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Ágrip 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til fullnaðar B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði 

með áherslu á íslensku sem faggrein. Í henni er fjallað um stöðu 

bókmenntakennslu í grunnskólum landsins og hvaða gildi bókmenntir hafa fyrir 

börn og unglinga.  

 

Í fyrsta kafla er fjallað á fræðilegum grunni um hvað felist í hugtakinu 

„barnabókmenntir“,  þær skiptu skoðanir sem hafa verið um hvernig skuli flokka 

þær og hver sérkenni þeirra eru.  

Í öðrum kafla er fjallað um upphaf barna- og unglingabókmennta á Íslandi, hvernig 

þær þróuðust í takt við samfélagið, hvaða bækur voru vinsælar og um höfunda 

þeirra. 

Í þriðja kafla er farið yfir birtingarmyndir bókmennta í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árunum 1999 til dagsins í dag og hvaða hæfniviðmið hafa verið sett fram fyrir 

lestur og bókmenntir. 

Í fjórða kafla er skoðað hver staða bókmenntakennslu er í grunnskólum út frá 

rannsóknum ásamt viðhorfi kennara og nemenda til kennslunnar. Sýndu helstu 

niðurstöður að meiri kennslu vantaði á nútímabókmenntum, að kennarar hefðu 

áhyggjur af orðaforða og lesskilningi nemenda og að nemendur tengdu 

bókmenntir almennt við skóla, próf og eitthvað sem þeim þótti óspennandi.  

Í fimmta kafla eru tekin fram gildi bókmenntakennslu út frá Aðalnámskrá og 

niðurstöðum rannsókna á bókmenntakennslu. Gildi bókmennta felst í jákvæðum 

áhrifum á mál og læsi, upplifuninni sem fæst við yndislestur og þeim grundvelli 

sem þær skapa fyrir umræðu um siðferðisleg málefni.  
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Formáli 
 

 

Bókmenntir og lestur hafa alla tíð verið mér hugleikin. Ég hef verið svo lánsöm að 

hafa snemma uppgötvað hinn töfrandi heim bókmennta og hef lesið ófáar bækur í 

gegnum tíðina. Íslenskt tungumál hefur aldrei vafist fyrir mér og tel ég lestur bóka 

spila þar stórt hlutverk. Ég vissi snemma að mig langaði að miðla þessari reynslu 

áfram og fannst ég knúin til að hjálpa öðrum börnum að fá tækifæri til að gleyma sér 

í sagnaheiminum sem hefur upp á svo margt að bjóða.  

 Þegar ég var að skoða hvað ég vildi skrifa um komu bókmenntir endurtekið 

upp. Ég hafði áhuga á að skoða hugtakið barnabókmenntir og hvernig þær geta nýst í 

kennslu. Við upphaf skrifanna vaknaði síðan hugmyndin um að skoða stöðu 

bókmenntakennslu í grunnskólum.  

 Ég vill þakka unnusta mínum Erlendi Jóni Guðmundssyni fyrir þolinmæðina og 

stuðninginn við skrif þessarar ritgerðar. Einnig vill ég koma á framfæri þökkum til 

foreldra minna sem hafa verið mér ómetanleg hjálp í gegnum námið. Þakkir fær 

leiðbeinandi minn, Arngrímur Vídalín fyrir samstarfið og aðstoðina.  

 

 
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. 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. 

 
 

Reykjavík,  . 20   
 
 
 
 



8  

Inngangur 

Margar af mínum bestu minningum frá barnæsku hafa með lestur að gera. Ég hef alltaf lesið 

mikið og man varla eftir tíma sem ég var ekki með bók mér við hönd. Ég man ennþá þá stund 

þegar ég heyrði fyrst minnst á Harry Potter en þá var ég líklega í kringum 9 ára gömul og gaf mig 

á tal við nokkra unglingsstráka í skólanum sem voru niðursokknir í að lesa. Aðspurðir sögðust 

þeir vera að lesa Harry Potter sem þá hljómaði svo framandi fyrir mér að ég hélt þeir væru að 

lesa Mary Poppins. Staðráðin í að komast að því hver þessi Harry Potter væri hjólaði ég sem leið 

lá á bókasafnið eftir skóla og bað um bókina um galdrastrákinn víðfræga. Eftir það var ekki aftur 

snúið, líf mitt breyttist til frambúðar. Harry Potter, Ron og Hermione voru órjúfanlegur partur af 

mínu lífi og upplifði ég mig sem part af þeim vinahópi í blíðu og stríðu. Ég er viss um að eflaust 

tengja margir við þessa upplifun, að hafa lesið bók sem hafði áhrif á þau. Máttur bóka er 

ákveðið afl sem gerir lesendum kleift að ferðast í tíma og rúmi, setja sig í spor persóna og 

skyggnast inn í hugarheim þeirra. Ímyndunaraflið fer á flug og erfitt getur reynst að yfirgefa 

söguheiminn.  

 Því miður er raunin sú að íslenskir grunnskólanemendur lesa mun minna sér til gamans 

en jafnaldrar þeirra gerðu á seinustu áratugum. Langtímarannsókn Þorbjörns Broddasonar o.fl. 

leiddi það í ljós að stórlega hefur dregið úr bókalestri íslenskra barna og unglinga frá árinu 1968 

þegar rannsóknin hófst. PISA-rannsóknirnar hafa leitt í ljós að lesskilningur íslenskra barna er að 

þróast í neikvæða átt og hefur nemendum í 10. bekk farið aftur um tæpt ár í lesskilningi á 15 

árum (Brynhildur Þórarinsdóttir, Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2017, bls. 2).  

