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Formáli 

Mér hefur alltaf þótt lestur unglinga áhugaverður. Ég las mikið sem barn og unglingur en 

hætti að lesa mér til skemmtunar þegar ég hóf nám í framhaldsskóla. Yndislestur fór að vera 

munaður sem ég leyfði mér ekki nema í jóla- og sumarfríum. Eftir að ég fór að starfa við 

kennslu brá mér þegar ég sá hversu fáir unglingar virtust njóta lesturs. Nemendur litu flestir 

ekki á yndislestur sem munað. Í gegnum kennaranámið hef ég lagt áherslu á bókmenntir 

með það í huga að skrifa meistararitgerð tengda bókmenntakennslu og lestri. Ég trúi því að 

áhugi sé smitandi, með því að sýna lestri og bókmenntum áhuga geti kennarar haft áhrif á 

nemendur sína og fengið þá til að lesa meira.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Arngrími Vídalín fyrir góða leiðsögn og gagnlegar 

athugasemdir. Fjölskylda mín hlýtur þakkir fyrir að styðja og hvetja mig áfram við skrif 

ritgerðarinnar. 

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.  

 

 

 

Sandgerði, 11. maí 2020 

 

Kolbrún Ósk Ásgeirsdóttir 



 

4 

Ágrip 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að athuga hvort að lestur, bókmenntakennsla og umhverfi 

hafi áhrif á lestur unglinga í grunnskólum. Ritgerðin er byggð á niðurstöðum 

rannsóknarverkefnisins Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (ÍNOK) auk viðtala við 

skólastjóra, kennara og nemendur í grunnskóla á landsbyggðinni sem hefur sett lestur og 

læsi í forgang í sinni kennslu. Niðurstöðurnar eru bornar saman og lagðar eru til aðferðir til 

að efla bókmenntakennslu á unglingastigi í grunnskólum. Að nokkru leyti eru niðurstöður 

viðtalanna og rannsóknarverkefnisins líkar en þó má sjá mikinn mun á bókakosti, mikilvægi 

bókasafns og þeirri skýru stefnu stjórnenda og kennara að setja lestur í forgang.  

Skoðað er hvaða bókmenntir gætu hentað til kennslu á unglingastigi, unglinga-

bókmenntir og Íslendingasaga. Sett eru fram dæmi um kennsluaðferðir til að fara eftir, með 

það að markmiði að kennarar geti verið öruggir með sína þekkingu og kennslu og þannig 

kveikt frekari áhuga hjá nemendum sínum. 

Eitt helsta hlutverk kennara á unglingastigi í lestrarkennslu er að reyna að auka áhuga á 

lestri og hvetja nemendur til að verða sjálfstæðir lesendur, niðurstöður 

rannsóknarverkefnisins ÍNOK benda til þess að það sé mat kennara og þá vanti aðferðir og 

leiðir til að ná enn betri árangri. Í þessari ritgerð verða settar fram aðferðir til að nota við 

bókmenntakennslu unglinga með það markmið í huga að hvetja til lesturs. 
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Abstract 

Teaching literature. Triggering teenagers interest in books. 

The motive of this thesis is to see if reading, teaching literature and environment can have 

effect on teenagers reading in middle school. The thesis is structured on the results from the 

study “Icelandic as a subject and a teaching language” and interviews with a principal, 

Icelandic teacher and students from a small school that made reading and literacy a priority 

in their teaching. The results are compared, and approaches proposed to make literature 

teaching better in middle school. To some extent the results from the interviews and the 

study are similar but there is a big difference on book supply, importance of a school library 

and a clear policy from administrators and teachers to put reading first.  

In the thesis it is checked out what literature texts could fit in to teaching teenagers, 

book for teenagers and Íslendingasaga. Examples on approaches to follow are made with 

that goal in mind to make teachers confident with their knowledge and teaching and use 

that to spark interest with their students. 

One of the biggest role teachers have when teaching reading to teenagers is to spark 

interest and encourage students to be independent with their reading, the results from the 

study “Icelandic as a subject and a teaching language” say that is what teachers experience 

and they feel like they need more methods and ways to get better results. In this thesis 

methods will be listed to use when teaching teenagers literature.  
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1 Inngangur  

Í nýrri aðalnámskrá (2011) er áhersla lögð á sex grunnþætti. Þessir grunnþættir fléttast 

saman við skólastarf og eru því reglulega til umræðu bæði opinberlega og ekki. Einn 

þáttanna, læsi, ratar oftar en hinir í opinbera umræðu. Læsi íslenskra ungmenna er til 

umræðu á ólíkum stöðum allt frá kennarastofum til fjölmiðla. Læsi felur í sér lestur og ritun. 

Kennarar í grunnskólum virðast standa í baráttu þar sem reynt er að vekja áhuga nemenda á 

bókum og lestri bókmennta. Samkeppnin við aðra miðla er mikil og afþreying sem er í boði 

fyrir börn í dag fjölbreytt. Miðað við það sem höfundur hefur heyrt í námi og starfi þá virðist 

bókalestur að mestu fara fram sem hluti af skyldunámi en fáir nemendur virðast njóta þess 

að lesa og velja lestur sem afþreyingu. Þegar umræðan í þjóðfélaginu hefur fjallað um læsi þá 

hefur hún verið hávær og oft neikvæð. Margir koma fram og telja sig hafa lausn á þeim 

vanda að íslenskir unglingar lesa lítið og eiga margir hverjir erfitt með að lesa sér til gagns.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um lestrarþátt hugtaksins læsi. Þegar hinu tæknilega læsi 

er náð þá snýst lestur um lesskilning, aukinn orðaforða og lestur alls konar texta. Í ritgerðinni 

er upplifun skólastjórnenda, íslenskukennara og nemenda á unglingastigi á lestri og vinnu 

með bókmenntatexta til umfjöllunar. Fjallað er um læsi, lestur, lestrarumhverfi og -

menningu auk bókmennta, allt með áherslu á unglingastig grunnskóla. Að lokum kemur 

höfundur með tillögur að bókmenntaverkum sem hann telur henta vel til kennslu á 

unglingastigi.   

Stuðst var við rannsóknarverkefnið Íslenskukennsla sem námsgrein og kennslutunga 

(ÍNOK) til að sjá hver upplifun skólastjórnenda, íslenskukennara og nemenda sé. Til 

samanburðar voru sambærileg viðtöl tekin við skólastjóra, íslenskukennara á unglingastigi og 

nemendur í skóla sem tók ekki þátt í ÍNOK rannsókninni. Samanburðarskólinn var grunnskóli 

á landsbyggðinni sem lagði sérstaka áherslu á lestur og læsi, niðurstöðurnar eru bornar 

saman og athugað hvort skýr áhersla stjórnenda og kennara skili árangri í baráttunni við að 

fá unglinga til að lesa. Kjalnesingasaga og Sölvasaga unglings eru teknar fyrir og fjallað um 

atriði og umræðupunkta úr sögunum sem kennarar gætu notað og í kjölfarið vakið áhuga 

unglinga á lestri. 

Markmiðið með vinnu þessarar ritgerðar er að halda umræðunni um mikilvægi lesturs og 

bókmenntakennslu uppi og svara þeirri spurningu hvort skýr stefna í lestrarþjálfun og 

bókmenntaumfjöllun á unglingastigi skili sér í áhugasamari nemendum. Settar eru fram 

hugmyndir að skáldsögu fyrir unglinga og Íslendingasögu sem lesa mætti á unglingastigi. 

Fjallað er um aðferðir og vinnu við lestur þessara bókmennta. Með umfjöllun á þessum 

bókum er verið að gefa íslenskukennurum verkfæri til að beita í kennslu sinni og vinnu við að 

reyna að vekja áhuga unglinga á lestri. Eru þessar aðferðir tengdar við hæfniviðmið úr 
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aðalnámskrá (2013). Er það hugsað til þess að kennarar geti nýtt sér þessa vinnu með 

námsmat nemenda í huga og valið að vinna með sögurnar á ákveðinn hátt út frá því hvaða 

hæfni á að meta.  

Bygging ritgerðarinnar er þannig að hún skiptist í sjö kafla auk formála, ágrips, inngangs 

og lokaorða. Fyrstu kaflarnir fjalla um læsi, lestur, lestrarumhverfi og menningu. Þar eru 

skýrð hugtök og fjallað um hvernig hægt er að skapa lestrarhvetjandi menningu og umhverfi. 

Fjallað er um skólabókasöfn og tengingu þeirra við skólastarf. Þar á eftir koma kaflar sem 

snúa að bókmenntum og kennslu þeirra. Næst er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar 

Íslenska sem námsgrein og kennslutunga sem snúa að lestri og bókmenntum á unglingastigi 

sem og niðurstöður viðtala sem voru tekin í samanburðarskóla. Þar á eftir setur höfundur 

fram dæmi um tvær sögur sem hann telur tilvaldar til kennslu á unglingastigi og hugmyndir 

að umfjöllun með það að markmiði að auka möguleika kennara á efni í kennslu og vekja 

áhuga nemenda á lestri bókmennta. Sögurnar eru Kjalnesingasaga (2018) og Sölvasaga 

unglings (2015). Að lokum er umræðukafli þar sem greint er frá niðurstöðum og þær ræddar.  
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2  Lestur 

2.1 Læsi 

Grunnþættir menntunar eru sex þættir sem leggja grunninn að íslenskri menntun. Þeir eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Grunnþátturinn læsi er margþættur og snúinn því það sem felst í hugtakinu læsi, lestur og 

ritun, er breytilegt og á hverjum tíma þurfa kennarar að átta sig á framvindu þess (Stefán 

Jökulsson, 2012). Þar sem læsi er stór hluti af skólastarfi, bæði daglegu starfi og í ritum frá 

stjórnvöldum sem marka uppbyggingu skólastarfs þá verður hér fjallað um læsi en lögð er 

áhersla á lestrarþáttinn og vinnu með hann. 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu læsi. Þar sem allir grunnskólar landsins vinna 

eftir aðalnámskrá grunnskóla þá er gott að vita hvernig aðalnámskráin (2011) skilgreinir 

þetta hugtak. Ekki eru allir sammála um alla þá þætti sem falla undir læsi en segja má að læsi 

snúist um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi, því er læsi 

félagslegt í eðli sínu. Ekki er víst að tveir einstaklingar skilji texta á sama hátt þrátt fyrir að 

búa yfir sömu færni en merkingarsköpun þeirra ræðst af reynslu þeirra, túlkun og skilningi. Á 

lesvefnum (Baldur Sigurðsson, e.d.) segir að ekki séu allir sammála um hugtakið læsi og er því 

búið að útskýra það í mörgum merkingum eins og almennri merkingu, yfirfærðri merkingu, 

sérfræðilegri merkingu og læsi nýjum skilningi. Læsi í almennri merkingu er breytilegt eftir 

málnotanda og samhengi. Átt er við það sem almenningur kallar að vera læs, að geta lesið 

ritað mál og skrifað texta samkvæmt viðurkenndri stafsetningu. 

Í greinasviðshluta aðalnámskrár (2013) segir að á Íslandi þyki sjálfsagt að læra að lesa, 

skrifa og beita málinu svo það skiljist. Segja má að mál og bókmenntir séu menningararfur 

þjóðarinnar og þann arf ber að rækta, virða, njóta og þróa. Hlutverk íslenskukennslu er ekki 

síst að efla færni í málnotkun þar sem fræðsla um mál og bókmenntir fer fram. Kennslan 

hefur einnig það hlutverk að nota málið og kynnast mætti þess og þar með efla tjáningu og 

sköpun í töluðu og rituðu máli. Gott og ríkulegt talmál er ein meginforsenda samskipta og 

miðlunar. Í aðalnámskránni segir um lestur og bókmenntir að íslenskur menningararfur sé að 

miklu leyti bundinn bókum og því kynnast nemendur þessum sameiginlega arfi með lestri 

ýmiss konar bókmennta. Bókmenntakennsla getur stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda 

þar sem lesendur finna fyrirmyndir og læra að setja sig í spor persóna. Þannig læra þeir 

umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og minnihlutahópa. 

Hæfniviðmið eru þau viðmið sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla (2013) fyrir 

nemendur og kennara að fylgja og meta. Hæfniviðmiðum í íslensku er skipt í fjóra flokka: 

talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Tveir flokkar af fjórum 

falla beint undir grunnþáttinn læsi og undir flokknum talað mál, hlustun og áhorf má einnig 
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tengja mörg hæfniviðmið við grunnþáttinn. Þar sem hér á eftir verður fjallað um 

bókmenntakennslu á unglingastigi þá skoðum við hæfniviðmið  sem unnið er með í lestri og 

bókmenntum á unglingastigi og miðað er við að nemendur hafi náð tilskilinni hæfni við lok 

10. bekkjar. Ætlast er til að nemendur geti lesið almenna texta af öryggi og með góðum 

skilningi, lagt mat á þá og túlkað, valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur og skilið 

mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi. Nemendur eiga að geta gert sér og öðrum 

grein fyrir eðli og einkennum ólíkra texta auk þess að geta lesið, túlkað, metið og fjallað um 

fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir. Þeir eiga að geta beitt grunnhugtökum í 

bókmenntafræðum og gert sér grein fyrir gildi bókmennta. 

Önnur skilgreining á læsi (Larson og Marsh, 2015) er sú að læsi sé eitthvað sem fólk gerir, 

það er ákveðin starfsemi sem fer fram á milli hugsunar og texta. Læsi býr ekki innra með fólki 

eða er hæfni til að læra, læsi er ekki lært utanbókar eða greint upp úr textum. Eins og öll 

mannleg starfsemi þá er læsi í meginatriðum félagslegt og liggur í samskiptum milli fólks. 

UNESCO, Mennta- og menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur beitt sér 

sérstaklega fyrir því að auka læsi mannkyns og fækka þeim sem eru ólæsir. Samkvæmt 

stofnuninni er læsi tengt ritmálinu og tæki til samskipta og til ævilangrar menntunar. Læsi er 

kjarninn í að markmið þeirra Menntun fyrir alla náist. Í síbreytilegum heimi þarf að víkka 

skilning fólks á hugtakinu læsi þar sem það nái ekki bara yfir ritmál og talnaskilning heldur 

einnig það sem kalla mætti hagnýtt læsi. Áratugurinn 2003-2012 var sérstaklega helgaður 

læsi og þá stóð UNESCO fyrir átaki í að bæta læsi og menntun um allan heim þar sem læsi sé 

lykilatriði í að bæta lífskjör, heilbrigði og almenna velferð (UNESCO, 2013).  

Eins og hér má sjá eru skilgreiningarnar margar og mismunandi. Þær leggja þó flestar 

áherslu á einstaklinginn og tengsl læsis við samfélagið og mannréttindi. Læsi tengist 

skólastarfi og íslenskukennslu sterkum böndum. Nemendur verða að fá tækifæri til þjálfunar 

í læsi, lestri og ritun. Í næstu köflum verður fjallað um lestur og ýmsa þætti hans. 

2.2 Lestrarkennsla 

Við lestrarkennslu eru ekki allir sammála um eina sanna aðferð heldur hafa mismunandi 

kenningar togast á (Rósa Eggertsdóttir, 2019). Þær kenningar sem helst hafa togast á eru 

eindaraðferðir og málheildaraðferðir. Það sem veldur deilum er hvort það sé árangursríkara 

að byrja á því að kenna nemendum bókstafina og samband þeirra við málhljóðin, einn 

bókstaf í einu eða að hefja lestrarnámið út frá merkingarbærum texta og láta textann leiða 

nemendur að bókstöfum og hljóðum þeirra. 

Í bókinni Hið ljúfa læsi fer Rósa Eggertsdóttir (2019) yfir aðferðir til lestrarkennslu, hverjar 

þær eru og hvernig má vinna með þær. Aðferðirnar sem verður fjallað um hér eru 

eindaraðferðir, málheildaraðferðir og samvirkar aðferðir. 



 

13 

Eindaraðferðir ganga út frá þeirri hugmynd að umskráning rittákna í málhljóð sé upphaf 

lestrarkennslu og til þess að nemendur geti lesið texta þurfi þeir að læra alla bókstafina og 

hljóð þeirra og svo hvernig þeir tengjast saman í orð og setningar. Hér á landi hefur 

hljóðaaðferðin verið mikið notuð en hún gengur út á að leggja inn stutt orð sem er skoðað 

ásamt ákveðnum bókstaf eða stafasambandi. Stafurinn er kenndur ásamt hljóði hans og 

hvernig hann er ritaður. Nemendum er kennt að lesa með því að segja hljóð stafanna og hver 

stafur lesinn fyrir sig sem málhljóð og með æfingunni læra nemendur að tengja saman fleiri 

stafi sem mynda svo orð. Ef aðferðinni er lýst með þrepaskiptingu þá læra nemendur í fyrsta 

þrepi stafina og hljóð þeirra, í öðru þrepi koma orð og í því þriðja og síðasta þá lærist 

merking. Þegar þessari aðferð er beitt eru nemendur fyrst og fremst viðtakendur þekkingar 

og þegar stafur eða hljóð er lært sem eining þá hefur það ekkert augljóst gildi fyrir 

nemandann fyrr en hann hefur lært nægilega marga stafi til að það dugi til skilnings. 

