nemendur þar tengja hugtakið einnig við eitthvað 

neikvætt og tengt skólanum og sumir segja jafnvel að skyldulestur drepi alveg niður 

lestraráhuga (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 66-69). Þetta 

verður að teljast nokkuð mikið áhyggjuefni þar sem rannsóknir hafa sýnt að upplifunin af því 

að gera eitthvað af innri eða ytri áhugahvöt getur verið afar ólík (Ryan og Deci, 2000, bls. 55-

60; Reeve, 2009, bls. 113). Það er því kannski ekki undarlegt að lestur sé eintóm kvöð í augum 

margra nemenda ef hann stjórnast aldrei af innri áhugahvöt, heldur sé eingöngu lesið til þess 

að þóknast kennara eða ná prófi.  

Þær bækur sem oftast voru nefndar þegar kom að skyldulestri voru Sjálfstætt fólk og 

Njála en þó var misjafnt eftir skólum hvort krafa var gerð um að nemendur læsu þær bækur á 

skólagöngunni. Allir þekktu nemendur til Njálu og höfðu annað hvort sjálfir setið áfanga þar 

sem hún var tekin fyrir eða þekktu einhverja sem höfðu gert það. Viðmælendur voru sammála 

um að Njáluáfangi væri ekki vinsæll meðal nemenda, sagan þætti erfið og torskilin og í einum 
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skólanum nefndu nemendur að hvergi væri eins mikið fall og einmitt í þeim áfanga. Þeir 

nemendur sem höfðu lesið Sjálfstætt fólk höfðu misjafnar skoðanir á bókinni þó að í einum 

skólanum væru nemendur áberandi jákvæðastir í garð hennar, og kemur ekki á óvart að það 

var sami skóli og þar sem nemendur voru almennt jákvæðastir fyrir lestri bókmennta. 

Athyglisvert var að sjá að sumir nemendur sem aldrei höfðu lesið bókina töldu það vera gott 

fyrir alla að lesa Sjálfstætt fólk eða eitthvað annað verk eftir Halldór Laxness. Nemendur áttu 

þó erfitt með að útskýra hvers vegna bækur Laxness hefðu betri áhrif á lesendur en aðrar og 

má því segja að þar glitti í einhvers konar áhrif frá bókmenntakanónunni. Guillory (1990) hefur 

bent á að áhrif frá bókmenntakanónunni geti birst í því að yngri kynslóð myndi sér skoðun á 

ákveðnum bókmenntaverkum einfaldlega vegna þess að þeir sem eldri eru hafa lofað verkin í 

hástert. Þannig geti sum verk haldist inni í kanónunni jafnvel þó að stór hluti nýrrar kynslóðar 

hafi aldrei lesið þau og hugsanlegt er að einmitt þetta eigi að einhverju leyti við um Halldór 

Laxness og verk hans í dag (bls. 236). 

Flestir nemendur voru jákvæðir fyrir þeirri hugmynd að lesa unglingabækur í 

framhaldsskóla. Skóli A skar sig þó enn og aftur úr, þar sem nemendur voru einna sáttastir við 

bókavalið í skólanum eins og það er og töldu auk þess að unglingabækur ættu frekar heima á 

efstu stigum grunnskóla en í framhaldsskólum. Nemendur hinna skólanna tveggja sögðu hins 

vegar að efni unglingabóka gæti oftar en ekki hentað þeim betur en annað, þar sem persónurnar 

væru gjarnan á svipuðum aldri og þeir sjálfir og auðvelt væri að setja sig í spor þeirra. 

Samkvæmt Howard (2011) finnst unglingum lestur gjarnan geta hjálpað sér að átta sig á eigin 

tilfinningum, auk þess sem það að lesa um persónur sem þeir geta tengt við getur styrkt 

sjálfsmynd þeirra (bls. 49-53). Því er ekki að furða að unglingar kjósi að lesa um persónur sem 

standa þeim nærri og auðvelt er fyrir þá að tengja við á ýmsum sviðum, en slíkar persónur 

virðist einmitt oft helst vera að finna í unglingabókum.  