 Ég fór að kenna í grunnskóla með það hugarfar að rækta jákvætt viðhorf til bókmennta 

hjá nemendum. Ég setti mér það markmið að nemendur fengju kennslustundir í hverri viku þar 

sem þeir völdu bækur eftir áhuga og passaði að bókavalið tæki tillit til lestrarhæfni hvers og eins 

nemanda. Ég talaði opinskátt um áhrifamátt bóka og bæði las fyrir nemendur og leyfði þeim að 

hlusta á sögur. Þrátt fyrir einbeittan vilja minn til að hafa áhrif blasti við mér sú staðreynd að 

mörg íslensk börn hafa litla sem enga reynslu af barnabókmenntum. Fyrir mér var gildi 

bókmennta í kennslu svo augljóst en ég var farin að velta fyrir mér hvort það væri aðeins vegna 

minnar eigin reynslu af bókalestri.  

 Í þessari ritgerð verður leitast við að svara hver staða bókmennta er í grunnskólum og 
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hvaða gildi bókmenntir hafa fyrir börn og unglinga. Forvitnilegt væri að vita hvaða skáldsögur 

eru kenndar á unglingastigi í grunnskólum í dag en sjálf man ég eftir að hafa lesið Peð á 

plánetunni jörð eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur í 8. bekk og haft gaman af henni. Í ljósi 

upplifunar minnar á lestaráhuga og lestrarfærni fyrrverandi nemenda minna í 3. bekk er 

spurning hvort að staðan sé sú sama í fleiri skólastigum og í fleiri skólum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

1. Hugtakið ,,barnabókmenntir” 

Skiptar skoðanir hafa verið á því hvernig eigi að skilgreina hugtakið barnabók. Sumir segja góðar 

fullorðinsbækur einnig vera góðar barnabækur og að aðgreiningin á milli barna- og 

fullorðinsbóka sé sprottin frá bókaútgefendum sem markaðsetning á vöru þeirra. Þessu eru 

aðrir ekki sammála og telja að barnabækur séu frábrugnar fullorðinsbókum svo ekki leiki vafi á. 

Hugtakið barnabækur nær yfir fjölbreytta undirflokka: ævintýri, þjóðsögur, sígildar sögur 

ætlaðar börnum, myndabækur, unglingabækur og stelpu- og strákabækur svo að fátt sé nefnt. 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 17-18). 

 Barnabókahöfundar þurfa að velja efni í barnabók út frá viðtakendum hennar og laga 

þannig bókmenntagreinina sem þeir velja að börnum. Til eru sakamálasögur fyrir börn þar sem 

sleppt er að fjalla um morð, nauðganir og gróft ofbeldi til að lesningin henti ungum lesendum. 

Þetta gefur höfundinum minna val þegar kemur að formi bókarinnar þar sem erfitt getur reynst 

börnum að fylgja eftir flóknum frásögnum, margræðri persónusköpun og flakki á milli tíma og 

staða. Setningaskipan og stílbrögð þurfa að vera einföld ásamt því að huga þarf að letri, 

myndskreytingum og almennri framsetningu efnisins til að hún höfði að börnum (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2015, bls. 18). 

 Í meistararitgerð sinni fjallar Marta Hlín Magnadóttir um hugtakið barnabókmenntir og 

skilgreiningu þess. Þar segir hún það algengt umfjöllunarefni hvort skilgreina eigi 

barnabókmenntir sem ákveðinn flokk innan bókmennta eða hvort réttara sé að líta á þær sem 

sína eigin grein sem lúti sínum eigin lögmálum. Um þetta eru fræðimennirnir Perry Nodelman 

og Maria Nikolajeva ósammála. Nikolajeva telur að barnabókmenntir séu ekki hægt að 

skilgreina sem sérstaka grein af bókmenntatextum, sé átt við tegund af bókmenntatextum með 

fyrirfram ákveðnum sérkennum sem hægt er að skilgreina og koma endurtekið fram. Nodelman 

telur hins vegar að þar sem nú þegar sé til sérstök bygging á texta fyrir börn sé sjálfsagt að telja 

barnabókmenntir sérstaka grein. Ennfremur segir hann að orðið barnabókmenntir hljóti að hafa 

komið til vegna þess að fólk sé sannfært um að börn séu ólík fullorðnum og eigi því rétt á 

sérstökum textum (Marta Hlín Magnadóttir, 2011, bls. 28-32).  

Nikolajeva segir að meta skuli barnabækur eftir sömu mælikvörðum og fullorðinsbækur 

og óttast hún að ef barnabækur flokkist ekki undir bókmenntir heldur sérstaka grein þá muni 
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það verða til þess að rannsóknir á þeim einangrist og verði þannig afmarkaðar frá almennri 

bókmenntagagnrýni í meiri mæli en hefur viðgengst hingað til. Þó Marta taki ekki afstöðu með 

umfjöllun sinni til þess hvort barnabókmenntir séu sérstök grein eða ekki þá færir hún rök fyrir 

því að barnabókmenntir beri sameiginleg einkenni sem beri að taka tillit til (Marta Hlín 

Magnadóttir, 2011, bls. 28-32). 

 Dagný Kristjánsdóttir fjallar um sérkenni barnabókmennta en þar nefnir hún byggingu 

þeirra, persónur og sjónarhorn. Dæmigerðasta mynstrið í barnabókum er: heima – farið að 

heiman – ævintýri – heimkoma. Samkvæmt því gerist ekkert heima og er þar gott og öruggt að 

vera þó það sé leiðinlegt, en það leiðir til þess að söguhetjan leitar út í heim þar sem spennuna 

er að finna en einnig hættur, og því verður hetjan að snúa aftur heim eftir að hafa sigrast á 

hinum ýmsu þrautum og orðið þannig reynslunni ríkari. Algengast er að frásögnin sé framsækin, 

byrji á upphafi færist að miðju að hámarki, jöfnun og lokum. Barnasögur enda vel og hefur það 

verið sagt vera viðmið hvort flokka eigi bók sem barnabók eða unglingabók. Endi hún vel 

flokkast hún sem barnabók en ef ekki þá sé hún ekki ætluð börnum. Eitt algengasta minni 

barnabóka er „leitin“ hvort sem það er leit að ástvini, fjársjóði, sjálfsmynd eða þekkingu. Önnur 

minni sem vert er að nefna eru m.a. vinátta, dauði, skilnaður og ofbeldi. Svokölluð 

