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Formáli 

Ég hef síðastliðin misseri velt fyrir mér hugsanlegu efni sem ég gæti rannsakað í 

meistararitgerðarskrifum. Fljótlega beindist hugurinn í átt að bókmenntum og kennslu 

þeirra. Ég hef alltaf haft dálæti á bókum og lestri, og að miðla þeirri ánægju til nemenda 

minna hefur einnig verið mér dýrmætt. Út frá því varð þessi ritgerð til. Ég vildi kanna hver 

viðhorf kennara og nemenda væru til þessa þáttar íslenskukennslunnar, og hvort hann væri 

veigamikill hluti. Einnig fannst mér áhugavert hvernig kennarar völdu það efni sem 

nemendur lesa í bókmenntakennslu. 

Rannsóknin byggir á viðtölum við kennara og nemendur í fimm skólum á landsbyggðinni. 

Rannsóknarvinnan var krefjandi en skemmtilegt ferli, og um leið afar lærdómsríkt. 

Leiðbeinandi minn var Jón Yngvi Jóhannsson, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Sérfræðingur verkefnisins var Arngrímur Vídalín, aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Ég vil nýta tækifærið og þakka öllum sem komu að rannsókninni, bæði kennurum og 

nemendum sem gáfu sér tíma í viðtöl og spjall um bókmenntir. Ég vil þakka fjölskyldu minni  

fyrir óendanlega þolinmæði, hvatningu og stuðning síðustu árin. Án þeirra hefði ég ekki 

getað þetta. Að lokum þakka ég leiðbeinanda mínum fyrir góð og hagnýt ráð í öllu 

ritgerðarferlinu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Grímsnes- og Grafningshreppur, 11. maí 2020 

 

Helga Haraldsdóttir 
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Ágrip 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á viðhorf kennara og nemenda á unglingastigi 

grunnskóla til bókmenntanáms, ásamt því að kanna hvaða bókmenntir eru valdar til kennslu 

og hvers vegna. Bókmenntir eru hluti af menningararfi þjóðarinnar, og er því mikilvægt að 

skoða hvernig þessum þætti íslenskukennslu er sinnt. Ef takast á að miðla þessum arfi áfram 

til næstu kynslóða skiptir máli hvernig ungum lesendum er kennt að meta, túlka og njóta 

góðra bókmennta. 

Lestur og læsi í víðum skilningi hafa verið sett á oddinn af menntayfirvöldum síðustu árin 

vegna þess að rannsóknir fyrri ára sýna að dregið hefur úr lestri ungmenna. Jafnframt hafa 

niðurstöður PISA kannana sýnt að lesskilningi hefur hrakað. 

 Þessi rannsókn var framkvæmd yfir veturinn 2019-2020. Hún er byggð á eigindlegum 

aðferðum; tekin voru opin viðtöl við fjóra íslenskukennara á unglingastigi og einn rýnihóp 

nemenda í 9.-10. bekk. Rannsóknarspurningin hljóðaði svo: Hver eru viðhorf kennara og 

nemenda til bókmenntakennslu á unglingastigi? Helstu niðurstöður voru að kennarar og 

nemendur telja bókmenntakennslu mikilvæga og eru jákvæðir gagnvart henni, en ýmissa 

úrbóta er þó þörf. 
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Abstract 

It is about igniting a certain spark: Teachers’ and students’ attitude towards literature 

teaching 

The goal of this project is to shed a light on teachers and teenage students’ attitude towards 

teaching and learning literature, respectively, in primary schools. Furthermore, the selection 

of literature pieces for teaching, and the reasons for them being selected, will be 

researched. Literature is a part of Iceland’s cultural heritage, so it is important to look into 

the conduct of this aspect of Icelandic teaching. If this heritage is to be successfully 

channelled to future generations, appropriate conditions should apply in teaching young 

readers how to appreciate, interpret and enjoy quality literature. 

Establishing proper reading and literacy amongst youths have been the main priorities of 

educational authorities due to recent studies showing a steady decline in their reading. In 

addition, results from PISA studies conclude that their reading comprehension has 

decreased. 

 This research was conducted in the winter of 2019-2020. It is based on qualitative 

research methods; four teachers and a group of students ranging from 9th-10th grade were 

subjects to in-depth interviewing. The research question was as follows: What is the attitude 

of teachers and teenage students towards literature teaching? The bulk of results deduced 

that most of these teachers and students have a positive attitude towards studying 

literature, considering it to be important. However, they also commented on a need for 

certain reforms on the subject. 
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1 Inngangur 

Markmiðið með verkefninu er að varpa ljósi á það hver viðhorf íslenskukennara og nemenda 

í nokkrum skólum í uppsveitum Árnessýslu til bókmenntakennslu á unglingastigi grunnskóla 

eru. Verkefnið hefur hlotið endanlega titilinn: Þetta snýst um að kveikja einhvern neista. 

Viðhorf kennara og nemenda á unglingastigi til bókmenntakennslu í grunnskólum. 

Menntamálayfirvöld hafa lagt aukna áherslu á lestrarnám á undanförnum árum, í 

grunnskólalögum frá 2008 segir að skólinn skuli efla færni í íslensku máli (Alþingi, 2008) og í 

núgildandi Aðalnámskrá stendur að traust kunnátta í móðurmáli sé meginundirstaða 

staðgóðrar menntunar. Þar kemur einnig skýrt fram að á undanförnum árum hefur orðið 

mikil breyting á þeim kröfum sem samfélagið gerir til lestrarfærni (Aðalnámskrá, 2013). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er einnig gert ráð fyrir að nemendur þroski með sér 

vitund um mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi. Við lok grunnskóla eiga nemendur 

að geta valið lesefni sér til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæðir lesendur sem 

gera sér grein fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls 102-103). En hvaða 

bókmenntir verða fyrir valinu til að ná þessum markmiðum og hvernig eru þær valdar? 

Byggir skólakerfið upp áhugasama og sjálfstæða lesendur? Þessum spurningum verður leitast 

við að svara að með viðtölum við fjóra íslenskukennara.  

Með rannsókninni er einkum verið að skoða þrennt; viðhorf kennara sem kenna 

bókmenntir til kennslunnar, viðhorf nemenda í rýnihóp til þeirra bókmennta sem þau lesa á 

unglingastigi og loks hvaða lesefni er verið að nota í þessum skólum í bókmenntakennslu. 

Þörf fyrir rannsóknir af þessu tagi er mikil, í umræðum í fjölmiðlum koma fram töluverðar 

áhyggjur af stöðu læsis og lestrarmenningu ungmenna. Einnig er ljóst að margt hefur breyst 

með tilkomu rafrænna miðla, internets, samskiptamiðla, spjallforrita og annarra tæknimiðla 

sem unglingar almennt nota töluvert og sumir afar mikið. Bókmenntakennsla er því mikilvæg 

sem aldrei fyrr þar, íslenskur menningararfur er bundinn bókum og nemendur kynnast 

honum með lestri bóka. Í bókmenntum finna unglingar fyrirmyndir og geta speglað sig í líðan 

sögupersóna. Þannig getur bókmenntakennsla stuðlað að sterkari sjálfsmynd ungra lesenda 

og kennt þeim umburðarlyndi og samkennd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 99). 

Tilfinning höfundar er sú að margt mætti betur fara í bókmenntakennslu í íslenskum 

grunnskólum.  
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Þetta hef ég sannreynt í starfi mínu við kennslu undanfarin þrjú ár, en ég hef kennt 

íslensku á unglingastigi ásamt umsjónarkennslu á miðstigi. Ég hef leitast við að fara 

óhefðbundnar leiðir til að glæða áhuga nemenda minna á lestri bókmennta og hef lesið með 

þeim bækur sem ekki eru almennt á kennsluskrám skóla, annars vegar til dæmis sígildar 

bækur eins og Hraunfólkið eftir Björn Th. Björnsson og hinsvegar vandaðar ungmennabækur 

eins og Sölva sögu unglings eftir Arnar Má Arngrímsson. Þetta hefur að mínu mati tekist vel 

og full ástæða er til að ætla að ná megi til unglinga ef kennari leggur sig fram og er óhræddur 

við að treysta eigin fagmennsku og fara ótroðnar slóðir. Fáar rannsóknir liggja fyrir um hver 

viðhorf kennara eru til bókmenntakennslu innan námsgreinarinnar íslensku og mikilvægt er 

að varpa kennslufræðilegu ljósi á viðfangsefnið. Kennsla í bókmenntum er mikilvæg í 

móðurmálskennslu og færa má rök fyrir því að lestur bókmennta sé afar öflugur grunnur í 

allri tungumála og lestrarkennslu. 

Umræðan um læsi hefur verið fyrirferðarmikil í þjóðfélaginu undanfarin ár, sérstaklega í 

ljósi niðurstaðna úr PISA könnunum sem lagðar voru fyrir árin 2003 og 2006, en árangur 

unglinga í þeim þótti heldur slakur og olli áhyggjum. Niðurstöður úr könnunum árið 2009 

voru hins vegar heldur jákvæðari, þrátt fyrir að heildarstaða læsis væri ögn veikari en hún var 

árið 2000 (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010, bls 15). Árið 2019 komu fram nýjar niðurstöður 

um slakan lesskilning grunnskólabarna, sérstaklega drengja. Þar kemur fram að frammistaða 

nemenda í lesskilningi hefur ekki breyst marktækt frá árinu 2015, en þeim nemendum sem 

ekki ná grunnhæfniviðmiðum lesskilnings hefur fjölgað hlutfallslega. 

Viðhorf til bókmenntakennslu hafa ekki verið mikið rannsökuð með þessum hætti, 

þ.e.a.s. með eigindlegum aðferðum. Meðal nýlegra rannsókna má nefna rannsóknarverkefni 

á vegum nokkurra fræðimanna við íslenska háskóla þar sem íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga er rannsökuð ítarlega. (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018). Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason gerðu rannsókn árið 2010 sem vert er að skoða, auk 

þess sem Brynhildur gerði ásamt fleirum rannsóknina Yndislestur á uppleið? um breytingar á 

lestrarvenjum drengja og stúlkna. Markmið þeirrar rannsóknar var að kanna lestraráhuga 15-

16 ára unglinga á Íslandi (Brynhildur Þórarinsdóttir o.fl., 2017). Einnig má nefna M.Ed 

ritgerðir; Viðhorf nemenda á unglingastigi til yndislesturs eftir Andreu Rós Óskarsdóttur og 

Yndislestur og áhugahvöt eftir Margréti Magnúsdóttur, en þessar ritgerðir fjalla um lestur 

barna og unglinga og viðhorf nemendanna sjálfra. Ég mun hins vegar einbeita mér að 
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viðhorfum kennara, þótt ég skoði einn rýnihóp nemenda (Andrea Rós Óskarsdóttir, 2018, 

Margrét Magnúsdóttir, 2014). 

Í þessari rannsókn verður einnig stuðst við rannsókn Þorbjörns Broddasonar prófessors í 

félagsfræði en hann gerði megindlegu langtímarannsóknina Börn og sjónvarp á árunum 

1968-2003. Þar komu fram upplýsingar um minnkandi bóklestur unglinga (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

Í rannsókninni verða tekin eigindleg viðtöl við nokkra kennara í uppsveitum Árnessýslu og 

gerð verður grein fyrir framkvæmd bókmenntakennslu í þessum skólum og viðhorfum 

kennara og nemenda til hennar. Einnig verða kennarar spurðir um faglegan bakgrunn, 

kennsluaðferðir, nútímabókmenntir og val á kennsluefni. Rætt verður við nemendur um 

áhuga á lestri, val á bókmenntum og hvaða tilgangi lestur þjóni að þeirra mati. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegri umræðu og rannsóknum sem eru grunnur að 

viðfangsefninu og mikilvæg hugtök verða skilgreind.  

Í upphafi verður fjallað um hugtökin lestur og læsi, því næst leitast við að skilgreina 

hugtakið lesskilningur og fjallað um mikilvægi orðaforða og fyrri þekkingar. Einnig verður 

rætt um yndislestur og lestraraðferð sem kallast á ensku Sustained Silent Reading og gæti 

kallast stuðningur við hljóðlestur á íslensku. Loks verður rýnt örlítið í hvort munur er á 

kynjum þegar kemur að áhuga á bókmenntum og hvort munur er á sveit og borg í því 

sambandi. 

2.1 Lestur  

Hér verður fjallað um hugtakið lestur sem er einn af undirstöðuþáttum alls náms. Margar 

skilgreiningar eru til á lestri en algengast er að fjalla um lestur sem virkt ferli texta og 

lesanda. Einfalda lestrarlíkanið (The simple view of reading) sem Gough og samstarfsfélagar 

hans gerðu (Gough og Tunmer, 1986) leggur áherslu á að lestur felist í grófum dráttum í 

tveimur meginaðgerðum: annars vegar færni í að lesa út úr bókstafstáknum, þ.e. 

umskráningu, og hins vegar færninni í að skilja það sem lesið er, málskilningi.  

Lestur byggir á málrænu ferli þar sem þróast samband milli texta og lesandans. Ýmsar 

skilgreiningar eru til á lestri en sú algengasta vísar til lesturs sem virks ferlis þar sem lesandi 

leitast við að greina merkingu texta með því að nota tungumálið, þekkingu og eigin reynslu. 

Lestur byggir því á samspili margra þátta sem felast í málrænum aðgerðum sem eru 

nauðsynlegar til að túlka og skilja ritmál (Guðmundur B. Kristmundsson, 2009; Lesvefurinn, 

e.d.). 

Megininntak kenningarinnar um einfalda lestrarlíkanið felst í því að umskráning og 

skilningur séu aðskildir þættir sem skýri að stærstum hluta hæfni lesenda við að ná 

lesskilningi. Þar af leiðandi geta börn ekki talist læs nema þau hafi náð valdi á báðum þessum 

þáttum. Nemandi sem ekki hefur náð valdi á umskráningu getur ekki lesið úr bókstöfum og 

nær ekki tengslum við innihald textans, sem er hið eiginlega markmið lestrar (Steinunn 

Torfadóttir, 2009. Lesvefurinn, e.d.).  
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2.1.1 Læsi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru tilgreindir sex grunnþættir menntunar. Einn af þeim 

grunnþáttum er læsi. Meginmarkmiðið með grunnþættinum er að nemendur séu virkir í að 

skapa eigin merkingu á persónulegan og skapandi hátt út frá því sem þeir lesa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011).  

Hugtakið læsi (e. literacy) vísar til táknsetningar með bókstöfum og hefðbundið læsi 

spannar lestur, ritun og lesskilning (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir e.d). Á síðustu 

árum hefur hugtakið fengið á sig aðra og víðari merkingu enda þekkt sem læsi í víðari 

skilningi. Hugtakið er þó enn nokkuð óljóst enda enn í þróun og túlkun þess getur verið 

nokkuð mismunandi. 

Baldur Sigurðsson segir í pistli sínum Punktar um læsi (í víðum skilningi) á vefnum 

Skólaþræðir, að með skilgreiningu Aðalnámskrár um meginmarkmið læsis sé verið að reyna 

að sameina hinn hefðbundna skilning á læsi, sem glímu við ritað mál, og læsi í víðum 

skilningi, sem geti merkt í raun hvað sem er. 

Ekki eru þó allir fræðimenn sammála um hina víðu skilgreiningu læsishugtaksins. Kristján 

Jóhann Jónsson hefur verið nokkuð gagnrýninn á nýja túlkun á orðinu: 

 Læsi er vissulega ein af mikilvægustu forsendum okkar fyrir sköpun merkingar en 

að rugla saman læsi og skilningi er eins og að átta sig ekki á muninum á skíðum 

og skíðagöngu, hesti og hestamennsku eða mat og eldamennsku. Ekkert af þessu 

er eitt og hið sama en þó getur ekkert verið til án hins ef svo mætti segja. Það má 

ekki rugla verknaðinum saman við forsendurnar (Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12) segir að 

ekki einungis hafi rannsóknir á læsi breytt afstöðu fólks til þess heldur hafi stafræn tækni 

breytt því umhverfi þar sem ritun og lestur eigi sér stað.  

Programme for International Student Assessement (sem hér eftir verður ritað PISA) 

skilgreinir læsi sem skilning, notkun og íhugun á rituðu máli með það að markmiði að 

einstaklingur öðlist aukna færni og skilning til að taka virkan þátt í samfélagi (OECD 

Programme for International Student Assessement, e.d.) 

Í læsi felst að búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla 

texta í víðum skilningi til að mæta kröfum samfélagsins og einstaklingsins. Með texta er átt 

við ritmál, myndmál, talmál og önnur kerfi tákna ( Guðmundur B. Kristmundsson, 2009). 
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„Læsi í nýjum búningi” er fyrirsögn fyrsta kaflans í hefti Mennta-og 

menningarmálastofnunnar um hugtakið læsi. Þar kemur fram skilgreining á læsi í víðu 

samhengi sem byggi þó á þrengra samhengi, rétt eins og fjöllin tengist dölum þó greina megi 

þessi fyrirbæri í sundur, líkt og segir í þessu ágæta hefti. En þar segir einnig að læsi sé 

margþætt og samofið öðrum þáttum, svo sem að geta breytt bókstöfum í hljóð, tengja 

saman hljóð í orð, tengja orð saman í setningar o.s.frv. Læsi er þar skilgreint sem 

merkingarsköpun með tilteknu táknkerfi og ákveðinni tækni eða tæknimiðli (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls 6 og 11). 

Skilgreiningar á læsi eru orðnar víðtækari og ítarlegri en áður. Nemandi þarf ekki einungis 

að ráða við að lesa úr máltáknum og skilja þau, heldur þarf hann einnig að geta skapað, 

túlkað og miðlað upplýsingum um innihald textans. 

 

2.1.2 Lesskilningur 

Einfaldasta skilgreiningin á hugtakinu lesskilningur liggur í orðinu sjálfu; skilningur á því sem 

lesið er. En meira býr undir. Lesskilningur er flókið samspil sem felst í hugrænni úrvinnslu og 

rökhugsun. Rannsóknir ýmissa fræðimanna síðustu áratugi hafa leitt í ljós að það sjónarhorn 

er ríkjandi að kjarni lesskilnings liggi í þeirri hugarmynd (e. mental picture) sem lesandi gerir 

sér af textanum. Lesskilningur er lokastig í lestrarnámi. Hann felur í sér tengingu á merkingu 

orða, setninga og orðræðu við veröld nemandans, bæði tilfinningar og rökhugsun (sbr. Cain, 

2010, bls 97-103). 

Snow og Sweet (2003) skilgreina lesskilning og skipta í þrjá þætti:  

1. Lesandinn sem þarf að skilja það sem hann les (þ.e lesskilningur á sér stað) 

2. Textinn sem þarf að skiljast  

3. Athöfnin (e. activity) sem felst í lesskilningi.  

Þegar horft er á lesandann, þurfum við að taka með í reikninginn alla þekkingu, hæfileika, 

reynslu og getu sem hann nýtir við lesturinn. Með textanum er átt við allt sem er lesið – 

hvort sem textinn er prentaður eða rafrænn. Þegar athöfnin er skoðuð þarf að hafa þrjá 

þætti í huga: tilganginn – hvers vegna lesandinn les; árangurinn- hvaða hugræna atferli á sér 

stað við lesturinn; og loks afleiðingin – hvað lesandinn lærir eða skilur eftir lesturinn. Þessar 

þrjár víddir skilgreina fyrirbæri sem kemur fram í stærra félags- og menningarlegu samhengi, 
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sem bæði mótar og er mótað af lesandanum. Sjálfsmynd nemandans, hvernig hann sér eigin 

persónu, hvort sem hann er lesandi eða ekki, er félags- og menningarlega mótuð. 

 

Mynd 1. Skýringamynd Snow og Sweet af lesskilningi 

 

Ekki er þó gefið í skyn með þessari þrískiptingu lesskilnings að lesandi, texti og athöfnin 

séu óháð hvert öðru. Lesandi, texti og athöfn verða að skoðast í samhengi. Geta lesandans 

tengist alltaf lesefninu. Góðir lesendur á allan texta, eru fágætir að mati Snow og Sweet – þó 

að vissulega séu til góðir 1. bekkjar lesendur, góðir lesendur ungmennabóka (e. young adults 

fiction) eða góðir fræðitextalesarar. Góðir, fullorðnir lesendur lesa oft ákveðna tegund texta 

mun betur en aðra. Sumir lesa fræðitexta tengda fræðigrein sinni afar vel en geta lesið ljóð 

mjög illa. Það er samspil lesanda og texta sem ákvarðar hvort lesskilningur verði 

árangursríkur eða ekki (Snow og Sweet, 2003, bls 2- 3). 

Áhugasvið lesenda er meðal þess sem mótar þá og ræður því á hvaða sviði þeir eru góðir 

lesendur. Rannsókn Brynhildar Þórarinsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2010) leiddi í ljós að 

23% nemenda í 10. bekk á Íslandi lásu aldrei bækur sér til skemmtunar og aðeins 9% þeirra 

lásu bækur daglega sér til skemmtunar. Brynhildur og Þóroddur benda á að margar 

rannsóknir hafi sýnt fram á tengsl lesskilnings og áhuga á bóklestri. 

Hvað er að vera læs? spyr Ragnheiður Gestsdóttir í grein í Skímu árið 2012 þar sem hún 

fjallar um hlutverk unglingabóka á vegferð til læsis. Hún heldur áfram: „Nægir að geta „lesið 

uppá sex“ samkvæmt stöðluðum hraðaprófum sem eiga fáa, ef nokkra, sína líka í öðrum 

löndum? Er nóg að geta af kóðað stafa táknin nægilega hratt og örugglega og að yfirfæra þau 

í fumlausan framburð á orðum?“ Nei, reyndar ekki. 
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Breytt lýðfræði og stafræn tækni valda því að sviðsmynd unglingalesturs þarf að 

endurskilgreina. Sá tækniheimur sem börn og unglingar lifa við í dag, krefst þekkingar af 

öðrum toga en áður, margvíslegs læsis sem ungt fólk notar í daglegu lífi. Kennslufræði sem 

mótuð var af sálfræðilegum sjónarmiðum um lestur fyrir öld síðan, og endurmótuð á tímum 

vitsmunalegra byltinga á níunda áratugnum, fæst í dag við víðara samhengi í félags- og 

menningarlegu tilliti og kallar á breyttar áherslur í lesskilningi, sem lúta að gagnrýnni hugsun, 

mati á innihaldi texta og uppruna (Alverman og Eakle, 2003, bls 12-13). 

Mikilvægt er að skólasamfélagið efli og hvetji til lesturs. Skólinn þarf að örva nemendur 

sína þannig að þeim finnist gaman að lesa og séu færir til samræðu um lestur við félaga sína. 

Það er einnig nauðsynlegt að nemandi geti lesið sér til gagns allar helstu tegundir af rituðum 

texta, svo sem fræðilega-, ljóð-, vísinda- eða bókmenntatexta. Að lokum er mikilvægt að 

nemendur geti lesið í þeim tilgangi að þróa þekkingu sína eða getu, náð markmiðum sínum 

og fleira með því að lesa (Baldur Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir (2017). 

 

2.1.3 Orðaforði 

Hér verður fjallað um mikilvægi orðaforða og hversu mikilvægt er í öllu námi að nemandi nýti  

þá þekkingu sem hann hefur öðlast og læri að fylgjast með skilningi sínum. Ekki má heldur 

gleyma að skilningur er háður orðaforða; börn þurfa að læra ný orð (Stefán Jökulsson, 2012). 

Ef orðaforði barna er góður er mun auðveldara að efla hann enn meira (Biemiller, 2006). 

Frammistöðu íslenskra nemenda í PISA- könnuninni, sérstaklega í lesskilningi, hefur 

hrakað jafnt og þétt undanfarna áratugi. Ýmsar tilgátur hafa verið nefndar sem ástæður og 

orsakir en fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að svara spurningum sem vakna.  

Freyja Birgisdóttir fjallar um mikilvægi orðaforða fyrir árangur í lesskilningi, nemendur 

með slakan orðaforða eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með lesskilning. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að sá fjöldi orða sem börn hafa á valdi sínu og þekking þeirra á 

merkingarlegum tengslum á milli orða er ein sterkasta forspárbreytan fyrir gengi í lesskilningi 

(Freyja Birgisdóttir, 2016). 

Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og Mckeon (2003, bls. 283) segja að 

orðaforðakennsla sé sá þáttur í lestrarkennslu sem minnstur ágreiningar standi um meðal 

fræðimanna. Telja þeir mögulegt að efla orðaforða nemenda með beinum aðgerðum og 

mikilvægt að gera það vegna sambandsins á milli orðaforða og lesskilnings. Mikilvægi 
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orðaforða fyrir lesskilning er alþekkt. Góður orðaforði og hæfileikinn til að bera kennsl á orð 

er orsök nær alls mismunar í lesskilningi. Forsenda fyrir góðum lesskilningi er öflugur 

orðaforði (Biemiller, 2003, bls. 325−326; National Reading Panel, 2000, bls.3, 9). 