Árangursríkur lestur byggist á færni lesandans til að velja sem fæstar en um leið 

mikilvægustu vísbendingarnar til að geta lesið orð, þetta segja talsmenn málheildaraðferða 

þar sem lestur byggist ekki á þekkingu á öllum þáttum orðs. Nemandinn er ekki eingöngu 

bundinn þekkingu á stöfum heldur hefur hann tvær aðrar leiðir til að nota sem stuðning, 

vísbendingar um merkingu og uppbyggingu máls. Nemandinn athugar letrið, ályktar hver 

næstu orð geti verið og notar merkingu til að staðfesta spá sína. Ef merking næst ekki þá 

athugar nemandinn letrið betur og setur fram nýja forspá. Ef aðferðinni er lýst með 

þrepaskiptingu þá læra nemendur í fyrsta þrepi merkingu, í öðru þrepi kemur beygingarfræði 

eða munstur tungumálsins og í því þriðja og síðasta eru það tákn og hljóð stafanna. Gagnrýnt 

hefur verið að gagnvirkni vanti á milli merkingar og stafa. Þess þarf að gæta að kenna stafi og 

hljóð það vel að nemendur nái nauðsynlegri nákvæmni í umskráningu og kennarar verða að 

vera vakandi fyrir þeim nemendum sem eru ekki að ná árangri í lestarnámi með þessum 

hætti og þurfa beinni kennslu stafa, hljóða og umskráningar. Mitt á milli eindaraðferða og 

málheildaraðferða eru samvirkar aðferðir og hefur því verið haldið fram að þær taki það 

besta úr báðum aðferðum. Samkvæmt samvirkum aðferðum þá styðst nemandinn samtímis 

við þekkingu á sviði orðaforða, ritháttar, merkingar og setningafræði. Þegar nemandinn les á 

sér stað margvísleg greining á textanum allt frá skoðun á smæstu einingunum, einstökum 

stöfum, til skoðunar á textanum í heild og merkingu hans. Fyrri þekking gagnast svo 

nemanda við gagnvirka úrvinnslu ritmáls og merkingar. Svo virðist sem öll börn efli 

orðaforða, þekkingu og aðra færni í réttu hlutfalli eftir því hversu ríkt umhverfi þeirra er af 

ritmáli (Rósa Eggertsdóttir, 2019). 

Rannsakendur sem unnu að rannsókn um íslenskukennslu (ÍNOK) spyrja íslenskukennara 

á unglingastigi um það hvernig þeir haga lestrarkennslu og lestrarþjálfun í sinni kennslu. 

Kennarar eru flestir sammála um að þjálfunin og kennslan fari mest fram með því að hvetja 
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nemendur til að lesa og aðstoða þá við að velja lesefni. Nefndar eru aðferðir eins og að glósa 

fyrir nemendur fyrst og svo glósa nemendur sjálfir seinna meir, fastir lestrartímar og 

upplestur kennara til dæmis á Íslendingasögum. Kennararnir eru sammála um að taka þurfi 

lestur á unglingastigi fastari tökum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 

2018). Þó að formlegri lestrarkennslu eftir aðferðum líkt og eindaraðferðum eða samvirkum 

aðferðum sé lokið á unglingastigi þurfa kennarar að gæta þess að nemendur geti nýtt sér 

þessa lestrartækni við lestur. Nauðsynlegt gæti verið að veita stökum nemendum 

áframhaldandi kennslu eftir þessum aðferðum á meðan haldið er áfram að byggja upp 

orðaforða, vinna með merkingu texta og að tengja textann við reynslu nemenda.  

Reynsla höfundar sem kennara á unglingastigi hefur verið sú að því meiri tíma sem 

nemendur fá til lestrar því fleiri nemendur ná að sökkva sér í textana. Nemendur eru gjarnir á 

að velja sér of léttar bækur eða uppflettibækur, sem er gott og gilt en með leiðsögn á 

bókasafni og samtali um áhugasvið hafa þeir samt flestir fundið sér krefjandi 

bókmenntatexta sem þeir hafa áhuga á að lesa. Yndislestur og upplestur eftir aðferðum 

gagnvirks lestur hefur virkað vel í kennslu hjá höfundi og því oftar sem lesið er því jákvæðari 

verða nemendurnir.  

2.3 Lestur íslenskra unglinga 

Að læra að lesa er ekki náttúrulegt ferli eins og að læra að nota tungumál. Notkun ritmáls er 

of nýtt í samhengi þróunartímans til að það sé orðið að slíku náttúrulegu ferli. Kathy Goouch 

og Andrew Lambirth (2017) halda því fram að það sé náttúrulegt að vilja nota þau tæki sem 

að ritmál og tungumál eru, en að læra að lesa og skrifa sé einnig menningarlegt. Nemendur 

læra og vilja læra að nota þessi tæki þegar þeir eru í aðstæðum og á stöðum þar sem lestur 

og ritun eru í notkun og kennd eða sýnd af reyndum og áhugasömum notendum. Nemendur 

læra að lesa og skrifa í umhverfi þar sem það er talið mikilvægt, jafnvel nauðsynlegt og í 

þessum aðstæðum telja Kathy og Andrew að það sé náttúrulegt að vilja lesa. Í þessu 

umhverfi verður lestur og ritun merkingarbær og krefjandi athöfn (Goouch og Lambirth, 

2017). 

Í aðalnámskrá grunnskóla í íslensku frá árinu 1999 segir að mikilvægt sé að vekja áhuga 

nemenda á lestri, gera þeim grein fyrir mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu og sagt nauðsynlegt 

að sinna lestrarkennslu og þjálfun allan grunnskólann. Á síðari stigum grunnskólans snúist 

lesturinn mest um gagn og ánægju en leggja skuli áherslu á fjölbreytt lesefni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Í aðalnámskrá grunnskóla í íslensku frá árinu 2007 er 

sérstaklega tekið fram að frjáls lestur eigi að skipa fastan sess á öllum stigum grunnskóla þar 

sem lögð sé áhersla á fjölbreytt lesefni og á skólasöfnum eigi nemendur að geta nálgast 

lesefni í samræmi við þroska og lestrargetu (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í nýjustu útgáfu 
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aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir um lestur að mikilvægt sé að markmið lestrarkennslu 

leiði til þess að efla sjálfstæði nemandans, hann læri að velja sér lesefni og geri sér grein fyrir 

gæðum þess. Nemandinn læri að beita aðferðum við lestur og skilning í samræmi við tilgang 

lestrar. Mikilvægt sé að gera ráðstafanir sem fyrst ef nemanda gengur illa af einhverjum 

ástæðum að lesa. Það er sérstaklega nefndur frjáls lestur í námskránni frá 2007 en  samþykki 

ríkir um að frjáls lestur nemenda sé mikilvægur hluti af lestrarnámi þeirra.  

Lestur unglinga á Íslandi hefur verið í opinberri orðræðu og oftar en ekki í neikvæðri 

framsetningu eða fyrirsögnum slegið upp með niðurstöðum PISA kannana. Þó má skoða 

ýmsar niðurstöður og samanburð. Evrópuráðið og Upplýsingamiðstöðvar 

Evrópusambandsins um vímuefni vinna ESPAD-verkefnið, það byggist á spurningakönnun 

sem er lögð fyrir 15-16 ára nemendur og spurt er um margvíslega þætti sem tengjast daglegu 

lífi ungs fólks, til dæmis skóla, tómstundaiðkun, bókalestri og áfengis- og vímuefnaneyslu 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017). 

Brynhildur, Andrea og Þóroddur (2017) fjalla um niðurstöður ESPAD rannsóknarinnar í 

Netlu í greininni „Yndislestur á uppleið? Breytingar á lestrarvenjum drengja og stúlkna“. 

Þegar niðurstöður ESPAD rannsóknarinnar 2003-2015 sem snúa að lestri unglinga eru 

skoðaðar má sjá að hlutfall stúlkna á Íslandi sem lesa aldrei aðrar bækur en skólabækur hefur 

að mestu haldið sér, eða hækkað úr 13% árið 2003 í 14% árið 2015. Hlutfall drengja á Íslandi 

sem lesa aldrei aðrar bækur en skólabækur hefur lækkað úr 33% árið 2003 í 23% árið 2015. 

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við hin Norðurlöndin má sjá að hlutfall bóklausra 

stúlkna frá Íslandi er nærri meðallagi en þó marktækt lægri en önnur Norðurlönd, fyrir utan 

Danmörku. Hlutfall bóklausra drengja frá Íslandi er marktækt lægra en á hinum 

Norðurlöndunum. Þegar niðurstöður þeirra unglinga sem lesa nær daglega aðrar bækur en 

skólabækur eru skoðaðar þá má sjá hvernig hlutfall bókhneigðra drengja frá Íslandi helst 

óbreytt, 7% árið 2003 og árið 20015. Hlutfall bókhneigðra stúlkna frá Íslandi hefur hækkað úr 

13% árið 2003 í 18% árið 2015. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við hin 

Norðurlöndin má sjá að hlutfall bókhneigðra stúlkna frá Íslandi er marktækt hærra en á 

Norðurlöndunum, og að hið sama gildir um hlutfall bókhneigðra drengja frá Íslandi. Lestur og 

lesskilningur íslenskra unglinga hefur verið í opinberri umræðu á Íslandi og þá sérstaklega 

PISA niðurstöður drengja sem teljast ekki geta lesið sér til gagns. Þessar niðurstöður sýna 

aðra þætti þar sem áhyggjurnar snúa að þeim unglingum sem lesa aldrei bækur sér til 

skemmtunar. Árið 2011 var hlutfall bókalausra drengja á Íslandi nálægt meðaltali 

Evrópulanda en árið 2015 var hlutfall drengja frá Evrópu mjög svipað en hlutfall drengja frá 

Íslandi hafði þá lækkað um fimm prósentustig. Hlutfall bóklausra stúlkna frá Íslandi var mjög 

svipað bæði árin og því ekki sama breyting hjá þeim og drengjunum. Kynjamunurinn á milli 

bókalausra drengja og stúlkna á Íslandi hefur farið minnkandi hver sem ástæðan er, hvort 
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vera kunni að meðvitund samfélagsins um illa læsa drengi hafi aukist og þar með áherslur um 

að höfða til þeirra? Á meðan hafa stúlkur staðið í stað. Yndislestur stúlkna á Íslandi er mun 

meiri en drengja á Íslandi en aftur á móti standa drengir frá Íslandi vel í samanburði við 

önnur Evrópulönd á meðan stúlkur frá Íslandi eru nálægt meðallagi miðað við önnur 

Evrópulönd. Mikilvægt er að ræða ekki eingöngu um lestarvenjur út frá kynjamuni en lestur 

er ekki kynbundin iðja, í hópi bókhneigðra unglinga eru bæði stúlkur og drengir. Báðir hópar 

eru fjölbreyttir þegar kemur að lestaráhuga og hæfni og gæta þarf þess að umræðan sé ekki 

tengd staðalmyndum. 

Mikilvægt er að nemendur telji sig ekki ólæsa eða með slakan lesskilning og kennarar 

þurfa að beina umræðunni burt frá fyrirsögnum í fjölmiðlum og á aðrar jákvæðari brautir. 

Nemendur sem trúa ekki á eigin getu munu ekki sýna áhuga, það á við lestur eins og allt 

annað nám. Hlutverk kennara er að trúa á nemendur og hjálpa þeim að trúa á sjálfa sig. Í 

viðtali við nemendur sem höfundur tók kom upp áhugaverð umræða um hversu mikilvægt er 

fyrir kennara að trúa á nemendur sína. Fjallað verður frekar um viðtalið í kaflanum Rannsókn 

og athugun – nemendur. Annar drengjanna sem höfundur ræddi við talar opinskátt um 

lesblindu sína, hann finnur ró við lestur og telur að lestraráhuginn og mikill lestur haldi 

honum í æfingu og það hjálpi honum með lestur og lesskilning. Drengurinn sagði höfundi og 

samnemendum frá því þegar hann var í öðrum skóla þar sem sjaldan voru gefin tækifæri til 

lesturs og þegar tækifærið gafst ætlaði drengurinn að lesa Harry Potter. Honum var bannað 

að fá bókina að láni á skólabókasafninu þar sem hann las ekki nógu mörg atkvæði á 

hraðlestrarprófi til að mega taka bók í þeim erfiðleikaflokki sem Harry Potter var í. Hér telur 

höfundur mistök hafa verið gerð og trúir því að aldrei eigi að draga úr nemendum í sambandi 

við lestur. Sjálfsagt sé að gera nemendum grein fyrir erfiðleika texta og jafnvel benda á aðra 

sem henti betur en þegar kennarar í rannsóknum telja það sinn helsta vanda að vekja áhuga 

unglinga á lestri (sjá kaflann Rannsókn og athugun – íslenskukennarar á unglingastigi) þá 

þarf að gæta þess að banna aldrei lestur nemenda sem sýna áhuga, út frá fyrirfram ákveðinni 

flokkun.  

Val nemenda, sem höfundur hefur kennt, á textum til yndislestrar undanfarin ár hefur 

verið misjafnt, bækur og bókaflokkar, tímarit, fræðibækur og greinar skiptust á að vera 

vinsæl. Reynsla höfundar sýndi ekki kynjamun á áhuga nemenda til lesturs heldur hefur helst 

verið munur á því lesefni sem stúlkur og drengir völdu að lesa. Drengir vildu frekar 

uppflettibækur, tímarit, fræðibækur eða ævisögur. Stúlkur völdu skáldsögur, bækur og 

tímarit tengd lífstíl og heilsu. Þetta var þó ekki algilt og í hvert sinn sem nemendur fengust til 

að ræða almennilega saman um lesefni smitaði áhuginn út frá sér.  
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3 Lestrarumhverfi og menning 

3.1 Lestrarumhverfi 

Í aðalnámskrá segir að í skipulagi og viðfangsefnum skólastarfs og í starfsháttum skóla skuli 

leggja rækt við námsumhverfi og samskipti sem stuðla að almennri menntun (Aðalnámskrá, 

2011). 

Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldarinnar er skoðað manngert 

námsumhverfi skólastarfs í grunnskólum. Skólabyggingar, húsbúnaður og fleira er skoðað 

auk þess að fjallað er sérstaklega um tölvu- og upplýsingatækni í skólum. Eitt af markmiðum 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf starfsmanna og nemenda til námsumhverfis. 

Manngert námsumhverfi er einn af þeim þáttum sem geta stuðlað að góðu skólastarfi, 

vellíðan nemenda og kennara og framförum en það getur líka staðið í vegi fyrir umbótastarfi. 

Niðurstöður þess hluta rannsóknarinnar sem snýr að námsumhverfi sýna að kennslustofur á 

yngri stigum grunnskóla eru líflegri en á eldri stigum. Verk nemenda, leiðbeiningar og jafnvel 

myndir af nemendum voru frekar á veggjum og nemendur voru líklegri til að sitja við 

hópaborð (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014).  

Það má ekki vanmeta lestrarumhverfi, þeir sem lesa geta sagt hvernig áhrif það hefur á 

lesturinn hvar þeir lesa eða hvort þeir lesa yfir höfuð. Kathy Goouch og Andrew Lambirth 

(2017) telja að löngunin til að lesa sé vitsmunaleg og þar af leiðandi líkamleg tilfinning. 

Lesendur tala um tilfinninguna að langa til að lesa, sem sendir þá af stað í leit að bók, réttum 

stað og aðstæðum til að lesa og slaka á. Kennslustofur geta kallað fram þessar tilfinningar 

með því að bjóða upp á umhverfi sem hefur úrræði og venjur sem bjóða upp á möguleika 

óháð smekk og aðstæðum. Þar myndast menning fyrir yndislestri og öðrum lestri. Lestur er 

verk sem krefst ákveðinnar hegðunar sem hvetur okkur til að einbeita okkur að bókinni svo 

við drögumst inn í söguna og veitum henni alla okkar athygli. Kennarar hafa fundið fyrir því 

að ef það er staður innan kennslustofunnar sem er ætlaður lestri geti það hjálpað 

nemendum að koma sér í þessar aðstæður þar sem þeir ná að detta ofan í lesturinn. Þessir 

staðir eru oft kallaðir leskrókar eða heimakrókar og eru oft sá staður þar sem bækur og 

annað lesefni er aðgengilegt. Bekkjarbókasöfn eða bókasvæði eru oft í horni skólastofu, oft 

með teppi og afmarkað með bókahillum. Það er mikilvægt að nemendur þekki aðstæður í 

leskrók, viti hvar þeir finna bækur við sitt hæfi og fái tíma til að skoða og velja það sem þeir 

hafa áhuga á. Leskrókurinn þarf að vera samsettur af lesefni sem nemendur hrífast af og 

gæta þarf þess að allt lesefni sé gott og gilt. Lestrarumhverfið þarf að vera fullt af spennandi 

bókum og vera líflegt svo að augað leiti þangað um leið og gengið er inn í skólastofuna 

(Goouch og Lambirth, 2017). 
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Nemendur hafa oftast skoðanir á því hvernig skólastofan er uppsett og mikilvægt er að 

þeir fái að taka þátt í uppröðun og koma með hugmyndir. Þar sem höfundur hefur kennt 

undanfarin ár eru bekkir á unglingastigi með sínar heimastofur og kennarar fara á milli 

skólastofa. Það kemur þá í hlut umsjónarkennara auk nemenda að sjá um stofuna. 