„hóppersóna“ er sérkennandi fyrir barnabækur en hún býður mismunandi börnum upp á það 

að geta samsamað sig persónunni, eins og í ævintýrabókum Enid Blyton þar sem 

aðalpersónurnar hafa mismunandi eiginleika sem skapa samsetta, flókna og spennandi persónu 

sem flest börn ættu að geta samsamað sig að einhverju leyti. Það sem einkennir texta 

barnabóka mest er hið tvöfalda tiltal höfundarins. Í bókum með „einföldu ávarpi“ talar 

sögumaðurinn við börn um börn en með „tvöföldu ávarpi“ er átt við að sögumaðurinn talar 

bæði til ungra og gamalla lesenda og á það til að tala til þess fullorðna um barnið. „Tvíþætt 

ávarp“ er þegar gert er ráð fyrir að innbyggði lesandinn sé bæði barn og fullorðinn og geta því 

bæði börn og fullorðnir notið sögunnar saman þó að sá fullorðni skilji söguna með öðrum og 

dýpri skilningi en barnið (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 19-28). 
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2. Upphaf barna- og unglingabókmennta á Íslandi 

 

2.1. Fæðing barnabókarinnar 

Í sögulegu samhengi eru barna- og unglingabækur tiltölulega nýr flokkur bókmennta. Um 

miðbik síðustu aldar voru gefnar út svo fáar bækur að börn þess tíma höfðu mörg hver alist upp 

án þess að komast í tæri við við barnabók. Fyrir tíma hins borgaralega samfélags á Íslandi bjuggu 

flestir enn í dreifbýli og framleiðsla fór að mestu leyti fram inni á og við heimili fólks. Þær 

bókmenntir sem voru til taks á þeim tíma gengu oft á milli manna og voru lesnar upp inni á 

heimilunum. Þeim var ekki sérstaklega beint að körlum, konum eða börnum heldur voru þær 

fyrir alla til að njóta. Litið var á börn sem svo að þau hefðu engar sérþarfir heldur væru litlir 

fullorðnir einstaklingar sem lærðu jafnóðum á samfélagið með því að taka virkan þátt í vinnu og 

starfi fullorðna fólksins (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 17-18).  

 Ævintýri fyrir börn voru fyrst gefin út í Frakklandi árið 1697 og gáfu þau tóninn fyrir 

komandi bókmenntir sem ætlaðar voru sérstaklega fyrir börn. Um miðja 18. öld var 

borgarastéttin að koma undir sig fótunum í Vestur-Evrópu og gjörbreytti samfélagsforminu. Við 

það varð til menningarstefnan sem við þekkjum sem upplýsingu. Upplýsingarmenn börðust fyrir 

prentfrelsi og fóru að gefa út bækur í meira magni en hafði þekkst áður. Barnabækur litu 

dagsins ljós en þær gegndu ákveðnu hlutverki í upplýsingunni: þær áttu að fræða og siða börn 

ásamt því að uppræta hjátrú og efla sjálfsmynd þeirra (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls 19-20).  

 Í kjölfar upplýsingarstefnunnar flyst framleiðslan út af heimilunum og nútíma 

kjarnafjölskyldan verður til. Barnabókmenntir fóru að gegna mikilvægu hlutverki í því að hafa 

ofan af fyrir börnum og kenna þeim á það samfélag sem þau áttu eftir að verða partur af, þar 

sem þau áttu ekki lengur beina aðild að því. Þar af leiðandi varð barnabókin áhrifaríkt tæki í 

félagsmótun þeirra ásamt því að vera uppbót fyrir þá reynslu og vitneskju sem þau gátu ekki 

lengur aflað sér beint í gegnum virka þátttöku í samfélaginu (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 20-

21). 

 Silja Aðalsteinsdóttir (1981) telur fyrstu barnabókina sem skrifuð var handa íslenskum 

börnum vera ljóðabókina Barnaljóð eftir sr. Vigfús Jónsson. Hann orti ljóðin handa dóttur sinni 

árið 1739 og var hún gefin út af systursyni hans, Jóni Eiríkssyni, árið 1780 í Kaupmannahöfn. Bók 
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Vigfúsar ber merki ævafornrar uppeldisstefnu þar sem hann reynir að temja dóttur sinni góða 

siði í ljóðum sem ort eru undir fornyrðislagi og minna þau oft á heilræðavísurnar Hávamál. 

Bókin er prentuð í smáu gotnesku letri, án mynda og ber sig ekki sem sú barnabók sem við 

þekkjum í dag (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 9). Í bók sinni Bernska, ungdómur og uppeldi er 

Loftur Guttormsson ekki sammála Silju og segir að Barnaljóð hafi ekki verið ætluð börnum 

heldur séu það kristilegar heilræðavísur sem ætlaðar væru bæði fullorðnum og börnum. Hann 

telur fyrstu íslensku barnabókina vera bókina Sumargjöf handa börnum eftir Guðmund Jónsson 

(Loftur Guttormsson, 1983, bls. 201). Sú bók kom út 56 árum á eftir Barnaljóðum en hún var 

þýdd úr dönsku og var í stíl upplýsingarstefnunnar, þar sem henni var ætlað að fræða börn með 

góðu eða illu. Í henni er fjöldinn allur af smásögum þar sem börnum er sagt hvað þau megi ekki 

gera, eins og t.d. að hrekkja, heimta, vera matvönd, forvitin, og fleira í þeim dúr, annars biðu 

þeirra hryllileg örlög (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 40-41). 