 

2.2 Yndislestur 

Yndislestur (e. reading for pleasure), eða það að lesa sér til ánægju vísar til þess að lesa að 

eigin frumkvæði eitthvað sem skilar okkur fullnægjandi reynslu. En það getur einnig þýtt að 

við byrjum að lesa eftir utanaðkomandi hvatningu en höldum því áfram af áhuga (Clark og 

Rumholdt, 2006).  

Hugtakið yndislestur virðist þó vera nokkuð nýtt í íslensku máli, þar sem það finnst ekki í 

orðabókum, hvorki í Íslenzkri orðabók sem gefin var út 1980 né orðabók sem Mörður 

Árnason ritstýrði 2007. Orðið yndi vísar til unaðar og sælu, í eldri orðabókinni er það einnig 

nefnt sem viðtengingarháttur þátíðar af sögninni una. Af því má draga þá ályktun að 

yndislestur sé athöfn sem þú unir við, lesir þér til ánægju (Árni Böðvarsson,1980, Mörður 

Árnason, 2007).  

Ásdís Steinunn Tómasdóttir (2019) fjallaði í rannsókn sinni um yndislestur um þetta 

samsetta orð. Hún kemst að þeirri niðurstöðu að yndislestur sé karlkynsnafnorð sem þýði að 

hafa unun af því að lesa. Hún bendir einnig á þá staðreynd að ef orðinu er slegið inn á 

leitarvef google, þá koma um 900 niðurstöður fram. Því er einkennilegt að engin skilgreining 

skuli finnast á þessu orði í neinni orðabók, hvorki prentuðum bókum né rafrænum. Í 

rannsókn Ásdísar Steinunnar kemur fram að íslenska hugtakið yndislestur eigi upptök sín í 

Menntaskólanum við Hamrahlíð þar sem Sigurður Svavarsson bókaútgefandi og fyrrum 

framhaldsskólakennari útbjó valáfangann yndislestur þar sem markmiðið var að auka lestur 

nemenda og skemmtanagildi lestrar (Ásdís Steinunn Tómasdóttir, 2019). 

Ávinningur yndislesturs er margþættur. Þó að yndislestur hafi ekki verið í forgangi í 

rannsóknum á læsi, þá benda fjölmargar kannanir til þess að nám sem leggur áherslu á 

yndislestur samhliða öðrum lestri, skili bæði námslegum árangri og einnig persónulegum 

þroska. Þessar kannanir sýna að lestrarhvatning getur haft veruleg áhrif á börn og ungmenni 

til framtíðar. Til dæmis hafa rannsóknir með börnum sýnt eftirfarandi jákvæða fylgni við 

eftirfarandi þætti: 
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 lestrarfærni og aukna hæfni í ritun (OECD, 2000) ef lestur er iðkaður bæði í 

skóla og heima (Krashen, 1993; Anderson o.fl, 1988) 

 lesskilning og málfræði (Cipielewski and Stanovich, 1992; Cox and 

Guthrie, 2001) 

 aukinn orðaforða (Angelos and McGriff, 2002), jafnvel eftir að aðrir 

samverkandi þættir eins og greindarvísitala eða umskráningarfærni er tekin 

með í reikningin (Cunningham and Stanovich, 1998) 

 jákvætt viðhorf til lesturs (Guthrie and Alvermann, 1999), sem svo aftur 

tengist árangri í lestri (McKenna and Kear, 1990) 

 aukið sjálfstraust sem lesandi (Guthrie and Alvermann, 1999) 

 ánægju sem fylgir lestri í gegn um lífið (Aarnoutse and van Leeuwe, 1998). 

Yndislestur verður að vera sprottinn af áhuga lesandans á því að lesa sér til ánægju, þó að 

í byrjun þurfi oft að leiðbeina og aðstoða við val á bókum sem vekja áhuga. Lestur til ánægju 

og yndis eykur víðsýni og gefur lesanda aðgang að ókunnum slóðum (Clark og Rumbold, 

2006).  

Yndislestur í kennslu felur oftast í sér að nemendur velja sér lesefni til að lesa að jafnaði í 

15- 30 mínútur á dag og eyða viðlíka tíma í lestur heima. Þeim stendur einnig til boða að nýta 

sér hljóðbækur eða samlestur ef þeir kjósa það frekar. Tímafjöldi fer eftir aldri nemenda og 

aðstæðum því áhersla er lögð á að lesturinn sé ekki kvöð (Guðmundur Engilbertsson, 2013). 

En eins og kemur fram í rannsóknum þeirra sem hér eru skoðaðar, Andreu, Ásdísar 

Steinunnar og Margrétar (Andrea Rós Óskarsdóttir, 2018, Ásdís Steinunn Tómasdóttir, 2019 

og Margrét Magnúsdóttir, 2015) er samdóma álit þeirra að yndislestur megi aldrei vera kvöð. 

2.3 Áhugahvöt  

Hugtakið áhugahvöt (e. motivation) merkir vilja til að læra og að finnast námið þess virði að 

takast á við það (Pintrich og Schunk, 2002).   

Fræðimenn hafa lengi velt vöngum yfir hvernig megi vekja áhuga ungmenna á lestri. 

Morgan og Fuchs (2007, bls 165-166) rannsökuðu samband á milli lestrarfærni og 

lestraráhuga. Samhengi er á milli þess að njóta lesturs og þar af leiðandi gera það oftar og 

hins að verða góðir lesarar. Börn og unglingar sem eru slakir lesarar hafa gjarnan lítinn áhuga 

á lestri. Mögulegt er að þarna sé samhengi á milli lestrarfærni og lestraráhuga. 
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Guthrie, Wigfield og fleiri (2006, bls 232) gerðu rannsókn sem kannaði áhrif áhugahvatar 

á lestur og lesskilning hjá nemendum sem fá hvatningu til að vinna áhugaverð verkefni í 

tengslum við lestur. Þar kemur fram að slík hvatning til lestrar getur haft mikil áhrif á 

lestrargetu og námsárangur. 

Til að vekja áhugahvöt unglinga á lestri þarf lesefnið að höfða til þeirra og kveikja forvitni 

þeirra. Vissulega er einnig mikilvægt að þau glími við áskoranir sem felast í þyngri og 

framandlegri bókmenntum en þar þarf einnig að mæta þeim með einhverjum leiðum að 

markinu sem nær athygli þeirra og kveikir innri hvata til að takast á við verkið. 

 

2.4 SSR stuðningur við samfelldan hljóðlestur 

Hér verður fjallað um aðferð sem á ensku kallast Sustained Silent Reading og gæti útlagst á 

íslensku sem stuðningur við hljóðlestur. Þessi aðferð hefur tíðkast í mörgum löndum í áratugi 

og byggir hún á að búa nemandum næði, rými og tíma til lesturs. Hér eftir verður vísað til 

aðferðarinnar sem SSR. 

Í kaflanum verður fjallað um gildi daglegs lesturs í hljóði og að nemendum séu skapaðar 

ákjósanlegar aðstæður til þess að njóta lestursins. Marzano (2004, bls 42) fjallar um þessa 

lestraraðferð og segir hana hugsaða sem langtímaaðferð. Átta þætti þarf að hafa í huga 

þegar þessi aðferð er skipulögð: 

 Gott aðgengi að fjölbreyttu lesefni í kennslustofunni. 

 Að nemendur hafi frelsi til og séu hvattir til að lesa það sem þeir vilja. 

 Að kennslustofan sé þannig útbúin að nemendur geti komið sér þægilega fyrir og 

njóti góðrar lestrarstundar. 

 Að kennari fylgist með og sýni áhuga því lesefni sem nemendur velja. Einnig þarf 

kennari að veita jákvæða endurgjöf á val nemenda og framvindu lestrarins. 

 Að sleppa öllum skuldbindingum um að nemendur ljúki við lesefni eða skili 

einhverri afurð að lestri loknum. 

 Að hvetja nemendur til umræðu um lesturinn eða hafa einhverja ígrundun til að 

auka skilning þeirra á því sem þau lásu. 
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SSR aðferðin er orðin nokkuð útbreidd í Bandaríkjunum og hefur verið notuð þar í um 30 

ár. Meginmarkmið SSR er að nemendur læri að njóta lesturs, staðreyndin er sú að margir 

hafa aldrei upplifað það að sökkva sér niður í yndislestur og njóta hans. 

Undirbúningur kennara er lykilatriði þegar kemur að SSR og afar mikilvægt er að gæta 

þess að hafa fjölbreytt lesefni og tíma til lesturs. Krashen (2011, bls. 3−9) hefur rannsakað 

SSR aðferðina gaumgæfilega. Hann tók saman 83 rannsóknir sem gerðar hafa verið 

undanfarna áratugi um árangur af kennslu með aðferðum SSR. Þetta eru rannsóknir sem 

hann og aðrir hafa unnið. Kostir innleiðingar SSR eru margir eins og eftirfarandi brot af 

rannsóknarniðurstöðunum gefur til kynna: 

 SSR hentar vel fyrir nemendur á öllum aldri sem rannsakaðir hafa verið. 

 Hægt er að virkja SSR aðferðina þrátt fyrir að ekki sé öllum skilyrðum fullnægt.  

 Þeir sem alist hafa upp við SSR áætlun á sinni skólagöngu segjast lesa meira á 

fullorðinsárum en þeir sem ekki hafa alist upp við hana.  

 Kennarar finna minna fyrir agavandamálum á meðan SSR kennslustundir standa 

yfir. 

 90% nemenda nýta lestrarstundirnar til lestrar.  

 Meiri lestur á sér stað ef kennarar lesa einnig í yndislestrarstundum.  

 Það er ekki árangursríkt að hafa SSR lestrarstundir fyrir alla nemendur skólans á 

sama tíma né að ætla að nýta hádegisverðarhlé nemenda til yndislestrar.  

 Þeir nemendur sem lesa hafa betri orðaforða og þeim gengur einnig betur að 

skrifa.  

 Því meira sem nemendur lesa þeim mun betur gengur þeim í stafsetningu. 

Margrét Magnúsdóttir fjallar um þessa aðferð í M.Ed verkefni sínu og segir mikilvægt að 

hafa í huga að þetta sé langtímaaðferð og að kennarar gefist ekki upp þó árangur komi ekki 

strax í ljós. Gallagher (2009, bls. 44−45) telur SSR aðferðina nauðsynlega í skólum. Hann 

hefur rannsakað SSR í langan tíma og séð að aðferðin hefur misheppnast í þó nokkrum 

skólum. Ein eða fleiri ástæður þess eru eftirfarandi að mati hans:  

 Nemendur fengu ekki áhugavert lesefni.  

 Að segja nemendum að lestur sé áhugaverður er eitt en að fá nemendum. 

nægilega mikið af góðum bókakosti er annað. 
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 Nemendur þurftu að lesa fræðilegt lesefni eða sinna heimavinnu á SSR tíma. 

 Kennarar hafi ekki verið nógu meðvitaðir um gildi SSR og því ekki nýtt tíma 

sinn í lestur á meðan heldur unnu aðra undirbúningsvinnu á meðan. 

Fleiri rannsóknir á SSR hafa sýnt fram á jákvæðan árangur (Marzano, 2004, bls 37). Þær 

sýna mikla framför í lesskilningi og aukinn orðaforða nemenda, ásamt þekkingu (Pilgreen, 

2000, bls 5-6).  

 

2.5 Bókmenntakennsla 

Bókmenntakennsla hefur verið samofin skólakerfinu frá upphafi þess. Forn-Grikkir höfðu 

miklar mætur á fagurbókmenntum og allt til þessa dags hefur bókmenntakennslu verið getið 

í skólanámskrám.  

Duff og Maley telja í bók sinni Literature réttlætingu bókmenntakennslu vera þríþætta:  

 Málvísindalega, þar sem bókmenntatextar efla málþroska og orðaforða með 

margvíslegum og fjölbreyttum orðaforða. 

  Bókmenntatexta sem menningarmiðill, við getum ekki beinlínis lært menningu út 

frá bókmenntatexta, til þess er menning of flókið fyrirbæri en í bókmenntum er 

að finna lýsingar, aðstæður og íhuganir sem gefa mynd af menningarheimum. 

  Í þriðja lagi; bókmenntir lýsa áhrifum og tilfinningum.  

Til að vinna úr þeim þarf ímyndunarafl og þeir eru góð leið til að nemendur myndi 

persónuleg tengsl við nám sitt. Góðir bókmenntatextar sitja eftir í minninu, skilja eitthvað 

eftir sig, gefa færi á gagnrýnni túlkun og djúpri íhugun um innihald textans (Duff & 

Maley,2007, bls 5-6). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: „Í bókmenntum finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta 

sett sig í spor persóna.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011-13). Í henni er áherslubreyting frá 

fyrri námskrám þar sem markmið hennar snúast ekki einungis um hvaða þekkingu nemendur 

eiga að öðlast heldur er lögð áhersla á að þeir komi út úr skólakerfinu með margvíslega 

hæfni (Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018). Nemendur eiga að læra að 

túlka, meta og skilja það sem þeir lesa en ekki kunna utanbókar eins og einhvern tíma 

tíðkaðist. Í Aðalnámskrá grunnskóla er ætlast til að nemandi geti við lok 10. bekkjar „lesið, 
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túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein 

fyrir gildi bókmennta.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011-13). 

 

2.6 Munur á kynjum 

Orðatiltækið „ Strákar eru og verða strákar“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls 52) 

endurspeglar þá hugsun að eðlismunur sé á kynjum varðandi ýmis viðhorf og að strákar séu í 

eðli sínu áhættusæknari en stelpur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Fræðafólk hefur 

gagnrýnt þessa nálgun á mögulegum mun kynjanna þegar kemur að námi og sérstaklega 

lestri. Þessar hugmyndir eru þó rótgrónar og finnast víða í grunnskólum (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017).  

Berglind Rós Magnúsdóttir (2005) sýndi fram á afar kynbundnar hugmyndir um nám og 

greind sem ríkja á meðal nemenda í 10. bekk. En það sem er enn athyglisverðara er að sömu 

hugmyndir virðast rótgrónar hjá kennurum. Algengt var að stúlkur væru sagðar fá háar 

einkunnir vegna ástundunar og heimanáms en „eðlisgreindir“ strákar þurfi ekki að læra 

heima og þeim fyrirgefist frekar lágar einkunnir.  

Ýmsar blikur hafa þó verið á lofti á síðustu árum hvað kynjamun varðar. Eru stúlkur einnig 

farnar að lesa minna? Könnun sem Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason gerðu 

árið 2010 sýnir að stelpur eru mun líklegri til að lesa bækur daglega. Háskólamenntun 

foreldra virðist hafa áhrif hjá báðum kynjum en unglingar sem eiga bæði föður og móður 

sem eru með háskólapróf eru tvöfalt líklegri til að lesa bækur daglega en þeir unglingar sem 

eiga foreldra sem báðir eru einungis með grunnskólapróf (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Þóroddur Bjarnason, 2010).  

Að auki fer lestur dvínandi með hækkandi aldri hjá báðum kynjum (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir 2012; Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2006; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009; Kush og Watkins, 1996). Í rannsókninni Yndislestur á 

uppleið? sem Brynhildur Þórarinsdóttir gerði ásamt fleirum árið 2017, kemur fram að heldur 

hefur dregið saman með kynjunum. Vel má vera að orðræðan um að drengir geti ekki lengur 

lesið sér til gagns hafi skilað þeim árangri að lestur hafi aukist meðal drengja á Íslandi. 

Bókaútgefendur hafa lagt áherslu á útgáfu og kynningu bóka sem höfða til drengja. Má þar 

nefna höfunda eins og Gunnar Helgason, Ævar vísindamann (Ævar Þór Benediktsson) og 
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fleiri. Kynjabilið í hlutfalli á milli bóklausra drengja og stúlkna hefur minnkað á árunum 2003- 

2015 úr 20 prósentustigum í 9 prósentustig. Á þessu tímabili hefur lestur íslenskra stelpna 

staðið í stað en lestur íslenskra stráka farið langt upp úr meðallagi (Brynhildur Þórarinsdóttir 

og fl, 2017). 

Í ÍNOK rannsókninni var þessi kynjamunur skoðaður, þar kemur fram að við upphaf 

rannsóknarinnar árið 2013 birti PISA niðurstöður sem vöktu mikil viðbrögð. Þar var slökum 

árangri íslenskra nemenda, sérstaklega stráka, slegið upp í fjölmiðlum („Hafa tapað heilu 

skólaári“, 2013; „30% drengja lesa sér ekki til gagns“, 2013; „30 prósent geta ekki lesið sér til 

gagns“, 2013; Jakob Bjarnar Grétarsson, 2013). Alþingi fjallaði sérstaklega um niðurstöðurnar 

og umræðan í kjölfarið markaði læsisstefnu menntamálaráðherra sem birtist í Hvítbók um 

umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Umræðan í samfélagin hefur undanfarið ítrekað snúist um minnkandi lestur ungmenna 

og áhyggjur af dvínandi lesskilningi. Þessar áhyggjur komu einnig talsvert fram í þeim 

viðtölum sem tekin voru í aðdraganda þessarar rannsóknar. 

 

2.7 Munur á sveit og borg 

Sláandi munur er á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðar samkvæmt niðurstöðum 

PISA könnunnar 2013. Þá hafði nemendum á landsbyggðinni hrakað töluvert frá könnun árið 

2009. Menntamálaráðuneytið staðhæfir að þjóðfélagsstaða og efnahagur séu breytur sem 

ekki hafi áhrif, umbótaáætlunar sé þörf þar sem allir- foreldrar, kennarar, sveitarstjórnir og 

ríkisstjórn komi að (Menntamálaráðuneytið, 2013).  

Niðurstöður PISA könnunar 2018 virðast sýna sömu niðurstöður um muninn á milli 

landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Í skýrslu Menntamálastofnunar kemur fram að 

Reykjavík hafi náð betri árangri en önnur sveitarfélög en erfitt sé að fullyrða hver ástæðan 

er. Þar segir einnig að ljóst sé að opinber læsisstefna og viðmið skýri ekki árangur nemenda í 

lesskilningshluta PISA árið 2018, heldur sé hér um mun flóknara samhengi að ræða. Könnun 

læsisteymis Menntamálastofnunar gefur mynd af gerð og notkun læsisstefna hjá 

sveitarfélögunum (Læsisteymi Menntamálastofnunar, 2019). Þessar niðurstöður eigi að geta 

orðið grunnur að frekari stuðningi við sveitarfélög og skóla til að efla læsi en fyrst og fremst 
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þarf að rannsaka betur hvernig opinber stefna og háleit markið náist 

(Menntamálaráðuneytið, 2019). 

Þarna kemur fram að erfitt sé að álykta hvað skýri þennan mun. Þorlákur Axel Jónsson 

hefur nýlega birt niðurstöður úr rannsókn sinni þar sem hann rannsakar hvort þjóðfélagsleg 

staða nemenda sé lykilbreyta í niðurstöðum PISA. Rannsóknarspurning hans er: Er 

búsetumunur á frammistöðu nemenda þegar ólík þjóðfélagsstaða hefur verið tekin með í 

reikninginn? Hann kemst að þeirri niðurstöðu að áhrif þjóðfélagsstöðu á tengsl frammistöðu 

og búsetu séu veruleg. Auk þess reynast landsbyggðarnemendur hafa staðið sig tölfræðilega 

marktækt betur en nemendur höfuðborgarsvæðisins 2006 í öllum greinum þegar tekið er 

tillit til þjóðfélagsstöðu, en það er munur sem ekki taldist tölfræðilega marktækur án þess 

(Þorlákur Axel Jónsson, 2019). 
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3 Bókmenntir  

Hér verður fjallað um hugtakið bókmenntir og bókmenntaval, einnig verður hugtakið 

hefðarveldisbókmenntir (kanóna) útskýrt.  

Ástæða er til að hafa þungar áhyggjur af stöðu nemenda í lestri, þeir virðast nánast vera 

hættir að lesa. Þetta kemur fram í nýútkominni bók sem er afrakstur rannsóknarverkefnisins 

Íslenska sem námsgrein og kennslutunga, en sú rannsókn verður hér eftir kölluð ÍNOK. Að 

þeirri rannsókn komu margir helstu fræðimenn okkar á sviði íslensku og íslenskukennslu. Í 

kaflanum um bókmenntir kemur fram að kennarar telja margir flókið að vekja áhuga 

unglinga á íslensku og einnig að fjarvera unglingabóka úr unglingakennslu sé óskiljanleg. 

Skáldsögur sem unglingar eigi að lesa séu mjög kennaramiðaðar og að jafnaði 39 ára gamlar. 

Það sem vel sé gert sé framtak góðra kennara sem leggja sig alla fram. Betri bókakost þarf til 

og meiri stuðning stjórnvalda (Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018). 

Þetta rímar við grunsemdir höfundar þessarar ritgerðar um að bækur sem lesnar eru á 

unglingastigi séu ekki alltaf hentugar, né til þess fallnar að vekja og halda áhuga þessa 

aldurshóps. Ýmislegt bendir til þess að hefð eða vani ráði för við val á þessum bókmenntum.  

3.1 Bókmenntaval 

Hlutverk bókmennta er alltaf að sýna mynd af veruleikanum, hvort sem það er í 

raunsæisbókmenntum eða fantasíum. En það getur reynst erfitt að gefa raunsanna mynd í 

nútímasamfélagi. Einnig getur verið afar erfitt að vita hvaða mynd er „raunsönn“ og hver 

ekki. Þau hlutverk sem maðurinn þarf að takast á við á lífsleiðinni, þegar hann leitast við að 

skapa eigin sögu, eru á einhvern hátt umfjöllunarefni flestra bókmenntaverka, segir Bryndís 

Björgvinsdóttir í grein sinni Allar góðar bækur fjalla um það hvílíkur bömmer það er að vera 

manneskja ( Bryndís Björgvinsdóttir, 2014). Það er sannleikur í þeirri fyrirsögn. Allar góðar 

bækur hafa sögu að segja okkur, veita nýja innsýn í mannlega vídd eða hafa einhverja 

samlíðan eða reynslu að bjóða okkur. 

 Á Íslandi eru bókmenntir stór þáttur í menningu og sjálfsmynd þjóðarinnar. 

Íslendingar hafa löngum stært sig af stöðu sinni sem bókaþjóð og eru stoltir af sagnahefð, 

fornbókmenntum og handritum sem varðveist hafa öldum saman. Bókaútgáfa er blómleg 

hér á landi og bækur eru enn mikið gefnar í jólagjafir. 
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Bókmenntir er hugtak yfir safn texta og rita, bæði skáldverka, ljóða og annarra ritverka, 

svo sem fræðirita. Bókmenntum er skipt í þrjár megingreinar; epík, dramatík og lýrík, en 

þetta eru grísk orð yfir frásagnarskáldskap, leikritun og ljóðlist. Bókmenntir hafa fylgt 

skólanum frá upphafi. Forn-grískir skólamenn nýttu fagurbókmenntir til náms og það hefur 

haldist í gegn um aldir allt til okkar daga. Hlutverk og saga bókmennta eru bundin aðstæðum 

í samfélagi hverju sinni (Guillory, 1993). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er gert ráð fyrir að nemendur þroski með sér vitund um 

mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi. Við lok grunnskóla eiga nemendur að geta valið 

lesefni sér til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæðir lesendur sem gera sér grein 

fyrir gildi þess að lesa (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 102-103). En hvaða bókmenntir 

verða fyrir valinu í bókmenntakennslu og hvernig eru þær valdar? Í þessari rannsókn verður 

leitað svara við þessum spurningum. 

 

3.1.2 Aðalnámskrá um bókmenntaval 

Í kafla um lestur og bókmenntir í Aðalnámskrá grunnskóla segir meðal annars að við lok 10. 

bekkjar eigi nemandi að geta: 

 Lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað. 

 Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á 

tengslum aðalatriða. 

 Gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda. 

 Lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir 

og gert sér grein fyrir gildi bókmennta. 

 Beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 

sjónarhorni og sögusviði og kannast við myndmál, algengustu tákn og stílbrögð 

(Aðalnámskrá grunnskóla, bls 102). 