Nemendur eru þeir einu sem eyða öllum deginum í skólastofunni og því mikilvægt að þeir 

aðstoði við að ákveða hvar eru hengdar upp upplýsingar, hvar eru verkefni til sýnis, hvar er 

best að geyma námsgögnin, hvar er góður staður fyrir hópavinnu, aðstöðu til lesturs og 

geymslu lesefnis. Höfundur hefur verið í samstarfi við nytjamarkað á svæðinu sem hefur 

styrkt bekki um bækur og alls konar rit til að hafa í bekkjarbókasafni auk þess sem bókasafnið 

tekur vel á móti nemendum og lánar í nafni skólans bækur, bókaflokka og tímarit til að hafa í 

skólastofunni. Það er góður kostur að hafa gott úrval lesefnis við hendina og vísa nemendum 

á það þegar þá vantar hugmyndir, upplýsingar, verkefni í stutta stund eða hlé frá öðrum 

lærdómi. 

3.2 Lestrarmenning 

Goouch og Lambirth (2017) segja að lestrarmenning geti myndast þar sem reyndir lesendur, 

til dæmis kennarar eru lestrarfyrirmyndir og stunda iðju sína á þann hátt sem þeir vilja kenna 

nemendum sínum. Kennarar sýna lestri áhuga, velta fyrir sér texta, ræða hann við aðra og 

sökkva sér í lestur. Á þennan hátt geta þeir sem koma nýir inn í umhverfið séð hvernig 

menningin er og nýtt sér hana til að öðlast þessa færni. Lestur tapar merkingu og 

náttúrulegri tilfinningu við það að læra hann eingöngu sem framandi og kennslufræðilegt fag 

í gegnum leiðandi kennslu. Þar sem lestur er gerður að mikilvægum hluta af daglegu starfi og 

áhersla er lögð á hvetjandi umhverfi og menningu læra börn fljótt og af ánægju. 

Um leið og gengið er inn í skólastofu er oft hægt að sjá hvort umhverfið „öskri bækur og 

lestur“, það er að segja hvort allt í umhverfinu ýti undir hugrenningartengsl við lestur, þessu 

halda Goouch og Lambirth (2017) fram. Skilaboðin á veggjunum, hornin og umhverfið allt 

getur verið lestrarvænt. Í þannig skólastofu er greinilegt að kennari og nemendur  telja 

lestur mikilvægan. Ásýnd skólastofunnar sýnir áherslur skólans og nálgun þeirra fullorðnu til 

náms. Oft má sjá hefðbundnari skólastofur þar sem eingöngu veldi þeirra fullorðnu er við lýði 

í skólanum, þá eru veggirnir þaktir reglum um hegðun eða reglum tengdum náminu. Þessi 

uppsetning á skólastofu bendir frekar til einræðis heldur en til lýðræðis. Skólar eiga að vera 

lýðræðislegir og virða samfélagsleg gildi, ekki einhliða stjórnun. Betur upp settar skólastofur 

sem endurspegla kennara og skóla sem kunna að meta lýðræðislegt verklag þar sem 

samræða og samkomulag ríkir á milli þeirra sem deila skólastofunni, kennara og nemenda. 

Dæmi um góða uppsetningu á skólastofu getur verið að hafa nýjar bækur sýnilegar, bækur 

eftir þema, höfund vikunnar, ljóð vikunnar, uppáhaldsbækur bekkjarins eða annað tengt 
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bókum. Á veggjum gætu verið tilvitnanir úr uppáhalds bókum nemenda, orðabankar, verk 

eftir nemendur, umræðu tafla og fleira sem sýnir nemendum orð í ólíku umhverfi  (Goouch 

og Lambirth 2017).  

Ef nemendur eiga að þróa með sér áhuga á lestri þá telur höfundur að kennarinn verði að 

setja lestur í forgang, finna rúman tíma og skapa hvetjandi umhverfi. Tími kennara, 

sérstaklega í faggreinakennslu er, er oft dýrmætur og keppast kennarar við að koma sínu 

námsefni til skila á tilsettum tíma. Ef lestur á að vera í forgangi þá þarf að tryggja að hann fái 

vel afmarkaðan tíma. Lestrarþjálfun og umræða um lesefni og texta getur ekki alltaf farið 

fram þegar nemendur hafa lokið öðrum verkefnum. Taka þarf frá tíma, nægan tíma til að 

vinna með texta og að ræða hann í hópum, stórum og smáum. Mikill lærdómur felst í því að 

nemendur tileinki sér vinnubrögð í umræðuhópum. Bókmenntatextar sem höfða til unglinga 

eru góðir til að kynna þessa vinnu og vinnubrögð fyrir nemendum. Seinna meir færist þessi 

þekking og reynsla yfir á allar námsgreinar. Ef lesefni til yndislestrar er aðgengilegt þá er 

líklegra að kennarar og nemendur nýti sér það í daglegri kennslu og það verði að sjálfsögðum 

hlut að grípa í bók.  

Rannsakendur á vegum rannsóknarinnar Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (ÍNOK) 

skráðu hjá sér vettvangsnótur um umhverfi nemenda í skólastofum á unglingastigi. Bækur til 

yndislestrar voru sjaldséðar og dæmigert fyrir umhverfið var að nokkrar orðabækur ásamt 

handbókum, eins og Málfinni og Skriffinni voru sjáanlegar. Mörg eintök af Íslendingasögum, 

kennslubækur og möppur í hillum og bókahilla við kennaraborð með orðabókum og 

handbókum. Frjálslestrarefni sást í tungumálastofu, listabækur, handavinnubækur og 

matreiðslubækur sáust í viðkomandi stofum (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018).  

3.3 Skólabókasöfn 

Íslensk skólabókasöfn fundu líkt og skólarnir fyrir niðurskurði á árunum eftir hrun, stöður 

voru skornar niður auk innkaupa og þar sem staðan var verst má segja að nemendur hafi 

verið vandir af söfnum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015). Starfsfólki bókasafna þykir 

leiðinlegt að geta ekki lánað nemendum nýjar barna- og unglingabækur til yndislestrar þar 

sem lítill peningur er til kaupa og ekki möguleiki á að kaupa mörg eintök af vinsælum bókum 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011). 

Á árunum 2013 – 2015 þegar gagnaöflun fór fram fyrir rannsóknina Íslenska sem 

námsgrein og kennslutunga (ÍNOK) voru bókasöfnin enn að jafna sig á niðurskurði og staða 

flestra skólabókasafna slæm. Sérmenntaðir bókaverðir voru ekki víða, opnunartími var 

stuttur og bókakostur gamall. Áhersla var lögð á að kaupa bækur sem unnið var með í 

föstum áföngum í kennslu og í minni skólum var nemendum bent á almenningsbókasöfn til 
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að fá aðrar bókmenntir. Í öllum viðtölum við skólastjórnendur kemur fram að þeir harmi 

stöðuna og eingöngu tveir skólastjórar töldu sína skóla vera í góðum málum þegar kemur að 

bókasafnsmálum. Í einum af skólanum sem var heimsóttur var búið að sameina bókasafn og 

tölvuver og gera upplýsingaver, en skólastjórinn taldi að þessi sameining bitnaði á 

bókasafninu. Bæði íslenskukennarar skólans og skólastjóri vildu samt efla bóklestur. Ólíkar 

skoðanir voru um innkaup á safnið en lögð hafði verið áhersla á að kaupa unglingabækur til 

að taka mið af vilja nemenda. Í öðrum skóla var staðan þannig að þar var enginn bókavörður, 

opnunartími styttur og sparað í bókainnkaupum. Kennarar höfðu aðgang að safninu fyrir 

nemendur sína en enginn var á staðnum til að leiðbeina og sinna nemendum. Í enn öðrum 

skólanum sagði skólastjórnandi frá því hvernig kennarar hefðu aðstöðu á bókasafninu og þeir 

væru aðgengilegir nemendum og lánuðu þeim bækur. Annar skólastjórnandi hafði svipaða 

sögu að segja um sitt safn, að það væri aðallega útlánssafn, þar sem enginn 

bókasafnsfræðingur væri, engin kennsla, staða bókavarðar var gerð að hluta starfi almenns 

kennara og ekkert var sagt um bókainnkaup. Aðra sögu er að segja um bókasafn stórs skóla 

sem lenti í niðurskurði en var búinn að vinna að mikilli uppbyggingu fyrir tilstilli 

bókasafnfræðings sem vann þar í hlutastarfi, og bókavina. Í einum skólanum var lögð mikil 

áhersla á lestur og þá sérstaklega yndislestur. Þar var ekki starfandi bókasafnsfræðingur en 

bókmenntakennari var í hlutastarfi við að sjá um safnið, en safnið var opið þegar kennarinn 

var laus. Í svörum kennara, sem tóku þátt í ÍNOK rannsókninni, um lestur bóka og kennslu 

bókmennta kemur skýrt fram að staða skólabókasafna var ekki eins og best væri á kosið, þau 

voru fjársvelt og nýjar bækur og sérmenntaðir starfsmenn voru af skornum skammti. (Dagný 

Kristjánsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson, Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 

2018). 

Í samanburðarskóla var rætt við skólastjóra um skólabókasafn. Tengsl þess skóla og 

bókasafnsins voru mikil en bókasafnið var bæði skólabókasafn og bæjarbókasafn. Bókasafnið 

var opið alla virka daga frá 08:15 – 17:30 nema á föstudögum þegar það lokaði á hádegi. Á 

skólatíma var bókasafnið því nær alltaf opið og mikið samstarf var á milli skóla og safns. Á 

safninu mátti finna mikinn fjölda bóka, allar þær nýjustu og gott safn eldri bóka. Kennarar 

gátu fest sér tíma til að nýta safnið eða komið með nemendum þegar það hentaði. Einnig 

gátu nemendur farið sjálfir til að skipta um bækur eða jafnvel unnið í verkefnum sínum á 

safninu. Bókasafnið vann að því að rækta móðurmálið með því að rithöfundar voru fengnir til 

að lesa upp úr verkum sínum, bókasafnið tók virkan þátt lestrarátökum, til dæmis í 

lestrarátaki Ævars vísindamanns, Norrænu bókasafnsvikunni, jólasveinabókalestri og eins var 

samstarf við skólann þegar skólinn var með lestrarátök svo kallað bókafjör eða bókamessu. Á 

bókasafninu starfaði ekki sérmenntaður bókasafnsfræðingur en þar voru alltaf við bókaverðir 

sem aðstoðuðu nemendur og kennara. Eins og í skólum ÍNOK rannsóknarinnar voru framlög 
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til safnsins skorin niður í kreppunni en höfðu verið aukin aftur og býr safnið við afar góðan 

bókakost og hefur sanngjarnan kvóta til bókakaupa. 

Í grein sinni í Skímu, „Skólabókasafnið og lestur grunnskólabarna“, vitnar Ingibjörg 

Baldursdóttir (2006) skólasafnsvörður í niðurstöður rannsóknar sem var gerð á 

skólabókasöfnum í Kanada en þær niðurstöður segja að vel búin skólasöfn, gott starfsfólk og 

fjölbreytt starfsemi skipti sköpum fyrir námsárangur nemenda. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við hennar upplifun þar sem mörg dæmi eru um að mikill lestur nemenda skili sér í 

almennt betri námsárangri. Með þessar upplýsingar að leiðarljósi hefur hún kennt 

nemendum að nota skólabókasafnið og þannig reynt að auka lestraráhuga þeirra. Þegar 

rithöfundar heimsækja skólann og lesa upp úr verkum sínum hefur oft vaknað gríðarlegur 

áhugi nemenda á að lesa þá bók og oft aðrar bækur eftir sama höfund. 

Samstarf kennara og bókasafns telur höfundur mikilvægt. Það er gott fyrir kennara sem 

þekkja nemendur sína vel, að miðla þeirri þekkingu til bókavarðar eða bókasafnsfræðings þar 

sem kennarar geta ekki alltaf fylgt nemendum sínum á bókasafnið og nemendur eru ekki allir 

jafn duglegir að sækjast eftir aðstoð. Nemendur sem þekkja bókasafnið og starfmenn þess og 

nýta safnið reglulega þjálfast í leit og vali á bókum. Að fara reglulega á bókasafnið þó það sé 

ekki nema til að breyta um umhverfi í yndislestri eða fara á safnið til að vera með upplestur 

gerir nemendur öruggari í umhverfinu og margir nýta tækifærið og næla sér í bók í leiðinni.  

3.4 Lestrarumhverfi í samanburðarskóla 

Í heimsókn höfundar í samanburðarskóla var gengið um skólann og kíkt í nokkrar 

kennslustofur til að sjá hvernig kennarar útbúa aðstöðu til lesturs. Farið var í stofur á yngsta 

stigi, miðstigi og unglingastigi. Höfundur fékk leyfi til að taka myndir af aðstöðunni sem telst 

góð en allar kennslustofur skólans eru með svæði inni í stofunni sem er hugsað til lesturs, 

auk þess eru sófar fyrir utan allar kennslustofur þar sem nemendur fá einnig oft að nýta í 

lestrarstundum. Lagt er upp úr því að nemendur geti komið sér vel fyrir og að aðgengi að 

lesefni sé gott. 
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Mynd 1 leshorn í stofu á yngsta stigi. 

Á mynd 1 má sjá grjónapúða, mottu, bókahillur, bækur og leslampa. Á mynd 2 má sjá annað 

sjónarhorn á sama leshorn. Hægindastóll og sófi fyrir nemendur. 

 

Mynd 2 leshorn í stofu á yngsta stigi. 

Á myndum 3, 4 og 5 má sjá hvernig lestrarumhverfi er háttað á unglingastigi. Bókahillur í 

stofunni, skáldsögur, tímarit, uppflettibækur, barna- og unglingabækur á svo kölluðu 

bekkjarbókasafni. Lestrarstólar í stofu og sófar fyrir utan stofuna þar sem nemendur lesa til 

dæmis í yndislestri.  
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Mynd 3 bókahillur í stofu á unglingastigi. 

 

Mynd 4 sæti til að lesa í til móts við bókahillur. 
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Mynd 5 sófar sem nemendur nota í frímínútum og við yndislestur. 

Í stofu á miðstigi mátti sjá kynningu á bókaflokki þar sem teiknimyndasögum var stillt upp við 

töfluna og á borði við töflu, fyrir nemendur að skoða og fá lánaðar. Sjá mynd 6. 

 

Mynd 6 kynning á myndasögum. 
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4 Bókmenntir 

4.1 Bókmenntir 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er engin skilgreining á hugtakinu bókmenntir en þar segir 

að í bókmenntum finni ungir lesendur fyrirmyndir og geti sett sig í spor persóna, þannig geti 

bókmenntakennsla í grunnskólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda auk þess að 

kenna t.d. umburðarlyndi. Íslenskur menningararfur er að miklu leyti bundinn bókum því 

nemendur kynnast honum með lestri alls konar bóka. 

Í aðalnámskránni (2013) er að finna hæfniviðmið sem sýnir þá hæfni sem hver nemandi á 

að búa yfir við lok bekkjar. Hæfniviðmið í íslensku skiptast í fjóra flokka, talað mál, hlustun og 

áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Við lok 10. bekkjar eru þetta hæfniviðmiðin 

sem falla undir lestur og bókmenntir og eiga nemendur t.d. að geta lesið almenna texta af 

öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað, skilið mikilvægi þess að geta lesið og 

eflt eigið læsi. Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á 

tengslum efnisatriða, valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur auk þess að lesa, túlka, 

meta og fjalla um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi 

bókmennta. Nemendur eiga að geta valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem 

sjálfstæðir lesendur sem gera sér grein fyrir gildi þess að lesa. Auk allra þessara 

hæfniviðmiða sem tengjast lestri þá eiga nemendur að geta beitt nokkrum grunnhugtökum í 

bókmenntafræði til dæmis minni, sjónarhorni og sögusviði og kannast við algengustu tákn og 

stílbrögð. Þeir eiga að geta leitað og aflað heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á 

gildi og trúverðugleika ritaðs máls eins og fjölmiðla- og margmiðlunarefnis. Að lokum eiga 

svo nemendur að geta unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt 

saman efni sem er sett fram á ólíkan hátt og nýtt sér.  

Flest hæfniviðmið í íslensku eru í flokknum lestur og bókmenntir en áhersla þessara 

viðmiða er ekki á bókmenntir sem sjálfstætt viðfangsefni heldur þjálfun í almennri 

greiningarhæfni. Þessar áherslur eru t.d. ólíkar þeim sem eru í listgreinum þar sem 

nemendur öðlast hæfni í að tengja samfélag og sögu á skapandi hátt en undanfarna áratugi 

hafa bókmenntafræðingar rannsakað tengsl bókmennta, sögu, sjálfsmyndar og samfélags 

(Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018). 