 Eins og Sumargjöf handa börnum voru flestar barnabækur þýddar sem gefnar voru út á 

19. öld. Þýðendur bjuggu eða höfðu búið um tíma erlendis og þá einkum í Danmörku. Þeirra ósk 

var að íslensk börn fengju notið þess sem erlend börn fengu og þýddu þeir eða stældu erlendar 

barnabækur. Jónas Hallgrímsson stældi sögur H.C. Andersen með sögum sínum „Leggur og skel“ 

og „Fífill og hunangsfluga“ sem birtust í tímaritinu Fjölni árið 1847. Hann samdi einnig fyrstu 

unglingasöguna á íslensku, „Grasaferð“. Vert er að minnast á það sömuleiðis að Jónas orti fjölda 

barnaljóða út frá eigin bernskuminningum eða frá sjónarhorni barna (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999, bls. 11-12).  

 Árið 1907 kom út barnabókin, Bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson. Þá má segja að 

kjöraðstæður hafi skapast fyrir barnabókmenntir þar sem þéttbýlismyndun fylgdu skólar og 

börn fjarlægðust enn frekar dagleg störf fjölskyldunnar og fóru að lifa sínu eigin lífi. Sögurnar 

sem sagðar eru í bókinni eru barnslegar, einlægar og ekki eins langdregnar og margar þær sögur 

sem gefnar höfðu verið út áður fyrir börn. Þær eru skrifaðar á einföldu máli og hafa því elst vel 

líkt og sögur Jónasar Hallgrímssonar. Í kjölfarið gaf Jón Sveinsson, eða Nonni eins og hann var 

kallaður, út sínar bernskuminningar sem fjalla um hann og bróður hans, Manna, og lýsa þær 

ævintýralegu lífi á Íslandi. Nonni og Manni urðu gífurlega vinsælir og þýddir á mörg tungumál. 

Margir höfundar fylgdu í fótspor Sigurbjarnar og Nonna og skrifuðu sögur um líf og leiki barna á 
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Íslandi, bæði í sveit og borg (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 12-15).  

 Fyrsta íslenska skáldsagan sem var sérstaklega skrifuð fyrir stálpuð börn og unglinga kom 

út í tveimur bindum, Börnin frá Víðigerði (1933) og Við skulum halda á Skaga (1934) eftir 

Gunnar M. Magnúss. Barnabókahöfundum á þessum tíma tókst að fjalla á spennandi hátt um 

leiðir barna og unglinga til að læra á samfélag sem foreldrar þeirra vissu lítið um.  

Í kjölfarið varð ákveðið blómaskeið í útgáfu barnabóka á Íslandi sem fjaraði síðan út á 7. 

áratugnum. Í kringum 1970 breyttist umhverfi barnabókanna og færðust sögurnar meira inn í 

nútímann. Áður fyrr höfðu höfundar einblínt á lífið í „gamla daga“ í sögum sínum en nú voru 

bæir og borgir orðnar eðlilegur hluti af lífi barna og því fóru sögurnar að beinast meira að 

hversdagslífi barna á 8. áratugnum og þeim raunveruleika sem þau stóðu frammi fyrir. Þó 

vantaði allt innra raunsæi í sögurnar, líf sögupersónanna birtist lesendum sem áhyggjulaus 

bernska og var ekki mikið um að þau vandamál sem voru uppi á þeim tíma fengju að skína í 

gegn í sögunum. Það var því bylting í íslenskri barnabókaútgáfu þegar Guðrún Helgadóttir samdi 

bækur sínar um tvíburastrákana Jón Odd og Jón Bjarna. Þarna voru komnar sögur sem ætlaðar 

voru raunverulegum börnum. Í kjölfarið fylgdu fleiri bækur sem sýndu fram á að börn lifðu ekki 

einungis í einangruðum barnaheimi algjörlega óháð því sem aðstandendur þeirra væru að ganga 

í gegnum heldur hefðu þau skilning á því. Í kjölfarið fjölgaði barnabókum sem tóku á 

raunverulegum vandamálum barna og má þar nefna m.a.: Franskbrauð með sultu eftir Kristínu 

Steinsdóttur, bækurnar um Emil og Skunda eftir Guðmund Ólafsson og Benjamín dúfu eftir 

Friðrik Erlingsson. Þessar bækur voru gefnar út með börn á aldrinum 8-12 ára í huga (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 17-24).  

 

2.2. Unglingabókin verður til 

Bók Olgu Guðrúnar Árnadóttur, Búrið, er talin marka upphaf unglingabókmennta hér á landi. 

Bókin kom út árið 1977 og fjallar um hina 15 ára gömlu Ilmi sem er óhamingjusöm og 

uppreisnargjarn unglingur (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 25). Í Búrinu er sögumaður 

algjörlega á bandi aðalsögupersónunnar en Ilmur gerir uppreisn gegn foreldrum sínum og 

skólanum og endar á því að hætta í skóla og fara að starfa í dósaverksmiðju (Margrét 

Tryggvadóttir, 2006, bls. 352-353). Olgu Guðrúnu tekst að kveða niður margar goðsögur 
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barnabóka eins og t.d. um mömmuna sem skilur allt, ágæti skólans og kennara og hina 

hamingjusömu fjölskyldu, og vakti bókin mikla athygli (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 25).  

 Það varð strax til stór markaður fyrir unglingabækur og trónuðu þær efst á 

metsölulistum svo árum skipti. Fáir höfundar voru farnir að reyna fyrir sér að skrifa 

unglingabækur og því áttu ákveðnir höfundar markaðinn að vissu leyti. Vinsælastir voru þeir 

Eðvarð Ingólfsson og Andrés Indriðason en báðir gáfu þeir út sína fyrstu bók í kringum 1980. 

Eðvarð gaf út bókina Í gegnum bernskumúrinn aðeins tvítugur að aldri en þar segir frá 

unglingnum Birgi sem er að takast á við vandamál unglingsáranna og heimilislíf sem er ekki upp 

á marga fiska. Í kjölfarið gaf Eðvarð út bækurnar Fimmtán ára á föstu og Sextán ára í sambúð. 