Núverandi, og reyndar fyrri aðalnámskrár líka, leggja litla áherslu á bókmenntasögu eða 

samfélags- og sögulegt samhengi bókmennta. Þær einkennast einnig af fullkomnu frelsi 

þegar kemur að bókmenntavali, engir textar eru nefndir í námskránni. Núverandi námskrár 

hafa, eins og líka er fram komið, átt sér langan aðdraganda. Í eldri námskrám er lögð mun 

meiri áhersla á tengsl bókmennta við samhengi sitt. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 
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1999 segir þannig: „Umfjöllun um bókmenntasögu þarf að tengjast almennri sögu, 

félagsfræði og menningarsögu“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Í INOK rannsókninni kemur fram að mikil breyting á áherslum í bókmenntakennslu í 

grunnskólum á Íslandi hafi orðið með Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 1976. Þar 

voru lögð drög að heildstæðri móðurmálskennslu þar sem móðurmálsfögin, málfræði og 

bókmenntir, skyldu þjóna nýju markmiði skólakerfisins þ.e. að flytja uppeldishlutverkið meira 

til skólanna í samræmi við „breytta samfélagshætti og hlutverk skólanna“ (Kristján Jóhann 

Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018). 

Þessi áherslubreyting hefur reynst afdrifarík og þær námskrár sem fylgdu á eftir, 1989, 

1999 og 2011, enduróma þessa áherslu. Í nýjustu Aðalnámskrá grunnskóla er þó 

áherslubreyting þar sem markmið hennar snúast ekki einungis um hvaða þekkingu 

nemendur eiga að öðlast heldur er megináhersla lögð á að þeir komi út úr skólakerfinu með 

margvíslega hæfni til að afla sér þekkingar. Með bókmenntum eiga nemendur að efla 

sjálfsmynd sína og umburðarlyndi: „ Í bókmenntum finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta 

sett sig í spor persóna. Þannig getur bókmenntakennsla stuðlað að sterkari sjálfsmynd 

nemenda og kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarhópa“ (Aðalnámskrá, 2013, 

bls 99). Það hlýtur því að vera ljóst að vanda þarf til verka þegar bókmenntir til kennslu og 

lestrar á unglingastigi eru valdar. 

 

3.1.3 Hefðarveldisbókmenntir - menningararfur 

„Mál og bókmenntir eru menningararfur þjóðarinnar sem ber að rækta, virða, njóta og þróa“ 

segir núverandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 97). Hér verður gerð tilraun til að 

skilgreina að nokkru leyti hvað átt er við með hugtakinu menningararfur. Hlutverk samtímans 

er að varðveita og halda menningararfi við, en er hann eitthvert stáss sem rykfellur og dregið 

er fram á tyllidögum? Er menningararfur eitthvað sem skilgreinir okkur sem þjóð, sem 

endurspeglar að einhverju leyti sjálfsmynd okkar?  

Menningararfur – hver er hann? Og af hverju er eitthvað skilgreint sem slíkt? Er hann 

verkfæri umbreytingar og hvernig ljær tiltekinn menningararfur ákveðnum hugmyndum  

veruleika? Menningararfur getur verið hreyfiafl sem drífur áfram hugmyndir okkar og býður 

upp á nýtt sjónarhorn á daglegt líf okkar. Hann vekur tilfinningar, heitar og kaldar, sumar 

krúttlegar og notalegar, en aðrar fráhrindandi. Hann getur verið ýmist sameiningar- eða 
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sundrunarafl og raunar algengt að hann sé hvort tveggja í senn. Ekki er óalgengt að sama 

vísun í menningararf sameini og sundri í senn með því að greina einn hóp fólks frá öðru sem 

ekki tilheyrir hópnum. (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015). 

En það er ekki alltaf sjálfgefið hvað telst nógu merkilegt til að kallast menningararfur og 

til er rannsóknarsvið sem hefur verið í vexti undanfarin ár sem kallast gagnrýnin 

menningararfsfræði (e. critical heritage studies) (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 

2015). Það er ljóst að menningararfurinn kemur fram í daglegu lífi, í stefnuyfirlýsingum 

stjórnvalda, ferðamannaþjónustu og allri sjálfsmyndarmótunar íslensku þjóðarinnar. Það er 

eftirspurn eftir fortíðinni á ýmsum sviðum. En margir vilja einnig bægja fortíðinni frá og 

„sótthreinsa“ menningararfinn.  

Íslenskur menningararfur er í margra hugum bundinn bókmenntum, í hugum margra 

tengist menningararfur okkar handritunum og fornbókmenntum sem sumir telja mikilvægan 

þátt í sjálfsmynd okkar sem þjóðar. Í Aðalnámskrá segir eins og kom fram hér að undan, að 

íslenskur menningararfur sé að verulegu leyti bundinn lestri ýmiss konar bókmennta. 

Skólanum sem stofnun hefur frá upphafi verið ætlað það almenna félagslega hlutverk að 

dreifa ýmiskonar þekkingu til nemenda sinna, þar á meðal þeirri þekkingu að læra að lesa og 

skrifa, en ekki síður þekkingu á því hvað eigi að lesa. Á móðurmálskennara hvílir í rauninni sú 

skylda að kenna menningarsöguna á bak við móðurmálið. Það kemur þó ekki með skýrum 

hætti fram í aðalnámskrá, heldur virðist það fremur hluti af dulinni námskrá. Í kafla 

aðalnámskrár um lestur og bókmenntir er valin sú leið að fjalla aðallega um lestur og leiðir til 

að efla hann. Í lok kaflans kemur fram að íslenskur menningararfur sé að verulegu leyti 

bundinn bókum og að þar geti nemendur fundið fyrirmyndir sem efla sjálfsmynd þeirra og 

auka umburðarlyndi (Aðalnámskrá 2013, bls 99). En hver á að velja hvaða bækur eru lesnar í 

þessu skyni?  

Umræðan um kanónu eða hefðarveldi er ekki mikil á Íslandi. Einhver gæti jafnvel freistast 

til að segja að staða kanónunnar sé veik hér. Íslenskir móðurmálskennarar hafa til dæmis 

afar frjálsar hendur þegar kemur að bókmenntakennslu. Leiðbeiningar mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins í íslenskum bókmenntum innihalda aðeins áherslur og yfirlit 

yfir færni sem nemendur skulu öðlast en það eru engin nöfn höfunda eða einstakra texta 

sem allir ættu að hafa lesið. Hvaða bókmenntir eru útvaldar á Íslandi? Í öðrum löndum 
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tíðkast að deila harkalega um það hvaða bækur allir nemendur skuli hafa lesið til að geta 

kallast „menntaðir.“  

Í allri umræðu um hefðarveldisbókmenntir hér á Íslandi og á Norðurlöndum öllum kemur 

fram að við lifum á tímum þar sem sterkra áhrifa frá alþjóðavæðingu og fjölmenningaráhrifa 

gætir og búferlaflutningar eru tíðari nú en nokkurn tíma fyrr (Jón Yngvi Jóhannsson og 

Brodersen, 2013). Hefðarveldisbókmenntir hljóta enda að endurspegla þá staðreynd að 

„hvítir, dauðir karlmenn“ skrifuðu þau verk sem þar fá sæti eins og kemur fram hjá Jóni 

Yngva og Brodersen. Í grein þeirra segir einnig að lítil sem engin hefð sé fyrir umræðu um 

kanónur eða hefðarveldisbókmenntir á Íslandi. Þetta hefur þó smám saman verið að breytast 

(bls 45). 

Á Íslandi má staðhæfa með nokkru öryggi að Íslendingasögurnar og bækur Halldórs 

Laxness, eina nóbelsskálds þjóðarinnar, hafi sérstöðu af þessu tagi (Kristján Jóhann Jónsson, 

2009). Einnig myndi skylt að telja Skólaljóðin sem Námsgagnastofnun gaf út aftur í tilefni 30 

ára afmælis stofnunarinnar árið 2010. Skólaljóðin voru fyrst gefin út í núverandi mynd árið 

1964, áður höfðu komið út ljóðasöfn með svipuðu sniði. Þetta safn hefur að geyma ljóð eftir 

skáld, allt frá barokkmeistara Hallgrími Péturssyni (1614–1674) til brautryðjanda 

módernismans í íslenskum bókmenntum, Steins Steinarrs (1908–1958). Aftur á móti hefur 

endurútgáfa einnar gamallar bókar lítil áhrif í heildarsamhengi en viðbrögðin sem hún vakti 

hjá bókmenntasinnuðum almenningi voru helst nostalgísk. Ritið vakti nokkra umfjöllun, 

aðallega um gömlu góðu dagana þegar íslensk börn lærðu ljóð utanbókar í skóla. Athyglisvert 

framlag til umræðunnar er grein frá haustinu 2011 eftir Dagnýju Kristjánsdóttur um sögu 

skólaljóðaútgáfu á Íslandi og möguleikann á íslenskri kanónu (Jón Yngvi Jóhannsson og 

Brodersen, 2013). 

Bókmenntaleg kanóna verður að hafa hugmyndafræðilegt fylgi til að hægt sé að gera 

hana að hluta af skólakerfinu, segir Dagný í grein sinni. Dagný fjallar um þau karllægu viðhorf 

og þjóðernishyggju sem birtist í Skólaljóðunum, í hverri útgáfunni á fætur annarri. 

Ættjarðarljóð eru í öndvegi í fyrstu útgáfum bókanna og hefur það verið gagnrýnt af síðari 

tíma fræðimönnum, til dæmis fjallar Eysteinn Þorvaldsson um val þremenninganna, Ármanns 

Halldórssónar, Hjartar Kristmundssonar og Stefáns Jónssonar í bók sinni Ljóðalærdómi og 

gagnrýnir hann þar val þeirra. „Megintilgangur þessara Skólaljóða er því að treysta í sessi 

viðtekin menningarviðhorf, tryggja forræði þjóðernishyggju og varðveislu menningararfsins.“ 
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Eysteinn gagnrýnir einnig sérstaklega val Stefáns Jónssonar í skólaljóðum sem gefin voru út 

árið 1943. En Stefán var fyrst og fremst þekktur sem barnabókahöfundur. Eysteinn segir:  

Af þessu virðist mega ráða að Stefán hafi tvíátta sjónarmið gagnvart kvæðalestri barna. 

Annarsvegar hafi hann skilið og fundið nauðsyn barna og unglinga fyrir skemmtilegan 

kveðskap, á hinn bóginn virðist hann ætla skólaljóðum eitthvert hefðbundið hlutverk í 

varðveislu hefðbundinna kvæða og viðtekinna viðhorfa og að það hlutverk eigi skólarnir að 

rækja.“ (Dagný Kristjánsdóttir, 2011). 

„Bókmenntir eru alltaf viðbrögð við samtíma og þannig úrvals aðgangur að fortíðinni“ 

segir Kristján Jóhann Jónsson í grein í tímaritinu Skímu. Hann fjallar þar um hefðarveldis eða 

kanónu umræðu liðinna ára víða um heim. Hann bendir á að á síðustu árum hafi komið fram 

sú skoðun að hefðarveldisbókmenntir séu liðnar undir lok og að kanónan sem slík eigi ekki 

rétt á sér lengur. Kristján telur að endurskoða þurfi bókmenntasögu með tilliti til nýrra 

tjáningarforma og miðla. Í bókmenntum sé að finna mikið mannlíf, fagra tjáningu og miklar 

tilfinningar genginna tíma. Bókmenntirnar séu líka einstakur aðgangur að sögu tungumálsins, 

orðaforða og listrænni meðferð (Kristján Jóhann Jónsson, 2009). 

Hæfniviðmið nýrrar aðalnámskrár í íslensku lúta að hæfni og menningararfi en ef horft er 

á þau gagnrýnum augum má segja að þau snúist aðeins að litlu leyti um bókmenntirnar 

sjálfar, listfengi þeirra og merkingarauðlegð. Þegar litið er til þeirra gagna sem safnað var í 

INOK rannsókninni og þau borin saman við markmið Aðalnámskrár kemur tvennt í ljós: 

Annars vegar að þótt bókmenntaval í grunnskólum sé frjálst þá er það býsna líkt frá einum 

skóla til annars. Hins vegar að þótt lítil áhersla sé lögð á bókmenntasögu og sögulegt 

samhengi bókmennta í aðalnámskrá, þá lifir sú áhersla úti í hinni duldu námskrá. Einnig 

kemur fram í rannsókninni að val á bókmenntum til kennslu takmarkast bæði af þeim 

bókakosti sem til er í skólanum og einnig af vissum hefðum og venjum sem 

móðurmálskennarar hafa. 

 

3.1.4 Miðaldabókmenntir 

Það vekur athygli að í Aðalnámskrá er ekki minnst einu orði á miðaldabókmenntir, hvorki 

Íslendingasögur né aðrar greinar þeirra. Þó segir þar að mál og bókmenntir séu 

menningararfur þjóðarinnar sem beri að rækta, virða, njóta og þróa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, bls 97). Þar segir ennfremur að þessi menningararfur eigi eflaust drjúgan þátt í 
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stöðu læsis þjóðarinnar. Í hæfniviðmiðum í íslensku kemur hvergi fram að lesa skuli 

miðaldabókmenntir né að nemendur eigi að kunna einhver skil á miðaldabókmenntum. Í 

hæfniviðmiðum fyrir lestur og bókmenntir segir meðal annars að við lok 10. bekkjar geti 

nemandi lesið, túlkað og metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og 

gert sér grein fyrir gildi bókmennta (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 102). Textar frá 

miðöldum eru lesnir í grunn- og framhaldsskólum og aðlögun þeirra að nemendum nútímans 

furðu lítil, mest í letri og stafsetningu, eins og glögglega má sjá ef litið er á þær skólaútgáfur 

sem mest eru notaðar (Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018). Samkvæmt 

námskránni hefur það lengst af verið eitt mikilvægasta hlutverk íslenskukennslunnar að 

miðla menningararfinum til ungu kynslóðarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, Íslenska, 2007). 

Aðalnámskrá frá 2013 gerir ráð fyrir því að nemendur nái tiltekinni hæfni en einstakir skólar 

ákveði að hve miklu leyti menningararfurinn nýtist í menntunarferli þeirra. Um útvaldar 

bókmenntir eða kanónu hefur ýmislegt verið sagt (Kristján Jóhann Jónsson 2009), en eiginleg 

umræða um kanónu eða hefðarbókmenntir er ný hér á landi og virðast menntayfirvöld ekki 

hafa ákveðna stefnu um hvort hún eigi að vera miðstýrð eða háð einstaka skólastefnum. 

3.2 Bækur og miðlar  

„Bókmenntir og lestur geta ekki keppt og eiga ekki að keppa við afþreyingarmiðla á borð við 

spennumyndir og tölvuleiki“ (Kristján Jóhann Jónsson, 2013). 

Bókin hefur þurft að þola mikla og síaukna samkeppni frá mismunandi miðlum síðustu 

áratugi. Síðustu ár hefur tækniframförum í formi snjallsíma og samskiptamiðla fleygt fram á 

ógnarhraða. Margir lesa nær eingöngu á slíkum miðlum. Eftir tilkomu tölva varð þróunin ör. 

Samskiptaforrit urðu til, internetið og síðan samskiptamiðlar eins og Facebook, Twitter, 

Snapchat og Whatsup, en samhliða snjallsímavæðingunni varð notkun slíkra miðla enn 

algengari. Breytingar urðu á lestrarmynstri, fólk les styttri, knappari texta, og textinn er oft 

og tíðum yfirborðskenndari. Þetta á ekki síst við um unglinga. 

Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson (2018) spurðu nemendur í 

grunnskólum út í lestrarvenjur og bókmenntir. Þar kom í ljós að þeir lásu fjölbreytt efni eins 

og leiðbeiningar, hagnýtan texta, sjónvarpstexta, bakhliðina á morgunkornspakkanum, 

bókmenntir, tímarit og dagblöð, en það sem stóð mest upp úr var lesefni á netinu. Facebook 

var oftast nefnt, en einnig slúður og fréttir. 
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„Þótt íslenskan standi sterkt má færa rök að því að framtíð hennar fari eftir því hvort hún 

verður nothæf í samskiptum okkar við tölvur í framtíðinni. Það er hreint ekki sjálfgefið í svo 

litlu málsamfélagi“ segir Eiríkur Rögnvaldsson í grein sinni: Er hrakspá Rasks að rætast? sem 

birtist á vefriti hugvísindafélags Háskóla Íslands árið 2015. Undanfarið hefur það færst í 

aukana að alíslensk börn muni ekki eða hreinlega kunni ekki íslensk orð yfir algeng hugtök: 

„Ég veit alveg hvað þetta er sko, ég bara kann þetta ekkert á íslensku“ er setning sem margir 

kennarar og foreldrar hafa eflaust heyrt.  

Egill Helgason fjallaði um þetta í bloggpistli í haust og spurði: „Hvernig segjum við 

börnum að læra íslensku?“ Hann fullyrðir að: 

Ljóð með línum eins og „land, þjóð og tunga, þrenning sönn og ein“ sannfæra 

engan. Rökin að með því að kunna íslensku geti þau lesið Kiljan og 

Íslendingasögurnar duga heldur ekki langt og ekki að með því að halda í 

íslenskuna varðveitum við sérstakan menningarheim (Egill Helgason, 2015). 

Eiríkur Rögnvaldsson færir rök fyrir því að enskt máláreiti hafi aukist í grein í Skírni 2016, 

hann segir þar að það sé meira og víðtækara en nokkru sinni fyrr og staða íslenskunnar hafi 

þrengst verulega í kjölfarið. 

 Samkvæmt tölum hagstofunnar hefur árlegur fjöldi útgefinna bóka á pappír frá 

aldamótum staðið að mestu í stað, sé litið hjá árlegum sveiflum í fjölda útgáfa. Á árinu 2015 

voru gefnar út hér á landi 1.488 bækur á pappír, eða 72 færri en árin 2013 og 2014. Á 

árabilinu 1999-2015 komu að jafnaði út árlega 1.597 bækur. Flestar voru útgáfurnar árið 

2008 eða 1.800 talsins (Hagstofa Íslands, 2017).  

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneytimedia/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_menntun.pdf
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Mynd 2. Útgefnar bækur eftir tegund 2015 

 

Útgáfa svokallaðra Ungmennabóka (e. Young adult fiction) hefur verið að aukast hægt og 

rólega undanfarin ár. Í lauslegri könnun í Bókatíðindum 2010 til 2019, kemur í ljós að það var 

fyrst árið 2015 sem sérstakur flokkur ungmennabóka var skilgreindur í tímaritinu. Árið 2019 

varð veruleg aukning á útgáfu ungmennabóka, tólf þeirra voru eftir íslenska höfunda en alls 

töldust 24 bækur til ungmennabóka það ár. 

 

 

Mynd 3. Útgefnar unglinga/ungmennabækur á árunum 2010-2019 
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 Meðal höfunda voru Marta Hlín Magnadóttir og Birgitta Elín Hassell sem voru iðnar við 

að gefa út bókaflokk sinn Rökkurhæðir. Þær stöllur hafa unnið tvær ritgerðir í námi sínu og 

leiddi vinnan við þær í ljós að kennarar notuðu barna- og unglingabækur lítið við kennslu. 

Einnig kom í ljós að úrval bóka fyrir unglinga var heldur takmarkað (Birgitta Elín Hassell og 

Marta Hlín Magnadóttir, 2012). Árið 2015 sker sig úr hvað varðar útgáfu íslenskra höfunda á 

ungmennabókum og hækkar meðaltalið. Höfundar þeirra voru meðal annarra Hildur 

Knútsdóttir, Sif Sigmarsdótir, Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, Ragnheiður Gestsdóttir, Kristín 

Helga Gunnarsóttir, Stefán Máni Sigþórsson, Andri Snær Magnússon og Þorgrímur Þráinsson 

Árið 2019 lofar þó góðu og ef fram heldur sem horfir verður útgáfa á ungmennabókum 

blómleg á næstu árum.  

 

3.3 Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara í bókmenntakennslu er mikilvægt. Margir eiga sterkar minningar um 

íslenskukennara sinn. Hvernig hann sagði sögur, hvernig hann flutti ljóð, um áhuga hans á 

fornsögum eða dálæti hans á bókmenntum. Kennari sem miðlaði áhuga á bókmenntum. 

Flestir geta verið sammála um að áhugasömu kennararnir náðu betri árangri en þeir sem 

virtust ekki hafa áhuga á efninu sem þeir voru að kenna (Ingvar Sigurgeirsson,2009). 

Það sem kennari gerir í kennslu sinni er afrakstur af ákvörðunum og miðar að því að ná 

settum markmiðum. Hann hefur viðað að sér margvíslegum upplýsingum og þær hafa áhrif á 

lestrarkennsluna. Kennarinn þarf einnig að hafa í huga að hann gegnir mikilvægu hlutverki 

sem lestrarfyrirmynd nemenda sinna, en allir vita hversu nauðsynlegt það er fyrir nemendur 

sem eru að læra að lesa að hafa góðar lestrarfyrirmyndir (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og 

Kristín Björk Gunnarsdóttir, 2010). 

Það er mikilvægt að nemendur haldi áfram að lesa í efri bekkjum grunnskóla og á efri 

skólastigum. Þeir þurfa bæði að viðhalda þeirri lestrartækni sem þeir hafa öðlast á yngri 

stigum sem og að efla hana (Stefán Jökulsson, 2012).  

Kennarar lenda þó gjarnan í þeirri togstreitu að vilja að nemendur lesi valdar bókmenntir 

en einnig að þeir hafi gaman af lestri. Þetta fer ekki alltaf saman og getur verið töluverð 
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áskorun fyrir bókmenntakennara. Hér þarf að vanda valið vegna þess að ef við réttum 

nemendum bók sem okkur hefur verið sagt að sé góð, án skýringa, getur reyndin orðið sú að 

þeim hundleiðist bókin, segir Kristján Jóhann í grein sinni Lífið og dauðinn og önnur 

viðfangsefni bókmenntakennslu (Kristján Jóhann Jónsson, 2016). Hann heldur áfram og segir 

að það sé vegna þess að heimurinn breytist stöðugt, bækur verða að eiga erindi við samtíma 

sinn. Það þýðir þó alls ekki að öllum bókum eigi að breyta í einhverskonar einfaldaða útgáfu 

af samtímanum. Vissulega þarf að taka tillit til aldurs og þroska nemanda. En það er hægt að 

nota bókmenntir til að dýpka skilning á flóknum og viðkvæmum umfjöllunarefnum á 

áhrifaríkan hátt.  

3.4 Áhrif foreldra 

Lestrarhestar hafa nær undantekningarlaust fengið lestraruppeldi frá því að þeir voru 

smábörn, er ein af niðurstöðum Brynhildar Þórarinsdóttur í grein hennar um 

„lestrarhestamennsku“. (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2012). Aðrar rannsóknir sýna svipaðar 

niðurstöður. Dönsk rannsókn á 11-12 ára gömlum lesendum sýnir að samspil þriggja þátta 

þarf til að skapa lestrarhesta: hvatningu og stuðning foreldra, stofnanir (bókasöfn og skólinn) 

og jákvætt viðhorf barnanna sjálfra ( Romme Lund, 2007). Mikilvægt er að foreldrar styðji 

börn sín og skapi þeim ákjósanlegar aðstæður til lestrar heima. Barn sem ekki sér foreldra 

sína lesa eða sér ekki bækur heima hjá sér er ólíklegra en önnur börn til að fá mikinn áhuga á 

lestri. Eins og gamla máltækið segir: það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Rannsókn sem 

unnin var í fjórum löndum: Íslandi, Englandi, Spáni og Tyrklandi, staðfestir þetta (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2011, bls 86). 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2010) segir að bókaáhugi kvikni oftast heima við vegna áhrifa 

frá foreldrum og heimilisaðstæðum. Hún mælir með því að foreldrar sýni börnum sínum 

hvað það er gaman að lesa með því að lesa fyrir framan þau eða hlusta á hljóðbók. Þeir ættu 

ekki að binda sig eingöngu við fullorðinsbækur heldur lesa líka barna- og unglingabækur því 

börn vilja ræða við fullorðna um bækurnar sínar og þeir ættu að sýna því áhuga. Brynhildur 

líkir lestri við tómstundastarf barnanna og foreldrar eigi að mæta á hliðarlínuna og hvetja 

þau áfram líkt og í öðru starfi barna sinna (Brynhildur Þórarinsdóttir, e.d.).  

Nú á tímum snjalltækni og samskiptaforrita mætti segja að oft var þörf en nú er nauðsyn. 

Þegar börnin eru spurð að því hvernig fullorðna fólkið stendur sig sem fyrirmyndir eru þau 

nokkuð sammála um að fullorðnir séu ekkert skárri en þau sjálf. Þau eyði löngum stundum í 



36 

símanum, hlusti ekki, segist verða að klára, segist vera að vinna en eru bara á 

samfélagsmiðlum. (Heimasíða Garðaskóla, 2017). 