Kristján Jóhann Jónsson (2013) segir að bókmenntir og lestur eigi ekki að keppa við 

afþreyingu yngri kynslóðarinnar eins og tölvuleiki og spennumyndir, en kennarar verði þó að 

þekkja þessa afþreyingu og þýða bókmenntatexta yfir á miðla nemenda sinna. 

Bókmenntakennsla á að fara yfir alvarleg og mikilvæg mál sem snúa að nemendum og gefa 

þeim tækifæri á að læra margt nýtt og gagnlegt. Nemendur þurfa að læra að túlka texta og 

veruleika með skapandi og gagnrýnni vinnu.  
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Bókmenntir eru góð leið fyrir kennara að opna fyrir nemendum sínum nýja heima, kynna 

þá fyrir ólíkum menningarheimum, öðrum tímum og alls konar persónum. Þó að 

aðalnámskrá setji ekki upp hæfniviðmið í bókmenntum tengd þessum þáttum þá eru þeir 

nauðsynlegir og ein besta leiðin til að vekja áhuga nemenda á bóklestri. 

4.2 Bókaval 

UKLA (United Kingdom Literacy Association) gerðu rannsókn á því hversu góð persónuleg 

þekking kennara var á barnabókum og niðurstaðan var sú að kennarar hefðu rými til þess að 

bæta sig í þekkingu á sviði barnabóka, sérstaklega nýútgefinna bóka. Það hlutverk að hjálpa 

nemendum að velja sér lesefni getur verið mikilvægt, kennarinn þarf að geta bent á og mælt 

með bókum sem taka á málefnum líðandi stundar í bland við þær klassísku sem hafa haldið 

vinsældum sínum í gegnum tímann. Samkvæmt rannsókn Hopper‘s þá eru meðmæli 

unglingakennara sjaldan tekin gild af nemendum þar sem þau meðmæli byggjast oft á því 

lesefni sem kennarar aðhylltust þegar þeir voru ungir. Það gæti borgað sig að gera kennurum 

kleift að fara út fyrir þægindahring sinn og kynna sér nýtt lesefni fyrir unglinga. Ef kennari 

þekkir nemendur sína vel þá á hann auðveldara með að skilja hvaða áhrif heimili og samfélag 

hafa á nám nemandans og eykur þar af leiðandi möguleika kennarans á að vinna áætlanir til 

að setja upp einstaklingsmiðað nám (Hopper, 2005). 

Góðar barnabækur gera börn læs á samfélag og menningu og eru vannýtt auðlind í 

grunnskólum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). Mikilvægt er að barnabækur eigi greiða leið 

inn í skólana því þær eru lykillinn að lestraránægju sem er helsti forspárþátturinn fyrir 

árangur í lesskilningi við lok grunnskóla. Því miður fer bókalestur íslenskra barna minnkandi 

og lesskilningur er ekki eins og á væri kosið. Fullorðið fólk hefur tilhneigingu til að bera 

saman barnabækur sem það las sem börn við bækur sem koma út í dag en tíminn gerir 

samanburðinn ekki réttmætan. Samanburðurinn á þó rétt á sér í nokkrum tilfellum þar sem 

um klassískar barnabækur er að ræða og þær munu sífellt hreyfa við nýjum kynslóðum. 

Kennarar þurfa að gæta að meðmælum sínum og vera tilbúnir að benda nemendum á að í 

dag eru til dæmis allt aðrar hugmyndir um kynin og kynhlutverk heldur en var fyrir nokkrum 

áratugum. Til þess að kennarar geti átt umræður um þessa hluti og aðra við nemendur þurfa 

þeir að búa yfir þekkingu á barna- og unglingabókmenntum. Kennarar geta ekki 

umhugsunarlaust bent nemendum sínum á það sem þeim fannst skemmtilegt að lesa þegar 

þeir voru börn. Mikilvægt er að skólasöfn vilji og hafi fjármagn til að kaupa nýjar 

barnabækur. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fátt sagt um bókmenntasögu eða samfélagslegt 

samhengi bókmennta. Þegar kemur að bókmenntavali virðast skólar eða kennarar hafa 

fullkomið frelsi til velja texta, engir textar og engar bókmenntagreinar eru nefndar í 
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aðalnámskránni. Í rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (ÍNOK) kemur fram 

að þó að aðalnámskráin leggi ekki áherslu á bókmenntasögu þá lifi hún enn í skólunum, 

aðallega framhaldsskólum. Hins vegar kom í ljós að þó að bókmenntaval í grunnskólum sé 

frjálst þá er það býsna líkt í skólunum. Í rannsókninni er meðal annars rætt við 

íslenskukennara 9. bekkjar um námsefni og bókaval til kennslu. Bókmenntaval er hvergi 

afmarkað og kennarar geta valið bækur til lesturs. Bækurnar sem voru kenndar á 

unglingastigi voru til dæmis glæpasögur eftir Arnald Indriðason, Englar Alheimsins, Korku 

saga, Gauragangur, Benjamín dúfa og margar fleiri. Það sem þessar bækur hafa allar 

sameiginlegt er að þær eru „gamlar“ miðað við aldur nemenda, en aðeins fimm af tuttugu og 

sex bókum sem nefndar eru í rannsókninni komu út eftir árið 2000. Þrátt fyrir mikið úrval 

unglinga- og ungmennabókmennta sem hafa komið út undanfarin ár þá hefur það ekki skilað 

sér í kennslu. Kennararnir sem rætt er við rökstyðja valið með því að þessar bækur hafi áður 

virkað vel í kennslu. Misvel hefur gengið að nýta nútímabókmenntir í skólastarfi grunn- og 

framhaldsskóla en ein af mögulegum skýringum á því er að stór hluti nemenda hefur lítinn 

orðaforða og veigrar sér við að lesa langa texta þar sem þeir eru stirðlæsir. Önnur skýring 

gæti verið kennsluhættir og sú þriðja val námefnis. Fjórða skýringin gæti verið að sterkir 

nemendur eru búnir að finna upplýsingar um bækurnar í gegnum internetið og vita of mikið 

fyrirfram, nemendur eru sviptir uppgötvun og túlkunargleði. Í grunnskólunum þar sem 

rannsóknin fór fram má sjá að val á bókmenntum, sem eru lesnar, er kennaramiðað og flest 

allar bækur sem eru lesnar eru að minnsta kosti tuttugu árum eldri en nemendurnir. 

Nemendur svara í viðtölunum sem tekin voru fyrir rannsóknina ÍNOK að þeir finni hvorki 

tengingu við sögurnar né aðrir sem þeir þekki. Miðaldabókmenntir virðast frekar vekja áhuga 

nemenda. Unglingar eru og hafa alltaf verið sjálfhverfir að því leyti að mestur hluti orku 

þeirra fer í að máta sjálfan sig við líkama, þekkingu og umhverfi. Samfélagsmiðlar opna fyrir 

sjálfsmyndarsköpun þar sem fólk getur mótað og hannað eigin ímynd að vild og valið hvaða 

hluta af sjálfum sér á að sýna. Þegar unglingar lesa bókmenntir og taka þátt í 

bókmenntakennslu þá er gerð sú krafa að þeir stígi út úr sjálfum sér og setji sig í spor 

annarra. Kennarar virðast ekki átta sig á því eða sjá tilgang í því að nota bókmenntagreiningu 

sem verkfæri til að efla lesskilning. Hægt er að nota bókmenntahugtök til að dýpka lestur og 

skilning á texta í stað þess að safna upplýsingum sem á að nota í krossapróf (Dagný 

Kristjánsdóttir o.fl., 2018). 

Kennarar verða að þróast líkt og ætlast er til að nemendur og námsefni geri. Kennarar 

verða að endurskoða á hverju ári námsefnið og höfundur telur það fjarri lagi að kenna til 

dæmis Gauragang sem nútímabókmenntir. Höfundur telur sig sem kennara alls ekki geta 

talið Gauragang til nútímabókmennta, enda er bókin gefin út sama ár og höfundur er 

fæddur og ljóst er að 14-16 ára unglingum þykir kennari sinn ekki fæddur í nútímanum. Í lok 
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ritgerðarinnar er tekið dæmi um bók sem gæti hentað í kennslu, hún er um ungling og sögð 

frá sjónarhorni unglings. Fjallað er um hvernig kennarar gætu nýtt sér atriði í bókinni til að 

flétta saman við hugtök í bókmenntakennslu og jafnframt tengt kennsluna við hæfniviðmið 

aðalnámskrár. Í sama kafla er umfjöllun um Íslendingasögu sem reynst hefur vel í 

unglingakennslu. Sett er upp hvernig má tengja saman sameiginlega þætti nútímabókmennta 

og Íslendingasagna. 
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5 Kennsla bókmennta 

5.1 Áhrif kennsluaðferða 

Það getur verið erfitt fyrir starfandi kennara að fylgjast með niðurstöðum tugþúsunda 

rannsókna tengdum námi sem gerðar eru á hverju ári. Gott væri ef slíkar rannsóknir yrðu 

dregnar saman með það sem markmið að fá heildstæða mynd af niðurstöðum, þá ættu 

kennarar auðveldara með að átta sig á hvaða aðferðir skila árangri. Guðmundur 

Engilbertsson (2015) dregur upp mynd af yfirlitsrannsóknum Hattie þar sem rannsóknir eru 

bornar saman. Með tölfræðilegri greiningu er hægt að sjá hvort árangur sé marktækur. Þegar 

kennari velur aðferðir og námsefni þá er mikilvægt að hafa í huga mismunandi þætti sem 

hafa áhrif á nemandann og námið. Tveir þættir sem hafa mest áhrif á námsárangur nemenda 

eru annars vegar sjálfsmat og væntingar nemenda til náms og hins vegar áhrif þekkingar og 

árangurs, þættir eins og einbeiting, þrautseigja, áhugahvöt (e. intrinsic motivation) og 

snemmtæk íhlutun hafa líka áhrif. Með þessa þætti í huga ætti kennari að geta haft áhrif á 

nám og námsárangur nemenda sinna. Þeir þættir sem hafa áhrif á nám og námsárangur en 

tengjast heimilum eru helst félagslegt og sálrænt atlæti, efnahags- og félagsleg staða heimilis 

auk hvatningar og stuðnings við nám. Þáttur eins og heimanám hefur lítil eða neikvæð áhrif. 

Ekki er víst að kennarar geti nýtt sér þessar upplýsingar nema með því að muna og taka tillit 

til mismunandi aðstæðna heimila. Þættir sem snúa að skólanum sjálfum og hafa jákvæð áhrif 

á námsárangur nemenda eru námshröðun fyrir bráðgera nemendur, tök á óæskilegri hegðun 

og bekkjarstjórnun, félaga- og jafningjastuðningur og námsvinna í litlum hópum. Hér geta 

kennarar sett áherslu á jákvæðan bekkjarbrag og gætt þess að nemendur njóti bæði 

námslega og félagslega örvandi umhverfis. Þeir þættir sem raktir eru til markmiða námskrár 

og áhrifa þeirra á námsárangur snúa mest að markvissum aðferðum. Ýmsir þættir snúa að 

kennurum og geta haft margvísleg áhrif. Skýr markmið og námsáform, sýnileg viðmið, góð 

tengsl og samskipti, starfsþroski og væntingar til nemenda eru allt þættir sem skipta máli og 

geta haft jákvæð áhrif ef gætt er að þeim. Að lokum eru þættir sem raktir eru til náms- og 

kennsluaðferða. Svörun við inngripum, leiðsagnarmat, samræða og gagnkvæm endurgjöf er 

líkleg til að skila árangri í námi. Aðferð sem nefnd hefur verið gagnvirkur lestur virðist vera 

ein allra besta náms- og kennsluaðferð sem völ er á. Nánar verður fjallað um gagnvirkan 

lestur í næsta kafla. Auk þess má nefna þrautalausnir, samvinnunám og beina stýrða kennslu 

sem efla námsvitund nemenda. Nemandi sem er meðvitaður um markmið og viðmið er 

líklegri til að stýra námi sínu á skynsamlegan hátt. Samkvæmt samantekt á öllum þessum 

þáttum ættu kennarar að einbeita sér að því að hafa markmið krefjandi, skýr og sýnileg, 

leiðsagnarmat og viðmið um árangur gegnsæ, náms- og kennsluaðferðir fjölbreyttar og 

bekkjarbrag jákvæðan.  
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Það eru ekki eingöngu kennarar sem eiga að setja krefjandi og skýr markmið heldur þarf 

skólinn, stjórnendur, kennarar og nemendur, að setja skýr markmið og ef vel á að gera þá 

ættu allir aðilar að koma að markmiðasetningu. Nemendur á unglingastigi eru flestir búnir að 

læra hvaða kennsluaðferðir henta þeim og því mikilvægt fyrir kennara að setja markmið með 

nemendum sem þeir geta unnið að með ólíkum aðferðum. Líkt og kom fram hér að ofan þá 

virðist gagnvirkur lestur vera ein besta kennsluaðferð sem völ er á og höfundur ritgerðar 

getur tekið undir þá niðurstöðu. 

5.2 Gagnvirkur lestur 

Gagnvirkur lestur er aðferð sem væri vel til þess fallin að nýta meðfram lestri á 

bókmenntum. Anna Guðmundsdóttir (2007) skrifar kennarahandbók um gagnvirkan lestur 

og þar segir að þegar kennari byggir kennsluna eftir aðferðum um gagnvirkan lestur þá á: 

• Kennarinn að vera nemendum fyrirmynd og sýna hvernig æskilegar aðferðir eru 

notaðar. Þannig gerir hann aðferðir sem góðir lesarar beita sýnilegar, skýrar og 

raunhæfar. 

• Kennarinn að nota aðferðirnar í viðeigandi samhengi, ekki sem einangraða 

færniþætti. 

• Kennarinn að gera nemendum grein fyrir þörfinni á að beita skipulögðum 

vinnubrögðum. 

• Nemandinn að finna að hann hafi gagn af aðferðunum. 

• Ábyrgðin á að beita aðferðunum að færast smátt og smátt til lesenda. 

• Kennari að einstaklingsmiða endurgjöf til nemenda, þannig að hún hvetji þá til að 

stíga stöðugt einu skrefi nær betri árangri.  

Það eru fjórir þættir sem kennslan felur í sér, nemendum er kennt að taka saman 

meginatriði, leita skýringa þegar þeir skilja ekki eða þegar eitthvað er óljóst, að spyrja 

spurninga um hugmyndir og efni textans og spá fyrir um framhald texta. Áður en nemendur 

hefja lestur þá setja þeir fram forspá eða kenningu byggða á því sem þeir vita fyrir fram eða 

sjá áður en lestur hefst. Til dæmis er hægt að byggja spána út frá mynd eða fyrirsögn, 

lykilorðum eða uppbyggingu sögunnar. Nemendur lesa svo áfram og reyna að sanna eða 

afsanna kenningu sína. Næst þarf að leita skýringa á því sem nemendur skilja ekki, þá þarf að 

rýna sérstaklega í orð og setningar og reyna að tengja hið óþekkta við það sem nemendur 

þekkja. Nemendur læra að rýna í orðhluta eins og kjarna eða rót orða, fletta upp í 

orðabókum eða leita að skýringum í textanum sjálfum. Mikilvægt er að kennari komi með 

dæmi um þessar aðferðir og útskýri þær fyrir nemendum. Þegar skilningurinn er til staðar þá 

geta nemendur sett sig í kennarastellingar og spurt út í textann líkt og kennarar gera. Með 
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því er reynt að finna aðalatriði í textanum, já og nei spurningar eru ekki góður kostur en gott 

er að styðjast við lista yfir helstu spurnarorðin eins og; hver, hvað, hvar og hvers vegna. 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að þjálfa þessa aðferð og kennarinn jafnvel að vera búinn 

að nota þessa aðferð áður í styttri verkefnum þar sem hann leiðir nemendur í gegnum 

aðferðina. Að lokum eru dregin saman meginatriði en þá þurfa nemendur að beina athygli 

sinni að aðalatriðum textans. Ekki er verið að vinna með endursögn heldur þurfa nemendur 

að greina og ákveða hvað þeir telja þýðingarmest í textanum (Anna Guðmundsdóttir, 2007).  
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6 Rannsóknir 

6.1 Rannsóknarverkefnið Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 

Rannsóknarverkefnið Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (ÍNOK) er eins og titillinn 

gefur til kynna rannsókn um íslensku og íslenskukennslu. Rannsóknin er unnin í grunn- og 

framhaldsskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru gefnar út í bókinni Íslenska í 

grunnskólum og framhaldsskólum (2018). Í þessari ritgerð er stuðst við niðurstöður 

rannsóknarinnar og þá helst þá þætti sem snúa að lestri og bókmenntakennslu. Rýnt er í svör 

nemenda, kennara og stjórnenda sem snúa að lestri og bókmenntakennslu. 