Í ÍNOK-rannsókninni kemur fram að mikil fjölbreytni einkenni kjörbókalista í 

framhaldsskólum. Miðað við svör bæði nemenda og kennara í þeirri rannsókn sem hér er til 

umfjöllunar virðist þó sem úrvalið höfði ekki nógu vel til nemenda, jafnvel þó að það sé nokkuð 

fjölbreytt. Það er jákvætt að nemendum bjóðist fjölbreytt úrval bóka, en ef úrvalið höfðar ekki 

til áhugasviðs þeirra fer fjölbreytnin þó fyrir lítið. Þeir nemendur sem voru einna jákvæðastir 

fyrir bókmenntalestri almennt sögðust vera nokkuð ánægðir með bókavalið í skólanum, en það 

viðhorf mátti nær aðeins heyra í skóla A. Í hinum skólunum tveimur sögðu nemendur að þeir 

hefðu lítinn áhuga á því að lesa þær bækur sem lagðar væru fyrir í skólanum, sem væri heldur 

letjandi þegar kæmi að lestri og lestrarhvatningu almennt.  
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Allir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni sögðust ánægðir með það þegar þeir fengju 

að velja sér bók til að lesa í skólanum en þó væri oftast erfitt fyrir þá að finna bók á vallistum 

frá kennurum sem þeir hefðu raunverulegan áhuga á að lesa. Það verður að teljast nokkuð mikið 

áhyggjuefni þar sem niðurstöður ÍNOK sýna til dæmis skýrt að nemendum finnist afar 

mikilvægt að lesefnið höfði til þeirra (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 

2018, bls. 66). Nemendur nefndu ýmsar bækur sem þeir höfðu lesið í skólanum og í þeirri 

umræðu kom í ljós að margir höfðu afar ólíkar skoðanir á sömu bókunum. Það er því nokkuð 

ljóst að smekkur nemenda er afar misjafn þegar kemur að bókmenntum og að hann fer sjaldnast 

saman við áherslur kennaranna sem búa til valbókalista.  

5.2.3 Áhugasvið 

Áhugasvið nemenda þegar kemur að lestri virðist nokkuð fjölbreytt en flestir nefndu glæpa-, 

spennu- eða ævintýrasögur í því samhengi, eitthvað sem þeim fyndist skemmtilegt eða 

spennandi og gæti haldið þeim við efnið. Það eru svipaðar niðurstöður og Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2006), Margrét Magnúsdóttir (2014) og Andrea Rós Óskarsdóttir (2018) 

komust að í rannsóknum á yndislestri ungmenna, þar sem sömu bókaflokkar nutu mestra 

vinsælda. Nokkrir nemendur nefndu einnig að þeim fyndist skemmtilegt að lesa fræðslubækur, 

og það sama mátti heyra á nemendum í rannsókn Guðnýjar. Það er því ljóst að allir þessir 

bókaflokkar njóta nokkuð mikilla vinsælda meðal íslenskra ungmenna. Nokkrir nemendur 

nefndu annars konar bækur, til dæmis klassískar bækur eða ljóðabækur, en þeir voru þó í 

nokkrum minnihluta.  

Í niðurstöðum ÍNOK-rannsóknarinnar er að einhverju leyti gefið í skyn að þar sem 

unglingar séu gjarnan heldur sjálfhverfir geti þeir átt nokkuð erfitt með að setja sig í spor 

annarra (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 109, 129). Vel má vera að svo sé í einhverjum 

tilfellum en niðurstöður þessarar rannsóknar gefa þó vísbendingar um annað. Nemendur virðast 

þvert á móti sækja í að fá að lesa bækur til dæmis um andlega kvilla eða önnur vandamál sem 

höfundar bókanna eða sögupersónur hafa þurft að kljást við, setja sig þannig í spor þeirra og 

samsama sig þeim á einhvern hátt. Sumir nefna meira að segja að það geti hjálpað unglingum 

að takast á við sín eigin vandamál að lesa um aðra sem hafa gengið í gegnum svipaða reynslu 

en þó virðist ekki vera nauðsynlegt fyrir nemendur að deila vandamálum söguhetja til að þeir 

geti haft áhuga á sögunum eða sett sig í spor ólíkra persóna. Með því að lesa reynslusögur frá 

raunverulegu fólki eða sögur sem gerast í nútímanum geti þeir speglað sjálfa sig í höfundum 

eða sögupersónum, og koma þau orð nemenda heim og saman við þær niðurstöður Howards 

(2011) að unglingum finnist lestur geta hjálpað sér að átta sig á eigin tilfinningum og gjörðum, 
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og að það að lesa um persónur sem þeir geta tengt við styrki sjálfsmynd þeirra (bls. 49-53). Ef 

staðan er hins vegar þannig í dag að margir unglingar lesi sér hreinlega hvorki til gagns né 

gamans er ansi hætt við því að þeir fari alveg á mis við þessa kosti lesturs, ekki síst yndislesturs. 