Fram að þessu höfðu sögupersónur í barna- og unglingabókmenntum ekki haft kynhvöt en 

Eðvarð braut þann múr og fjalla síðarnefndu tvær bækurnar um það hvernig aðalsöguhetjan 

barnar kærustuna sína og hvernig þau takast á við ábyrgðina sem fylgir því (Margrét 

Tryggvadóttir, 2006, bls. 353-354). 

 Andrés Indriðason var afkastamikill höfundur á sviði unglingabókmennta en hann byrjaði 

feril sinn með bókinni Lyklabarn. Hann sló síðan rækilega í gegn með bókinni Viltu byrja með 

mér? sem er sú fyrsta af þremur bókum sem fjalla um unglingsdrenginn Elías Þór og líf hans. 

Árið 1989 tók Þorgrímur Þráinsson við keflinu sem vinsælasti unglingabókahöfundur landsins 

þegar bók hans Með fiðring í tánum kom út. Sagan fjallar um fótboltastrákinn Kidda og vini 

hans, sem eru á aldrinum 13-15 ára, og er sú fyrsta af þríleik um líf hans. Þorgrímur hafði þá 

sérstöðu að bækur hans höfðuðu bæði til stúlkna og drengja (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 

27-28). 

 Fleiri vinsælir höfundar á þessum árum voru t.d. Ólafur Haukur Símonarson, sem gaf út 

bækurnar Gauragangur og Meiri gauragangur, Gunnhildur Hrólfsdóttir með bækurnar Sara og 

Það sem enginn sér og Lárus Már Björnsson sem gaf út bókina K/K: 

Keflavíkurdagar/Keflavíkurnætur (Margrét Tryggvadóttir, 2006, 357-359). 
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3. Bókmenntir í Aðalnámskrá grunnskóla 

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Samkvæmt íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla sem gefin var út árið 1999 var íslenska sú 

kennslugrein sem skipaði stærstan sess í stundatöflunni á viku. Var greininni skipt í nokkra þætti 

og voru þeir lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði. Í 

inngangskaflanum kemur fram að námsgreinin snúi m.a. að þeim menningarlegu verðmætum 

sem felast í bæði móðurmálinu og íslenskum bókmenntum. Þar eru bókmenntir skilgreindar 

sem ein af málfyrirmyndum nemenda ásamt kennurum og foreldrum. Fjallað er um mikilvægi 

þess að nemendur átti sig m.a. á sögulegu, menningarlegu og félagslegu gildi máls og 

bókmennta (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 5-8). 

 Í undirkaflanum sem fjallar um bókmenntaþáttinn í íslenskukennslu eru nefnd helstu 

gildi bókmenntakennslu. Þar kemur fram að lestur bókmennta er stór liður í almennri 

lestrarþjálfun og hjálpi nemendum að öðlast betri skilning á manninum og eðli hans. Einnig er 

fjallað um bókmenntir sem menningararf þjóðarinnar og vegna þess gegni þær mikilvægum sess 

í íslenskri menntun og menningu. Nemendur verði að geta þekkt íslenskar bókmenntir, lært að 

njóta þeirra, miðlað þeim og jafnvel samið nýjar. Umfjöllun um bókmenntasögu tengist einnig 

almennri sögu, menningarsögu og félagsfræði og getur lestur bókmennta auðgað orðaforða, 

eflt máltilfinningu ásamt valdi nemenda á tungumálinu. Að lokum er lestur bókmennta talinn 

einn af mikilvægum liðum í mótun sjálfsmyndar barna og unglinga. Ástæða þess er sú að í 

bókmenntum finna nemendur fyrirmyndir sem gera þeim kleift að máta sig inn í aðstæður 

sögupersónanna. Á þann hátt getur bókmenntakennsla stuðlað að sterkari sjálfsmynd kynjanna, 

hjálpað þeim að auka skilning sinn á sérstöðu hvers kyns fyrir sig og búið nemendur undir 

þátttöku í samfélagi sem tekur örum breytingum. Einnig er fjallað um mikilvægi þess að 

nemendur kynnist ljóðum og einkennum þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 13-14). 

  

3.2. Aðalnámskrá grunnskóla 2007 

Hugtakið menningarlæsi kom fyrst fyrir í Aðalnámskrá sem gefin var út árið 2007. Þar kom fram 

að skilgreina mætti það sem hæfni til að njóta menningar og vilja til að vinna úr ýmsum öngum 

hennar á bæði skapandi og siðrænan hátt. Íslenskt samfélag sé að verða fjölmenningarlegra og 
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með umfjöllun um m.a. bókmenntir sé hægt að auka menningarlæsi nemenda og víðsýni þeirra. 

Markmiðum íslensku var skipt upp í flokka, líkt og í fyrri aðalnámskrá, en að þessu sinni voru 

þeir: talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, og ritun og málfræði. Strax í upphafi kaflans 

sem fjallar um nám og kennslu er minnst á bókmenntir í tengslum við þau menningarlegu 

verðmæti sem þær eru, bæði þær íslensku og erlendu. Með bókmenntalestri og umræðum um 

þær gefist nemendum tækifæri til að takast á við spurningar um lífið og tilveruna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007, bls. 6-8). 

 Í undirkaflanum um lestur og bókmenntir er talað um lestrarkunnáttu sem undirstöðu 

almennrar menntunar, forsendu lestraráhuga og getu til að njóta bókmennta sér til yndisauka. 

Nemendur kynnast íslenskum menningararfi með lestri bókmennta þar sem hann er verulega 

bundinn bókum. Líkt og minnst var á í Aðalnámskránni frá 1999 er talað um hvernig 

bókmenntakennsla getur eflt sjálfsmynd nemenda með því að gefa þeim tækifæri til að setja sig 

í spor þeirra fyrirmynda sem þeir finna í bókunum. Einnig geri hún þeim kleift að skoða ólík 

menningarsamfélög og trúarhópa og stuðli því að meira umburðarlyndi nemenda í garð þeirra. 