Markmið ÍNOK rannsóknarinnar var annars vegar að sjá stöðu íslenskunnar í skólum, 

bæði sem námsgrein og kennslutungu, og hins vegar að nýta niðurstöður rannsóknarinnar í 

grunn að þróunarstarfi í skólum og kennaramenntun. Ólíkt fyrri rannsóknum um 

íslenskukennslu var gert ráð fyrir því að viðfangsefni námsgreinarinnar hafi félagslegt og 

persónulegt vægi, einnig var spurt út í skiptingu námsgreinarinnar í þætti líkt og bókmenntir, 

málfræði, lestur og fleira (Kristján Jóhann Jónsson, Ásgrímur Angantýsson, Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Dagný Kristjánsdóttir, Finnur Friðriksson, Jón Yngvi Jóhannsson og Sigurður 

Konráðsson, 2018). 

Þeir þættir ÍNOK sem verða skoðaðir í þessari ritgerð, bókmenntir og lestur, eru athugaðir 

í rannsókninni með þau markmið í huga að kanna lestrarvenjur barna og aðgengi þeirra að 

bókum ásamt notkun annars konar miðlunar í skólum. Náms- og lesefni sem er notað við 

lestrarkennslu er greint með hliðsjón af uppbyggingu/þróun lestrarfærni. Bókmenntir sem 

birtast í textavali í grunnskólum eru skoðaðar og spurt er hvort þjóðernisrómantík ráði því 

hvað lesið er eða hvort skólarnir hafa beint sjónum sínum að nútímanum og nýrri 

bókmenntum. Þá er einnig litið til þess hvort áhersla er lögð á að nota bókmenntalestur til að 

þroska málhæfni og orðaforða og hvort bókmenntir nýtast til þess að skilja 

bókmenntapersónur og tilfinningar (Ásgrímur Angantýsson, Brynhildur Þórarinsdóttir, Dagný 

Kristjánsdóttir, Finnur, Friðriksson, Jón Yngvi Jóhannsson, Kristján Jóhann Jónsson og 

Sigurður Konráðsson, 2018). 

Tekin voru viðtöl við skólastjórnendur, kennara og nemendur. Nemendur sem rætt var 

við voru í 3., 6. og 9. bekk í grunnskólum ásamt nemendum á 1. og 3. ári í framhaldsskólum. Í 

hverjum grunnskóla voru tekin viðtöl við skólastjórnanda og íslenskukennara eða 

umsjónarkennara sem rannsakendur höfðu fylgst með í kennslu. Nemendur voru svo fjórir 

sjálfboðaliðar úr 6. eða 9. bekk sem fylgst hafði verið með, tveir strákar og tvær stelpur en í 

samráði við skólastjórnendur var reynt að hafa hópinn fjölbreyttan með tilliti til 

námsárangurs. Í nokkrum tilvikum var rætt við hóp faggreinakennara en sá þáttur varð ekki 

jafn fyrirferðarmikill og lagt var upp með (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018). 
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Í viðtölunum var fyrst og fremst verið að leita eftir viðhorfum viðmælenda til lestrar, 

stjórnendur voru spurðir um stefnu og þátttöku í lestrarhvetjandi verkefnum og stöðu 

skólasafnsins. Íslenskukennarar á unglingastigi og í framhaldsskólum voru spurðir hvernig 

lestrarkennslu og þjálfun í lestri væri háttað, hvað væri gert til að gera nemendur að 

sjálfstæðum lesendum, á hvaða námsefni það væri byggt og hvaða bókmenntir væru lesnar 

og af hverju (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

6.2 Samanburðarskóli 

Í u.þ.b. 3500 manna sveitarfélagi starfa tveir grunnskólar. Í öðrum þeirra, tæplega 300 

nemenda skóla hefur verið lögð mikil áhersla á læsi og lestur allra nemenda. Til að fá 

samanburð við  þá skóla sem eru skoðaðir í ÍNOK rannsókninni þá var rætt við nemendur á 

unglingastigi, íslenskukennara og skólastjóra skólans með viðtalsramma ÍNOK til hliðsjónar. Í 

viðauka A má sjá spurningalista sem notaðir voru við samtölin og í viðauka Á er 

samþykkisbréf sem var sent heim með nemendum.  

Höfundur ritgerðar fór í skólann og settist fyrst niður með skólastjóra í rými við hliðina á 

skrifstofu skólastjórans. Notalegt rými hugsað fyrir litla fundi eða viðtöl við nemendur og 

foreldra. Viðtalið fór fram í formi samtals með spurningalista til stuðnings, spurningalistinn 

var saminn með viðtalsramma ÍNOK til hliðsjónar og má finna listann í Viðauka A. 

Skólastjórinn var áhugasamur, þekkti vel til niðurstaðna ÍNOK og lýsti yfir ánægju sinni að fá 

að taka þátt og koma verkefnum skóla síns á framfæri.  

Eftir að samtali við skólastjóra lauk gekk hann með höfund um skólann og sýndi 

lestrarrými í skólastofum og á göngum. Myndir úr heimsókninni má sjá í kaflanum 

Lestrarumhverfi og menning. Gangan um skólann endaði svo aftur í litla herberginu þar sem 

íslenskukennari skólans beið. Á sama hátt átti höfundur samtal við kennarann með 

spurningalista til að styðjast við. Spurningalistinn var saminn með viðtalsramma ÍNOK til 

hliðsjónar og má finna listann í Viðauka A. Kennarinn starfaði í raun sem leiðbeinandi en 

hafði lokið BA námi í almennri bókmenntafræði. Samtalið gekk vel og hér var á ferðinni 

kennari sem hafði brennandi áhuga á bókmenntum og var umhugað um lestur nemenda.  

6.3 Skólastjórnendur 

Rannsakendur ÍNOK rannsóknarinnar spurðu skólastjórnendur út í læsi og áherslu á læsi í 

skólanum og hvernig það birtist í skólastarfinu. Skólastjórnendur voru misvel inni í því starfi 

sem er unnið með læsi, sumir nefndu einstaka verkefni meðan aðrir töluðu á almennum 

nótum. Einn skólastjóri talaði um að nemendur gætu farið á bókasafnið og nefndi Stóru 

upplestrarkeppnina í 7. bekk en annars voru ekki lestrarátök heldur var læsi hluti af 

skólastarfinu.  Annar ræddi um hraðlestrarpróf og að í kjölfar þeirra fylgdi lesskilningspróf. 
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Enn einn skólastjóri hafði áberandi góða yfirsýn þegar kom að læsi, hann taldi upp dæmi um 

læsi í skólastarfinu, nefndi lestrarspretti, lestrarvini og heimsóknir rithöfunda ásamt því að 

mikil áhersla var á að lesa fyrir nemendur á öllum aldri. Margir stjórnendur nefndu Stóru 

upplestrarkeppnina í 7. bekk og Litlu upplestrarkeppnina í 4. bekk. Skólabókasöfnin voru 

misjöfn og aðgangur nemenda að þeim misjafn. Opnunartími og bókakostur var ekki alltaf 

eins og best væri á kosið (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

Við lestur viðtalanna kemur fyrst upp í huga hversu misjöfn vitneskja og stefna 

skólastjórnenda er í sambandi við læsi. Það er skiljanlegt að hlutverk stjórnenda eru ólík á 

milli skóla og að stærð skóla gæti skipt máli í þessu samhengi. En stefna skólans og markmið í 

tengslum við grunnþátt eins og læsi eða lestur og lestrarvenjur í skólanum ættu að koma 

skýrt fram hjá stjórnendum. Einn skólastjóri nefnir hraðlestrarpróf og lesskilningspróf þegar 

spurt er um lestrarátök. Þá vaknar spurningin um hvað nemendur græða á slíkri vinnu og 

hvort að átak, í þeirri þýðingu að leggja sig fram af krafti, sé framkvæmt með prófum. 

Lestrarátak ætti að vera tímabil þar sem nemendur fá aðstoð og tíma við að leggja sig alla 

fram við að sinna lestri, hvort sem unnið er með hraða, magn, gæði, merkingu eða önnur 

atriði sem tengjast lestri.   

Í samanburðarskólanum sagði skólastjórinn stefnu um íslenskt mál ekki vera til staðar en í 

skólanum var virk læsisstefna og læsisteymi þar sem voru kennarar af öllum stigum. Í 

skólanum starfaði einnig verkefnastjóri læsis með 20% stjórnendaskyldu sem skipulagði og 

hélt utan um læsisnám og kennslu í skólanum. Á yngsta stigi var starfað eftir byrjendalæsi og 

kennarar á öðrum stigum voru duglegir að prófa útfærslur í þeim anda í kennslu hjá sér. Á 

þessu skólaári voru fengnar smiðjur í læsi til að koma í skólann sem gaf kennurum á mið- og 

unglingastigi hugmyndir um fjölbreyttari nálgun í íslenskukennslu.  

Þegar skólastjórinn var spurður um átaksverkefni tengd íslenskunni þá stóð ekki á 

svörunum. Átök voru regluleg með þeim markmiðum að auka orðaforða, lestur og skilning. 

Bókafjör á haustönn sem sneri að því að lesa og eyða sem mestum tíma til lestrar. Á vorönn 

var bókamessa þar sem nemendur greindu bókmenntir, persónur þeirra, sögur eða aðra 

þætti og kynntu niðurstöður á bókamessu. Skólinn hafði staðið fyrir yndislestri með því að 

allir umsjónarkennarar höfðu sett hann í stundatöflu skólaárið 2019-2020. Á degi íslenskrar 

tungu var alltaf dagskrá á sal skólans. Þá var bókafjörið (lestrarátak) sett og púlt sem 4. og 7. 

bekkur notuðu við æfingar fyrir Litlu – og Stóru – upplestrarkeppnina voru afhent með 

viðhöfn. Fulltrúar 5. og 8. bekkja komu á svið ásamt fulltrúum 4. og 7. bekkja og púltin voru 

afhent. Skólinn tók þátt í upplestrarkeppninni ár hvert nema í ár þar sem hún féll niður vegna 

samkomubanns vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Sú keppni var mikilvæg því þá fengu allir 

reglulegar æfingar í að lesa upphátt og að koma fram fyrir framan hóp af fólki ásamt því að 

kynnast vissu lesefni sem voru textar hverrar keppni. 
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6.4 Íslenskukennarar á unglingastigi 

Rannsakendur ÍNOK rannsóknarinnar ræddu við íslenskukennara í 9. bekk. Voru þeir 

spurðir út í lestrarkennslu og þjálfun í lestri, hvað væri gert til að gera nemendur að 

sjálfstæðum lesendum, hvaða námsefni væri valið og hvaða bókmenntir lesnar. Rætt var um 

hvernig gengi að fá nemendur til að lesa, hvernig unnið væri að því að vekja áhuga á 

bókalestri og hvort yndislestur væri á dagskrá. Viðmælendur tala um breiðan hóp nemenda 

bæði hvað varðar getu, áhuga og reynslu og því taki nemendur misvel í lestur. Kennarar tala 

um að á meðan einum nemanda finnist skelfilega mikið að lesa fjórar bækur yfir skólaárið þá 

þyki öðrum það of lítið. Eins með valdar bókmenntir þar sem allir nemendur lesa sömu 

bókina þá séu sumir búnir langt á undan meðan aðrir eru lengur að lesa og gleyma um leið 

því sem var lesið. Flestir íslenskukennarar segjast aðstoða nemendur við val á bókum og 

reyna að velja bækur eftir getu og áhugasviði í von um að vekja áhuga. Einn kennari talar um 

að það sé þeirra hlutverk að koma þeim upp á lesturinn og þjálfunin er svo á ábyrgð 

nemendanna. Í einum skólanum voru nemendur skyldaðir til að lesa í korter á hverjum 

morgni, frjálst lesefni. Nemendur virtust ánægðir með þetta og verkefnið gekk betur en búist 

var við. Einn af kennurunum tekur fram að eftir að íslenskutímum fjölgaði um einn á viku þá 

hafi verið fastsettir lestrartímar einu sinni í viku. Þá gátu nemendur lesið það sem þeir vildu 

svo lengi sem lesefnið var á íslensku. Stundum lásu kennararnir þó fyrir nemendur til dæmis 

Íslendingasögur og það féll yfirleitt í kramið hjá þeim. Annar kennari sagðist lesa og leika 

fornbókmenntir fyrir nemendur og fann mikinn mun á áhuga nemenda eftir að hann tók það 

upp. Íslenskukennararnir voru sammála því að lesturinn þurfi að taka fastari tökum í efstu 

bekkjum grunnskóla (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

Í samanburðarskólanum var einn bekkur í hverjum árgangi á unglingastigi og sami 

íslenskukennari kenndi 9. og 10. bekk íslensku. Hann talaði um að mjög misjafnt væri hvernig 

það gengi að fá nemendur til að lesa, það voru alltaf lestrarhestar til staðar en erfitt var að 

vinna með öllum nemendum sömu bókina þar sem nemendur stóðu misjafnt. Það hafði 

gengið upp með því að setja bókmenntalestur inn í stundatöflu og lesa bækurnar saman. 

Kennarinn sagði reynslu sína, að því meira sem bókmenntir rímuðu við raunveruleika og 

samtíma nemenda því betur gekk að nota bókmenntir í kennslu. Reynt hafði verið að kenna 

og lesa nýja bækur sem endurspegluðu veruleika nemenda. Með þessu fannst kennaranum 

nemendur móttækilegri til að nálgast eldri bókmenntir og vera frekar tilbúnir til að skilja 

annan raunveruleika en sinn eigin í gegnum sögur. Námsefni í íslenskukennslu var valið út frá 

því hvað höfðaði til nemenda eins og samtíma bókmenntir, nútímatónlist sem var nýtt í ljóða 

og textagreiningu, íslenskar kvikmyndir, umfjallanir og áhorf. Hvatning og brennandi áhugi 

kennara á efninu og geta hans til að miðla efninu á fjölbreyttan máta hafði áhrif á áhuga 

nemenda.  
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Reynt var að hafa kennsluaðferðir fjölbreyttar en það gekk síst í málfræðikennslu þar sem 

nemendum þótti efnið þungt og gekk best að vinna málfræðina sameiginlega í gegnum 

töflukennslu. Aðrir þættir íslenskunnar voru kenndir með fjölbreyttari aðferðum, hópastarfi, 

sjálfstæðum verkefnum nemenda þar sem þeir völdu sjálfir aðferðir o.fl. Kenndar höfðu verið 

bókmenntir eins og Sölva saga unglings (2016) eftir Arnar Má Arngrímsson, Aflausn (2016) 

eftir Yrsu Sigurðardóttur í bland við fornsögur eins og Laxdælu.  

Yndislestur var í töflu nemenda líkt og kom fram hjá skólastjóra, það voru alltaf 

lestrarhestar til staðar sem nýttu tímann til að njóta og lesa. Það voru þó alltaf nokkrir 

nemendur sem fengust ekki til að lesa krefjandi texta og þeirra afgreiðsla á þessum tíma sem 

var gefinn í yndislestur var í raun bið eftir að tíminn væri yfirstaðinn.  

Kennarar í ÍNOK rannsókninni og samanburðarskólanum voru allir að leita að leiðum til að 

fá nemendur til að sýna lestri áhuga, sumir höfðu fundið aðferðir sem virka, aðrir voru enn 

að leita. Nemendur eru ólíkir og því ólíkar leiðir sem ná til þeirra. Mikilvægt er að kennarar 

hafi vettvang til að deila sín á milli aðferðum og leiðum sem virka. Í kaflanum Sögur á 

unglingastigi má sjá hugmyndir að aðferðum þar sem mögulega væri hægt að kveikja áhuga 

unglinga á lestri.  

6.5 Nemendur 

Rannsakendur ÍNOK rannsóknarinnar ræddu við nemendur í fjögurra manna hópum bæði 

stelpur og stráka. Markmiðið var að fá innsýn í lestrarvenjur þeirra og viðhorf til lestrar. 

Spurt var um frjálsan lestur, hvað væri lesið og hversu mikið, hvort lesið væri utan skóla og 

hvort nemendur ræddu það sem þeir læsu við einhvern. Spurt var sérstaklega um bóklestur 

og hvað kæmi upp í huga nemenda þegar bókmenntir væru nefndar (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

Nemendahóparnir voru mjög fjölbreytilegir og viðhorf og svör nemenda ólík. Nokkrir 

nemendur notuðu jákvætt orðalag í sambandi við lestur og flestum þótti hann skemmtilegur 

hvort sem um var að ræða lestrarhesta eða ekki. Lesturinn var þó ekki ofarlega á 

forgangslista nemenda þó þeim þætti hann skemmtilegur en hann mætti þá afgangi þegar 

nemendur voru ekki á æfingum eða með vinum sínum. Í öðrum hópi kom fram sambærilegt 

viðhorf þar sem nemandi sagði það drepa tímann rosalega hratt ef að þú nenntir að lesa en 

ef ekki þá leið tíminn mjög hægt. Alls ekki allir voru hrifnir af lestri, hóparnir lásu allir 

mismikið en mjög fjölbreytt efni. Sumir vildu eingöngu lesa hagnýtar upplýsingar, aðrir lásu 

tímarit og/eða efni á netinu. Nemendahóparnir nefndu ýmsar tegundir af bókum (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

Í samanburðarskólanum var rætt við nemendur á unglingastigi, tvo drengi og tvær 

stúlkur. Íslenskukennarinn valdi nemendur með tilliti að fá fjölbreyttan hóp. Nemendur voru 
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spurðir um áhugamál almennt og annar drengurinn svaraði því að eitt af hans áhugamálum 

væri lestur. Misjafnt var á milli nemenda hvort að lesið var á heimilinu en ein stúlkan nefnir 

það að hún las mest á sínu heimili og sá að miklu leyti um að hlusta á lestur yngri systkina, 

hin stúlkan hafði svipaða sögu að segja og las lang mest á sínu heimili. Annar drengurinn las 

lítið sem ekkert utan skóla á meðan móðir hans og yngri systkini lásu mikið, hinn drengurinn 

sagðist lesa mikið en það var ekki endilega hefð fyrir lestri á heimilinu. Nemendur voru allir 

sammála um að lestur gat verið fræðandi, einnig var nefnt að lestur gæti haft róandi áhrif, 

gæti hjálpað með líðan og aukið ímyndunarafl. Fantasíur, vísindaskáldskapur auk 

unglingabóka voru nefnd sem uppáhalds lesefni. Nemendur töluðu sín á milli um það sem 

þeir lásu en einn nemandi tók fram að aðrir hefðu lítinn áhuga á því að ræða við þau um 

lesefni. Annar drengjanna fylgdist mikið með íþróttafréttum á internetinu og ræddi þær í 

vinahóp sínum. Nemendurnir voru allir sammála um að aðstaða til lesturs skipti miklu máli 

og þau voru sátt við gott framboð af sófum og góðan bókakost í sínum skóla. Drengurinn 

sem sagðist lesa lítið sagðist nota bílferðir milli bæjarfélaga og dauðar stundir til að lesa 

fréttir í símanum sínum.  