Clark og Hawkins (2010, bls. 4−6) könnuðu meðal 17.089 barna og ungmenna á aldrinum 

8−16 ára í 112 skólum í Bretlandi, hvaða áhrif hvatning fjölskyldunnar og aðstæður heima 

hefðu á lestraráhuga barnanna. Þau sem sáu og áttu bækur heima höfðu mesta ánægju af 

lestri. Viðhorf þeirra var jákvæðara gagnvart lestri og þau lásu oftar en þau sem ekki áttu 

bækur heima. Þau börn og ungmenni sem töluðu oft við foreldra sína um það sem þau lásu 

voru einnig líklegri til þess að lesa reglulega, hafa jákvætt viðhorf til lestrar og trúa því að 

lestur skipti máli til að ná árangri í lífinu. 

3.5 Skólabókasöfn 

Undanfarin ár hafa áhyggjur aukist vegna  minnkandi bóklesturs barna og unglinga. 

Skólabókasöfn skipa augljóslega mikilvægan sess þegar kemur að aðgengi unglinga að nýju 

og góðu lesefni. Tilvist skólasafnanna var tryggð með grunnskólalögum árið 1974 (lög 

nr.63/1974) en starfsemi safnanna hefur orðið æ umfangsmeiri á sl. árum vegna vaxandi 

áherslu á upplýsingamennt (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

Börn og unglingar þurfa að eiga þess kost að kynnast góðum rithöfundum og verkum 

þeirra, en þar kemur leiðsögn fagfólks til. Lestrarhestar þurfa að finna að áhugamál þeirra, 

lestur, sé jafn mikilvægt og önnur áhugamál. Eftir efnahagshrunið 2008 urðu skólabókasöfn 

fyrir barðinu á niðurskurði fjárveitinga. Í kjölfarið hækkaði verð bóka talsvert eða um 28% 

samkvæmt Bókatíðindum 2008-2010. Brynhildur Þórarinsdóttir hefur rannsakað lestur og 

margt honum tengt, hún fjallar um vanda tengdan samdrætti í útgáfu og kaupum skólasafna 

á bókakosti í grein sinni Lestrarhestamennska (2012) árið 2012 og nú nýlega (2019) talaði 

Kristján Jóhann Jónsson á sömu nótum í viðtali í sjónvarpi; það vantar nefnilega fleiri bækur!  

Íslensk skólabókasöfn glíma líka við annan vanda, sem felst í því að erfitt er að ráða 

fagmenntað starfsfólk. Sérstaklega á þetta við um litla skóla á landsbyggðinni. Þar er gjarnan 

ófaglært starfsfólk í hlutastarfi eða í besta falli kennari sem sinnir safninu samhliða kennslu 

eða öðrum störfum (Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018) . 

Starfshópur um bókmenningarstefnu var skipaður af stjórnvöldum árið 2017. 

Starfshópnum var ætlað að móta bókmenningarstefnu og koma með tillögur t.a.m. að því 
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hvernig best væri að styðja við útgáfu barna- og unglingabóka og auka kost skólabókasafna. 

Starfshópurinn fjallaði um hvernig auka mætti innkaup skólabókasafna og tryggja öllum 

börnum aðgang að fjölbreyttum og spennandi bókakosti óháð búsetu, félagslegum 

aðstæðum og efnahag foreldra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Eitt af meginverkefnum grunnskólans er að kenna börnum að lesa, nýta og njóta íslenskra 

bókmennta. Áreiti samfélagsmiðla og afþreyingarveitna er helsta samkeppnin við bókina en 

ótal rannsóknir sýna að tengsl eru milli lestraráhuga og árangurs í lesskilningi. Lesskilningur 

var meginviðfangsefni PISA-prófanna 2009 og munurinn á árangri barna sem lásu daglega 

utan skóla og hinna bóklausu samsvaraði allt að einu og hálfu skólaári. Efling barna- og 

unglingabókaútgáfunnar er því einhver skilvirkasta menntunarfjárfesting sem samfélagið 

getur ráðist í (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017, PISA,2018).  

Staða skólasafna var enn slæm þegar ÍNOK rannsóknin var gerð, sérmenntað fagfólk 

sjaldan við störf, opnunartími stuttur og bókakostur lélegur. Kennarar hafa oft frjálsan 

aðgang að safninu en engar faglegar leiðbeiningar, en slíkt er slæmt fyrir lesfúsa nemendur.  
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4 Aðferð 

Meginmarkmiðið með þessari rannsókn er að kanna hver séu viðhorf íslenskukennara til 

bókmenntakennslu á grunnskólastigi í tilteknum hluta landsbyggðarinnar. 

Kenningarfræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar var eigindlegt og var gögnum safnað 

með viðtölum við kennara og rýnihópa skipaða nemendum.  

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar í þessari rannsókn er: Hver eru viðhorf 

íslenskukennara í grunnskólum til bókmenntakennslu? Þremur undirspurningum er ætlað að 

styðja við rannsóknarspurningu og fá gleggri mynd af efninu: 

a) Hvað dregur úr árangri af bókmenntakennslu á unglingastigi, og hvað bætir hann? 

 b) Hvaða bókmenntir eru kenndar á unglingastigi?  

c) Hvers vegna eru þær valdar? 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn er eigindleg rannsókn, með hálfopnum viðtölum við íslenskukennara og 

nemendur. Tekin eru viðtöl en Lichtman (2013) nefnir að með viðtölum megi ná einna 

bestum upplýsingum á stystum tíma. Eigindleg aðferðafræði byggir á viðtölum, 

vettvangsathugunum og annarri gagnasöfnun. Tilgangur slíkra rannsókna er ekki að finna 

algildan sannleik eða niðurstöðu heldur fremur að dýpka skilning rannsakenda á 

viðfangsefninu, fá heildstæða mynd af (í þessu tilviki) viðhorfi þátttakenda og þeim 

aðferðum sem þeir beita við kennslu sína. Helstu aðferðir eigindlegra rannsókna eru 

vettvangsathuganir og opin eða hálfopin viðtöl. Viðtölin í þessari rannsókn voru opin viðtöl 

(e. in-depth interviewing), en í þannig viðtölum hefur rannsakandi í huga nokkur meginþemu 

eða meginspurningar. Röð spurninga eða orðalag voru ekki endilega alltaf eins. Markmiðið 

með þessu rannsóknarsniði er að draga fram sjónarhorn viðmælenda. Að lokum voru greind 

þemu úr þessum viðtölum. 

Tekin voru viðtöl við fjóra kennara í fjórum grunnskólum á landsbyggðinni, einn kennara í 

hverjum skóla. Öll viðtölin voru við íslenskukennara á unglingastigi. Einnig voru tekin tvö 

viðtöl við unglinga í 9. og 10. bekk. 

Notuð var eins og áður segir eigindleg aðferðafræði við rannsóknina en það er leið til að 

skoða veruleika sem háður er mati og reynslu viðmælenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 
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219). Tilgangur eigindlegs rannsóknarviðtals er að afla þekkingar og skilnings á reynsluheimi 

þar sem lýst er með eigin orðum fyrirbæri eða málefni sem er til rannsóknar (Bogdan og 

Bilken, 2007, bls. 103). Markmið eigindlegra rannsókna er þannig að skapa raunsanna mynd 

af reynslu, viðhorfum og aðstæðum fólks. Einn þáttur aðferðafræði eigindlegra rannsókna er 

mismunandi viðtalsform eða umræður. Notkun opinna og hálfopinna viðtala hefur verið að 

aukast á síðustu árum vegna þess að meiri líkur eru á að viðmælendur séu opinskáir í þeim 

en stöðluðum viðtölum (Flick, 2006, bls.15, 2004). 

Eigindleg aðferð var valin sökum þess að markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf 

kennara til bókmenntakennslu innan íslenskukennslunnar. Þá beindist áhugi rannsakanda að 

því að athuga hvernig þeir bera sig að í starfi. Eigindlegum rannsóknaraðferðum er skipt 

niður í nokkur rannsóknarsnið sem henta rannsóknum misjafnlega eftir fræðasýn og viðhorfi 

hverju sinni. Rannsóknarsniðið sem notast er við í þessari rannsókn er fyrirbærafræði sem 

byggist á því að dýpka skilning á reynslu út frá sjónarhorni þátttakenda. Mikið er lagt upp úr 

því hvernig fólk metur og túlkar aðstæður sínar. Sigríður Halldórsdóttir (2013) segir í 

Handbók í aðferðafræði rannsókna að upphafsmaður fyrirbærafræðinnar hafi verið 

heimspekingurinn Edmund Husserl sem vildi með aðferðinni rannsaka fyrst og fremst 

mannlega reynslu. Í fyrirbærafræði er hlutverk rannsakanda að setja sig í spor viðmælanda 

og reyna að finna kjarnann í viðhorfum hans. Hann leitast einnig við að aðgreina eigin 

sjónarmið og hugsanir. Í þessari rannsókn er því leitast við að vinna eftir fræðilegu 

sjónarhorni fyrirbærafræðinnar. 

4.2 Þátttakendur 

Úrtök geta verið mjög ólík, sérstaklega ef horft er til þess hvort rannsóknin er megindleg eða 

eigindleg. Í eiginlegri rannsókn eins og þessari skiptir úrtaksstærð máli, ekki mega vera of fáir 

í úrtakinu en heldur ekki of margir. Of fáir þátttakendur geta dregið úr trúverðugleika 

rannsóknarinnar, en hins vegar getur of stórt úrtak gert rannsakanda erfiðara um vik við 

úrvinnslu gagna. Er því mikilvægt að velja vel þegar rannsakandi fer af stað til að velja í úrtak 

í viðtalsrannsókn (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þátttakendur voru valdir 

með tilviksúrtaki. Sú tegund úrtaks felur í sér að rannsakandi velur þátttakendur þar sem 

auðvelt er að ná til þeirra. Viðmælendur voru kennarar í skólum í dreifbýli á Suðurlandi. 

Rætt er við þrjá kvenkyns kennara og einn karlkyns. Konurnar hafa starfað við kennslu frá 

2006 og 2011 og ein í 22 ár við íslenskukennslu. Ég hef gefið þeim dulnefnin Lilja, Hvönn, 
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Sóley og Askur. Sóley hefur starfað sem umsjónarkennari ýmissa bekkja, hún er 

stærðfræðikennari í grunninn. Lilja er menntaður íslenskukennari og starfar sem 

umsjónarkennari ásamt íslenskukennslu. Hvönn hefur starfað samfleytt við kennslu í sama 

skólanum í 22 ár, hún hefur kennt íslensku allan þann tíma, ásamt öðrum greinum. Askur 

hefur kennt í rúm 30 ár og aðallega fengist við íslensku- og enskukennslu, ásamt því að vera 

umsjónarkennari í litlum skólum á Suðurlandi. Viðtölin voru tekin í heimaskólum þeirra, öll 

nema eitt sem tekið var í gegnum forritið skype. Skólunum eru gefin gervinöfn til að gæta 

persónuverndar; Tindaskóli, Móaskóli, Hraunhólaskóli og Sléttuskóli, auk þess eru rýniviðtöl 

tekin við nemendur í Birkiskóla. 

Viðtöl voru tekin við rýnihóp í 9.-10. bekk. 

 

4.3 Gagnaöflun með viðtölum 

Ætlunin með þessari rannsókn var eins og fram hefur komið að skoða viðhorf kennara og 

unglinga í litlum skólum á landsbyggðinni, til bókmenntakennslu, lesturs þeirra og val á 

lesefni.  

Í upphafi gagnaöflunar, í mars 2019, kannaði rannsakandi hvaða kennarar væru að kenna 

íslensku í viðkomandi skólum. Það voru þrjár konur og einn karl í jafnmörgum skólum. Haft 

var samband við þau öll og óskað eftir viðtali. Það var auðsótt mál af þeirra hálfu. Að fengnu 

leyfi skólastjóra viðkomandi skóla var viðtalsrammi sendur, nokkrum dögum fyrir áætlað 

viðtal. Sökum óviðráðanlegra orsaka seinkaði reyndar töku viðtalanna en það kom ekki að 

sök og fundinn var annar tími. Tvö viðtalana voru tekin í heimastofu kennaranna, eitt var 

tekið á bókasafni skólans og eitt var tekið í gegnum Skype. 

Mikilvægt er að skráning ganga sé nákvæm. Viðtölin voru tekin upp á Iphone síma að 

fengnu samþykki viðmælenda. Að loknu viðtali voru þau afrituð orðrétt á tölvutækt form. 

 

4.4 Greining gagna 

Viðtalsgögnin voru greind samkvæmt aðferð Kvale (1996, bls. 192–194 og 197–198) um 

merkingargreiningu. Þar er meðal annars fjallað um fimm mögulegar leiðir til að greina 

innihald og merkingu viðtala. Nefna má túlkun, söguskoðun, samþjöppun, flokkun, og 
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greiningu í sérstökum tilgangi. Farin var sú leið að sameina tvær leiðir við greiningu viðtala 

en það eru flokkun og samþjöppun. Samþjöppun felst í því að rannsakandi greinir 

meginviðfangsefni viðtalanna ásamt einkennandi þáttum þeirra þannig að draga megi 

ályktanir um merkingu þeirra. Því næst voru dregnar ályktanir út frá heildarmyndinni sem 

varð til við túlkun og samanburð. Notast var við flokkun til þess að greina viðtölin í 

undirflokka en það er gert til þess að ná betri skilningi á niðurstöðum viðtalanna. Í 

eigindlegum rannsóknum er mikilvægt fyrir rannsakandann að hafa í huga að þar sem 

þátttakendur eru fáir er markmið rannsóknar aldrei að alhæfa heldur að auka þekkingu og 

dýpka skilning viðkomandi á viðfangsefninu. 

Rannsóknin var byggð á viðtölum sem tekin voru við íslenskukennara í fjórum 

grunnskólum. Í slíkum viðtölum hefur viðmælandinn mikið vægi, viðtölin eru hálfopin og 

spyrjandi gætir þess að gefa viðmælanda næði til tjá sig. Einnig er spyrjandi viðbúinn því að 

viðtalið leiðist í aðra átt en upphaflega var lagt af stað með, það gefur færi á nýjum og 

spennandi þáttum í rannsókninni. 

Við greiningu gagna kom í ljós að upplýsingar um viðhorf kennara til þess hvort þau væru 

hlynnt aukinni miðstýringu menntayfirvalda á bókmenntavali eða ekki, skorti. Sendi 

rannsakandi því tölvupóst á þau öll og bar fram spurninguna: Finnst ykkur að 

menntamálayfirvöld ættu að gefa út skýra stefnu um hvaða bókmenntir nemendur á 

unglingastigi eigi að kynnast eða eiga kennarar að meta það? Svör þeirra eru birt í 

niðurstöðukaflanum ásamt öðrum niðurstöðum. 

4.5 Siðferðileg álitamál 

Við framkvæmd á rannsókn þarf rannsakandi að fylgja ákveðnum reglum siðfræðinnar. Hann 

verður að átta sig á því að hver einstaklingur hefur gildi og því þarf að gæta þess vandlega að 

samþykki viðkomandi sé bæði upplýst og óþvingað. Þátttakendur hafa bæði fullt frelsi um val 

á þátttöku í rannsókn sem og að hætta henni þegar hún er hafin. Gæta þarf þess að 

þátttakendur í rannsókn fái bæði munnlegar og skriflegar útskýringar og svigrúm til að spyrja 

spurninga (Katrín Blöndal,Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í rannsókninni er fyllsta trúnaðar og 

þagmælsku gætt ásamt því að gagnagreining var eingöngu gerð eftir aldri og kyni svo ekki 

væri hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Tilgangur, markmið og framkvæmd 
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rannsóknar voru kynnt fyrir viðkomandi kennurum sem og foreldrum barna í rýnihópi, ásamt 

því að þau voru tilkynnt til Persónuverndar. 
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5 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íslenskukennara á unglingastigi til 

bókmenntakennslu en um leið að komast að því hvaða bókmenntir eru nýttar til kennslu og 

lestrar á unglingastigi og hvers vegna þær eru valdar. Rannsóknarspurningin sem lögð er til 

grundvallar í þessari rannsókn er: 

Hver eru viðhorf kennara og nemenda til bókmenntakennslu á unglingastigi? 

Undirspurningar sem ætlað er að styðja við rannsóknarspurningu og fá gleggri mynd: 

a) Hver eru viðhorf nemenda í völdum rýnihópum til lesefnis sem þau lesa á 

unglingastigi? 

 b) Hvaða bókmenntir eru kenndar á unglingastigi?  

c) Hvers vegna eru þær valdar? 

Niðurstöðukaflinn skiptist í tvo meginkafla. Annars vegar niðurstöður úr svörum kennara 

og hins vegar niðurstöður úr svörum nemenda. 

5.1 Niðurstöður kennarar 

Niðurstöður voru flokkaðar í þemu sem fram komu í viðtölunum við kennara. Þemun voru: 

Kennsluhættir (bakgrunnur, þekking og færni) , viðhorf til bókmenntakennslu, 

bókmenntaval, virkni og áhugahvöt, viðhorf til lesturs og lestrarþjálfun og loks bókmenntir til 

að kenna siðferði. 

Niðurstöður byggja á eigindlegum viðtölum við fjóra kennara í jafnmörgum grunnskólum, 

sem kenna íslensku í viðkomandi skólum. Grunnskólarnir fá gervinöfnin: Tindaskóli, 

Hraunhólaskóli, Móaskóli og Sléttuskóli. Kennararnir eru nefndir í stafrófsröð: Askur, Hvönn, 

Lilja og Sóley. Rýnihópur nemenda kemur úr Birkiskóla og eru nemendur á unglingastigi í 

samkennslu, 9.-10. bekkur, alls tíu nemendur, fjórir strákar og sex stelpur. 

Allir eru kennararnir menntaðir íslenskukennarar utan einn sem er stærðfræðikennari í 

grunninn. Þau hafa öll töluvert langa starfsreynslu, frá 10 árum upp í yfir 30 ára kennsluferil. 
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5.1.2 Kennsluhættir (bakgrunnur, þekking og færni) 

Áhugavert var að kanna ástæður þess að viðmælendur í rannsókninni völdu sér þennan 

starfsvettvang, vegna þess að mögulega hefði það áhrif á viðhorf þeirra til 

bókmenntakennslu. Viðtölin hófust jafnan á því að grennslast var fyrir um uppruna þeirra og 

einnig hvort lögð hefði verið áhersla á gott mál í þeirra nærumhverfi í æsku.  

Allir töldu viðmælendur að áhersla hefði verið lögð á vandað mál í æsku þeirra, þau 

nefndu foreldra og afa og ömmur sem málfyrirmyndir og að þau hafi verið leiðrétt ef þurfti. 

Þau voru sammála um að málfyrirmyndir hefðu verið þeim mikilvægar, að heyra gott og 

kjarnyrt mál talað í daglegu umhverfi.  

Næst voru þau spurð út í lestrarvenjur í æsku. Öll höfðu lesið mikið bæði vegna áhuga og 

líka vegna þess að sú afþreying var algengari þá. Mikið var lesið á heimilum þeirra og 

bókasöfn aðgengileg. Reyndar sagðist Sóley hafa alist upp í þéttbýli þar sem bókabíll keyrði 

reglulega um og minntist hún þess að hafa stundum gengið langar leiðir til að hitta á hann. 

Einnig minntist einn viðmælandi á útvarpssöguna sem hún minntist að amma hennar 

hlustaði alltaf á. 

Næsta spurning var: Af hverju ákvaðst þú að gerast kennari? Þrír af viðmælendunum voru 

sammála um að áhugi á íslensku í æsku hafi ráðið nokkru um, að íslenska hafi verið þeirra 

uppáhaldsfag. Einn nefndi íslenskukennara sem hefði haft mikil og jákvæð áhrif og þannig 

stuðlað að þessari ákvörðun. Einn viðmælandinn var þó á öðru máli, sagðist hafa átt erfitt í 

skóla og leiðst mikið, ástæða þess að þessi viðmælandi gerðist kennari, hafi verið löngun til 

að breyta hlutum. Sá sagðist hafa lokið menntaskóla með 5 í meðaleinkunn, sökum mikils 

skólaleiða. Þegar svo þessi viðmælandi vildi nokkrum árum seinna sækja um í 

Kennaraháskólann gekk það ekki þrautalaust, heldur tók það fjórar umsóknir til að hann 

kæmist inn. Þau minntust líka á að kennarastarfið byði upp á hagkvæman vinnutíma og 

svigrúm til að vinna að hluta heima ef þau vildu. Annað sem þau nefndu í þessu samhengi var 

löngun til að fræða, miðla og vera góðar fyrirmyndir. 

Í þessum kafla verða þátttökuskólar bornir saman í þeim tilgangi að sjá hvort munur er á 

kennsluháttum og ef hann er, af hverju hann er til kominn. Þátttökuskólarnir fjórir eru um 

margt líkir; þeir eru fámennir grunnskólar í litlum byggðakjörnum eða í sveit. Í öllum 

skólunum er að hluta eða eingöngu samkennsla á unglingastigi, það er að segja í 8.-10. bekk 

að einum skóla undanskildum en þar er 7.-10. bekkur skilgreindur sem unglingastig. Tveir 
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skólanna hafa yfir 40 nemendur á unglingastigi en hinir tveir hafa heldur minni hópa eða í 

kringum 10- 14 nemendur í samkennsluhópum. Í Sléttuskóla háttar svo að í skólanum er 

unglingastigi 7.-10. bekk kennt saman að hluta og einn kennari sér alfarið um 

íslenskukennslu. Allir bekkir fá sér innlagnartíma, tvær kennslustundir á viku hjá kennara. 

Afgangur kennslustunda, svokallaðar vinnustundir eru inni í kjarnatímunum þeirra þar sem 

ekki er aldurskipt. Hópverkefni fara þvert á aldur en síðan er hver bekkur oftast með sitt efni, 

t.d. Íslendingasögur.  

Tindaskóli er staðsettur í litlum byggðarkjarna, þar er 8.-10. bekk kennt eftir bekkjum en 

sami kennari sér um alla kennslu í íslensku. Tindaskóli og Hraunhólaskóli eru, eða réttara sagt 

voru, í samkennslu að hluta, unglingastigið fór þá einu sinni í viku, hálfan dag í senn í annan 

skólann og sameinaðist unglingastiginu þar í námi. Þessu fyrirkomulagi hefur nú verið hætt, 

að hluta til vegna mikillar óánægju bæði kennara og foreldra með þetta fyrirkomulag. 

Mosaskóli er með rúmlega fjörutíu nemendur á unglingastigi í 8.-10. bekk.  

Kennarar töldu sig gera sitt besta til að kveikja áhuga nemenda á bókmenntum. Einn 

sagðist oft lesa upphátt úr Sögunni af brauðinu dýra eftir Halldór Laxness og láta nemendur 

skrifa upp eftir lestrinum. Þannig æfi þau stafsetningu ásamt því að kynnast verki eftir 

Halldór Laxness. Kennarar voru öll sammála um að þau reyndu að láta bókmenntahugtök 

fléttast inn í kennsluna. Einn sagðist nota tækifæri sem byðust til að vekja athygli á 

myndmáli, rími eða stuðlum meðfram kennslu. Annar viðmælandi sagði: „finnst 

hundleiðinlegt að kenna þau [bókmenntahugtök] beint, því þau hafa enga tengingu í hvað 

þau þýða“. 

Sóley hefur þann háttinn á að setja nemendum í 10.bekk fyrir verkefni úr skáldsögunni 

Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson: 

…eru að lesa Engla alheimsins….. fengu verkefni fyrir einum og hálfum mánuði og 

eiga að skila núna…. eru með matsblað og allt klárt þannig að þau vita að hverju 

þau ganga, fá tuttugu og eitt verkefni úr allri bókinni, eiga að skila mér tíu sem 

þau velja sjálf. Þetta eru ritunarverkefni og um leið lestur og bókmenntahugtökin 

tekin, …gerði þetta líka í fyrra með árangri sem mér fannst ótrúlega flottur, tók 

kjörbók og…. Þá næ ég að vinna með bókmenntahugtökin í gegn um kjörbókina… 

mega ekki endursegja bókina, ég kalla þetta eiginlega kjörbókarskýrslu. Mikið 

spjall um hugtökin fyrir vikið, sem er frábært því mér finnst hundleiðinlegt að 

kenna þau beint, því þau haf enga tengingu í hvað þau þýða, mæli með þessu: 
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skýr sýn í upphafi og hafa val um a eða b í verkefnum… Þurfa að setja sín orð í 

verkefni sitt. 