Nemendur eiga að kynnast bókmenntafræðilegum hugtökum á elsta stigi til að skerpa skilning 

þeirra á bókmenntum og eðli þeirra. Þeir lesa ljóð, rýna í þau og læra um bragfræðileg einkenni 

þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 9-10). 

 

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 

Árið 2011 kom út ný Aðalnámskrá grunnskóla, eða almennur hluti hennar, en tveimur árum 

seinna fylgdi greinahlutinn. Íslenskukennslu er þar áfram skipt í flokka en að þessu sinni eru 

þeir: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og að lokum málfræði. Í 

undirkaflanum um bókmenntir og lestur er sjónarsviðinu að mestu beint að lestrarkennslu og 

mikilvægi hennar þar sem mikil breyting hefur orðið á kröfum samfélagsins til lestrarfærni. 

Textinn sem birtist lesendum er mun fjölbreyttari en áður fyrr og á fleiri formum. Líkt og í fyrri 

námskrám er talað um íslenskar bókmenntir sem menningararf íslendinga og hvernig 

bókmenntir geti stuðlað að betri sjálfsmynd nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99). 

 Í Aðalnámskrá eru hæfniviðmiðin fyrir lestur og bókmenntir við lok 10. bekkjar meðal 

annars: 
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Að nemandi geti: 

• 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,  

• gert grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum grein fyrir 

því,  

• lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert 

sér grein fyrir gildi bókmennta,  

• beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og 

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

• notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað 

ljóð af ýmsum toga og frá ýmsum tímum, 

• valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 102-103). 

 

Kennarar hafa þessi hæfniviðmið sem útgangspunkta við kennslu bókmennta og geta þar af 

leiðandi skipulagt kennsluna í kringum þá. Hlutverk kennarans virðist vera fyrst og fremst að 

kynna nemendur fyrir mismunandi textategundum, kynna þá fyrir ólíkum bókmenntum og 

bókmenntahugtökum og efla þá til að verða sjálfstæðir lesendur. Það er því mikil ábyrgð sem 

liggur á herðum íslenskukennara og miðað við að bóklestur barna og unglinga fari minnkandi 

bíður þeirra krefjandi verkefni. Í gegnum tíðina hafa helstu áherslur Aðalnámskrár í kaflanum 

um bókmenntir verið að nemendur fái tækifæri til að efla sjálfsmynd sína, kynnast íslenskum 

menningararfi og þroskast sem sjálfstæðir lesendur í gegnum bókmenntakennslu. 
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4. Bókmenntakennsla í grunnskólum 

Allt frá tímum Forn-Grikkja til hins tæknivædda nútímasamfélags hafa bókmenntir þekkst innan 

skólans. Þekking á bókmenntum og hæfnin til að fjalla um þær, greina og skapa hefur verið eitt 

af því sem einkenndi siðmenntaða borgara frá því að háskólar voru stofnaðir á miðöldum. Í 

upphafi lærðu menn um klassískar bókmenntir Grikkja og Rómverja en með tímanum leystu 

kristilegar bókmenntir þær af hólmi. Þar sem kirkjan sá um menntun alþýðunnar voru það 

guðsorð sem stóðu börnum helst til boða sem lesefni og voru börn enn að lesa Nýja 

testamentið fram á 20. öld þrátt fyrir að byrjað væri að gefa út sérstakar lestrarbækur ætlaðar 

þeim. Á nítjándu öld voru þjóðlegar bókmenntir kenndar í evrópskum latínuskólum sem 

mótaðir voru eftir vestrænni hefð. Með tímanum fóru þær að leysa klassíska arfinn og 

guðsorðið af hólmi og var kunnátta um þjóðarbókmenntir orðin mikilvægur partur af almennri 

menntun innan einstakra þjóðríkja. Upphaf nútímalegrar bókmenntakennslu tengist uppgangi 

þjóðríkisins og þjóðernishyggju og var íslenska tekin upp sem sjálfstæð námsgrein í 

Latínuskólanum árið 1850 þó barnakennsla væri enn að mestu leyti í kirkjunnar höndum (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2018, bls. 84-85).  

 Snemma á tuttugustu öldinni fékk bókmenntakennsla nýtt hlutverk í skólum þegar 

almenna skólakerfinu var komið á fót. Kristindómurinn var ekki lengur megininntak 

bókmenntakennslu og var markmið skólanna að mennta alla þjóðina. Sú breyting var kynnt í 

Fræðslulögunum árið 1907 en þar kom m.a. fram að nemendur ættu að geta beitt tungumálinu 

til að tjá hugsanir sínar. Einnig var hægt að greina þjóðernislegan tón í lögunum þar sem þau 

kváðu á um að við lok skólagöngu ættu 14 ára nemendur að kunna skil á nokkrum merkustu 

mönnum síðustu alda ásamt því að kunna utanbókar nokkur íslensk kvæði, þ.á.m. ættjarðarljóð 

og söguleg kvæði. Íslenska var þarna orðin ein af meginkennslugreinum hins nýja skólakerfis 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2018, bls. 85). 

 Í kjölfar þessara breytinga kom út fjöldi nýrra námsbóka en þar á meðal var bókin Íslenzk 

lestarbók 1400-1900 sem kom út árið 1924 og er talin ein áhrifaríkasta kennslubók 

bókmenntakennslu í íslenskum skólum. Efni hennar var bæði bókmenntasögulegt og 

þjóðernislegt og var hún notuð af grunn- og framhaldsskólum næstu þrjá aldarfjórðungana 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2018, bls. 85). 
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 Með tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 1976 var minna um þjóðernislegar 

áherslur og unnið að því að gera nemendur jákvæða fyrir bókum og bókalestri. Þar sem skólar 

voru farnir að gegna uppeldislegu hlutverki var áhersla lögð á að nemendur fengju heildstæða 

móðurmálskennslu og gætu samsamað sig með sögupersónum í gegnum bókmenntir. Þær 

námskrár sem fylgdu í kjölfarið lögðu allar áherslur á að nemendur lærðu á lífið í gegnum 

bókmenntir og gætu aukið sjálfsþekkingu sína og tilfinningarþroska í leiðinni (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2018, bls. 86). 