Hugtakið bókmenntir minnti þessa nemendur á Íslendingasögur og voru þeir allir 

sammála um að þær væru erfiðar en skemmtilegar. Söguþráðurinn sé skemmtilegur og oft 

læri þau ný og flott orð. Goðafræði var svo nefnd í framhaldi af Íslendingasögum sem 

áhugavert og skemmtilegt lesefni. Nútímabókmenntir voru sagðar miserfiðar og nefnt var 

dæmi um að bók eftir Yrsu Sigurðardóttur sem var lesin í bekknum hafi verið frekar þung. 

Ástæðan var sú að mörg ný orð voru í textanum og orðalag ólíkt því sem þau þekktu. 

Gagnsemi bókmennta þótti þeim helst vera sú að við lestur ljóða og bóka færi fram 

lærdómur sem þau gætu nýtt í önnur verkefni, hjálpað þeim að vera skapandi í sínum eigin 

skrifum og kennt þeim um fyrri tíma. Annar drengurinn, sá sem sagðist lesa mikið talaði um 

að halda sér í æfingu þar sem hann sé lesblindur, honum fannst skemmtilegt að lesa og það 

færði honum mikla ró. Hann nefndi að bókasafnið mætti fjárfesta í fleiri Manga bókum sem 

hann las mikið af. Önnur stúlkan nefndi lærdóm í lestri, sérstaklega þegar verið var að finna 

efni til að skrifa um í ritgerðum. Þessir nemendur virtust gera sér grein fyrir mikilvægi lestrar 

og voru jákvæð í garð bókmennta og lesturs. Annar drengjanna sýndi lestri lítinn áhuga en 

gerði sér grein fyrir mikilvægi bókmenntakennslu og lesturs.  

Erfitt er að upplifa eins lestur viðtala eða töku viðtala. Við lestur viðtala frá ÍNOK 

rannsókninni túlkar höfundur ritgerðar að þeir nemendur sem sitja fyrir svörum geri sér grein 

fyrir mikilvægi lesturs. Sumir þeirra virtust áhugasamir en þó virðist lestur meira eins og auka 

atriði í náminu og nefndu nemendur að sjaldan væri yndislestur á dagskrá í skólanum. Þeir 

nemendur sem höfundur ræddi við voru þrír af fjórum mjög hlynntir lestri og töluðu um að 

yndislestur í skólanum væri gott uppbrot á annarri kennslu, drengurinn sem las ekki mikið, 
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las þó alltaf í skólanum en fannst skemmtilegast að lesa frekar léttar bækur því þá færi 

söguþráðurinn strax á fullt. Eins og áður sagði þá var yndislestur í stundatöflu hjá þessum 

nemendum og þar af leiðandi hefð að taka upp bækur og lesa þegar að þeim tíma kom. 

Nemendur virtust vanir því að hafa gott aðgengi að lesefni og fannst sjálfsagt að hafa sófa, 

stóla og önnur svæði til að lesa á. Ekki virðist þó gert mikið úr þessum yndislestri og nefndu 

nemendur ekki að þeir fengju tíma til að ræða um það sem þeir lásu og nefndu þeir frekar að 

þeir hefðu engan sem nennti að hlusta á það sem þeir lásu.  

Bæði skólastjóri og íslenskukennari í samanburðarskólanum voru sammála um að 

lestraráhugi sé mikilvægur og mikið var lagt upp úr lestrarumhverfi í skólanum. Nemendur 

voru margir hverjir duglegir að lesa og aðstæður til lestrar og aðgengi að textum var til 

fyrirmyndar. Í skólanum voru lestrarhestar líkt og annarsstaðar og voru viðmælendur 

sammála um að lestraráhugi hafi aukist með áherslum á yndislestur, hvetjandi og notalegt 

umhverfi til að sinna lestri og góðri samvinnu við bókasafn. Sú hefð tíðkaðist líka að þegar 

yndislestur var (sem var í stundatöflu alla daga) þá lásu kennara og aðrir starfsmenn líka og 

voru þannig fyrirmyndir nemenda sinna. 
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7 Sögur fyrir unglingastig 

Eins og fram kom í viðtölum við íslenskukennara á unglingastigi í ÍNOK rannsókninni og í 

samtali við íslenskukennara í samanburðarskóla var hefð fyrir því að lesa Íslendingasögur. 

Kennarar nefndu að erfitt var að vekja áhuga nemenda á lestri en nemendur töluðu um að 

gaman væri að lesa og vinna með Íslendingasögurnar. Eins er talað um í aðalnámskrá (2013) 

eiga nemendur að kynnast fjölbreyttum textum og læra um íslenskan menningararf í gegnum 

bókmenntir. Nemendur eiga að læra að setja sig í spor annarra og kynnast ólíkum 

menningarheimum. Sem svar við þeim vanda að kennarar eigi í erfiðleikum með að vekja 

áhuga nemenda á lestri bókmennta þá verður hér fjallað um tvær sögur sem höfundur 

ritgerðar hefur trú á að eigi heima í kennslu á unglingastigi. Fjallað verður um hvernig nýta 

megi aðferðir gagnvirks lesturs í kennslu og vinna megi með bókmenntahugtök í tengslum 

við sögurnar með það markmið í huga að vekja áhuga unglinga og uppfylla kröfur 

aðalnámskrár. Sögurnar sem fjallað verður um eru Sölvasaga unglings og Kjalnesingasaga.  

Sölvasaga unglings er eftir Arnar Má Arngrímsson og kom út árið 2015. Þetta er 

nútímasaga, sögð frá sjónarhorni unglings, um ungling og hans aðstæður. Sölvi er kvíðinn 

unglingur frá höfuðborginni en er sendur í sveit til ömmu sinnar þar sem foreldrar hans eru 

bæði að fara í burtu að reyna að auka tekjur svo þau missi ekki húsið. Sölvi þekkir ömmu sína 

lítið og talar um sveitavistina sem fangelsisvist. Sagan er dæmi um þroskasögu, unglingur 

sem byrjar á einum stað, fær ákveðna lífsreynslu og endar svo á öðrum jafnvel betri stað. 

Bókin var tilnefnd til Íslensku bókaverðlaunanna og Arnar Már hlýtur Barna- og 

unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir hana. Sagan gerist í nútímanum og er 

skrifuð fyrir unglinga frá sjónarhorni unglings og gæti að því leyti verið kjörin til lestrar og 

umfjöllunar á unglingastigi í grunnskólum. Bókin er fyndin, nokkuð létt yfirferðar en kemur 

við ýmis mál sem snertir unglinga nú til dags. Þá má sjá gamaldags viðhorf þar sem lífið er 

erfitt og slæmt í höfuðborginni en einfalt og gott í sveitinni.  

Kjalnesingasaga (2018) hefur verið lesin í grunnskólum. Hún hefur verið endurútgefin af 

Menntamálastofnun í styttri útgáfu Ragnars Inga Aðalsteinssonar sem hefur unnið 

kennsluleiðbeiningar með sögunni, skrifað verkefni úr henni og orðskýringar. Á vef 

Menntamálastofnunar má einnig nálgast söguna í formi rafbókar eða hljóðbókar, auk þess 

eru þar kennsluleiðbeiningar. 

Kjalnesingasaga á að hafa gerst um árið 900. Sagan er í líkingu við ævintýri og kennarar 

sem hafa kennt Kjalnesingasögu telja hana eiga heima í kennslu. Áður en sagan er lesin þarf 

kennari að gæta þess að nemendur hafi lágmarks þekkingu á aðstæðum á þessum tímum þar 

sem menn ferðuðust gangandi eða á hestum. Matur var annar en nemendur þekki og hús 



 

40 

voru byggð úr grjóti og torfi. Menning og hefðir voru aðrar og menn á þessum tíma voru 

flestir ásatrúar. Ævintýrabragur einkennir söguna.  

7.1 Áherslur í aðalnámskrám 

Skólastarf byggist upp í kringum aðalnámskrána. Til þess að kennarar séu tilbúnir að eyða 

drjúgum tíma í kennslu bókmennta er nauðsynlegt að geta nýtt þá kennslu í námsmat og 

uppfyllt kröfur yfirvalda um að nemendur nái ákveðinni hæfni sem er sett fram í 

hæfniviðmiðum. Eins og sagt hefur verið þá keppast kennarar við að koma námsefni til 

nemenda sérstaklega þar sem faggreinakennsla er algeng á unglingastigi og kennarar hafa 

aðgang að nemendum í takmarkaðan tíma. Það er mat höfundar eftir lestur viðtala við 

íslenskukennara í ÍNOK rannsókninni að erfitt sé að tengja kröfur aðalnámskrár og kröfur 

nemenda til áhugaverðrar og fjölbreyttrar kennslu. Hér verður fyrst farið yfir hvaða 

hæfniviðmið mætti vinna með til að uppfylla kröfur aðalnámskrár við lestur þessara bóka. Út 

frá þeim verða tekin fyrir hugtök sem að vinna mætti með til að vekja áhuga nemenda á 

lestri þessara og vonandi fleiri bóka.  

Í aðalnámskrá (2013) segir að nemendur eigi að geta lesið texta (af ýmsum tegundum) 

með gagnrýnum huga og að lesandi ráði yfir leiðum til skilnings og túlkunar og geti því með 

gagnrýnum hætti metið áreiðanleika upplýsinga. Markmiðið er að nemandinn verði 

sjálfstæður lesandi og fari að velja sér sjálfur lesefni og geri sér grein fyrir gæðum þess og 

tengslum við nám, þörf og áhuga. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að lesa og kynnast 

ýmsum bókmenntum og þar geta nemendur fundið fyrirmyndir og sett sig í spor persóna. 

Með því er stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda og þeim kennt umburðarlyndi. 

Við lestur Sölvasögu unglings má vinna með hæfniviðmiðin að nemandi geti: 

• Beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni og sjónarhorni 

og kannist við myndmál og stílbrögð. 

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

gert sér grein fyrir gildi bókmennta. 

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

tengslum efnisatriða. 

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

Við lestur Íslendingasagna má meta til dæmis hæfniviðmiðin að nemandi geti: 

• lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað, 

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

gert sér grein fyrir gildi bókmennta, 
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• greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á 

tengslum efnisatriða, 

• gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum 

grein fyrir því, 

• beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 

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

Þessi hæfniviðmið eru öll undir flokknum lestur og bókmenntir (Aðalnámskrá, 2013). Í 

öðrum flokkum hæfniviðmiða í íslensku má einnig finna hæfniviðmið sem hægt er að vinna 

með og meta í tengslum við lestur Íslendingasagna. Auk þess má finna hæfniviðmið undir 

öðrum námsgreinum eins og til dæmis í samfélagsgreinum þar sem hæfniviðmiðið að fást við 

samfélagslega og siðferðileg málefni frá mismunandi sjónarhornum (Aðalnámskrá, 2013) 

getur vel átt við kennslu í Íslendingasögum. 

Íslendingasögur eru oft kenndar á unglingastigi í grunnskólum en í aðalnámskrá 

grunnskóla er sagt að nemendur eigi að kynnast íslenskum menningararfi í gegnum lestur 

ýmiss konar bókmennta (Aðalnámskrá, 2013). Samskonar klausur er að finna í eldri 

námskrám þar sem nemendur eiga að kynnast menningararfi í gegnum lestur ýmiss konar 

bókmennta og það kenni þeim að setja sig í spor annarra og stuðli að sterkari sjálfsmynd. Í 

námskránni frá 1999 (Menntamálaráðuneytið) eiga nemendur við lok grunnskóla að geta 

lesið margbreytilega texta frá ólíkum tímum, í þeirri frá 2007 (Menntamálaráðuneytið) eiga 

nemendur að þekkja ýmsa texta frá ólíkum tímum og kunna að meta íslenskan menningararf. 

Skýrt kom fram í viðtölum ÍNOK rannsóknarinnar og í samtölum í samanburðarskóla að 

nemendur hafa virkilegan áhuga á Íslendingasögum og því mikilvægt að taka þær fyrir í 

kennslu og mynda jákvæð tengsl nemenda til lestrar. 

7.2 Kennsluaðferðir 

Fjallað verður hér um aðferðir sem höfundur telur henta við kennslu fyrr nefndra 

bókmennta, Kjalnesingasögu og Sölvasögu unglings.  

Kjalnesingasaga í nýrri útgáfu (2018) Menntamálastofnunar er frekar stutt, eða 18 kaflar 

og 70 blaðsíður. Bókin er myndskreytt og mikill ævintýrabragur á henni. Höfundur telur að 

hún sé kjörin fyrsta Íslendingasaga sem nemendur lesi. Mikilvægt er að nemendur fái mikinn 

stuðning við lestur hennar enda framandi lesefni fyrir flesta nemendur.  

Þar sem nemendur eru líklega að stíga sín fyrstu skref í lestri Íslendingasagna þá gæti 

reynst vel að kennari lesi söguna fyrir nemendur. Kjalnesingasaga hentar vel til þess þar sem 

kaflarnir eru stuttir eða um 1 – 5 blaðsíður hver kafli. Líkt og með alla bókmenntakennslu er 

gott að gefa sér góðan tíma og nýta hann í umræður og vangaveltur með nemendum. Neðst 
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á hverri blaðsíðu eru orðskýringar á feitletruðum orðum sem er talið líklegt að nemendur 

þurfi útskýringu á. Það er gott að fara yfir þessi feitletruðu orð áður en kaflinn er lesinn svo 

það þurfi ekki að stoppa oft og trufla flæði sögunnar. Kennarinn þarf að fara í fyrstu 

köflunum vel yfir atriði gagnvirks lesturs með nemendum og gott að nýta þessa þjálfun í að 

gera nemendur sjálfstæðari í þeim aðferðum. Útgáfa Kjalnesingasögu og 

kennsluleiðbeiningar sem komu út árið 2018 í gerð Ragnars Inga Aðalsteinssonar bjóða upp á 

mikla möguleika í vinnslu verkefna og eru hugmyndir að verkefnum eftir hvern kafla og í lok 

bókarinnar eru enn fleiri ritunarverkefni.  

Sölvasaga er skrifuð sem unglingabók og ættu flestir nemendur á unglingastigi að geta 

lesið hana sjálfir án aðstoðar. Bókina er hægt að fá sem hljóðbók fyrir þá nemendur sem nýta 

sér það úrræði. Bókin telur 255 blaðsíður, það er ekki mikill texti á hverri blaðsíðu og mikið 

um ljóðatexta sem koma inn á milli. Uppsetning bókarinnar er ekki ólík dagbók. Kennari ætti 

að geta einbeitt sér að mestu leyti að því að fjalla um bókmenntafræði, tilfinningar og annað 

sem tengist bókunum þar sem nemendur ættu að ráða við lesefni hennar að mestu leyti 

sjálfir. En reynsla höfundar segir að unglingum þyki gott að láta lesa fyrir sig líkt og yngri 

börnum og því kjörið að lesa fyrir nemendur nokkra valda kafla í bókinni. Þessi bók líkt og 

flest allar bókmenntir sem teknar eru fyrir í kennslu er gott að vinna með í gegnum 

gagnvirkan lestur. Hins vegar er sagan þess eðlis að kjörið er að flétta yndislestur nemenda 

saman við og reyna að kveikja áhuga unglinga á að lesa í kjölfarið svipaðar bækur eða jafnvel 

framhaldssöguna Sölvasögu Daníelssonar.  