Auk þess mætti velta því fyrir sér hvort að ástæðan fyrir því að nemendur séu sagðir eiga erfitt 

með að setja sig í spor annarra sé einfaldlega sú að þeir hafi ekki forsendur til þess að setja sig 

í spor þeirra bókmenntapersóna sem þeir lesa um í skólanum og eigi því erfiðara með það en 

ella.  

Í rannsókninni kemur skýrt fram að nemendur vilja hafa meira að segja um val á bókum 

sem þeir lesa í skólanum og sjá lítinn tilgang í að lesa bækur sem þeim finnst leiðinlegar eða 

þeir skilja ekki. Þetta kallast á við eldri niðurstöður Símonar Jóhanns Ágústssonar (2000) sem 

rannsakaði lestur reykvískra skólabarna árið 1965 og komst að þeirri niðurstöðu að það hafi 

lítið upp á sig að halda bókum að börnum sem þau hafi ekki gaman af, ávinningurinn af 

svoleiðis námi verði alltaf heldur lítill. Hugsanlega á þetta frekar við um börn en unglinga en 

þó virðast nemendur á framhaldsskólastigi sem hér var rætt við falla nokkuð vel að þessum 

niðurstöðum Símonar. 

5.2.4 Mikilvægi kennara  

Þó að flestir nemendur sem rætt var við í rannsókninni myndu vilja sjá meiri fjölbreytni í 

bókavali og fá meira að segja um það sjálfir er sú skoðun greinilega ríkjandi að kennararnir og 

kennslan sjálf vegi þyngra en bókavalið. Miðað við svör nemenda skiptir öllu máli að kennarinn 

sé áhugasamur um efnið og geti skilað því á áhugaverðan hátt. Þegar nemendur voru spurðir 

hvers vegna þeim þætti góður kennari skipta meira máli en áhugavert efni var skýringin sú að 

góður kennari gæti alltaf gert efnið áhugavert en skemmtilegt efni gæti hins vegar snúist upp í 

andstæðu sína hjá slæmum kennara. Þetta viðhorf má einnig sjá hjá nemendum í ÍNOK-

rannsókninni, að góðir kennarar geti skipt sköpum þegar kemur að því að gera námsefnið 

áhugavert (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 120-122).  

Nemendum þykir mikilvægt að kennarar noti kennsluaðferðir sem vakið geta áhuga 

þeirra þar sem annars sé auðvelt að missa einbeitingu og gleyma sér. Þegar rætt var um þurrar 

og einhæfar kennsluaðferðir virtist það fyrst og fremst vera í tengslum við aðra áfanga en 

íslensku og nemendur minntust margir hverjir á fjölbreyttar og áhugaverðar aðferðir sem 

íslenskukennarar notuðu, til dæmis að fara á leiksýningar eða vinna skapandi verkefni út frá 

bókmenntatextum. Nemendur í ÍNOK-rannsókninni virtust einnig nokkuð jákvæðir í garð 

kennsluaðferða í íslenskutímum og sögðust sérstaklega ánægðir með það þegar 

bókmenntakennsla væri tengd við aðra listmiðla (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 121). 
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Þetta virðist vera í samræmi við gögn úr rannsókninni Starfshættir í framhaldsskólum, sem 

sýna einmitt að íslenskukennarar nota einna fjölbreyttastar aðferðir kennara í framhaldsskólum 

jafnvel þó að fyrirlestrar fái alltaf eitthvert rými líka (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2018, bls. 11). 

Annað sem kemur skýrt fram hjá nemendum er mikilvægi þess að þeir fái sjálfir að tjá 

sig í kennslustundum og ræða um það efni sem tekið er fyrir hverju sinni. Nemendur virðast 

allir kunna að meta umræður í kennslustundum, ekki síst þegar kemur að bókmenntum, og 

segjast margir læra lang mest af slíkri vinnu. Nemendur í ÍNOK-rannsókninni eru á sama máli, 

umræður í tímum geta skilað þeim miklu og þeir eru einna virkastir að taka þátt í svoleiðis 

kennslustundum. Það er því nokkuð mikil synd að sjá hve lítinn hlut samræður virðast fá ef 

miða má við rannsókn á kennsluháttum í framhaldsskólum, þar sem skipulegar umræður komu 

aðeins fyrir í 8 af 130 kennslustundum sem skoðaðar voru (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2018, 

bls. 21).  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 er því haldið fram að fjölbreytni í vinnubrögðum 

og kennsluaðferðum sé ein forsenda þess að nemendur öðlist margvíslega hæfni og að 

mikilvægt sé að hafa í huga að sömu aðferðir henti ekki öllum nemendum jafn vel (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39). Það er því ekki furða að nemendur óski eftir 

fjölbreytni bæði í kennsluaðferðum og bókavali, enda öllum ljóst að ekki er hægt að ætlast til 

þess að það sama henti öllum.  