 

4.1. Skáldsögur í bókmenntakennslu í grunnskólum 

Árið 2018 kom út bókin Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum sem var afrakstur 

rannsóknarverkefnisins Íslenska sem námsgrein og kennslutunga (ÍNOK). Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að skoða stöðu íslenskunnar í skólum sem bæði kennslugrein og 

kennslutungu. Rannsakendur könnuðu m.a. starfshætti, námsefni og viðhorf nemenda, kennara 

og stjórnenda til íslenskukennslu og gerðu grein fyrir niðurstöðunum í köflum tileinkuðum fimm 

þáttum íslenskukennslunnar; lestur og læsi, bókmenntir og bókmenntakennsla, málfræði og 

málfræðikennsla, ritun og stafsetning og talað mál, hlustun og áhorf.  

 Aðalnámskrá grunnskóla segir hvergi til um bókaval þegar kemur að bókmenntakennslu 

og hafa kennarar því frjálsar hendur. Valið takmarkast þó af því hvaða bókum kennarar hafa 

aðgang að á skólabókasöfnum og því nefndu kennarar margar sömu bækurnar þvert á skóla 

þegar spurt var hvaða skáldsögur og kennslubækur þeir væru helst að kenna. Meðal þeirra bóka 

sem kenndar eru á unglingastigi eru bækurnar Vetrarborgin (2005) eftir Arnald Indriðason, 

Englar Alheimsins (1993) eftir Einar Má Guðmundsson, Korku saga (1993/1994) eftir Vilborgu 

Davíðsdóttur, Peð á plánetunni jörð (1995) eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur og Strandanornir 

(2003) eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Það sem vekur athygli er hversu gamlar bækurnar eru 

í samanburði við aldur nemenda. Að meðaltali eru þær skáldsögur sem kennarar töldu upp 39 

ára og voru aðeins fimm af tuttugu og sex þeirra gefnar út eftir árið 2000. Á toppnum trónir 

Englar alheimsins sem mest lesna bókin í grunnskólum en flestir textanna koma út á árunum 

1988 – 2000 og því ekki mikið um fjölbreytni í bókavali (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 94-

95). 
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4.2. Viðhorf kennara og nemenda til bókmenntakennslu í grunnskólum 

Í rannsókninni var kannað viðhorf nemenda og kennara til bókmenntakennslu. Í ljós kom að 

almennt tengdu nemendur bókmenntakennslu við lærdóm og próf fremur en innlifun eða 

skemmtun. Samkvæmt nýjustu Aðalnámskrá er eitt af markmiðum bókmenntakennslu að 

nemendur verði færir um að setja sig í spor annarra, en samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar voru nemendur nokkuð á öndverðum meiði um það hvort þeir væru að tengja 

við sögupersónur í bókum. Um helmingur annars nemendahópsins taldi sig geta lært af bókum 

á meðan hinn helmingurinn taldi það af og frá (Dagný Kristjánsdóttir o.fl, 2018, bls. 100). 

 Helga Haraldsdóttir gerði meistaraprófsrannsókn á viðhorfum kennara og nemenda á 

unglingastigi til bókmenntakennslu í grunnskólum árið 2020. Rannsóknin var byggð á viðtölum 

sem tekin voru við íslenskukennara í fjórum grunnskólum. Kennarar voru m.a. spurðir um 

viðhorf sín til bókmenntakennslu og hvað þeim þótti skipta mestu máli í henni. Í ljós kom að 

kennararnir höfðu almennt jákvætt viðhorf til bókmenntakennslu og fannst hún vera 

mikilvægur þáttur í íslenskukennslu. Þeim fannst þau hins vegar skorta meiri tíma til að sinna 

henni og töluðu um að þeir hefðu sjálfir ekki þekkingu á nýrri bókmenntum. Þeir töluðu m.a. um 

að það væri mikilvægt að tala gott mál, að vera vel að sér í bókmenntum, að áhugi kennara á 

bókmenntum og ljóðum sé sýnilegur nemendum, að vera góð málfyrirmynd, og um mikilvægi 

siðferðislegrar kennslu í gegnum bókmenntir. Nokkrir kennarar töldu bókmenntakennslu kjörna 

til að ræða siðferðisleg mál við nemendur og nefndu þar sögur eins og Laxdælu til að ræða mál 

sem sneru að unglingamenningu. Þau siðferðislegu mál sem um ræðir eru m.a. ást og hatur, 

glæpur og refsing, vinatengsl, samskipti við foreldra og kynhegðun (Helga Haraldsdóttir, 2020, 

bls. 47-48).  

 Í niðurstöðum rannsóknar Helgu kom í ljós að nemendur tengdu orðið bókmenntir við 

eitthvað framandi eins og t.d. gamlar bækur, eitthvað leiðinlegt, Kiljan og eitthvað óspennandi. 

Þegar þau voru spurð hvað einkenndi góðar bækur nefndu þau hluti eins og bækur sem draga 

lesendur inn í söguþráðinn, spennusögur, sögur með húmor, auðlesnar bækur og 

sakamálasögur (Helga Haraldsdóttir, 2020, bls. 63-66). 

  Niðurstöðum rannsóknanna tveggja ber saman þegar kemur að viðhorfi nemenda til 
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bókmenntakennslu en almennt virðast nemendur tengja bókmenntir við einhvað óspennandi 

líkt og próf og gamlar bækur. Hvort það sé vegna þess að vöntun er á kennslu á nýrri 

bókmenntum, tímaleysi kennara til að kenna bókmenntir sem skyldi eða þeirri staðreynd að 

nemendur séu ekki að tengja við sögupersónur í eldri bókum er spurning sem vert er að skoða.   