Aðferðir gagnvirks lestur ramma inn kennsluna. Áður en lestur hefst þarf að velta upp 

spurningunum hver er tilgangurinn með lestrinum, hvað veit ég um efnið og hvernig er best 

að lesa þennan texta? Á meðan er lesið þarf að stoppa öðru hvoru og spyrja hvað var ég að 

lesa og skil ég það? Eftir að lestrinum lýkur þá þarf að rifja upp aðalatriðin og velta fyrir sér 

nýjum upplýsingum og hvað var lært (Anna Guðmundsdóttir, 2007). Þessar spurningar er 

gott að ræða saman í bekk eða minni hópum, tryggja þarf þó að allir fái tækifæri til að mynda 

sér skoðun. Þegar kennari les fyrir nemendahópinn er auðvelt að stoppa, rifja upp og fara yfir 

upplýsingar. Eftir því sem líður á lesturinn ætti svo kennarinn að geta komið nemendum upp 

á það að stoppa sjálfir og velta fyrir sér þessum spurningum. Kennari getur spurt um valin 

atriði og boðið nemendum að koma með umræðupunkta. 

7.3 Bókmenntafræðihugtök 

Þegar nemendur og kennari lesa sögur eins og Kjalnesingasögu og Sölvasögu unglings er 

kjörið að nýta tækifærið til að finna og rýna í hugtök bókmenntafræðinnar. Í tengslum við 

þessar sögur væri hægt að fræðast um eftirfarandi hugtök. 



 

43 

Sjónarhorn er hugtak til að vinna með frá upphafi lestrar, nemendur finna út hver er 

sögumaður og hvert sjónarhorn hans er. Hvaða aðferðum er beitt til að koma upplýsingum til 

lesenda? Kennari fer yfir hugtakið sjónarhorn og ræðir við nemendur um sögumanninn og 

hvort hann segi frá í 1. persónu eða 3. persónu? Ef nemendur eru sammála um að sagan sé 

sögð í 3. persónu þá má kynna til leiks hlutlæga frásögn en þá veit sögumaðurinn ekkert um 

hugsanir eða tilfinningar sögupersóna, heldur er hann eingöngu eins og „myndavél“ og segir 

hlutina eins og þeir eru.  

Sögusvið er hugtak sem er gott að fara vel yfir þegar Íslendingasögur og aðrar fornsögur 

eru lesnar. Nemendur þurfa að átta sig á því hvert sögusviðið er og hver sögutíminn er, bæði 

innri og ytri tími sögunnar. Í Kjalnesingasögu er gott fyrir nemendur að skoða Íslandskort og 

finna þá staði sem sagan gerist á en í henni má finna nöfn á kennileitum á borð við Esju og 

Kollafjörð. Þegar fjallað er um sögusviðið í Sölvasögu er rætt um innri og ytri tíma sögunnar 

ásamt því að gott getur verið að skoða Íslandskort og reyna að staðsetja sveitabæinn Ösp.  

Endurtekningar koma fyrir þegar orð, orðasambönd eða merking er notuð til að leggja 

áherslu á atriði í sögum, hver er tilgangurinn og hvað er endurtekið? Það getur verið 

skemmtilegt að fá nemendur til að velta fyrir sér tölunni þrír þegar Íslendingasögur eru 

lesnar. Strax í upphafi Sölvasögu, þegar Sölvi ásamt mömmu sinni er að fara með rútunni 

austur í sveitina, þá er aftur og aftur tekið fram að rútan sé full, þessi endurtekning bíður upp 

á að kennari kynni hugtakið og nemendur fylgist svo með hvaða endurtekningar koma seinna 

í textanum. 

Boðskapur er klassískt hugtak til að taka fyrir og ræða að lestri loknum. Voru spurningar 

sem þurfti að svara? Þurfti að taka erfiðar eða umdeildar ákvarðanir? Hvað lærðu 

sögupersónurnar í sögunni? Geta nemendur tileinkað sér þann lærdóm? 

Minni er hægt að skoða í Kjalnesingasögu en líkt og í kvikmyndum þá er minni notað 

þegar lesanda/áhorfanda grunar hvað er að fara að gerast þótt að enginn hafi sagt honum 

það. Minni getur kennarinn nýtt sér þegar hann spyr nemendur út í forspá eða þegar á að 

hefja lestur á nýju og hópurinn veltir fyrir sér hvað muni gerast næst. Við lestur Sölvasögu 

væri kjörið að fjalla um minni. Það sem lesendur grunar að gerist í sögunni án þess að það sé 

sagt það, heldur kannast lesendur við aðstæðurnar úr öðrum frásögnum. Lífið er erfitt og 

flókið í höfuðborginni, Sölvi glímir við ýmis vandamál og er staddur á tíma breytinga í lífi sínu. 

Hann er sendur í sveit og fer þangað fullur af mótþróa og fýlu yfir að vera sendur burt. 

Lesendur vita í raun strax í upphafi sögunnar að sveitadvölin mun gera honum gott og stuðla 

að þroska og aukinni vellíðan. Sölvi sjálfur þekkir þetta og segir í sögunni: 

Þetta er refsing. Ég þekki plottið. Ég hef séð nógu margar myndir til að þekkja 

léleg plott. Dekraður strákur lendir í erfiðum aðstæðum; fyrst er rosa erfitt en í 
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lokin er hann orðinn þvílíkt flottur og hann mun meira að segja laga til í 

herberginu sínu án þess að vera beðinn um það og skammta sér passlegan 

tölvutíma og gerast sjálfboðaliði fyrir Rauða krossinn (Arnar Már Arngrímsson, 

2015, bls. 6). 

Við lestur Sölvasögu má einnig fjalla um hugtök eins og vísanir þegar vísað er til 

aðstæðna eða verka sem lesandinn gæti þekkt. Til dæmis má finna vísun í biblíuna en vísanir 

í biblíuna eru algengar í bókum. Einnig má finna vísanir í kvikmyndir og verk Hugleiks 

Dagssonar. Háð kemur einnig fyrir og má til dæmis nefna að sveitabærinn Ösp er kallaður 

Aspen með vísun í þekkt skíðasvæði í Bandaríkjunum.  

Í gegnum lestur beggja þessara bóka má svo velta fyrir sér persónusköpun, í báðum 

sögum má finna áhugaverðar persónur sem setja svip sinn á sögurnar. Til dæmis gerist það í 

báðum sögum að eldri konur taka að sér að ala upp drengi og mætti bera ömmu Sölva og 

Esju fóstru Búa saman. Eftir samanburð á þessum konum væri kjörið að fá nemendur til að 

taka saman hvaða fleiri atriði eru lík með sögunum og velta því fyrir sér af hverju það eru 

líkindi með Íslendingasögum og nútímasögum. Í næsta kafla þar sem fjallað er um óhlutstæð 

hugtök og má til dæmis ræða þau öll út frá báðum sögunum.  

7.4 Óhlutstæð hugtök 

Líkt og með bókmenntahugtökin þá eru þessar sögur tilvaldar til þess að velta fyrir sér og 

ræða við nemendur um óhlutstæð hugtök, meðfram lestrinum. Unglingar skynja oft miklar 

og flóknar tilfinningar og það getur reynst vel að fjalla um þær í gegnum bókmenntir. 

Unglingabók eins og Sölvasaga unglings tekur á mörgum málum sem eru ofarlega í huga 

unglinga. Það er einstaklingsbundið hvort unglingar vilja ræða um sínar eigin tilfinningar og 

því vel til fundið að fjalla um þær í gegnum bókmenntir og persónur í sögum. Ást, húmor, 

kvíði, þroski og sorg eru hugtök sem koma fyrir í Sölvasögu og er fjallað um þau út frá reynslu 

Sölva sem er unglingur, rétt búinn að ljúka grunnskóla. Einnig má skoða þessi hugtök og bera 

saman skilning Sölva á þeim og fullorðinna. Meira að segja er hægt að fjalla um hugtökin og 

tilfinningarnar eins og Sölvi og jafnaldrar hans skynja þær, eins og foreldrar hans eða eins og 

amma hans og Tómas sem eru af enn annarri kynslóð skynja þessar tilfinningar. Nemendur fá 

þá mikla þjálfun í því að setja sig í spor annarra og læra mögulega um upplifun annara eða 

umburðarlyndi gagnvart öðrum. Það sama gildir með Kjalnesingasögu að öll þessi hugtök má 

skoða frá sjónarhorni ólíkra persóna.  

Í þessum sögum væri hægt að taka fyrir eftirfarandi hugtök. 

Trú, trúmál eru eitt af stóru málunum í Kjalnesingasögu þar sem á takast ásatrú og kristin 

trú. Sögupersónur aðhyllast bæði trúarbrögðin og líkt og í nútímanum verða ólíkar skoðanir á 
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trúarbrögðum að deiluefni sem mun hafa áhrif á framgang sögunnar. Trúmál eru ekki stór 

þáttur í Sölvasögu en þar má til dæmis finna vísanir í biblíuna. 

Ást kemur við sögu í nær öllum Íslendingasögunum og er Kjalnesingasaga ekki 

undanskilin. Ástin er hugtak sem virðist fjarri Sölva í upphafi bókarinnar, hann virðist hafa 

lítið þol gagnvart foreldrum sínum og líkar alls ekki vel við bekkjarfélaga – fyrir utan einn. 

Þegar á líður söguna má sjá hvernig honum fer að þykja vænt um ömmu sína, nágrannana í 

sveitinni Ástin er hugleikin unglingum og því hægt að nýta áhuga þeirra á málefninu til að 

ræða það í samhengi við sögurnar.  

Hjónaband á tímum Kjalnesingasögu er ekki líkt því hjónabandi sem unglingar í dag 

þekkja og því tilvalið að fjalla um sameiginlega þætti þess og þá ólíku. Nemendur geta sett sig 

í spor sögupersóna til dæmis Ólafar hinnar vænu og velt því fyrir sér hver hennar 

raunveruleiki er og hvernig þau myndu bregðast við slíkri lífreynslu. Í Sölvasögu er hjónaband 

foreldra hans komið að þolmörkum, einnig má finna áhugaverða umræðu Sölva og 

ömmunnar um hjónaband hennar og afa Sölva sem var einstakt á sínum tíma. 

Kynhlutverk eru oftar ekki ólík á tímum Íslendingasagna, bæði á milli kynjanna og miðað 

við hvað þekkist í dag. Oft er komið fram við konur eins og hluti sem eru seldir á milli manna, 

karlar eiga helst að vera sterkir, stórir og góðir að berjast eða vera ríkir. Þetta hugtak er mikið 

í umræðunni í dag ásamt jafnrétti, kynvitund og öðrum þáttum sem er áhugavert að ræða 

með nemendum.  

Húmor Sölva, ömmunnar og Tómasar (nágrannans í sveitinni) skín í gegnum söguna, þau 

eru kaldhæðin, beinskeytt og sjá það broslega við hluti og aðstæður.   

Kvíði er stór hluti af lífi Sölva og virðist hafa verið í langan tíma. Kvíðinn kemur fram sem 

verkkvíði, erfiðleikar í samskiptum og í félagslega krefjandi aðstæðum. Hræðsla við að gera 

mistök og ótti við niðurrif verða til þess að Sölvi miklar fyrir sér hluti og verk.  

Þroski Sölva í sögunni er mikill og eins og gengur og gerist í unglingasögum þá byrjar 

sögupersónan á erfiðum stað í lífinu og endar á öðrum, oftast betri stað. Sölvi lærir á sjálfan 

sig, umhverfi sitt og þjálfast í félagslegum samskiptum. 

Sorg er óumflýjanleg og Sölvi kemst að því. Sorgin birtist á marga vegu í bókinni og má þá 

helst nefna áfall Skugga (eina vinar Sölva), auk þess að hundurinn í sveitinni kemst á aldur og 

amma Sölva skýtur hann. Undir lok sögunnar deyr amma Sölva og hann þarf að takast á við 

lífið án hennar. Hún kenndi honum margt og var honum góð. Að lokum mætti fjalla um 

ástarsorgina. 

Óhlutstæð hugtök eru unglingum oft hugleikin og eru góð leið til að hefja umræður um 

það sem verið er að lesa. Umfjöllun um þau býður upp á tækifæri fyrir nemendur að 

endurspegla sig og líf sitt í persónum og atburðum sögunnar. Kennslustundir í bókmenntum 
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þar sem ræða á hugtök eins og þessi sem eru talin upp hér að ofan verða oft persónulegar og 

tilfinningaþrungnar. Mikilvægt er að traust og virðing ríki á milli kennara og nemenda til að 

nemendur finni að þeir geti tjáð sig um þessi hugtök í tengslum við tilfinningar sínar.  

7.5 Dæmi um kennslu og úrvinnslu Kjalnesingasögu 

Í viðtali við íslenskukennara samanburðarskólans vildi kennarinn nýta tækifærið og segja 

frá verkefnavinnu í tengslum við lestur á Kjalnesingasögu. Sá kennari las bókina upphátt fyrir 

nemendur sína. Að minnsta kosti fjórar kennslustundir á viku fóru í lestur og umfjöllun um 

bókina. Lesnir voru 1 – 3 kaflar í kennslustund allt eftir lengd og umræðum. Ekki var 

markvisst unnið með aðferðir gagnvirks lesturs en þó má sjá marga þætti aðferðarinnar 

nýttar. Áður en lestur hófst fengu nemendur stutta kynningu á aðstæðum á þessum tíma en 

þó nokkuð margir nemendur gátu sagt nokkuð rétt um til aðstæður á landinu um árið 900. Til 

að kveikja áhuga nemenda og setja fram forspá afhenti kennarinn nemendum bækurnar og 

gaf þeim tvær mínútur til að skoða og fletta. Að þeim loknum áttu allir að spá fyrir um hver 

yrði aðalpersóna sögunnar og skrifa það hjá sér. Kennari skrifaði einnig alla möguleika sem 

spáð var fyrir um upp á töflu og tók mynd til að skoða svo að lestri loknum. Kennarinn kynnti 

svo söguna sem ævintýrasögu sem minnti á spennumyndir nútímans. Nemendur voru þó 

misspenntir að hefja lesturinn. Íslenskunámið vikurnar sem bókin var lesin var að mestu leyti 

byggt á sögunni, annað námsefni var lagt til hliðar og nemendur fengu tækifæri til að sökkva 

sér í bókina og halda flæðinu sem yrði ekki jafn gott ef að eingöngu yrði unnið með bókina 

einu sinni í viku. Nemendur voru ótrúlega fljótir að komast inn í söguna og varð þetta að 

notalegasta tíma dagsins að sögn nemenda. Kennarinn fékk gott hljóð fyrir upplesturinn og 

nær allir umræðutímar voru til fyrirmyndar, það var helst þegar nemendur áttu að ræða 

sérstök málefni sín á milli í hópum sem nemendur gleymdu sér og fóru að ræða um annað. Í 

lok hvers kafla var farið yfir upprifjunarspurningar en nemendur höfðu val um að svara þeim 

skriflega eða ekki en kennari setti svörin og áhugaverða punkta frá nemendum upp á töflu. 

Mörg hugtök voru tekin fyrir jafnóðum og sagan var lesin en umræða um trú, galdra, íþróttir 

og bardaga var lífleg og skemmtileg að sögn kennarans. Nemendur höfðu margt til málanna 

að leggja en þegar þeir settu sig í spor Búa, aðalpersónunnar þá sáu þeir hversu ólíkt líf 12 

ára drengs á þessum tíma var miðað við þeirra líf. Að sögn kennarans þá hafði þessi hópur 

nemenda aldrei sýnt bókmenntanámi jafn mikinn áhuga og við lestur Kjalnesingasögu og 

þeim þótti synd að það væri ekki önnur Íslendingasaga á dagskrá þennan veturinn. Til að 

nýta meðbyrinn þá voru teknar fyrir í framhaldinu sögur tengdar goðafræði og voru bækur, 

teiknimyndasögur og efni tengt þeim sótt til að hafa í skólastofunni og var það efni mikið 

skoðað og lesið. Við lok bókarinnar fengu nemendur svo val um verkefni til að skila, 

kennarinn mat verkefnin. Einu kröfurnar voru að nemendur þurftu að velja sér efni sem 
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tengdist sögunni og geta kynnt verkefni sitt á bókamessu skólans (sýning á verkum úr 

lestrarátaki sem kallast bókamessa). Skemmtileg stemning myndaðist við vinnu á 

verkefnunum og til dæmis voru kynnt á bókamessu vopn, veggspjöld, Minecraft heimar, 

glímudýna og reglur, myndbönd og persónulýsingar. 

Það er mikilvægt að kennarar skiptist á reynslusögum, sérstaklega þegar kennslan 

heppnast þannig að um 30 unglingar bíða eftir bókmenntakennslu dagsins og taka virkan 

þátt, eru jákvæðir og sýna áhuga. Því þótti höfundi við hæfi að birta þessa skemmtilegu 

útfærslu á námsmati í bókmenntum sem enn eina hugmyndina að leiðum til að kveikja áhuga 

nemenda á lestri bókmennta. 