Lilja hefur þann háttinn á, að hennar nemendur í 10.bekk lesa bókina Engla alheimsins og 

skrifa nokkurs konar skýrslu um lesturinn.  

Sóley segist einnig reyna að vinna á fjölbreyttan máta með fornsögur. Hún segist hafa 

látið nemendur í fyrravetur vinna myndverk eftir lestur Hrafnkelssögu freysgoða, og haldið 

skýrslu yfir manndráp í Gísla sögu.   

Nokkurs konar teymiskennsla er í tveimur skólanna, í öðrum skólanum skipta tveir 

íslenskukennarar á unglingastigi niður kennsluþáttum, annar kennarinn sér um bókmenntir, 

framsögn og ritun en hinn um málfræði, ritun og stafsetningu, viðmælandi segir kennarana 

þó ekki vinna mikið sem teymi: 

uhh já aðeins sko ekkert , …….við erum báðar að vinna með ritun en ég sé um 

framsögn og ritun í bland og bókmenntaþáttinn og ritunin skarast við erum að 

vinna bara í tenglsum við það sem við erum að gera, aðeins að reyna að hnoða 

því saman ekki bara; nú erum við bara að kenna málfræði heldur að vinna með 

ritun í gegn um þættina. 

Sömuleiðis segir Askur að þar sé teymiskennsla en í raun skipta tveir kennarar með sér 

íslensku og samfélagsgreinum. R: „Hvernig skiptið þið þessu í málfræði og bókmenntir?“   

Askur:  

nei nei, sko, svo kennum við líka saman samfélagsfræði, það er bara þannig að ég 

var ráðinn í haust en var svolítið hikandi að kenna í svona teymi, aldrei kennt 

öðruvísi, en var alveg til í að prófa þetta en færi eftir þeim aðila sem kenndi á 

móti, en það hefur gengið mjög vel, mjög gott, en ég setti það upp svolítið að… 

ég fæ að ráða ferðinni í íslensku en hann í samfélagsfræði. Það var bara fínt kerfi. 

Samkennsla var á milli tveggja skólanna sem var ekki hagkvæmt fyrirkomulag að mati 

þeirra kennara sem komu að. „Þessi samkennslufaktor gæti alveg drepið mann“ voru 

ummæli annars kennarans en hinn sagði: „Það er algjört ólán. Engin græðir á þessu raskar 

allri kennslu. Ég hef eða við, bara þrjá daga og.. allt sem kemur aukalega og það er nú ekkert 

lítið, það koma námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar og einhverjir… og það lendir allt á 

þessum þremur dögum. Allir tapa á samkennslu.“ Þessi samkennsla hefur nú verið lögð af. Í 
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einum skólanum sagði kennari að nánast öll kennsla í íslensku miðaði að námslega veikri 

stöðu nemenda þegar kæmi að lestri. Þar væri meirihluti nemenda að glíma við lesblindu og 

aðra lestrarerfiðleika og tæki kennslan mið af því. Nánar verður fjallað um það í kaflanum um 

lestur.  

Annað sem ekki var sérstaklega spurt um var sá ræktunarþáttur sem felst í atburðum eins 

og Stóru upplestrarkeppninni. Þrír viðmælendur nefndu þann þátt sem stóran í 

bókmenntakennslu, þar fá nemendur þjálfun í að flytja texta og koma fram. Askur talaði um 

hversu mikilvæg slík tilefni væru og að hans mati nauðsynlegt að halda reglulega 

samverustundir þar sem nemendum gefst færi á að koma fram og flytja ljóð og 

bókmenntatexta. Hann sagðist aldrei ætla nemendum að læra ljóð utanbókar en að þau 

lærðu það ósjálfrátt við æfingar og flutning. Askur segist aldrei stoltari sem kennari en þegar 

nemendum tekst vel upp með slíkan flutning: „það eru þessar stundum sem gera þetta allt 

þess virði“ 

 

5.1.3 Viðhorf 

Kennarar voru spurðir um viðhorf sín til bókmenntakennslu og hvað skipti mestu máli í 

henni. Kennarar hafa jákvæð viðhorf til bókmenntakennslu, finnst hún mikilvægur þáttur í 

íslenskukennslu en eru ósátt við að tíma skorti til að sinna henni sem skyldi og einnig finnst 

þeim að þá sjálfa skorti þekkingu á nýrri bókmenntum.  

Það sem kennarar töldu mikilvægt var eftirfarandi: Að tala gott mál, að vera vel að sér í 

bókmenntum, að nemendur finni áhuga kennarans á bókmenntum og ljóðum, að hafa 

gaman af samskiptum, að hafa ánægju af miðlun til annarra, að vera góð málfyrirmynd og 

siðferðileg kennsla með bókmenntum. 

Kennarar töldu allir að það væri mikilvægt að vera góð málfyrirmynd og tala vandað mál, 

þó ekki of formlegt. Það vakti athygli rannsakanda að enginn þeirra talaði um að tungumálið 

þróaðist og mikilvægi þess að leyfa því að gera það.  

Lilja sagðist kappkosta að tala gott mál en „ég er samt enginn málfarsfasisti“, Askur sagði 

frá því að viðtal væri væntanlegt við hann í dagblaði, meðal annars vegna þess að „kjarnyrt 

málnotkun“ hans hefur vakið athygli. 
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Þeim fannst einnig öllum mikilvægur hluti af bókmenntakennslu að vera sjálfur vel lesinn 

og vel að sér í bókmenntum. Öll sögðust þau vilja hafa meiri tíma til að kynna sér bækur og 

lesa meira.  

Askur taldi mikilvægt að nemendur skynjuðu áhuga kennarans á bókmenntum og ljóðum:  

Ég tel það afar mikilvægt að nemendur finni að bókmenntir og ljóð eru kennara 

hugleikin, þetta snýst um að kveikja hjá þeim einhvern neista og sá fræjum sem 

þau skilja svo betur seinna. Langt frá því að maður hafi haft skilning á öllu í gamla 

daga, en sumir kennarar sáðu fræjum sem maður býr að alla tíð. 

Þau töldu öll að mikilvægur hluti af bókmenntakennslu og allri kennslu væri að hafa 

gaman af samskiptum við nemendur og löngun til að miðla þeim og smita af áhuga á 

bókmenntum.  

Nokkur þeirra nefndu siðfræðilega nálgun á kennslunni og kom það nokkuð á óvart, þau 

töldu til dæmis fornsögur gott verkfæri til að fjalla um siðferðileg mál. Einn kennari nefndi til 

dæmis að Laxdæla væri um margt hentug til að ræða mál sem tengjast unglingum og 

unglingamenningu og væri því kjörin til að kveikja umræður um siðferðileg álitamál. Má þar 

nefna ást og hatur, glæpi og refsingu en einnig vinatengsl og vinarof, sættir og óvild, heilindi 

og undirferli. Annar sagðist nota bókmenntir til að fjalla um dagleg viðfangsefni nemenda svo 

sem vináttu, samskipti við foreldra og kynhegðun. 

Það sem kom fram að væri neikvætt að þeirra mati var: Litlar bekkjareiningar sem hamla 

umræðu um bókmenntir, samkennsla milli skóla, (kennara finnst hann missa bekkinn á 

þessum dögum), að ekki sé nægur tími að sinna bókmennta- og yndislestri á unglingastigi, 

kennurum finnst þeir ekki nógu vel að sér í bókmenntun, þeim finnst þeir ekki hafa nægan 

tíma til að lesa sér til í nýjum bókmenntum, til að nota við kennslu, að það sé mikið um 

lestrarerfiðleika – (nánar um það í kafla um lestur), að þá skorti samráð við aðra í litlum 

skólum. 

Að mati kennaranna eru litlar bekkja- eða hópastærðir hamlandi í umræðum um 

bókmenntir. Einn viðmælandi segir: „Litlar einingar takmarka umræður,[þær] verða 

einsleitar“ Annar viðmælandi segir: „Þegar maður er með svona litlar bekkjareiningar sem 

samanstanda kannski bara af átta til níu nemendum, þá verða umræður svo passívar, það er 

alltaf einhver ráðandi sem á bara samtal við kennarann“  
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Kennarar kvarta undan því að vera ekki vel að sér í íslenskukennslu og sérstaklega 

varðandi bókmenntir:„ég fer í föt annarra með áætlanir,“ segir viðmælandi sem er í grunninn 

stærðfræðikennari og hefur kennt í fjöldamörg ár, en ekki haft íslensku sem kennslufag á 

unglingastigi lengi. Kennarinn sagðist reyna að bæta við menntun sína með því að sækja 

endurmenntunarnámskeið en þar væri áherslan oftar en ekki á lestur og lestrarkennslu yngri 

barna. Honum fannst skorta námskeið í bókmenntakennslu fyrir kennara.  

Annar viðmælandi tók í sama streng: „ég er ekkert brjálæðislega mikill 

bókmenntafræðingur, finnst ég ekkert alltaf vita nógu mikið“.  

Þau töldu öll að staða tungumálsins myndi veikjast ef bókmenntakennslu nyti ekki við. 

 

5.1.4 Bókmenntaval 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er gert ráð fyrir að nemendur þroski með sér vitund um 

mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi. Þeir eiga að geta valið sér lesefni, bæði sér til 

ánægju og gagns. Viðmælendur voru spurðir: Hvaða námsefni og bókmenntir (þar með talin 

ljóð) eru lesnar og hvers vegna eru þær valdar? Þessar bækur eru notaðar í 

bókmenntakennslu í skólunum fjórum, Tindaskóla, Sléttuskóla, Hraunhólaskóla og 

Mosaskóla: 

8. bekkur: 

Peð á plánetunni jörð eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur  

Tár, bros og takkaskór eftir Þorgrím Þráinsson 

Benjamín dúfa eftir Friðrik Erlingsson 

9. bekkur: 

Mýrin eftir Arnald Indriðason  

Korkusaga eftir Vilborgu Davíðsdóttur  

Benjamín dúfa eftir Friðrik Erlingsson 

10. bekkur : 

Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson í öllum skólunum  

Íslendingasögur voru einnig lesnar, misjafnt hvort það var í samkennslu eða ekki en þær 

voru: Hrafnkelssaga, Gísla saga, Kjalnesingasaga og Laxdæla, allt styttar skólaútgáfur. Í 
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einum skólanum er ekki lesin Íslendingasaga í ár, (að vísu er hlustað á Hrafnkelssögu 

freysgoða) og sagðist kennari hafa fengið gagnrýni foreldris vegna þessa. Kennarinn virtist 

hafa samviskubit vegna þessa og þurfa að réttlæta ákvörðun sína: að hafa engar fornsögur í 

vetur:  

  Af því að núna skarast….að 10. bekkurinn í ár var í samkennslu með 10. bekk í 

fyrra og núverandi 9. bekkur er búin að taka námsefni sem væri svo upplagt að 

taka með þeim og 8. bekk til dæmis Laxdælu og það skarast annar hópurinn er 

búinn með það en hinn ekki og ég rökræði að það er allt í lagi að leggja þetta til 

hliðar einn vetur ef við bara tökum þetta næsta vetur 

Einn kennari nefndi smásöguvefinn, smasaga.is, og sagðist nota hann töluvert.  

Kennarar velja ljóð úr námsbókum og eftir áhuga. Hvönn segir að í hreinskilni, þá finnist 

henni erfiðast að velja ljóð til kennslu. Hún styðst einna helst við námsbókina Með fjaðrabliki 

og lætur nemendur lesa valin ljóð úr henni og vinna með þau á ýmsan máta. Lilja notar 

Skólavefinn mikið með ljóðavinnu, Ljóðasafnarinn er námsefni, sem er í raun þrjár lifandi 

stigskiptar ljóðbækur eins og segir á vefnum. Þar inni eru ljóð, umfjöllun um þau og verkefni 

sem ýmist má prenta út eða vinna gagnvirkt í tölvu. Askur kveðst vera mikill ljóðaunnandi og 

er óhræddur að velja og vinna með ljóð eftir eigin áhuga og faglegri þekkingu. Hann segist 

vera duglegur að láta nemendur æfa og flytja ljóð fyrir samnemendur og aðra áheyrendur 

eins og foreldra eða nota einhverja tyllidaga til þess. 

Skólavefurinn.is var nefndur af öllum viðmælundum rannsóknarinnar. Skólavefurinn er 

stærsti námsvefur landsins og hefur í 19 ár verið leiðandi í gerð námsefnis á netinu. Á 

heimasíðu vefsins kemur fram að um 95% allra grunnskóla á landinu séu með áskrift að 

honum.  

Á Skólavefnum er að finna töluvert af efni til bókmenntakennslu. Kennarar nefndu 

sérstaklega Litabækurnar og Tungufoss. Litabækurnar eru ritröð af lestrarbókum sem sniðnar 

eru þörfum þeirra sem vilja þjálfa sig í lestri með sérstaka áherslu á lesskilning. Tungufoss er 

heildstætt námsefni í íslensku fyrir unglingastig. Það er hluti af heildarnámsefni í íslensku 

sem Skólavefurinn hefur unnið handa unglingastigi í samræmi við ákvæði nýrrar 

aðalnámskrár. Um er að ræða þrjár lesbækur, eina fyrir hvern árgang, og fjölbreytt 

viðbótarefni á vef. 
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Saga hinnar fjórtán ára Möggu Stínu, Peð á plánetunni Jörð, eftir Olgu Guðrúnu 

Árnadóttur, kom fyrst út árið 1995. Umfjöllunarefni bókarinnar eru daglegt líf unglings, 

vinasamskipti, ástarmál, samskipti við foreldra og skólann. Þetta eru vissulega þættir sem 

unglingar tengja enn við þó liðin séu 25 ár frá útgáfu bókarinnar. Um val sitt á þessari bók 

segir Lilja: 

Sko það blandast svolítið saman, mér finnst til dæmis gaman að lesa með þeim 

Peð á plánetunni [jörð], þegar þau átta sig á að þó þetta séu unglingar fyrir hvað 

20 árum, þá eru þetta samt unglingar og eini munurinn á þeim og þessum 

unglingum er að þau hafa engin snjalltæki, að þau þurfa að hringja heim til 

viðkomandi ef þau eru skotin og tala í snúrusíma og það er viss sjarmi við það. 

Rannsakandi fékk tvo unglinga til að lesa bókina og þau sögðu hana fjalla um krakka sem 

virtust yngri en þau. Miðað við að bókin er lesin í 9. bekk þá virka unglingar bókarinnar yngri 

og umfjöllunarefni og vangaveltur krakka ekki í takti við það sem bókin fjallar um. 

 Bókin Tár, bros og takkaskór eftir Þorgrím Þráinsson, kom út árið 1990. Fyrir hana 

hlaut Þorgrímur Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur. Bókin er hluti af þríleik 

Þorgríms Með fiðring í tánum (1989), Tár, bros og takkaskór (1990) og Mitt er þitt (1991). 

Þetta er fótboltasaga, þar sem vinirnir Tryggvi, Kiddi og Skapti, 13-14 ára strákar, eru í 

forgrunni. Þessi þríleikur fjallar að miklum hluta um drauma strákanna um fótbolta og 

stelpur. Í þessari tilteknu bók kveður þó við örlítið annan tón þar sem banaslys sem snertir 

strákana breytir gangi sögunnar og hleypir spennu í hana. Silja Aðalsteinsdóttir fjallaði um 

fyrstu bækur Þorgríms Þráinssonar í grein sinni Draumar Þorgríms (Tímarit Máls og 

menningar,1995). Silja segir þar að fyrstu bækur Þorgríms byggi á algjörlega hefðbundnum 

kynjastaðalmyndum. Draumar strákanna snúist um að sigrast hver á öðrum í fótbolta og 

vinna um leið hylli stelpna sem þekkja „vart mun á fótbolta og marki“ (Þorgrímur Þráinsson, 

bls 65). Hlutverk kynjanna eru skýr og stelpa sem æfir fótbolta eða aðrar íþróttir (eins og 

glímu, bls 69) er ekki eftirsóknarverð og reyndar líkt við tröllskessu í bókinni. Þessi viðhorf 

hafa breyst í nýrri bókum Þorgríms en það breytir ekki því, að vandséð er að bókin Tár, bros 

og takkaskór sé hentug í bókmenntakennslu. Lilja kennir þessa bók í 8.bekk en taldi þó að 

hún væri orðin fullgömul og ekki hentugt umfjöllunarefni, hún nefndi að hún væri að skoða 

bækur til að kenna næsta vetur.  
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 Benjamín dúfa eftir Friðrik Erlingsson var gefin út árið 1992. Hún hlaut íslensku 

barnabókarverðlaunin sama ár. Bókin er þroskasaga ungra drengja einhvern tíma á 

eftirstríðssárunum, þeir búa í litlu hverfi í Reykjavík og í fyrstu er lífið eitt óslitið ævintýri. 

Brestir koma þó í vináttu þeirra og í kjölfarið rekast þeir harkalega á grimmd lífsins þegar 

hræðilegt slys verður einum þeirra að bana. Benjamín dúfa er klassísk drengjasaga og 

sálfræðileg þroskasaga. Hún er hugljúf, harmræn og falleg saga en þar koma líka fram 

ragnarök. Sagan er barátta góðs og ills. Sögumaðurinn er fullorðinn maður sem lítur til baka, 

sagan er sögð í 1. persónu en stílbrigði í frásögninni gera atburði eins og dauða Baldurs 

viðráðanlega fyrir unga lesendur. Vinirnir fjórir eru í forgrunni og sagan hverfist um ævintýri 

þeirra. Sagan er óneitanlega karllæg, kynjahlutverkin eru skýr; pabbi Rólands ber inn 

búslóðina en mamman reiðir fram ískalt límónaði og smákökur (bls 15) og mamma 

Benjamíns sýður ýsu en pabbi leggur samviskusamlega á borðið (bls 36). Eina kvenpersónan 

sem eitthvað kveður að er Guðlaug gamla. Þessi saga er að mati rannsakanda sannarlega ein 

af kanónum okkar barnabókmennta og yndisleg aflestrar, en spurning er hvort hún hæfir 

unglingastigi eða ætti ef til vill að lesa hana á miðstigi. Ummæli kennara um þessa bók voru 

afar lofsamleg, það var reyndar aðeins einn kennari, Askur, sem kenndi þessa bók á 

unglingastigi.  

 Höfundur Korku sögu er Vilborg Davíðsdóttir. Hér eru sameinaðar í einni bók 

verðlaunabækurnar Við Urðarbrunn (1993) og Nornadómur (1994). Bækurnar segja frá 

upphafsárum Íslandsbyggðar og eru saga ambáttarinnar Korku. Korka er fædd í ánauð, en 

hún fær frelsi fyrir áræði sitt. Hyldýpi er þó á milli þrælborinna og þeirra sem fæddir eru 

frjálsir og markar það líf hennar. Hvönn sagðist kenna þessa bók (bækur) í 9. bekk og þær 

næðu að hennar mati vel til nemenda, þó viðurkenndi hún að þetta val byggði að miklu leyti 

á hefð, að hún hefði kennt þessa bók lengi, til væri bekkjarsett og það væri því hentugt að 

kenna hana.  

Mýrin eftir Arnald Indriðason kom út árið 2000. Í bókinni segir af rosknum 

rannsóknarlögreglumanni, Erlendi sem fæst við að leysa morðmál, í þetta sinn í 

Norðurmýrinni í Reykjavík. Rannsóknin teygir anga sína inn í myrka fortíð og ólík svið 

samtímans eins og segir í umsögn Forlagsins um bókina.  

Um þessa bók sagði einn kennarinn: „….og hérna Mýrin í 9. bekk, mér finnst ágætt að þau 

lesi eitthvað fullorðinslegt, toga þau aðeins upp,“ 
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Skáldsagan Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson kom út 1995. Söguhetjan Páll 

er ungur og viðkvæmur listamaður. Eftir sambandsslit við kærustu sína hverfur hann smátt 

og smátt inn í heim geðveilu, fyrst heima þar til foreldrar hans þola ekki lengur við og loks inn 

á geðsjúkrahúsið Klepp. Þar berst hann ásamt félögum sínum við hramma fordómanna, að 

komast aftur út í lífið. Þó að hann útskrifist að lokum af Kleppi, tekst honum aldrei að fóta sig 

og endar líf sitt með því að henda sér fram af háhýsi. Unnur Hrefna Jóhannsdóttir fjallar í 

M.A. ritgerð sinni um hvernig birtingarmyndir geðraskana eru í bókum, kvikmyndum og 

fjölmiðlum. Hún segir þar: „Staðalímyndin um fórnarlambið og byrðina er samgróin 

sögulegum hugmyndum um geðraskanir og fólki með geðraskanir frá örófi alda. Fjölmiðlar 

eiga hins vegar þátt í að viðhalda og endurskapa þessar staðalímyndir. Það, að verða fyrir 

lítillækkun samfélagsins, hefur í gegnum tíðina verið nær undantekningarlaust daglegt brauð 

fólks með geðraskanir“ (Unnur Hrefna Jóhannesdóttir, 2011). Unnur nefnir í þessu sambandi 

kvikmynd sem gerð var eftir bókinni Englar alheimsins. Eru það viðhorf sem við viljum styðja 

og jafnvel efla í dag? 

Um val sitt á þessari bók til kennslu sögðu kennarar meðal annars: 

Þar blandast saman allskonar viðhorf og álitamál. 

„Mér finnst alltof öflugar og magnaðar lýsingar í bókinni fyri yngri nemendur. 

Bókin er þannig að þú þarft virkilega að ræða hana með þeim. Mikið af 

upplifunum, þetta er holl lesning en um leið þurfa þau leiðsögn, þau lesi hana og 

skilji, að þau upplifi ekki ranghugmyndir eða hræðslu um geðsjúkdóma, frekar að 

þau upplifi ok þetta er bara staðreynd, það er bara fólk sem er svona.“ 

Aðspurð af hverju þau veldu einmitt þessar bókmenntir til kennslu kom hik á svörin, þau 

voru á einu máli um að of mikið byggði á vana eða hefðum. 

Einn viðmælandi sagði: „ég get ekki verið heima í öllu sem þau hafa áhuga á að lesa, það 

er ekki raunhæft að gera þær kröfur til kennara að hann sé inni í því öllu. Ég vildi samt 

gjarnan vera betur að mér í þeim bókum.“ 

Annar svaraði spurningunni: Hvað finnst þér mikilvægt annað að þau lesi? 

„Ég hef ekkert sérstakt í huga, mér finnst sjálfum að ég mætti vera betur að mér í 

nútímabókmenntum í unglingabókmenntum“ 

Sóley:  
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Mig vantar oft þennan skapandi…., að þetta verði meira lifandi, er ekki í grunninn 

íslenskukennari heldur stærðfærðkennari, byrjaði bara á að svamla.. sko, þegar 

maður fær íslenskukennslu, leita í brunn þeirra sem reynslu hafa. Ég hef farið á 

nokkur námskeið en finnst fjallað svo mikið um lestrarkennslu yngri barna, mig 

vantar verkæri, liggur við uppskrift á, fleiri nálganir. Stundum liggur mér við 

drukknum, ekki nógu hnitmiðað… 

Hvönn segir:  

Já sko… þarna kemur eitthvað hyggjuvit eða smekkur minn inn í sko… ég held að 

allir bókmenntakennarar þurfi að beita eigin.. eða nota það sem þeim finnst gott. 

Ég meina ég er afar hrifin af Laxness og reyni alltaf að kynna hann en svo gæti 

annar kennari verið hrifin af Gunnari Gunnarssyni og þá….“ 

Askur vakti athygli á hve auðveldlega rithöfundar geta gleymst og nefndi þar Guðrúnu 

Helgadóttur sem dæmi, hann sagðist nú vera að kenna árgangi sem fæddur er 2004 og 2005 

og þau hafa ekki lesið neitt eftir Guðrúnu og kannast hvorki við þá bræður Jón Odd og Jón 

Bjarna né Pál Vilhjálmsson. 

Hann hafði í hyggju að láta þau lesa þríleikinn Sitji guðs englar sem kom út á árunum 

1983-1987. 