5.2.5 Samantekt á svörum nemenda 

Meðal helstu niðurstaðna sem greina má úr viðtölum við nemendur er að þeir kalla eftir því að 

fá meira að segja um bókaval í kennslu og fá að velja bókmenntir eftir sínu áhugasviði. Þeir 

eru á sama máli og kennararnir þegar kemur að umræðu um vinnuálag og segja sig vera afar 

upptekna, það sé mikið að gera í skólanum og lítill tími gefist til þess að lesa fyrir skólann, 

hvað þá utan skóla. Einhverjir nemendur benda þó á að alltaf sé hægt að búa sér til tíma, til 

dæmis væri vel hægt að eyða minni tíma á samfélagsmiðlum og meiri tíma í lestur ef viljinn 

væri fyrir hendi. Flestir nemendur segjast einnig lesa meira af skjá en blaði og er það ekki að 

furða þar sem sífellt er eitthvað í gangi í tölvunni eða símanum sem nemendur eru með fyrir 

augunum nánast stanslaust allan daginn.  

Ekki er hægt að segja miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar að viðhorf nemenda 

til bókmennta sé almennt gott þó sumir séu vissulega jákvæðari en aðrir í þeim efnum. Hvað 

bókmenntir sem lesnar eru í framhaldsskólum varðar er viðhorf nemenda heldur ekki sérlega 

jákvætt og flestir kalla þeir eftir því að fá að lesa bækur sem bæði eru yngri og standa þeim 

nærri efnislega, bækur um efni sem þeir geti mátað við sinn eigin veruleika og hjálpi þeim að 
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skilja heiminn eins og hann birtist þeim. Að lesa um löngu horfinn heim virðist ekki vænlegt 

til vinsælda eða árangurs meðal framhaldsskólanema, sem margir virðast sjá lítinn tilgang í því 

að lesa um persónur og atburði sem þeir hafa engar forsendur til að samsama sig við. Sama 

hvaða bækur eru teknar fyrir kalla nemendur eftir því að fá meiri tíma til að lesa í skólanum, 

sem og að ræða um bækurnar, bæði við kennara og samnemendur.  

Segja má að önnur meginniðurstaða úr viðtölum við nemendur sé sú að þeir telji allir 

að góður kennari og góð kennsla skipti meira máli en það hvaða efni er lesið. Það má því 

hugsanlega segja að brýnna sé að líta til kennaranna og kennsluaðferða þeirra frekar en 

bókmenntanna sjálfra þegar kemur að því að auka lestur og hvetja ungmenni til þess að lesa 

meira.  

Það sem margir nemendur höfðu einna sterkasta skoðun á og vildu ólmir fá að koma á 

framfæri í viðtölunum var stytting náms til stúdentsprófs, eða hið svokallaða þriggja ára kerfi. 

Nemendur virtust nær allir vera ósáttir við þetta fyrirkomulag, að minnsta kosti í þeirri mynd 

sem það birtist í dag. Breytingarnar hafa valdið því að nemendur hafa alltof mikið að gera og 

það gerir þeim erfitt fyrir að hafa ánægju af náminu. Mörgum virðist þeim líða eins og mest 

áhersla sé lögð á að koma þeim í gegnum framhaldsskólastigið á sem allra stystum tíma og 

gæði námsins fái því miður að líða fyrir hraðann.  
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6. Lokaorð  

Læsi er undirstaða alls náms og því óhætt að segja að miklu máli skipti að skólakerfið stuðli að 

því að rækta lesfærni og lestraráhuga nemenda. Það hefur því skiljanlega vakið nokkrar 

áhyggjur að lestrargeta og lestraráhugi barna og unglinga virðist hafa minnkað talsvert á síðustu 

árum og flestir gera sér grein fyrir nauðsyn þess að taka í taumana og reyna að snúa þeirri þróun 

við á einhvern hátt. Þó einhverjar vísbendingar séu um að þessi þróun sé þegar farin að snúast 

við, eða að minnsta kosti staðna, er enn langt í land og ljóst að gera þarf einhverjar róttækar 

breytingar til að taka betur á ástandinu.  