7.6 Viðhorf kennara 

Áhugavert er að skoða viðhorf kennara Sölva í sögunni, þá sérstaklega viðbrögð þeirra 

gagnvart Sölva, og reynslu hans í grunnskóla. Kennarar geta nýtt tækifærið við undirbúning 

kennslu Sölvasögu unglings og velt fyrir sér sínu viðhorfi og viðbrögðum gagnvart 

nemendum, sem kunna, til dæmis eins og Sölvi, að vera með kvíða. Sölvi talar um Grím, eina 

kennarann sem hafði hrósað honum fyrir skrif. Grímur kenndi Sölva þegar Steina Blö 

íslenskukennari fór í bakinu en hún var nýbúin að setja fyrir verkefnið „Ljóð um haustið“. 

Sölva var illa við svona verkefni þar sem hann vissi að þau snerust ekki um skrif. Lesa má á 

milli línanna að þessi ljóðagerð hafi snúist um að að gera kennaranum til geðs og voru alltaf 

sömu stelpurnar sem fengu 10 og mikið hrós. Texti Sölva var ekki það sem Steina Blö hafði í 

huga þegar hún setti fyrir verkefnið, en Grímur fór yfir textann hans Sölva og gaf honum 

góða umsögn. Árið áður hafði Sölvi skrifað sama texta í sama verkefni og Steina Blö neitaði 

að gefa honum einkunn þar sem henni fannst textinn óviðeigandi (Arnar Már Arngrímsson, 

2015, bls. 54).  

Í gegnum söguna og öll þau skipti sem Sölvi rifjar upp grunnskólagöngu sína þá voru 

viðbrögð og endurgjöf Gríms eina jákvæða minningin sem Sölvi minntist á. Mikilvægt er fyrir 

kennara að gefa nemendum sínum tækifæri til að vera skapandi á sinn eigin hátt og gæta 

þess að nemendur fái svigrúm til að skila ólíkum verkefnum sem eru unnin á ólíkan hátt. Við 

lestur Sölvasögu unglings má sjá að Sölvi notar skrif til að tjá tilfinningar sínar og fá útrás en 

hann fékk ekki nema eitt skipti stuðning við þá aðferð á skólagöngu sinni. Það er aldrei að 

vita hvernig kvíði hans hefði orðið með jákvæðum stuðningi og hvatningu í námi.  
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8 Umræður og niðurstöður 

Lestur íslenskra unglinga er og verður líklega til umræðu um ókomin ár. Mikilvægt er að 

festast ekki í neikvæðri umfjöllun. Niðurstöður PISA kannana hafa til dæmis verið birtar í 

fjölmiðlum og teknar fyrir á Alþingi. Oftast er fjallað um að íslenskir unglingar standi ekki 

nógu vel miðað við önnur þátttökulönd. Hins vegar mætti fjalla um niðurstöður líkt og þær 

sem komu úr ESPAD-verkefninu sem kannaði til dæmis lestur unglinga. Þær niðurstöður 

sýndu að hlutfall bókhneigðra unglinga á Íslandi var marktækt hærra en á Norðurlöndunum 

og að drengir á Íslandi stóðu sig vel í yndislestri miðað við önnur Evrópulönd (Brynhildur 

Þórarinsdóttir o.fl., 2017). Kennarar þurfa að taka á þeim vanda að bæta viðhorf nemenda 

gagnvart lestri og aðstoða þá við að trúa á sjálfan sig. 

Mikilvægt er að starfsfólk grunnskóla skapi umhverfi þar sem lestur og bókmenntir eru 

mikils metin. Kennarar þurfa að sýna fordæmi með því að taka þátt í lestri og þekkja vel til 

unglingabóka og efnis sem gæti náð til unglinga, sérstaklega nýlegra bókmennta. Í 

kennslustofum og á skólabókasöfnum þarf að bjóða upp á bókmenntir og lesefni sem 

börnum og unglingum þykir áhugavert, taka þarf tillit til þess að nemendur eru ólíkir og því 

þarf framboð á efni að vera fjölbreytt. Námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og nemendur 

verða að fá tækifæri til að koma sér vel fyrir við lestur og fá tíma og næði til að sökkva sér í 

lesturinn.  

Þegar bornar voru saman niðurstöður ÍNOK rannsóknarinnar og samtala í 

samanburðarskóla mátti sjá að skólastjórnendur voru allir viljugir að sinna grunnþættinum 

læsi og leggja áherslu á lestur í sínum skólum. Skólastjórnendur voru misvel að sér en það var 

eingöngu einn skólastjóri úr ÍNOK rannsókninni sem hafði áberandi góða yfirsýn þegar kom 

að læsi. Skólastjóri í samanburðarskólanum hafi einnig sérlega góða yfirsýn yfir það sem 

sneri að læsi og lestri í sínum skóla. Aðrir stjórnendur höfðu mismikla yfirsýn og einn nefnir 

til dæmis eingöngu hraðlestrarpróf og lesskilningspróf í tengslum við lestrarátök (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018).  

Nær allir skólastjórnendur voru óánægðir með stöðu skólabókasafna en þau höfðu orðið 

fyrir miklum niðurskurði í tengslum við kreppuna. Á fáum söfnum var að finna menntaða 

bókasafnsfræðinga og á sumum voru ekki einu sinni starfsmenn í stöðu bókavarðar heldur 

kennarar sem aðstoðuðu nemendur við útlán. Flestir stjórnendur töluðu um lítinn bókakost 

og ekki nægilegt fjármagn til að kaupa nýjar bækur. Það var eingöngu einn stjórnandi sem 

sagði frá skólabókasafni þar sem bókasafnsfræðingur í hlutastarfi hafi unnið að uppbyggingu 

eftir kreppu  (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018). Skólastjóri samanburðarskólans taldi 

bókasafnið í sínum skóla sérlega gott, bókakostur mikill og fjölbreyttur. Fjármagn til innkaupa 

var sagt sanngjarnt og þó þar starfaði ekki menntaður bókasafnsfræðingur þá var alltaf 
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bókavörður nemendum innan handar og safnið alltaf opið á meðan kennsla var í skólanum. 

Bókasafnið tók einnig virkan þátt í lestrar- og læsisátökum. Nokkrar ástæður gætu verið fyrir 

muninum á niðurstöðum ÍNOK og samanburðarskólanum. Í fyrsta lagi má nefna að 

gagnaöflun ÍNOK fór fram á árunum 2013-2015 en viðtal við skólastjóra samanburðarskóla 

fer fram árið 2020 og mikill munur var á samfélaginu og lengra liðið frá tíma niðurskurðar 

þegar viðtal vegna samanburðar var tekið. Samanburðarskólinn var annar af tveimur 

grunnskólum í 3500 manna sveitafélagi, skólabókasafnið sinnir einnig hlutverki 

bæjarbókasafns og það gæti haft áhrif á bókakost og opnunartíma.  

Þegar niðurstöður ÍNOK rannsóknarinnar sem snúa að svörum íslenskukennara voru 

bornar saman við svör íslenskukennara sem rætt var við í samanburðarskóla voru 

niðurstöður svipaðar. Þar var að finna svipuð vandamál til dæmis að það virðist ekki vera 

mögulegt að virkja alla nemendur til lesturs og erfitt var að fara með heilan bekk yfir 

sameiginlegan texta þegar geta þeirra var ólík og á meðan sumir voru löngu búnir að lesa þá 

voru aðrir nemendur sem áttu í erfiðleikum með að komast áfram í textanum. Flestir voru 

kennararnir sammála um að þeirra helsta hlutverk í lestrarkennslu á unglingastigi væri að 

hvetja nemendur og reyna að fá þá til að finna sér áhugavert lesefni (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). Íslenskukennarinn í samanburðarskólanum 

tók sérstaklega fram að hann lagði áherslu á nýjar bókmenntir, vinnu með nútímatónlist og 

áhorf á íslenskt efni og taldi að brennandi áhugi smitaði nemendur og gerði þá móttækilegri 

fyrir fjölbreyttara námsefni í áfamhaldandi námi. Höfundur ritgerðar setur fram hugmyndir 

að bókmenntakennslu og leiðir til að reyna að vekja áhuga unglinga með vinnu á hugtökum 

sem standa unglingum nærri. Sögurnar hafa reynst vel í kennslu og bjóða upp á umræður og 

tengingar sem gætu vakið unglinga til umhugsunar og gert þeim kleift að setja sig í spor 

annarra.  

Nemendur samanburðarskólans voru jákvæðir í garð lesturs líkt og nemendur sem tóku 

þátt í ÍNOK rannsókninni voru. Nemendur samanburðarskólans voru sérstaklega ánægðir 

með reglulegan yndislestur, bókakost og aðstöðu til lesturs. Nemendur sem tóku þátt í 

rannsókninni líkt og nemendur sem rætt var við í samanburðarskólanum voru 

misáhugasamir og samviskusamir að sinna lestri. Í samanburðarskólanum voru þó þrír af 

fjórum nemendum áhugasamir um lestur og töldu sig lesa mikið. Höfundur telur að skýr 

stefna þar sem allt starfsfólk skóla hvetur til lesturs komi alltaf til með að skila sér í 

áhugasamari nemendum. Áhugi og þekking kennara, fjölbreyttar kennsluaðferðir og skýr 

stefna skóla eru þættir sem stuðla að hvetjandi lestrarumhverfi unglinga. Lestur á í harðri 

samkeppni við aðra afþreyingu og tómstundir utan skóla og því er mikilvægt að sinna lestri 

og þjálfun hans í skólanum. Mikilvægt er að kennarar finni leiðir til að tengja bækur og texta 

við afþreyingarefni unglinga og vekja þannig áhuga þeirra á textum. Eftir samtöl við 



 

50 

íslenskukennara og nemendur samanburðarskóla setur höfundur fram þá niðurstöðu á 

athugun sinni að skýr stefna stjórnenda og kennara í bókmenntakennslu og lestri skili sér í 

áhugasamari nemendum. Allir nemendur samanburðarskólans eru ánægðir með tíma sem 

fer í yndislestur og sinna honum allir þó að frjáls lestur utan skóla sé misjafn. Íslenskukennari 

samanburðarskóla talar líkt og þeir kennarar sem ræddu við rannsakendur ÍNOK um að ekki 

allir sýni lestrinum áhuga en þar sem lesturinn er hefð þá finnst öllum nemendum 

samanburðarskólans sjálfsagt að taka upp bækur og lesa. Þessir nemendur voru ánægðir 

með bókakost og aðstöðu til lestrar.  
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9 Lokaorð 

Læsi og lestur unglinga skiptir máli og þar af leiðandi skiptir máli að skólar marki skýra stefnu 

um lestur á unglingastigi. Lestur og lestrarþjálfun á yngsta stigi og miðstigi er stór hluti af 

skóladeginum en lestri og lestrarþjálfun unglinga virðist helst sinnt í gegnum 

bókmenntakennslu. Þegar hæfniviðmið aðalnámskrár (2013) eru skoðuð þá er sér flokkur 

sem snýr eingöngu að lestri og bókmenntum. Þar eru hvergi settar fram hugmyndir að 

bókmenntum sem eigi að kenna. Kennarar fá því fullt vald til að velja bókmenntir sjálfir og 

niðurstöður ÍNOK rannsóknarinnar benda til þess að gamlar bókmenntir séu kenndar sem 

nútímabókmenntir. Hvort sem kennarar velja alltaf sömu bækurnar af gömlum vana eða 

fjárskortur til bókakaupa ræður för, þá ætti að velja bókmenntir sérstaklega með það í huga 

að velja lesefni sem unglingar tengja við, sem hvetur þá frekar til lesturs. Hluti af 

undirbúningstíma íslenskukennara ætti að fara í að kynna sér nýja texta til að benda 

nemendum sínum á eða taka fyrir í kennslu. Höfundur setur í þessu verki fram tillögur að 

tveimur sögum sem kjörið væri að fjalla um, önnur þeirra nýleg unglingasaga. 

Unglingar verða að fá tækifæri til að sökkva sér í lestur. Til þess að þeir geti það þá þurfa 

kennarar að skapa hefð og tækifæri til þess. Notaleg aðstaða, rúmur tími, gott úrval texta og 

aðgengi að þeim eru mikilvægir þættir sem kennarar geta stjórnað. Brennandi áhugi, lestur 

með og fyrir nemendur auk umræðu um texta eru líka þættir sem kennari hefur áhrif á. 

Áhugi unglinga á bókmenntum kviknar ekki á einu skipti svo þolinmæði og þrautseigja eru 

eiginleikar sem kennari þarf að hafa í stanslausri baráttu bókarinnar við aðra afþreyingu 

unglinga.  

Kennarar virðast meðvitaðir um að hvetja þurfi nemendur enn frekar til lesturs og 

mikilvægt er að kennarar skiptist á hugmyndum, verkefnum og textum. Hvað reynist vel og 

hvað ekki? Tilfinningin að vinna texta með unglingum þegar þeir eru áhugasamir og virkir 

þátttakendur í námi er frábær, bæði fyrir kennara og nemendur. Mikilvægt er að skapa 

jákvæða upplifun nemenda af lestri og vinnu með texta og auka þar með líkurnar á að þeir 

takist jákvæðir á við nám í framtíðinni.  
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Viðauki A: Spurningalistar 

Spurningalistar sem voru nýttir við viðtöl vegna samanburðar við ÍNOK rannsóknina. 

Skólastjóri Íslenskukennari 9. Bekkjar 

Rekur skólinn sérstaka stefnu um íslenskt 

mál? 

Hvernig er lestrarkennslu/þjálfun háttað? 

Hvaða aðferðir eru notaðar? 

Er eitthvað gert til að styrkja íslenskuna í 

öðrum faggreinum? 

Hvernig nýtist lestrar- og íslenskukennsla í 

öðrum greinum? 

Hvenig virkar bókasafn skólans í viðleitni 

hans til að rækta móðurmálið? 

Hvað er gert til að gera nemendur að 

sjálfstæðum lesurum? 

Starfar sérmenntaður bókavörður á 

skólabókasafninu? 

Hvaða námsefni og bókmenntir eru 

notaðar? 

Hver er opnunartími safnsins?  Hvernig gengur að fá nemendur til að lesa? 

Voru framlög til bókasafnsins skorin niður í 

kreppunni? 

Að hve miklu leyti er unnið bækur í 

kennslu? 

Hefur íslensk málstefna verið höfð til 

hliðsjónar við stefnumörkun um íslensku í 

skólanum? 

Hvernig tengja nemendur efni bóka við 

samtíma/hversdagslíf/fjölmenningu? 

Að hvaða marki tekur skólinn mið af 

grunnþáttum í nýrri námskrá? 

Er unnið á skapandi hátt með bókmenntir? 

Hefur skólinn ýtt sérstaklega undir 

íslenskuþekkingu og íslenskukennslu? 

Hvað með bókmenntagreiningu (umfang og 

áherslur)? 

Hefur skólinn staðið fyrir 

lestrarhvatningu/yndislestri? 

Er rætt um óhlutstæð hugtök í tengslum við 

bókmenntir? 

Tekur skólinn þátt í Stóru 

upplestrarkeppninni og hvað finnst þér um 

keppnina? 

Hvernig er unnið að því að vekja áhuga á 

bókalestri? 

Hver er framtíðarsýn þín um íslensku í 

skólanum? 

Er yndislestur á dagskrá? 

Hvað þarf að gera til að fylgja því eftir?  
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Nemendur 9. Bekkjar 

Hver eru helstu áhugamál ykkar? 

Eruð þið vön því að það sé mikið lesið heima hjá ykkur? 

Eruð þið vön því að fá athugasemdir um málfar? Til dæmis leiðrétt þegar þið talið? 

Hvaða gagn er af því að lesa? 

Hvers konar efni lesið þið heima? (Frjáls lestur) 

Hvernig finnst ykkur að lesa dagblöð/tímarit?  

En bækur? Eða efni á netinu? 

Við hvern ræðið þið það sem þið lesið? 

Hvar finnst ykkur best að lesa? 

Finnst ykkur aðstaða nemenda til lesturs og aðgengi að lesefni skipta máli þegar verið er 

að hvetja ykkur til lesturs? 

Hvað kemur upp í hugann þegar bókmenntir eru nefndar? 

Hvaða gagn er af því að lesa bókmenntir? 

Er það sem gerist í bókmenntum líkt því sem þið þekkið? Nefnið dæmi. 

Finnst ykkur þið læra eitthvað af bókalestri? Til dæmis um ykkur sjálf eða samfélagið? 

Hversu mikilvægt finnst ykkur vera að vera vel að sér í bókmenntum? 

Hvernig gengur að skilja bókmenntatexta til dæmis fornsögur og nútíma skáldsögur? 

Hvað af því sem þið lærið í íslenskutímum finnst ykkur nýtast ykkur best í daglegu lífi? 

En minnst? 
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Viðauki Á: Samþykkisbréf 

Ég, Kolbrún Ósk Ásgeirsdóttir, óska eftir að fá að taka viðtöl við nemendur í litlum hópi og 

ræða um lestur og bókmenntir.  

Upplýsingarnar verða notaðar í lokaritgerð minni í meistaranámi við HÍ í kennslu íslensku. Öll 

svör eru nafnlaus. 

 

_________________________________ _______________ 

Undirskrift skólastjóra        Dagsetning                                  

 

_________________________________ _______________ 

Undirskrift foreldris        Dagsetning 

 

_________________________________ _______________ 

Undirskrift nemanda        Dagsetning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