Það er sorgleg staðreynd að bókmenntir séu að hluta eða öllu leyti, kenndar eingöngu 

vegna þess að bekkjarsett af bókinni er til eða að kennari er vanur að kenna hana. Vissulega 

getur verið um góðar bókmenntir að ræða, en það verður þá að vera grundvöllur þeirrar 

ákvörðunar að kenna efnið. Það er einnig mikilvægt að hafa í huga, eins og Askur nefnir, að 

góðar bókmenntir geta auðveldlega „gleymst“ eða fallið í skugga á fáum árum. Niðurstaðan 

er þó sú eftir þessi viðtöl að þær bækur sem kenndar eru eru allt of gamlar, flestar um og yfir 

tuttugu og fimm ára gamlar. Viðhorf og sjónarhorn bókanna er oft úrelt og bjagað í dag. Það 

þarf vissulega að hafa í huga þar sem Aðalnámskrá boðar að í bókmenntum læri nemendur 

umburðarlyndi, finni fyrirmyndir og styrki sjálfsmynd sína. 
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5.1.5 Lestur - lesskilningur 

Lestur byggir á málrænu ferli þar sem þróast samband milli texta og lesanda. Ýmsar 

skilgreiningar eru til á lestri en sú algengasta vísar til lesturs sem virks ferlis þar sem lesandi 

leitast við að greina merkingu texta með því að nota tungumálið, þekkingu og eigin reynslu. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla um lestur segir: „Við lok grunnskólanáms eiga 

nemendur að geta valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæðir 

lesendur sem gera sér grein fyrir gildi þess að lesa“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 102–103).  

Samkvæmt þessu eiga nemendur sem koma inn í framhaldsskólana að vera færir um að 

lesa margvíslega texta og velja sér lesefni sem þeir hafa gaman af.  

Allir kennarar lögðu áherslu á daglegan lestur á unglingastigi. Þar er átt við daglegan 

lestur í hljóði í 10 - 20 mínútur í senn, annaðhvort í frjálslestrarbókum eða kennarastýrðu 

lesefni. En einnig lögðu þau áherslu á að láta nemendur lesa upphátt, allt upp í 10. bekk. 

„Þau nema betur inntakið þannig“ sagði einn kennari.  

Viðmælendur voru samhljóða um að dregið væri of mikið úr lestrarþjálfun nemenda of 

snemma í grunnskólanum. Einn kennari taldi hana koma strax eftir yngsta stig. Hvönn taldi 

að á miðstigi ætti að leggja meiri áherslu á lestur og bókmenntir.  

Þau kvörtuðu undan almennu áhugaleysi unglinga á lestri. Einn kennari nefndi að miklir 

lestrarörðugleikar hömluðu kennslu, meirihluti nemenda greindist með lestrarörðugleika og 

kennslan miðaðist að stórum hluta við þá nemendum. 

Flest töluðu um að lítill tími væri til að komast yfir allt það efni sem þyrfti að fjalla um. 

Nauðsynlegt væri að halda áfram að lesa upphátt á unglingastigi. 

Skólarnir hafa að dómi eins viðmælanda verið of seinir að bregðast við þeirri staðreynd 

að börn hættu að lesa heima sér til ánægju og skólakerfið hefði átt að gefa meiri tíma fyrir 

yndislestur.  

Askur segir:  

Ég hef oft talað um að mér finnst skólarnir hafa verið rosalega lengi að bregðast 

við þessum þjóðfélagsbreytingum, sko, að gera sér grein fyrir að það þurfti að 

gera ráð fyrir þessum frjálsa tíma fyrir yndislestur, þetta var 

aðaltómstundagaman barna áður fyrr og skólinn þurfti ekkert að hafa áhyggjur af 
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því, þetta var bara gert heima, ég og mín kynslóð, svo breytist þetta mikið. Margt 

annað er komið til sögunnar og það er eins og skólarnir…. það var kenndur lestur 

fyrstu fjóra til fimm bekkina og svo ekkert meir. Og það var eins og litið væri svo á 

að krakkar væru læsir þegar þau voru ekki mikið meira en stautandi“. 

Askur heldur áfram: 

Ég skal segja þér að þegar ég kom hér fyrst, fyrir 1982, þá hafði ég gert mér grein 

fyrir  þessu, hafði aðeins kennt og fljótt skildist mér að þetta vantaði, gefa meiri 

tíma fyrir lestur, ég stalst til þess, sagði engum frá því. Mér fannst ég vera að 

stelast, það var fínt bókasafn, mjög gott og ég bara leyfði krökkunum eða lét þau 

lesa, tók bara einn tíma af stundatöflu, bara frjálst. 

 Þarna lýsir kennari reynslu sinni af yndislestrartímum áður en það hugtak var búið til. 

Ýmsar aðstæður gera kennurum erfitt fyrir við lestrarkennslu. Einn kennari segist vera 

með átta nemendur og fjórir komnir með lesblindugreiningu og sá fimmti á leið í greiningu:  

…við lesum rosalega mikið saman. Ég ætla þeim ekki að lesa bara ein og þau eru 

náttúrulega komin með hljóðbókarúrræðin flest sem þurfa það, en við getum ekki fengið 

hljóðbækur í öllu, nema að þú hafir aðgang að hljóðbókasafninu, þannig að þetta er svona, já 

ótrúlega magnað að vinna með þennan hóp en kennslan er bara miðuð við lesblinda. 

Varðandi lestrarþjálfun segir Sóley:  

Ég læt þau mikið lesa upphátt, kaflaskil eða punktalestur. Til að nema inntakið er 

það oft betra….heldur athyglinni, svo er ég mikið að æfa þau í að lesa hraða, 

þetta lesfimidæmi, það reynir allt á það“. 

Varðandi það hvort þau sæju ástæðu til að krefja nemendur um einhvern afrakstur eftir 

lestur, til að koma í veg fyrir að þau svikjust um að lesa í yndislestrarstundum eða 

bókmenntalesstundum voru Lilja og Sóley sammála um að þær teldu nemendur þurfa að 

skila verkefni eða einhverri sönnun þess að þau hefðu sannanlega lesið eins og til var ætlast. 

Askur sagðist hafa byrjað á skráningu lestrar en vera löngu hættur því. Hann sagðist treysta 

nemendum sínum til að sinna námi sínu hvort sem það væri lestur eða annað, annars væru 

þau í raun aðeins að svíkja sjálfa sig. Lilja var þessu ósammála:  

Já þau gera það, en gengur best þegar verkefnapakki fylgir með, í kennó var mér 

sagt að það væri svo mikilvægt að krakkar fengju stundum að lesa án þess að 
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einhver verkefni fylgdu með, en mín upplifun er sú að þá eiga þau það til að 

svíkjast um, þau haldast betur að verki ef verkefni fylgja með bókinni, er ekki 

með eiginlega kjörbókarritgerð heldur kjörbókarskýrslu, þar sem allskonar 

bókmenntafræðileg hugtök koma inní, söguþráður, persónur, innri og ytri tími 

R: „En hvernig reyna kennarar að gera nemendur að sjálfstæðum lesendum?“ Svörin við 

þessari spurningu voru:  

Sjálfstæðir lesendur; þau eru fljót að átta sig á tímaramma sem ég set fyrir 

verkefnin og passa þar af leiðandi lesturinn. 

Þau eru mjög misjöfn í að passa það…… 

Um leið og þú lest eitthvað sem þú hefur áhuga á að lesa þá skilar það sér. 

Öll voru sammála um mikilvægi lestrarátaka. Í tveimur skólum voru þau tvisvar á ári á 

unglingastigi og í tveimur voru þau einu sinni á ári. Lestrarátök eru gjarnan sett upp sem 

einhvers konar áskorun með það að markmiði að efla læsi þátttakendanna, hvetja til jákvæðs 

viðmóts gagnvart lestri eða bæta lestraraðferðir (Fawson og Moore, 1999). Misjafnt er hvort 

innri áhugahvöt eða ytri áhugahvöt er virkjuð með þeim.  

Með innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) er átt við hvatann sem býr að baki því að 

einstaklingur les að eigin vilja og frumkvæði. En ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) snýr 

að þeim ytri áhrifaþáttum sem hvetja einstaklinga til þess að framkvæma ákveðna athöfn. 

Ytri áhugahvöt gæti verið einhverskonar umbun að átaki loknu, til dæmi í formi 

viðurkenningarskjals eða efnislegra verðlauna eins og að horfa á kvikmynd eða baka köku. Öll 

voru viðmælendur sammála um að ytri áhugahvöt þyrfti að koma til við lestrarátök á 

unglingastigi.  

Lestrarerfiðleikar voru miklir í einum skólanum. Kennari þar kvaðst kenna hópnum nánast 

öllum útfrá lesblindugreiningu. 

Rannsakandi spurði að lokum hvort kennararnir gerðu eitthvað sérstakt til að efla 

bókmenntaáhuga. Hvönn: „eitthvað sérstakt? Ég reyni að hafa svona yndislestratíma og það 

eru.. eh lestrarátök tvisvar sinnum á ári og það bara að horfa á bíómyndir sem fylgja bókum 

finnst mér líka gaman“ Askur: „Ne… ég veit nú ekki… reyni helst að láta þau skynja áhuga 

minn á efninu og svona… Sóley: „ég hvet þau til að lesa sem mest og ræða um það, bæði við 

mig og félaga sína, vera dugleg að benda hvort öðru á… svo reyni ég að benda þeim á bækur 
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sem mér fundust góðar.“ Lilja: „ég hef yfirleitt alltaf verkefnapakka eða einhver verkefni til 

að skila að loknum lestri, finnst þau svíkjast um að lesa annars“  

Misjafnlega gengur að fá nemendur til að lesa og kemur þar til bæði lestrarerfiðleikar og 

áhugaleysi. Úrræði sem kennarar grípa til eru hljóðbækur eða efni á netinu. Umræður, 

verkefni og lestrardagbækur eru þau úrræði sem helst eru notuð til að halda nemendum að 

lestri og gera að sjálfstæðum lesendum. 

5.1.6 Virkni og áhugahvöt 

Allir viðmælendur tala um hvernig tilfinning það er þegar „lesefni opnast fyrir nemandanum“ 

og hann nýtur þess að lesa. Þau eru sammála um að ef það gerist finnist þeim eins og 

takmarki þeirra sem kennarar sé að einhverju leyti náð. Askur talar um að kveikja neista og 

sá fræjum sem seinna munu bera ávöxt: 

Ég get ekki verið heima í öllu sem þau hafa áhuga á að lesa, það er ekki raunhæft að gera 

þær kröfur til kennara að hann sé inni í því öllu. Ég vildi samt gjarnan vera betur að mér í 

þeim bókum. En allt sem er sameiginleg umfjöllun að krakkarnir finni að kennara sé hugleikið 

að fjalla um bókmenntir og ljóð og þau finni að kennaraun finnst skipta máli og hann nýtur. 

Það skiptir miklu máli. Þau þurfa ekki að kunna Jónas allann en þarf að markast af því sem 

kennarinn getur komið til skila og getur kveikt einhvern neista. Langt frá þvi að maður hafi 

haft skilning í gamla daga en sumir kennarar sáðu fræum sem maður býr að allan tíð. 

Þau eru einnig öll á sama máli um gildi umræðu í bókmenntakennslu. 

Sóley bendir á að litlar bekkjaeiningar hamli oft umræðum um texta og umfjöllunarefni 

sem eru nauðsynlegar í bókmenntakennslu. Að umræður verði oft einsleitar og sömu (jafnvel 

sami) nemendur séu virkir og beiti sér í umræðum. 

Sóley segir: „…þyrfti að vera meira skapandi… hef ekki grunninn sem íslenskukennari, 

svamla sko, leita í brunn annarra, hef farið á nokkur námskeið en finnst einblínt of mikið á 

lestrarkennslu þar..“ 

Annar viðmælandi segir: “ Mig vantar verkfæri, liggur við uppskrift á fleiri nálganir, 

stundum liggur manni við drukknun. Ekki nógu hnitmiðað. Samkennslufaktor gæti alveg 

drepið mann.“  

Kennurum er tíðrætt um einangrun sem fylgir því að vera eini íslenskukennari í litlum 

skóla: „Maður fer stundum á mis við námsefni þar sem ekkert samráð er við aðra“ 
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Þeim finnst þau einnig of bundin af námsbókum og skorti kjark til að kenna án þeirra. 

Sóley segir samt: „Ég spyr mig oft af hverju ég notast svo mikið við bækur?“ en hún segir sig 

skorta þann grunn sem þarf til að fara út fyrir bækurnar og fást við ögrandi, skapandi 

kennsluaðferðir.  

Askur lýsir þeirri skoðun sinni að grunnskólar landsins hafi brugðist allt of seint við, þegar 

dró úr lestri sem afþreyingu barna og unglinga. Hann segist þegar árið 1982 hafa farið að 

hafa áhyggjur af þessari þróun. Hann sagðist hafa verið með hálfgert samviskubit þegar hann 

fór að „leyfa“ þeim að lesa fyrst fyrir um 25 árum, skráði samviskusamlega lesturinn og lét 

nemendur skila einhverju munnlega eða skriflega um textann. Hann sagðist vera löngu 

hættur þessu, núna sagðist hann kappkosta að gera lestrarstundir að ánægjulegri stund og 

að nemendur hefðu greiðan aðgang að bókasafni eða öðrum bókakosti. 

Greinilegt er áhugi og umhyggja fyrir nemendum er þeim ofarlega í huga, samanber 

hvernig þeim líður ef lesefni „opnast“ fyrir nemanda eða þau ná að „kveikja einhvern neista“ 

hjá þeim fyrir bókmenntum. Það sem skortir er þekking og áræðni til breytinga sem myndi 

eflaust aukast ef þeim stæði fræðsla til boða og tími til að sinna bókalestri.  

 

5.1.7 Bókmenntakennsla til að efla siðferði nemenda 

Í rannsókninni kom fram að kennarar nota bókmenntir talsvert til að kenna og vekja athygli á 

siðferðilegum hugtökum og töldu þeir bókmenntatexta vel fallna til siðferðilegra rökræðna. 

Viðmælendur nefndu til dæmis að Laxdæla væri um margt hentug til að ræða mál sem 

tengjast unglingum og unglingamenningu og væri því kjörin til að kveikja umræður um 

siðferðileg álitamál. Má þar nefna ást og hatur, glæpi og refsingu en einnig vinatengsl og 

vinátturof, sættir og óvild, heilindi og undirferli. 

R: Tengja þau efni bókanna við eigin samtíma og líðan? 

Lilja: 

Já mér finnst þau gera það, eins og þegar við lesum Peðið og förum að ræða hana 

þá átta þau sig á tengingu við sig, í Englum alheims er náttúrulega verið að fjalla 

um hluti eins og hvernig viðhorf til geðsjúkra var bara um síðustu aldamót og 

hvort mikið hefur breyst. Í fornsögum reynum við líka að spjalla heilmikið og tala 

um hversu óeðlilegt margt þykir í dag sem þá var gert. Bara líka feðraveldið og 

svona. 
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Áhersla á að skólar hefðu siðferðilegt hlutverk var áberandi í íslenskri skólaumræðu á 

áttunda áratug síðustu aldar. Undir lok aldarinnar viku slíkar áherslur fyrir hugmyndum um 

hlutleysi í menntun og vísindaleg efnistök (Ólafur Páll Jónsson, 2014). Á undanförnum árum 

hefur áhersla á siðferðilegt hlutverk skóla aftur aukist og má segja að Ísland fylgi þar 

straumum sem eru áberandi víðar á Vesturlöndum (sjá Kristján Kristjánsson, 2013) 

Í Aðalnámskrá sem kom út 2011, var mikil áhersla lögð á lýðræðislegt skólastarf, sem 

birtist meðal annars í því að lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sjálfbærni eru skilgreind 

sem grunnþættir í allri menntun ( Mennta- og menningarmálastofnun, 2011).  

Bókmenntaverk eru kjörin til að auka skilning nemenda á siðferði og mannlífi í öllum 

sínum margbreytileika. Þau hafa gjarnan verið notuð til að víkka út sjóndeildarhring 

nemenda, innræta þeim ákveðnar hugmyndir um réttlæti og fjalla um þá sem minna mega 

sín í samfélaginu (Kristján Jóhann Jónsson, 2016, bls. 65–69). Fram kom í máli viðmælenda 

rannsóknarinnar að þau telji bókmenntir vel til fallnar að kenna ýmis gildi eins og samkennd 

og að setja sig í spor annarra, sama kom fram í ÍNOK rannsókninni en þeir 

bókmenntakennarar sem rætt var við töldu að það væri mikilvægt að börn nytu þess að lesa 

bækur, það væri mikilvægt að virkja ímyndunarafl þeirra og sköpun og að þau lærðu að setja 

sig í spor annarra (Kristján Jóhann Jónsson og Arngrímur Angantýsson, 2018, bls. 97–100). 
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5.2 Niðurstöður nemendur 

Viðtal var tekið við rýnihóp nemenda á unglingastigi. Þessi hópur býr ýmist í litlum 

byggðarkjarna og á sveitabæjum en sækja öll sama skólann og eru í 9. og 10. bekk. Viðtalið 

var tekið í íslenskutíma í heimastofu þeirra. Allir voru mættir þennan dag og þau sátu í 

sófanum sínum í stofunni. Þau tóku vel í það að spjalla um lestur og bókmenntir.  

Skólinn þeirra skar sig úr hvað varðaði lestrarefni í bókmenntum. Þau höfðu lesið 

Hafnfirðingabrandarann eftir Bryndísi Björgvinsdóttur í 8. bekk, Sölvasögu unglings eftir 

Arnar Má Arngrímsson í 9. bekk og hluta af Hraunfólkinu eftir Björn Th. Björnsson í 10. bekk, 

ásamt Náttfiðrildi eftir Stefán Mána. Náttfiðrildi er nýútkomin bók sem Menntamálastofnun 

gefur út. Af fornsögum hafa þau lesið Hrafnkelssögu, Laxdælu og Gísla sögu. Þau taka þátt í 

lestrarátökum á hverju ári, en það er þó óhefðbundnara en í hinum skólunum þar sem þau 

æfa ýmist framsögn, ljóðalestur og flutning, lestur fræðigreina og einnig lestur hefðbundinna 

bóka að eigin vali. 

Umfjöllunarefnin voru: 

Áhugamál í frítíma 

Er mikilvægt að lesa og af hverju? 

Lestrarfyrirmyndir 

Mikilvægi tungumálsins 

Viðhorf til bókmennta 

Einkenni góðra bókmennta 

Að auki voru þau beðin að fjalla um eftirfarandi: Finnst ykkur þið geta sett mark ykkar á 

námið, stýrt því, sýnt frumkvæði eða látið hugmyndauðgina ykkar njóta sín?  

Gerið þið sjálf áætlanir um námið, að einhverju marki, og metið framgang þess? 

Hvaða möguleika hafið þið til að koma sjónarmiðum ykkar á framfæri og taka þátt í 

ákvörðunum um skólastarfið? 

 

5.2.1 Áhugamál í frítíma 

Aðspurð um áhugamál sín í frítíma nefna krakkarnir ýmsar tegundir íþróttaiðkunar, 

mótorkross, tölvur, að elda og baka, dans, handavinnu, myndmennt og ein nefndi lestur. 



62 

Þessir krakkar búa mjög dreift og þurfa að kunna að una sér ein og hafa ofan af fyrir sér, 

vissulega hafa tæknin og samskiptaforrit hjálpað þeim við að hafa samband við vini utan 

skólatíma og hefur það eflaust komið niður á yndislestri í frítíma.  

Það sem þau nefna ekki sem áhugamál eru snjallsímar þeirra sem rannsakandi tók eftir að 

þau voru iðin við í frítímanum sem hann fylgdist með þeim, en þau virðast hvorki flokka þá 

iðju sem lestur né sem áhugamál. 

5.2.2 Er mikilvægt að lesa og af hverju? 

Þau voru spurð hvort það væri mikilvægt að lesa og þá af hverju? Þau voru öll meðvituð um 

þá staðreynd að allt nám byggir á lestri. Þau ræddu það að til að ná árangri í lífinu þarftu að 

vera vel læs og til að geta stundað nám.  

Svör nemenda voru meðal annars:  

Já það er mikilvægt til að fá vinnu og svona 

Ja það verða kannski komin tæki til að lesa fyrir okkur, (henni var svarað fljótt af hinum: 

Nei þú þarft alltaf að lesa!) 

Já það er bara nauðsynlegt við allt… nám í framtíðinni… að fá góða vinnu og svona.. 

Það kom ekki fram í svörum þeirra að yndislestur væri mikilvægur eða að lestur væri hluti 

af lífsgæðum. Þau sögðust almennt ekki hrifin af lestri sem tómstundaiðkun en viðurkenndu 

að stundum væri gaman að lesa.  

„Að finna skemmtilega bók sem að krakkarnir geta dottið inn í og notið þess að lesa er 

lykilatriði“ (Strákur í 10. bekk) 

 

5.2.3 Lestrarfyrirmyndir 

Varðandi lestur foreldra kom í ljós að flestir áttu foreldra sem lásu, þó mismunandi mikið. 

Svör nemenda voru alveg frá: „ mamma les meira en allt venjulegt fólk“ til „nei þau lesa 

aldrei“. Þessi seinni staðhæfing er þó vafasöm, viðkomandi foreldrar hljóta að vera læs og 

lesa ef til vill fréttir eða annað efni, en þarna tengir viðkomandi nemandi greinilega lestur 

eingöngu við lestur prentaðra bóka. 

En það var samt áberandi að mæður lásu meira en feður að mati nemenda, sum 

staðhæfðu að pabbi þeirra læsi aldrei (bækur) en um mæður var sagt meðal annars: jú, 



 

63 

mamma fær bækur í jólagjöf og les þær, mamma er í námi og les mikið út af því, mamma er 

alltaf að lesa, hún er oftast með að minnsta kosti fjórar bækur á náttborðinu.           

Strákur í 10. bekk sagði að foreldrar sínir hefðu lesið mikið fyrir hann, og fleiri tóku undir 

það, voru þau öll sammála um að það hefði verið ánægjuleg stund. 

 

5.2.4 Mikilvægi tungumálsins 

Ljóst er að þessi rýnihópur nemenda í 9.-10. bekk endurspeglar ekki alla landsbyggðina. 

Einungis voru 10 nemendur í rýnihópnum úr einum grunnskóla en hópurinn endurspeglaði 

engu að síður ef til vill þverskurð þessa aldurshóps í dreifbýli. Þarna voru afburðanemendur, 

miðlungssterkir námsmenn, nemendur með lestrarerfiðleika og nemendur sem virkilega 

þurfa að hafa fyrir námi sínu og jafnvel nemendur sem virðist standa á sama eða átta sig ekki 

á mikilvægi þess fyrir framtíðina. Í rannsókn þessari var sjónum einkum og aðallega beint  að 

bókmenntum, lestrarefni og áhuga nemenda á því. Nemendur voru jákvæðir fyrir því að fjalla 

um leiðir til að auka lestur og um hvernig bækur þau læsu. Þau höfðu skoðanir og álit á 

tungumálinu sínu. Þeim fannst mikilvægt að geta notað gott orðfæri þó þau beittu því ekki 

alltaf í daglegu tali sín á milli. Þeim þótti hugtakið „bókmenntir“ heldur óskýrt og tengdu það 

helst gömlum bókum eða sjónvarpsþáttum um það efni.  

5.2.5 Viðhorf til bókmennta 

Flest tengdu þau orðið bókmenntir við eitthvað framandi: gamlar bækur, eitthvað leiðinlegt, 

einhverjar svona fræðandi gamlar bækur, hljómar ekki spennandi, Kiljan, eldgamlar bækur 

voru orð sem þau notuðu. Nefndu nokkur sem dæmi bækurnar Benjamín dúfu og Engla 

alheimsins sem einn nemandi hafði byrjað að lesa í öðrum skóla.  

Ein stúlka ræddi um bók sem þau höfðu nýverið lesið saman, Náttfiðrildi, en hún er gefin 

út af Menntamálastofnun í flokknum auðlesnar sögubækur á léttu máli: „Ég mæli með 

þessari bók og finnst mjög gott námsefni fyrir unglingastig, sýnir líka vel inn 

í heim fólks með geðræn vandamál og persónulega finnst mér að ætti að kenna þessa bók 

frekar en t.d. Englar alheimsins “  

„Við höfum verið að gera bókmenntamöppur, það er skemmtilegt, miklu betra en skrifa 

kjörbókarritgerð, en við gerum það samt líka, sko.. hitt er meira.. fjölbreytt“ (stelpa í 9. 

bekk). 
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Hin taka undir þetta og finnst öllum gott að hafa val um skil á verkefnum. 

 R: Hvernig skil eru það, sem eru í boði? 

V: „Það má gera sögulínu, sögukort, auglýsingar á slóðir sögunnar, yrkja ljóð og teikna 

atburði í sögunni og bara fullt…“  

 

5.2.6 Einkenni góðra bókmennta 

Þessir krakkar nefndu ekki yndislestur sem eitt af áhugamálum og vissulega er það miður. 

Hins vegar uppgötvaðist dvínandi lestraráhugi íslenskra barna vissulega ekki núna síðasta 

haust eins og Brynhildur Þórarinsdóttir segir í erindi sínu um lestrarhestamennsku 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2012).  