Í þessari rannsókn var sjónum beint að bókmenntalestri og -kennslu í framhaldsskólum, 

viðhorf kennara og nemenda skoðað og íhugað hvort ástæða sé til þess að gera einhverjar 

breytingar á fyrirkomulagi bókmenntakennslu til þess að reyna að bæta lestraráhuga ungmenna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar hafa þegar verið reifaðar og ljóst er að bæði 

íslenskukennarar og nemendur í framhaldsskólum kalla eftir einhvers konar breytingum. 

Hverjar þær breytingar eiga að vera eða hvernig best er að hrinda þeim í framkvæmd liggur þó 

ekki ljóst fyrir og virðast fæstir kennarar auk þess bjartsýnir um að einhverjar slíkar breytingar 

séu raunverulega í sjónmáli.  

Þó hér hafi verið lagt upp með að skoða bókmenntirnar sjálfar og athuga hvort ástæða 

sé til að gera breytingar á bókmenntavali virðast svör bæði kennara og nemenda benda til þess 

að líklega myndi ekki nægja að breyta einfaldlega vali á bókmenntum til þess að auka áhuga 

nemenda á bóklestri. Nemendur kalla vissulega eftir því að fá meira að segja um bókavalið og 

fá að lesa bækur í skólanum sem höfða betur til þeirra og þeir geta tengt við eigin líf og reynslu, 

en samt sem áður virðist kennslan sjálf og gæði hennar skipta jafnvel meira máli þegar kemur 

að því að vekja og viðhalda lestraráhuga.  

Áhersla á fjölbreytni í bókmenntavali og kennsluháttum var áberandi í viðtölum bæði 

við kennara og nemendur en stytting á námi til stúdentsprófs var viðmælendum auk þess afar 

hugleikin. Greina má á svörum allra þeirra sem rætt var við að almenn óánægja sé með hið 

svokallaða þriggja ára kerfi, að minnsta kosti í núverandi mynd, og hugsanlega má segja að 

styttingin hafi haft neikvæð áhrif á lestraránægju ungmenna þar sem margir segjast hreinlega 

hafa of mikið að gera í skólanum til þess að geta notið þess að lesa.  

Þó hér hafi ekki verið gerðar tilraunir til þess að leysa úr því vandamáli sem upp er 

komið varðandi lestrargetu og lestraráhuga íslenskra ungmenna gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar ýmsar vísbendingar um það hvar áherslurnar ættu að liggja, komi til þess að 

ráðist verði í breytingar á bókmenntakennslu í framhaldskólum. Ef vekja á áhuga nemenda á 
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bóklestri þarf kennslan að vera fjölbreytt og lesefnið sömuleiðis, og greinilegt er að ástæða er 

til að endurskoða bókmenntaval í framhaldsskólum. Nemendur kalla auk þess eftir því að fá 

sjálfir meira að segja um bókavalið og skólarnir þurfa að svara því kalli.  

Þó niðurstöður rannsóknarinnar sýni að ástæða sé til að gera einhverjar breytingar á 

bókmenntavalinu til að koma betur til móts við áhugasvið ungmenna virðast nemendur nær 

allir þeirrar skoðunar að kennslan og kennararnir sjálfir skipti meira máli en valið á 

bókmenntum, og því er ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort ætti hugsanlega að beina 

sjónum að kennurum ekki síður en nemendum þegar leita á leiða til þess að takast á við 

lestrarvandann. Eitt er þó víst og líklega er kominn tími til þess að kennarar jafnt sem aðrir 

horfist í augu við það: einhverjar róttækar breytingar þurfa að verða á lestrar- og 

bókmenntakennslu ungmenna, og það sem allra fyrst.  
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi fyrir nemendur  

 

Kynning á mér og verkefninu - samþykki á upptöku og nafnleynd heitið.  

Inngangsspurningar  

• Á hvaða námsári eruð þið? 

• Finnst ykkur skemmtilegt að lesa? 

Viðhorf til lesturs og lestrarvenjur  

• Lesið þið bækur ykkur til skemmtunar? 

• Hversu oft lesið þið? 

• Á hvaða tungumáli lesið þið mest?  

• Lesið þið meira af blaði eða af skjá? 

• Er lesið heima hjá ykkur? 

• Hvaða gagn finnst ykkur vera að því að kunna að lesa? 