Íslensk börn lesa minna en jafnaldrar þeirra á norðurlöndum og 23% barna í 10. bekk lesa 

aldrei bækur sér til ánægju. Það er marktækt hærra hlutfall en meðaltal 35 Evrópulanda 

samkvæmt ESAP rannsókninni sem lögð var fyrir árið 2007 (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2012). 

En þarna eru líka tengsl við heimilin, í grein Bryndísar kemur það fram að lestrarhestar eru 

aldir upp á lesandi heimilum. Þau börn sem lesa áberandi mest eiga foreldra sem eru lesandi 

fyrirmyndir. 

Eftirfarandi spurningar voru lagðar aukalega fyrir rýnihópinn, í því skyni að fá dýpri svör 

um hvaða lausnir þau sæju sjálf. Rannsakandi sendi þeim spurningarnar í tölvupósti og þau 

svöruðu þeim á sama hátt. Spurningarnar voru: 

Hvernig væri hægt að auka lestur unglinga? 

Hvað einkennir góðar bækur?  

Nefnið dæmi um góðar bækur 

Eru til strákabækur og stelpubækur að ykkar mati? 

Er skólabókasafnið gott? Mætir það kröfum ykkar t.d ef þið viljið láta kaupa nýjar bækur?  

5.2.6.1. Að auka lestur 

Hvernig væri hægt að auka lestur að mati þeirra? 

Strákur í 10.bekk: Það væri hægt að gera krökkunum kleift að setja sér raunhæf markmið, 

sem sagt tímamörk sem þau hafa til klára t.d. kafla eða bók. Einnig væri hægt að setja 
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lestrarátak þar sem krakkar fá verðlaun ef þau standa sig vel, t.d. horfa á mynd. Að finna 

skemmtilega bók sem að krakkarnir geta dottið inn í og notið þess að lesa er lykil atriði. 

Stelpa í 10. bekk: Mér finnst að hægt væri að skrifa fleiri bækur sem henta öllum 

unglingum. Líka þeim sem eiga erfitt með lestur. Einnig hjálpaði okkar bekk að hafa 

lestrarátak. 

Stelpa í 10. bekk: Til dæmis væri hægt að skrifa fleiri bækur sem höfða til unglinga. Kenna 

unglingum hvernig þau geta fundið bækur sem þeim líkar við að lesa. Ekki neyða okkur til að 

lesa því þá verður það strax leiðinlegt og svo er hægt að gera litla áskorun/keppni í skólum 

þar sem ef einhverju markmiði er náð fá nemendur verðlaun. 

Það kom fram í máli þeirra að lestrarátök eru gagnleg, jafnvel með einhverjum ávinningi í 

lokin, eins og til dæmis að horfa á kvikmynd. Einnig tala þau um að finna bókmenntir sem 

höfði til þeirra. Þau nefndu mörg bækur á ensku, það hefur aukist mjög að ungmenni lesi 

bækur á ensku og ekki alveg ljóst í huga rannskanda hverju sætir. Svo sannarlega er mikið 

gefið út af barna-og unglingabókum þessi misserin, það er hins vegar vert að skoða hvort að 

unglingar í 10. bekk eru of gömul fyrir mikið af þeim bókum en ekki alveg nógu gömul fyrir 

hefðbundnar fullorðinsbækur. Útgáfa svokallaðra ungmennabóka hefur verið að aukast hægt 

og rólega undanfarin ár. Í lauslegri könnun í Bókatíðindum 2010 til 2019, kemur í ljós að það 

var fyrst árið 2015 sem sérstakur flokkur ungmennabóka var skilgreindur í tímaritinu. Árið 

2019 varð veruleg aukning á útgáfu ungmennabóka, tólf þeirra voru eftir íslenska höfunda en 

alls töldust 24 bækur til ungmennabóka það ár. 

 

5.2.6.2 Einkenni góðra bóka 

Hvað einkennir góðar bækur að þeirra mati? Þau fengu spurninguna í pósti eins og áður sagði 

og hér eru nokkur af svörum þeirra: 

Strákur í 10. bekk: „Góð bók er bók sem dregur mann inn í söguþráðinn. Skemmtilegustu 

bækurnar að mínu mati eru spennusögur sem eru líka með góðan húmor.“ 

Stelpa í 10. bekk: „Persónulega er það spenna og ef bækurnar eru líka með smá drama og 

góðan húmor. Mikilvægt er að það er ekki alltaf ferðast fram og aftur í tíma svo það sé 

auðveldara að skilja.“ 
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Stelpa í 9. bekk: „Unglingar flestir vilja lesa sannar sögur eða morð. Þeir geta prófað að 

leita af hrollvekju, spenna eða gaman bækur. Í bók þarf að minnsta kosti eitt morð eða 

eitthvað slæmt. Mér finnst eins og allar bækur eru fyrir alla“ 

Stelpa í 10.bekk:„Spenna og húmor einkennir góðar bækur fyrir mig“ 

Flest töluðu þau um að þau velji helst spennubækur þegar þau hafa frjálst val um lestur. 

Þau lesa töluvert sakamálasögur norrænna höfunda, íslenskar glæpasögur eftir Stefán Mána, 

Yrsu Sigurðardóttur, Arnald Indriðason og Ragnar Jónasson. Einnig lesa þau þríleiki eins og 

fantasíubókmenntir. 

R: Getið þið nefnt dæmi um góða bók? 

Dæmi um góðar bækur voru með þeirra orðum: Spennubækur, hrollvekjur, fyndnar 

bækur, krimmar og fantasíubækur.  

Titlar sem þau tiltóku sem góðar bækur sem þau hafa lesið: Sölvasaga unglings eftir 

Arnar Má Arngrímsson, Aðventa eftir Stefán Mána Sigþórsson, Úlfshjarta eftir Stefán Mána, 

Ísprinsessan eftir Camilla Lackberg, Hvísl hrafnanna, þríleik eftir Malene Sølvsten og Ljónið 

og Nornin eftir Hildi Knútsdóttur 

Þau nefndu einnig nokkra enska titla en það helgast að hluta til af því að einn strákurinn 

er í fjarnámi í ensku í Fjölbrautarskóla Suðurlands og les þar enskar bækur, þar á meðal 

ungmennabækur sem hann heillaðist mjög af. Ein af þeim er til dæmis framtíðartryllirinn The 

Giver eftir Lois Lowry, en sú bók virðist hafa uppskrift sem hentar þessum aldri afar vel. 

Strákurinn sagðist ekki hafa getað lagt hana frá sér fyrr en að lestri loknum.  

5.2.6.3 Stelpubækur og strákabækur 

Aðspurð hvort til væru sérstakar stelpubækur og strákabækur vildu flest meina að svo væri 

ekki: Engin bók er bara fyrir strák eða stelpu. „Nei. Bækur eru svo persónubundnar“. 

Einn nemandi var reyndar á öndverðri skoðun varðandi það og sagði það vera dæmi um 

pólitískan rétthugsunarhátt að segja að ekki væru til stelpu- og strákabækur: „Auðvitað getur 

hver sem er lesið hvaða bók sem er en það eru sumar bækur sem höfða aðeins meira til 

hvers kyns, t.d. Bert fyrir stráka eða Leyndarmál Lindu fyrir stelpur“  

Ein stelpa í 10. bekk taldi að það væru skrifaðar fleiri bækur sem höfðuðu til stelpna en til 

stráka. Í bókakynningu sem þau gerðu síðar fyrir rannsakanda kom í ljós að flest sögðu í lokin 
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eitthvað um að þessi og hin bókin höfðaði meira til stelpna. Það virðist vera reyndin að fleiri 

bækur höfða til stelpna en stráka.  

5.2.6.4 Um frumkvæði og ábyrgð á eigin námi 

Nemendur voru spurð út í nám sitt í íslensku, hvort þau teldu sig geta sett mark sitt á námið, 

stýrt því, sýnt frumkvæði eða látið hugmyndauðgi þeirra njóta sin? Ítrekað skal að þessi 

rýnihópur er lítið úrtak, ekki nema um 10 nemendur og misjafnlega stödd námslega. Ekki 

þarf að koma á óvart að námslega sterku nemendurnir sögðust sýna frumkvæði og ábyrgð á 

námi sínu. Nefndu þau sem dæmi að ef þau væru veik eða færu í ferðalög, þá gættu þau þess 

að dragast ekki aftur úr.  

R: Gerið þið sjálf áætlanir um námið, að einhverju marki, og metið framgang þess? 

Nemendur nefndu bókmenntaverkefni sem þau kunnu að meta, verkefnið taldi 40 atriði 

sem voru í fjórum flokkum, og mismunandi stig fyrir hvert verkefni eftir vægi þess. Þau völdu 

sér verkefni og söfnuðu ákveðið mörgum stigum og skiluðu inn. Þetta fannst þeim dæmi um 

að hafa nokkra stjórn á náminu og að styrkleikar þeirra fengju að njóta sín.  

R: Hvaða möguleika hafið þið til að koma sjónarmiðum ykkar á framfæri og taka þátt í 

ákvörðunum um skólastarfið? 

 Nemendur töldu sig geta haft áhrif, þau sögðu skólastjóra og kennara taka mark á þeim 

ef þau hefðu eitthvað til mála að leggja. Nokkur nefndu dæmi um áhrif sem þau hefðu haft á 

skólastarfið, svo sem framkvæmd árshátíðar, skil á verkefnum og útfærslu á þeim. Einnig á 

val á bókmenntum, til dæmis var Sölvasaga unglings lesin aftur eftir að þau höfðu heyrt af 

henni hjá bekknum ári fyrr. Einn nefndi líka að þau hefðu verið beðin um að koma með 

tillögur um útfærslur til dæmis á lestrarátökum. 

 

5.3 Skólabókasafnið 

Skólabókasöfn eru mikilvægur hlekkur í bókmenntanámi. Kennarar og nemendur voru spurð 

um viðhorf sín til bókasafnsins í sínum skóla. Hvort að bókakostur væri góður og 

endurnýjaður nógu oft. 

Eins og fram kemur í kaflanum um skólabókasöfn hér fyrr, er þar víða pottur brotinn. 

Söfnin hafa þjáðst af fjársvelti, ekki hefur tekist að manna þau fagfólki nema að litlu leyti og 
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þá helst í stórum skólum. Bókakostur hefur víða ekki verið endurnýjaður sem skyldi. Jafnvel 

er tilhneiging til að láta söfnin mæta afgangi ef kreppir að í fjárlögum skólanna. 

Þau skólabókasöfn sem hér koma við sögu eru misjafnlega sett. Ekki voru tekin viðtöl við 

starfsmenn þeirra og eftir á að hyggja hefði það verið gagnlegt. 

Viðhorf kennara til bókasafnsins voru að mestu leyti jákvæð. Askur talaði um að hann 

nýtti það vel og gæfi nemendum reglulega færi á að heimsækja það og sækja sér bækur. Hins 

vegar færi hann sjálfur og veldi með þeim þar sem starfsmaður væri ekki við nema tvisvar í 

viku og ekki á hentugum tíma. Hvönn og Lilja töldu safnið nauðsynlegt í bókmenntakennslu, 

en aðgengi að því hefði verið skert á undanförnum árum og ekki alltaf starfsmaður við til að 

sinna nemendum og kennara.   

Nemendur í rýnihópnum voru mjög ánægðir með safnið. Safnið í þeirra skóla er staðsett 

á neðri hæð skólahúsnæðis og opið þrisvar í viku í tvær klukkustundir í senn. Það er auðsótt 

að ná sér í bók þó að ekki sé opið, þá fá þau lánaðan lykil hjá kennara og fara eitt eða fleiri 

saman og velja sér bók. Það fyrirkomulag hefur gengið vel og nemendur ganga vel um safnið. 

Nú nýverið hefur safnið verið uppfært í nýjan gagnagrunn, Gegni.is, sem auðveldar leit og 

utanumhald og þau geta sjálf skráð á sig bækur ef starfsmaður er ekki við. Nemendur töluðu 

um að þau færu stundum á safnið til að lesa þar en ekki nógu oft að þeirra mati, þeim fannst 

notalegra að lesa þar en í heimastofunni sinni. Starfsmaður safnsins í Birkiskóla, þar sem 

nemendur rýnihópsins stunda nám, er menntaður kennari og hefur starfað sem slíkur í yfir 

20 ár og er nú í námi í upplýsingafræði. Nemendur voru afar ánægð með hana og sögðu gott 

að leita til hennar með fyrirspurnir um bækur og hún leysti jafnan fljótt og vel úr þeim. 

Nemendur voru á heildina litið ánægðir með skólabókasafnið, fannst þau fá góða þjónustu 

þar og úrval bóka fjölbreytt, þó ein stelpa í 10. bekk segði: „Það er aldrei of mikið af bókum á 

bókasafni. Það mættu koma fleiri bækur á ensku og einhvað fyrir okkur eldri krakkana“.  

Aðrir sögðu: 

Já, það er fínt, [safnið] er oftast með bækurnar sem ég er að leita af en ef ekki þá 

get ég samt sem áður fundið einhverja skemmtilega [bók]. 

Það er mjög gott, [Bókavörður] kaupir alltaf það sem við biðjum um mjög fljótt. 

Það er mjög fínt, en stundum er erfitt að finna eitthvað sem mig langar að lesa….  

Mig langar að skólinn kaupi betri bækur eins og meira unglingabækur, meira af 

hrollvekjum og þannig…  
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Mér finnst það henta mér mjög vel, því það er mikið úrval af krimmum. 

Ég myndi segja að bókasafnið okkar sé bara fínt, ég les ekki mikið þannig að það 

skiptir mig ekki miklu máli, en ég finn mér alveg bækur sem ég hef áhuga á. 

Já, það er alltaf hægt að fá keyptar bækur ef þær eru ekki til. 

Mér finnst það fínt, ég les mest fantasíubækur og þær er ekki alltaf inni samt…. 

Hún [Bókavörður] lætur mig alltaf vita um leið og hún er komin. 

 Kennarar og nemendur eru á heildina litið nokkuð ánægð með bókakost og 

aðföng. Aðgengi að söfnum og opnunartími er misjafn. Fagfólk í bókasafna- og 

upplýsingafræði eru ekki við störf, nema í Birkiskóla. 
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6 Umræður  

6.1.Kennarar  

Markmið þessa verkefnis var að kanna viðhorf íslenskukennara á unglingastigi til 

bókmenntakennslu. Einnig var tekið viðtal við rýnihóp unglinga í sama tilgangi. 

Í kaflanum verða helstu niðurstöður reifaðar og settar í samhengi við fræðin sem á undan 

var fjallað um. Rannsóknin byggir á viðtölum við fjóra kennara sem kenna námsgreinina 

íslensku í fjórum grunnskólum í skólum á landsbyggðinni.  

6.1.2 Kennsluhættir 

Niðurstaða þessarar rannsóknar sem lítur að kennsluháttum í þessum fjórum skólum leiðir í 

ljós að ýmissa úrbóta er þörf. Helst virðist skorta á grósku, nýbreytni og fjölbreytni í 

kennsluháttum. Kennsluhættir gegna veigamiklu hlutverki í öllu námi, engin ein aðferð er sú 

rétta, heldur þurfa kennsluhættir að vera fjölbreyttir, skapandi og mæta þörfum nemandans. 

Kennsluhættir virðast helst til einsleitir og ekki til þess fallnir að vekja áhuga unglinga á 

bókmenntum.  

Samráð um bókmenntakennslu skortir í svo litlum grunnskólum. Í hverjum skóla er einn 

íslenskukennari sem hefur umsjón með íslenskukennslu á unglingastigi og hefur jafnvel gert 

árum saman. Það virðist augljóst að samráðs, nýbreytni og framþróunar er þörf. 

Bókmenntakennsla lýtur lögmálum þróunar eins og önnur kennsla, tilfinnanlega skortir 

bókmenntaþekkingu á nýju efni, það skortir tíma til að kynna sér bókmenntir.  

Viðmælendur segja að tíma skorti til að kynna sér nýjar bókmenntir. Nemendur lesa ekki 

heima og skólar og heimili þurfa að bregðast við því.  

Nokkrir nefndu að litlar bekkja- eða hópaeiningar  væru neikvæðar, töldu þær oft hefta 

málefnalegar umræður. 

Þó örlar á jákvæðum breytingum; nemendur hafa orðið meira val um námið og bera 

einnig meiri ábyrgð á eigin námi eins og vinnustundir í einum rannsóknarskólanum sýndu.

  

6.1.3 Viðhorf 

Það kom í ljós þegar rýnt er í viðtöl við kennara, að þeir telja sig ekki hafa næga þekkingu á 

nýjum bókum eða tíma til að kynna sér bókmenntir. Þau höfðu ekki góða reynslu af 
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samkennslu né teymisstarfi og of litlar hópaeiningar ollu þeim hömlum að sumra mati, 

einkum í umræðum um bókmenntir. 

Þau voru metnaðarfull í starfi sínu og vildu sinna því vel, en vildu þó vera betur að sér í 

bókmenntum, aðallega í nýútkomnum ungmennabókum. Þau töldu tímaleysi helst valda því 

að þau væru ekki betur lesin í þeim. Einnig töldu þau vana ráða of miklu þegar kemur að vali 

á bókmenntum til kennslu. Þau fannst þau helst skorta á áræðni og sköpunarkraft í kennslu 

sinni. 

Það er mat kennara að nemendur njóti vinnu sinnar og skilji verkin betur ef þau fá 

nokkuð val um skilin og/eða þau eru unnin á fjölbreyttan máta. Fjölbreytt nálgun er lykilatriði 

en þar nýtast styrkleikar nemenda sem víðast. Til dæmis ef stundum eru unnin myndverk 

eða leikþættir við lestur, en nemendur ekki alltaf krafnir um ritgerð eða skriflega skýrslu. Í 

þeim skólum sem voru rannsakaðir var mikið um samkennslu árganga, en það helgast af 

fámenni hópa. Í slíkri samkennslu er óhjákvæmilegt að einhver skörun verði (til dæmis á 

lestri fornbókmennta) og verða kennarar að aðlaga kennsluáætlanir sínar að því.  

Viðmælendum þótti skorta endurmenntunarnámskeið í bókmenntakennslu fyrir kennara. 

Þegar námskeið skólaþjónustu á viðkomandi kennslusvæði fyrir vorið 2020 eru skoðuð, 

kemur í ljós að þeir hafa nokkuð til síns máls. Boðið er upp á námskeið í útikennslu, 

orðaforðakennslu barna með íslensku sem annað tungumál og kennslu nemenda með 

sérþarfir svo eitthvað sé nefnt. Rannsakandi fann ekkert námskeið innan skólaþjónustu 

viðkomandi búsetusvæðis sem býður upp á bókmenntakennslu og samkvæmt lauslegri leit á 

endurmenntunarvef HÍ, býður Háskóli Íslands ekki heldur upp á endurmenntun í 

bókmenntum á grunnskólastigi.  

 

6.1.4 Bókmenntaval 

Barna- og unglingabækur, gamlar og nýjar, þarf að meta sem fullgildar bókmenntir, bæði í 

skólum og almennt í samfélaginu. Þetta ætti að vera augljóst og sjálfsagt, en dæmin sýna 

annað (Ragnheiður Gestsdóttir, 2012). 

Þessir þættir eru sérfræðiþekking íslenskukennara. Gildi þessara þátta þurfa að vera skýr 

og veigamikil í kennsluáætlun íslenskukennara. Bókmenntir sem efla málþroska, bókmenntir 

sem menningarmiðill og bókmenntir sem hjálpa okkur að skilja tilfinningar. 
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Í þessari rannsókn þar sem íslenskukennarar í fjórum grunnskólum töluðu um viðhorf sín 

til bókmenntakennslu, hvaða bækur þau láta lesa og hvers vegna þessar bækur eru valdar  

Fram kom að valið byggir mikið á hefð eða vana en skortir á áræðni til að prófa nýrri 

bókmenntir. 

Það vekur óneitanlega athygli að allt eru þetta yfir 25 ára gamlar bækur, umfjöllunarefni 

þeirra vekur spurningar um hver séu rökin fyrir þessu vali, vegna þess að alltaf þurfum við að 

hafa fagleg rök fyrir ákvörðunum okkar í kennslu, ef til vill enn fremur þegar Aðalnámskrá 

lætur valið alfarið í hendur kennara. 

Fram kom í viðtölunum að smásögur eru töluvert nýttar til bókmenntakennslu, og er það 

vel að mati rannsakanda. Smásögur eru hentugt form til að kenna bókmenntir á öllum 

skólastigum og eru þær ef til vill vannýttar sem slíkar. Í smásögum eru atburðir og mannlíf 

gjarnan samþjappað, en þar er líka afar góður vettvangur til að kynna hugtök eins og form, 

hugmyndafræði, persónur, sögusvið og fleiri bókmenntahugtök. Bókmenntagreining er lítill 

hluti kennslunnar, en kemur fremur óbeint inn í samræður og ritgerðir að sögn viðmælenda. 

Þeim þykir ekki heppilegt að fara djúpt í efnið á grunnskólastigi, heldur komi 

bókmenntagreining frekar inn í framhaldsmenntun nemenda.  

 

6.1.4.1 Gagnrýni á bókmenntaval 

Af hverju kennum við bókmenntir? Hvað hafa þær fram að færa sem gagnast nemandanum? 

„Á bókmenntakennsla að snúast um listræna dýpt og sígilda texta, um menningararf og 

þjóðlega menningu?“ spyr Kristján Jóhann Jónsson í grein sinni Lífið og dauðinn og önnur 

viðfangsefni bókmenntakennslu. Hann spyr hvort hin dulda námskrá stuðli að því að breyta 

bókmenntakennslu í spjall um sjálfshjálp og lífsleikni. Eða hvort kjarninn sé sá að í skólum 

eigi að lesa bækur sem henti nemendum, reynslu þeirra og þekkingu (Kristján Jóhann 

Jónsson, 2016).  

Hvaða mál brenna á okkur sem samfélagi, sem manneskjum? Eru þau ekki kjörin til 

umræðu með unglingunum okkar? Kvíði, umhverfismál, náttúruvernd, flóttamenn, 

geðheilsa, fátækt, hungur…. Svo mætti lengi telja. En einnig ástin, lífið, dauðinn, gleðin og 

sorgin. Bókmenntir geta sagt okkur flest allt sem hugsað hefur verið á jörðu. Bókmenntir eru 

kjörið verkfæri til að nálgast umfjöllunarefni á nærgætinn en um leið hreinskilinn hátt. Eins 
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og Guðrún Helgadóttir sagði: „Það má skrifa um hvað sem er fyrir börn, ef maður gerir það 

nógu vel.“ (Dagný Kristjánsdóttir, 2005). 

Aðalnámskrá talar um að í bókmenntum finni ungir lesendur fyrirmyndir, samlíðan og 

umburðarlyndi. Það er spurning sem þessi rannsókn hefur reynt að svara, hvers vegna þær 

bækur sem lesnar eru, eru lesnar?  

6.1.4.2 Tillögur að lesefni  

Bókmenntir hafa burði til að vera nær unglingum í dag en oft áður; þau lesa á netinu, útgáfa 

er blómleg, skólar gefa tækifæri til yndislesturs, rithöfundar eru nær þeim í þeim skilningi að 

aðgengi er auðveldara í gegn um samskiptamiðla og fleira. Unglingar í dag senda jafnvel 

fyrirspurnir til rithöfunda á Facebook eins og kom fram í viðtali við  rithöfund í 

sjónvarpsþættinum Krakkarúv fyrir stuttu, allt slíkt ber að virkja. 

 Hefð er fyrir því að nemendur á unglingastigi lesi einhverjar sígildar bókmenntir, svo 

sem Íslendingasögurnar og síðan kjörbók ýmist að eigin vali eða það sem oftar er, að vali 

kennarans. Þær kjörbækur sem hafa komið fram í þessari rannsókn eru komnar til ára sinna 

og mögulega eru komnar nýrri bækur sem henta betur. Hér á eftir eru tillögur að nokkrum 

bókum sem gætu hentað sem kjörbækur á unglingastigi. 

 

Vetrarfrí og Vetrarhörkur eftir Hildi Knútsdóttur 

Bækurnar Vetrarfrí og Vetrarhörkur eru framhaldsbækur eftir Hildi Knútsdóttur. Hildur hlaut 

Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna, í flokki barna- og unglingabóka fyrir 

bókina Vetrarfrí og var einnig tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og 

Barnabókaverðlauna Reykjavíkurborgar. Fyrri bókin Vetrarfrí kom út árið 2015 og seinni hluti 

sögunnar, Vetrarhörkur, kom út ári seinna, 2016. 

Vetrarfrí og Vetrarhörkur eru spennubækur þar sem leikið er á mörkum þess sem hefur 

þótt hæfa ungmennum, þá er átt við á þolmörkum spennustigs. Í umsögn um bókina segir: 

„Vetrarfrí er spennandi unglingabók með sterka samsvörun til nútímans og heimsmálanna. 

Bókin færir þær hörmungar sem fylgja lífi flóttamannsins nær unglingum og lesendum. En þó 

að sagan lýsi óhugnaði og blóðugu ofbeldi er mikill húmor í henni og því um leið líka 

stórskemmtileg.“ (Forlagið, á.ad). 
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 Í bókinni koma fram ýmsar siðferðilegar vangaveltur, til dæmis um hvort réttlætanlegt sé 

að rækta dýr og borða þau svo. Einnig eru veigamikil mál samtímans reifuð, eins og 

flóttamannavandi og umhverfismál. 

 

Fjallaverksmiðjan  

Kristín Helga Gunnarsdóttir er margverðlaunaður rithöfundur en starfaði áður sem 

fréttamaður. Hún hefur nýverið skrifað tvær bækur sem eru afar vel fallnar til umræðu um 

samfélagsleg málefni við unglinga. Önnur þeirra er Fjallaverksmiðjan og hin er bókin Vertu 

ósýnilegur.  

Hér verður fjallað um bókina Fjallaverksmiðjan. Sjö nýstúdentar útskrifast af 

fjallamennskubraut í lýðháskóla á Höfn. Þau stefna hvert í sína áttina áður en örlögin haga 

því svo til að öll eru þau samankomin í bragga skammt frá Jökulsárlóni. Þar stofna þau 

Fjallaverksmiðju Íslands, sem á að vera draumasamfélag til dýrðar náttúru, sjálfbærni og 

nægjusemi. 

„Það þarf að skrifa svona [bækur] fyrir krakka og táninga. Þetta getur opnað augu þeirra 

fyrir umhverfis- og loftslagssjónarmiðum,…. Dramatísk og tilfinningarík saga með mjög 

þörfum boðskap“ sögðu Sverrir Norland og Guðrún Baldvinsdóttir í bókmenntaþættinum 

Kiljunni um bókina. Í þessari bók er fjallað um náttúruvernd, áhrifavalda samfélagsmiðla, 

sjálfbærni og nægjusemi. 

 

Sölvasaga unglings eftir Arnar Má Arngrímsson 

Sölvasaga unglings eftir Arnar Má Arngrímsson hlaut verðlaun Norðurlandaráðs árið 

2016. Sagan er staðsett í samtímanum. Bókin er þroskasaga sem unglingar í dag skilja og 

tengja við.  

Sölvi er unglingsstrákur sem var að útskrifast úr 10. bekk. Hann er kvíðinn, þunglyndur og 

ósáttur við foreldra sína. Til að takast á við þennan vanda og um leið eigin vanda, ákveða 

foreldar hans að senda Sölva í sveit til ömmu sinnar. Sölvi tekur út mikinn þroska í sveitinni. 

Þrátt fyrir að aðstæður í lífinu séu áfram erfiðar, öðlast hann sálarró og frið í sambýli við 

ömmu sína og nágrannann, Tómas. Sá friður er ekki byggður á sveitasælunni, heldur þeim 

áskorunum sem felast í líkamlegu erfiði og einföldum lífsstíl. Hann er sviptur öllum 
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afþreyingarmöguleikum sem felast í snjalltækjum og þarf að horfast í augu við sjálfan sig. Við 

líkamleg átök og útiveru skerpist skynjun hans og sýn á tilveruna. Það er ekki tilfærsla inn í 

hreina og saklausa tilveru sem bjargar Sölva, heldur það að horfast í augu við sjálfan sig og 

taka ábyrgð á eigin líðan. Í þessari bók er tækifæri til að ræða um síaukið mikilvægi 

snjalltækja í lífi unglinga án þess að í því felist predikunartónn eða talað sé niður til þeirra.  

 

Hafnfirðingabrandarinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur 

Hafnfirðingabrandarinn er þroskasaga Klöru, unglingsstelpu í 10.bekk. Samskipti við eldri 

kynslóðir, fordómar og staðaílmyndir eru til umfjöllunar. Allar góðar bækur fjalla um þann 

bömmer sem er að vera manneskja, segir höfundur Bryndís Björgvinsdóttir í grein um þessa 

sögu (Bryndís Björgvinsdóttir, 2014). 

Við fylgjumst með Klöru í tuttugu og fjóra daga, árið 1999, frá 1. desember og fram á 

aðfangadag. Þetta er ekki langur tími en margt gerist samt í lífi hennar á þessu tímabili. 

Stelpan er  kvíðin í byrjun, neikvæð og sækist eftir vinskap við vinsælu krakkana. Hún leitar 

viðurkenningar í skólanum og á meðal vinsælu stelpnanna og svo þráir hún sætasta strákinn í 

skólanum í laumi. 

Þroski Klöru felst í því að sættast við sjálfa sig og takast á við tilfinningar sínar. Hún kemst 

yfir yfirborðskennda hrifningu sína og byrjar dýpra samband við annan strák sem er 

grundvallað á vinskap og gagnkvæmri virðingu en ekki bara á útlitsdýrkun. Hún endurskoðar 

líka vináttutengsl við vinkonur sínar, það er ekki lengur eftirsóknarvert að vingast við vinsælu 

stelpurnar heldur uppgötvar hún raunverulega mannkosti í fari fólks. 

 Bókaútgáfa á Íslandi er í miklum blóma eins og kom fram í fræðilega kaflanum um 

bókmenntir. Því er ljóst að ekki ætti að vera skortur á innihaldsríkum og áhugaverðum 

bókum fyrir ungmenni. 

 

6.1.5 Lestur - lesskilningur 

Allir kennarar lögðu áherslu á daglegan lestur á unglingastigi. Þar er átt við daglegan lestur í 

hljóði í 10 - 20 mínútur í senn, annaðhvort í frjálslestrarbókum eða kennarastýrðu lesefni. En 

einnig lögðu þau áherslu á að láta nemendur lesa upphátt, allt upp í 10. bekk. Nokkur þeirra 

töluðu um áhugaleysi nemenda og hve erfitt væri að fá þau til að lesa án nokkurrar kvaðar 
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eða umbunar. Eins og fram hefur komið er gefið út mikið af góðu lesefni fyrir unglinga svo 

kennurum ættu að vera hæg heimatökin með að finna þeim áhugaverðar bækur. Í ljósi stöðu 

íslenskra unglinga í lestri og lesskilningi er þetta afar veigamikill þáttur íslenskukennslu og 

ábyrgð kennara mikil að afla sér þekkingar á góðum bókmenntum og leiða til að efla áhuga 

nemenda sinna. 

Athyglisvert að bæði kennarar og nemendur nefna kvikmyndir sem verðlaun fyrir lestur, 

það þarf þó ekki að vera neikvætt og jafnvel eru möguleikar á að dýpka ýmis 

bókmenntahugtök við áhorf á kvikmyndum. Hugtök eins og aðalpersónur, flétta, ris, lausn og 

fleiri eru allt bókmenntahugtök sem fjalla mætti um við áhorf á góðri kvikmynd. Kennarar 

gagnrýndu seinagang skólakerfisins þegar nemendur hætta að lesa sér til afþreyingar heima. 

Vel má taka undir þá gagnrýni, nemendur lesa ekki lengur eins mikið heima og þeir gerðu 

fyrir nokkrum áratugum og skólar þurfa að bregðast við því.  

 

6.1.6 Virkni og áhugahvöt 

Ljóst er að kennurum þykir skorta á fræðslu til þeirra til að geta sinnt bókmenntakennslu sem 

skyldi. Er þá átt við endurmenntunarnámskeið og fræðslu fyrir starfandi kennara. Í 

kennaranámi nú eru ágætis námskeið í boði fyrir kennara með íslensku sem faggrein. Einnig 

telur rannsakandi að þessi ritgerð sýni að þörf er á skapandi hugsun og hugmyndum innan 

bókmenntakennslunnar. Bjóða þarf nemendum upp á nálganir þar sem styrkleikar þeirra fá 

að njóta sín hjá öllum, ekki bara þeim sem eru sterkir á bókina. Hvernig er það hægt í 

faggrein sem byggir á bókum, mætti spyrja? Það eru ýmsar leiðir til að virkja áhuga unglinga 

á bókmenntaverkum. Það má ekki gleyma því að bókmenntir eru listgrein. Skapandi verkefni 

geta falist í því að skrifa ljóð, sögur, bréf, dagbækur og þar fram eftir götunum. 

Vettvangsferðir á söguslóðir og bókmenntir, til dæmi þjóðsögur, Íslendingasögur og ljóð, 

nýttar sem undirbúningur fyrir skólaferðalög eru einnig góðar leiðir. Kennarar geta nýtt 

upplýsingatækni á fjölbreytta vegu, ótal forrit og vefsíður bjóða upp á endalausa möguleika. 

Vefforrit sem nýta má í bókmenntakennslu eru mýmörg og sífellt að bætast við. Seesaw.me 

er til dæmis tilvalið til að vera með bókakynningar, bókagagnrýni og fleira.  

Rannsóknir hafa sýnt tengsl á áhrifum áhugahvatar á lestur og lesskilning hjá nemendum 

sem fá hvatningu til að vinna áhugaverð verkefni í tengslum við lestur og kemur þar fram að 

slík hvatning til lestrar getur haft mikil áhrif á lestrargetu og lesskilning nemenda. 
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Fram kom í rannsókninni að lítið samráð er á milli skólanna, og segja má að þar séu 

viðhorf tvíþætt: Annars vegar ríkti óánægja á meðal tveggja skóla, þar sem samkennsla var á 

milli unglingastiga nokkrum sinnum í viku í íslensku. Kennarar beggja skólanna töldu þetta 

ekki hentugt fyrirkomulag og ekki nýtast nemendum sem skyldi. Þeir sáu ekki flöt á faglegu 

samstarfi í þessum kennslustundum. Það er athyglisvert þar sem einnig kom fram í máli 

þeirra að litlir hópar hömluðu oft frjóum umræðum um bókmenntir. Ætla mætti að slíkar 

sameiginlegar kennslustundir hefðu getað bætt úr þeim vanda. 

Hins vegar er lítið faglegt samráð á milli íslenskukennara í þessum tiltölulega fámennu 

skólum. Íslenskukennarar í þessum skólum eru gjarnan einyrkjar sem hafa ekki kost á 

samráði við kollega sína um námsþætti og hugmyndir. Hvað er til ráða? Skólastjórar eða 

fræðsluyfirvöld gætu ef til vill haft milligöngu um að skipuleggja fagfundi þar sem 

íslenskukennarar gætu hist og ráðið ráðum, skipts á hugmyndum og unnið saman. 

6.2 Nemendur 

Ljóst er að þessi rýnihópur nemenda í 9.-10. bekk endurspeglar ekki alla landsbyggðina. 

Einungis voru tíu nemendur í rýnihópnum úr einum grunnskóla, en hópurinn endurspeglaði 

engu að síður ef til vill þverskurð þessa aldurshóps í dreifbýli. Þarna voru afburðarnemendur, 

miðlungssterkir námsmenn, nemendur með lestrarerfiðleika og nemendur sem virkilega 

þurfa að hafa fyrir námi sínu og jafnvel nemendur sem virðist standa á sama eða átta sig ekki 

á mikilvægi þess fyrir framtíðina. Í rannsókn þessari var sjónum einkum og aðallega beint að 

bókmenntum, lestrarefni og áhuga nemenda á því. Nemendur voru jákvæðir fyrir því að fjalla 

um leiðir til að auka lestur og um hvernig bækur þau læsu. Þau höfðu skoðanir og álit á 

tungumálinu sínu. Þeim fannst mikilvægt að geta notað gott orðfæri þó þau beittu því ekki 

alltaf í daglegu tali sín á milli. Þeim þótti hugtakið „bókmenntir“ heldur óskýrt og tengdu það 

helst gömlum bókum eða sjónvarpsþáttum um það efni. 

Þau töldu lestrarátök vera hvetjandi og nefndu einnig fjölbreyttara val á úrlausnum 

verkefna.   
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6.3 Samantekt 

Tímaleysi í skólastarfi er staðreynd sem allir viðmælendur benda á. Hvar á að leggja áherslur, 

það er spurning sem hver íslenskukennari verður að íhuga. Hafa þarf einnig í huga að sífellt 

er nauðsynlegt að endurskilgreina bókmenntakanónur í barna- og unglingabókmenntum. 

Bókmenntasaga og bókmenntafræði geta verið kennara ómetanlegt haldreipi til að kynna 

nemendum samband texta og lesanda. En til þess að það heppnist þarf kennarinn að hafa 

góðan skilning bæði á efninu sem hann kennir og á nemandanum. Ef þetta samspil gengur 

upp, þá græðir nemandinn margt, til dæmis: skemmtun af lestri, hann öðlast dýpri skilning á 

mannlífinu og sjálfum sér, auk þess að efla málþroskann (Kristján Jóhann Jónsson, 2016). En 

skólakerfið verður að horfast í augu við þá staðreynd að nemendur lesa ekki lengur eins 

mikið sér til ánægju og afþreyingar heima.  

Í nýrri bókunum er meiri áhersla en áður lögð á umfjöllun um tilfinninga- og félagsþroska 

unglinga. Unglingum hættir til að lifa í tómarúmi og afþreyingarþörfin virðist aukast stöðugt 

á kostnað tilfinningaþroskans. Ef nútímasamfélagið býður unglingum engin sjáanleg eða 

skiljanleg markmið, kann það að koma í veg fyrir tilfinningaþroska og skapa afþreyingarþörf 

sem á að koma í staðinn fyrir merkingarlaust líf en gerir það ekki. Bækur geta þarna gegnt 

stóru hlutverki. Þar fá unglingar hvers tíma tækifæri á að spegla tilfinningar sínar og leita eftir 

samsvörun. Góðir höfundar vita þetta. Þeir nýta þennan miðil til að koma til móts við 

einstaklinga á viðkvæmu æviskeiði og hjálpa þeim á þroskabrautinni. 

Kennarar bera þá ábyrgð að starfa af fagmennsku og alúð við starf sitt og að koma til 

móts við mismundandi námsþarfir ólíkra einstaklinga. Fagmennska þeirra byggir á 

sérfræðilegri þekkingu, viðhorfi og siðferði starfsins. Árangur skólastarfs og gæði 

menntunnar byggja á vel menntaðri og áhugasamri kennarastétt. Sóknarfæri fámennra skóla 

á landbyggðinni eru mörg. Vissulega eru bæði kostir og gallar sem fylgja litlum hópaeiningum 

og faglegri einangrun. Hættan á faglegri stöðnun, einsleitum kennsluháttum og skorti á 

áskorunum við hæfi nemenda getur verið til staðar. En gæði námsins geta einnig aukist 

verulega við þann tíma og athygli sem kennari getur veitt hverjum og einum nemanda. 

Gæðin felast í fjölbreytni sem kennarinn hefur völ á að beita við kennslu, einmitt sökum 

smæðarinnar, eins og að færa kennsluna út eða í styttri ferðir, færa á milli skólarýma eða 

samþætta með öðrum aldursstigum svo bæði stigin hefðu gagn af. 
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7 Lokaorð 

„Sögum í lífi okkar er stöðugt að ljúka og aðrar að hefjast“ segir í greininni Lífið og dauðinn 

og önnur viðfangsefni bókmenntakennslu (Kristján Jóhann Jónsson, 2016). Þessi orð eiga 

einkar vel við í bókmenntakennslu. Íslenskur menningararfur er að verulegu leyti bundinn 

bókum eins og segir í Aðalnámskrá og þar geta ungir lesendur lært að setja sig í spor annarra 

og fundið sínar fyrirmyndir. Í bókmenntum geta nemendur einnig lært umburðarlyndi í garð 

annarra, lært að meta fjölbreytileika lífsins og um leið öðlast sterkari sjálfsmynd 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Ein af athyglisverðustu niðurstöðum rannsóknarinnar er að 

kennarar eru hikandi við að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og að kenna nýjar 

bókmenntir sem gætu höfðar betur til nemenda. 

Það skiptir öllu máli að ná til nemenda á þeirra eigin forsendum. Námið hlýtur alltaf að 

snúast um að virkja nemendur og kveikja áhuga þeirra á bókmenntum með fjölbreyttum 

leiðum. Það má ekki binda nemendur fasta við klafa einhæfra leiða að settum mörkum. Það 

eru fleiri leiðir til að ná þeim markmiðum að kynna þau fyrir bókmenntum, kenna þeim að 

meta þær og að gera þau að sjálfstæðum lesendum. Það er hlutverk íslenskukennara að 

stuðla að því að nemendur öðlist þekkingu við sem fjölbreyttastar aðstæður.  

Gildi bókmenntakennslu verður seint að fullu metið. Bókmenntir eru efniviður í nýja 

hugsun, ný tækifæri og nýja sýn. Bókmenntir ljúka upp dyrum fyrir ungum hugum sem liggja í 

allar áttir. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi við kennara 

Hvernig kom til að þú ákvaðst að verða kennari (örstutt)?  

Hvað gerðu foreldrar þínir?  

Hvers konar viðhorfum vandist þú í sambandi við tungumál og lestur? 

Varstu leiðrétt/leiðréttur um málfar sem barn og unglingur? 

Var lesið mikið á heimili þínu? 

Last þú mikið? 

Af hverju valdir þú að verða íslenskukennari? 

Finnst þér skipta miklu máli að tala góða íslensku? 

Finnst þér mikilvægt að leiðrétta nemendur? 

Hvernig starfa kennarar saman um íslenskukennslu? Milli árganga, skólastiga og námsgreina?  

Bókmenntir - lestur 

  Hvernig er lestrarkennslu/þjálfun í lestri háttað, hvaða aðferðir notaðar? 

 Hvernig nýtist lestrar- og íslenskukennsla í öðrum greinum? 

 Hvað er gert til að gera nemendur að sjálfstæðum lesendum (valið efni og aðferðir)? 

 Hvaða námsefni og bókmenntir (þ.m.t. ljóð) eru lesnar og hvers vegna eru þær valdar? 

 Hvernig finnst þér þetta efni? 

 Hvernig gengur að fá nemendur til að lesa bækurnar? 

 Að hve miklu leyti er fjallað um bækurnar í kennslustundum (þ.e. kennsluaðferðir)?  

 Er unnið á skapandi hátt með bókmenntir, t.d. með ritlistartengingu (þ.e. að nemendur 

semji sjálfir með hliðsjón af efni sem þau hafa lesið)?  

 Hvernig tengja nemendur efni bóka við samtíma/hversdagslíf/fjöldamenningu? 

 Hvað um bókmenntagreiningu? (umfang hennar og áherslur?) 

 Hvernig er rætt eða unnið með óhlutstæð hugtök í tengslum við bókmenntir, t.d. 

hugtök eins og ást, hatur, jafnrétti o.s.frv.? Eru þau rædd og skilgreind? 

 Hvernig er unnið að því að vekja áhuga á bóklestri? Er yndislestur á dagskrá? 

Hversu mikilvægt, finnst þér, að vera vel að sér í íslenskum bókmenntum? Hvernig 

skilgreinirðu það: "að vera vel að sér í bókmenntum"? 

Telur þú að staða íslenskunnar veikist ef kunnátta í bókmenntum minnkar? 
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Viðauki Á 

Leyfisbréf til foreldra  

 

Viðauki Á: Leyfisbréf til foreldra  

Ágætu foreldrar  

Ég heiti Helga Haraldsdóttir, meistaranemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, og er að 

vinna rannsóknina Viðhorf kennara og nemenda til bókmenntakennslu. Leiðbeinandi minn er 

Jón Yngvi Jóhannsson lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

Í ljósi mikillar umræðu um slaka frammistöðu íslenskra ungmenna í PISA og aukinnar 

áherslu á lestur í íslensku skólastarfi vaknaði sú spurning hvert viðhorf kennara og nemenda 

á unglingastigi væri gagnvart bókum og lestri. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á þau viðhorf ásamt því að kanna hvort kennarar og nemendur búi yfir hugmyndum um 

fyrirkomulag bókmenntakennslu sem geta gagnast kennurum í lestrarkennslu til að stuðla að 

aukinni hvatningu í lestri.   

Með þessu bréfi bið ég ykkur um leyfi til að barnið ykkar taki þátt í rannsókninni. Hún er 

framkvæmd á skólatíma og ætti ekki að standa lengur yfir en 30 mínútur. Rannsóknin hefur 

nú þegar verið tilkynnt til Persónuverndar og fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu 

gagna. Persónuupplýsingar verða aðeins greindar eftir kyni og árgangi og því er útilokið að 

hægt sé að rekja niðurstöður til einstaklinga eða skóla. Könnunin verður lögð fyrir í maí 2019 

eða allt eftir samkomulagi við starfsfólk skólans.  

Skilyrði fyrir þátttöku barns er að forrráðamaður veiti upplýst samþykki, en því fleiri börn 

sem taka þátt fær rannsóknin aukið gildi. Því er samþykki þitt/ykkar afar mikilvægt. Ég óska 

þess að meðfylgjandi eyðublaði verði skilað til kennara barnsins innan 2 daga ef þú/þið veitið 

ekki samþykki fyrir þátttöku barnsins. Til að draga úr umstangi verður litið svo á að ef neitun 

berst ekki sé um samþykki að ræða.   

Ef einhverjar spurningar vakna er frjálst að hafa samband við mig í síma 846-3378 eða í 

gegnum tölvupóst: heh81@hi.is  

Með bestu kveðjum og fyrirfram þökk  

Helga Haraldsdóttir 

 ..................................................................................................................... 
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 Vinsamlegast merkið við ef samþykki liggur ekki fyrir og skilið til kennara: Ég 

undirrituð/aður veiti ekki samþykki mitt fyrir því að barnið mitt: 

______________________________________________ sem er í _______________ (bekkur) 

í ________________________ (skóli) taki þátt í rannsókn Helgu Haraldsdóttur 

Undirskrift foreldra/forrráðamanns ______________________________________ 
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Viðauki B 

Viðtal við nemendur 

 

Viðtal við 9. og 10. bekk 

   Drengur  󠆹        Stúlka  󠆹        Annað/Gef ekki upp 󠆹 

Bekkur : 

   8.bekkur 󠆹    9. bekkur  󠆹    10.bekkur 󠆹 

 

Almennt:  

Hver eru helstu áhugamál ykkar? Hvað gerið þið í frítímanum? _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Eruð þið vön því að það sé mikið lesið heima hjá ykkur? (foreldrar, ömmur, afar)  

_________________________________________________________________________________ 

Eftirfarandi spurningar snúa að lestri í æsku  

 Voru bækur lesnar fyrir þig þegar þú varst barn?  

   Já  󠆹        Nei  󠆹         Veit það ekki  󠆹 

  

 Ef já, hversu oft á viku?  

   Daglega  󠆹     Nánast daglega   󠆹    Kannski þrisvar sinnum   󠆹   Einu sinni 󠆹 

  

Bókmenntir – lestur 

Finnst þér lestur mikilvægur? Nei 󠆹 Já 󠆹 

Hvers vegna?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvaða gagn er að því að kunna að lesa? 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvers konar efni lesið þið heima? (átt við frjálsan lestur utan skóla). ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvernig finnst ykkur að lesa (bækur, dagblöð, efni á netinu…) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Við hverja ræðið þið það sem þið lesið (foreldra, vini, ömmu og afa…)?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvernig? Hvað ræðið þið? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvað kemur upp í hugann þegar bókmenntir eru nefndar? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvaða gagn er að því að lesa bókmenntir? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Er það sem gerist í bókum líkt einhverju sem þið þekkið? Dæmi? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Finnst ykkur þið læra eitthvað af lestri bóka, svo sem um ykkur sjálf eða samfélag manna? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Hafið þið lesið bók síðast liðna mánuði sem ykkur fannst skemmtileg? ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvaða bókmenntir lesið þið í skólanum í vetur? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Hvernig finnst ykkur þær bókmenntir sem þið lesið í skólanum? _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fáið þið að velja þær eða velja þær eða velur kennarinn? ____________________________________ 

Farið þið oft á skólabókasafnið  Já            Nei 󠆹 

Ef svarið er já, hvað finnst ykkur um bókaúrvalið? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Finnst ykkur þið geta sett mark ykkar á námið, stýrt því, sýnt frumkvæði eða látið 

hugmyndauðgina ykkar njóta sin?  

Gerið þið sjálf áætlanir um námið, að einhverju marki, og metið framgang þess? 

Hvaða möguleika hafið þið til að koma sjónarmiðum ykkar á framfæri og taka þátt í 

ákvörðunum um skólastarfið? 
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