• Hvað lesið þið helst? 

• Voru lestrarvenjurnar ykkar öðruvísi þegar þið voruð yngri?  

Viðhorf til bókmennta  

• Hvað kemur upp í hugann hjá ykkur þegar ég segi bækur?  

• Hvað kemur upp í hugann hjá ykkur þegar ég segi bókmenntir?  

• Gerið þið einhvern greinarmun á þessum hugökum?  

• Haldið þið að það sé eitthvert gagn af því að lesa bókmenntir?  

• Til hvers haldið þið að bókmenntir séu kenndar í framhaldsskóla?  

Viðhorf til bókmennta sem lesnar eru í skólanum 

• Getið þið nefnt dæmi um bækur sem er skylda fyrir alla að lesa í skólanum? Hvað finnst 

ykkur um þær bækur? 

• Hvað með þær bækur sem þið fáið að velja, til dæmis í yndislestri eða sem kjörbækur? 

• Hafa einhverjar bækur sem þið hafið lesið í skólanum kveikt áhugann á því að lesa meira utan 

skóla? 

• Getið þið nefnt dæmi um bækur sem þið hafið verið látin lesa og ykkur fannst skemmtilegar? 

• En leiðinlegar? 

• Finnst ykkur auðvelt að tengja við persónur og atburði í þeim bókum sem þið lesið í 

skólanum? 

• Hvernig fyndist ykkur að vera látin lesa barna- eða unglingabækur í framhaldsskóla? 

• Ef þið mættuð velja, hvaða bókmenntir mynduð þið vilja lesa í skólanum? Hvers vegna? 

• Haldið þið að þið væruð duglegri að lesa heima fyrir skólann ef þið fengjuð meira að segja 

um valið á bókunum? 

Að lokum  

• Nú þegar þið vitið hvað það er sem ég er að skoða í rannsókninni, er eitthvað sem þið viljið 

bæta við umræðuna, sem við höfum ekki rætt nú þegar? 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi fyrir kennara  

 

Kynning á mér og verkefninu - samþykki á upptöku og nafnleynd heitið.  

Inngangsspurning  

• Hvað hefur þú kennt lengi? 

Lestrarvenjur unglinga  

• Hefur þú fundið fyrir einhverjum breytingum á bókmennta- og lestraráhuga unglinga í 

gegnum árin?  

• En á lestrargetunni? 

• Ef svo er, af hverju heldur þú að þessar breytingar stafi?  

Efni og aðferðir  

• Getur þú nefnt dæmi um bækur sem er skylda fyrir alla nemendur að lesa í þessum skóla?  

• En bækur sem nemendur fá að velja um?  

• Hvers vegna eru þessar bækur valdar og hverjir velja þær?  

• Hvernig finnst þér efnið sem er valið? Er nægileg fjölbreytni í því? 

• Hvernig gengur að fá nemendur til að lesa bækurnar?  

• Er eitthvað gert til að vinna að því að vekja áhuga nemenda á bóklestri?  

• Ef yndislestur er í boði, hvers konar nemendur eru það sem sækja einna helst í slíka áfanga? 

Tenging við aðalnámskrá 

• Reynir þú að hafa áherslur aðalnámskrár til hliðsjónar í kennslunni?  

• Að hve miklu leyti lítur þú til hennar við skipulagningu kennslunnar? 

Val á bókmenntum  

• Getur þú nefnt dæmi um bækur sem þú hefur kennt og þér hefur fundist vekja lukku meðal 

nemenda? 

• Hvað með bókmenntir sem hafa ekki fallið í kramið? 

• Hefur þú eitthvað notað barna- eða unglingabækur í kennslunni? Ef ekki, myndir þú vera 

opin/nn fyrir því?  

Viðhorf til breytinga  

• Heldur þú að það gæti verið til gagns að lesa styttri eða einfaldari bókmenntatexta í 

framhaldsskólum en nú er gert?  

• Heldur þú að það myndi bitna á orðaforða nemenda ef þeir væru látnir lesa styttri eða 

einfaldari texta? 

• Telur þú vera ástæðu til að breyta áherslum í bókmenntakennslu eða bókavali til að koma til 

móts við dvínandi áhuga og lestrarfærni nemenda?  

Að lokum  

• Nú þegar þú veist hvað það er sem ég er að skoða í rannsókninni, er eitthvað sem þú vilt bæta 

við þessa umræðu, sem við höfum ekki rætt nú þegar?  