 

4.3. Læsi og bókmenntir í grunnskólum 

ÍNOK-rannsóknin beindist meðal annars að stöðu lesturs og læsis í grunnskólum og hvort 

kennslan væri að skila sjálfstæðum, áhugasömum lesendum inn í framhaldsskólana eins og 

markmiðið er í Aðalnámskrá. Eitt af meginmarkmiðum kennslunnar er að vekja áhuga nemenda 

á lestri og efla innri áhugahvöt þeirra, þ.e. að nemendur helgi sig lestrinum svo að 

lestrarupplifunin skili sér í jákvæðum tilfinningum eða ánægjulegri upplifun (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 40, 49).  

 Umsjónarkennarar í 3. og 6. bekk ásamt faggreinakennurum á unglingastigi viðruðu 

flestir áhyggjur sínar af slökum lesskilningi nemenda og hversu erfiðlega gengur að bæta hann. 

Einn kennarinn segir að nemendur séu ekki mikið að pæla í textanum og skoða hvaða merkingu 

hann hefur og gæti það haft að gera með hvernig hraðinn er í nútímasamfélagi þar sem allt eigi 

að gerast svo fljótt. Kennararnir sögðust finna fyrir mun á nemendum sem lesa eða lesið er fyrir 

heima og þeim sem fara á mis við þá reynslu. Faggreinakennarar á unglingastigi sögðu 

orðaforða gríðarlega mikilvægan í öðrum fögum eins og stærðfræði til dæmis. Kennarar ræddu 

um slakan orðaforða nemenda og sögðust hissa á því hvað nemendur þekktu ekki ýmis orð og 

íslenskur orðaforði sumra nemenda væri orðinn takmarkaður (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 53-54). 

 Íslenskukennarar á unglingastigi eru uppteknir við að kveikja áhuga nemenda á lestri og 

reyna m.a. að hjálpa þeim við val á bókum við hæfi og út frá áhugasviði þeirra. Reynt er að ýta 

undir yndislestur á öllum stigum grunnskólans með því að hafa lestrarspretti, fastar 

lestrarstundir þar sem nemendur fá að lesa í völdum bókum, og með lestri kennara fyrir 

nemendur (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 55-56). 

 Flestir nemendur voru á sama máli um að þeim þætti lestur skemmtilegur, hvort sem 

þeir gerðu mikið af því að lesa eða ekki, en máli skipti hvað þau væru að lesa. Í einum 
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grunnskólanum skapaðist umræða um upplifun og líðan við lestur og sögðust nemendur þar 

gleyma stund og stað, finna fyrir spennu eða afslöppun þegar þeir lásu. Einn nemandi lýsti þessu 

þannig að tískutímarit og Harry Potter væru andstæður, þar sem hann yrði rólegur við lestur 

tímaritsins en fyndi fyrir spennu yfir bókinni. Flestir nemendur nefndu þó að þeir tengdu 

bókmenntahugtakið við íslenskutíma í skólanum.  

 Aðspurðir sögðust nemendur eiga misauðvelt með að skilja texta. Sumir þurfa jafnvel að 

lesa hverja blaðsíðu tvisvar og aðrir töluðu um að erfitt væri að halda athygli við lesturinn. 

Nemendur voru sammála um það að auðveldara væri að skilja bækur sem nýlega hafa verið 

gefnar út en þær sem eldri eru og gerast á tímum sem nemendur hafa ekki reynslu af. 

Viðtalshóparnir lásu mismikið, allt frá því að lesa bara það sem þeir töldu hagnýtt eins og t.d. 

matvælaumbúðir og leiðbeiningar, yfir í að lesa ýmiss konar bækur. Þegar nemendur voru 

spurðir um lestur á heimilum sínum kom fjölbreyttur bakgrunnur þeirra í ljós. Sumir sögðu 

foreldra sína lesa mikið á meðan aðrir sáu foreldra sína aldrei með bók í hönd. Misjafnt var 

hvort að nemendur ræddu um lesefni heima fyrir en í því samhengi nefndu nokkrir ömmur sínar 

sem helstu talsmenn fyrir lestri (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 

57-62).  

 Niðurstöðurnar sýndu skýrt að íslenskukennarar telja sig ábyrga fyrir því að kveikja 

áhuga nemenda á lestri og leggja sig fram við að aðstoða þá við bókaval, hvetja þá til umræðna 

og finna leiðir til að efla lesskilning þeirra. Orðaforði og lesskilningur nemenda standa höllum 

fæti og er það umhugsarefni fyrir bæði foreldra og kennara.  
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5. Gildi barna- og unglingabókmennta 

„Barnabækur eru vannýtt auðlind í grunnskólum. Góðar barnabækur eru ekki bara tæki 

til lestrarþjálfunar heldur gera þær börnin læs á samfélag sitt og menningu“ (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2006). 

 

5.1. Mál og læsi 

Lestur og bókmenntir haldast óhjákvæmilega í hendur og nýtast bókmenntir því til að efla 

lestarfærni barna. Samkvæmt Lestrarvefnum hafa barnabækur margvíslegt gildi því þær gegna 

ekki einungis þeim tilgangi að vera börnum dægrastytting heldur hafa þær menningarlegt, 

listrænt, menntunar- og uppeldislegt gildi. Ef við berum saman ritmál og það mál sem talað er 

daglega gefur það auga leið að ritmálið er mun formlegra, ítarlegra og fjölbreyttara og því gegna 

barnabækur mjög mikilvægu hlutverki fyrir bæði málrækt og þróun læsis hjá börnum. Góður 

orðaforði er grunnurinn að góðum málskilningi sem lesskilningur byggist á. Lestur fyrir börn er 

áhrifaríkasta leiðin til að efla orðaforða og þau börn sem verða snemma læs eiga foreldra sem 

lesa fyrir þau, ræða við þau og eru tilbúin að svara spurningum barna sinna um efni bókanna. Í 

gegnum sögur öðlast börn mikilvægar málfyrirmyndir og tilfinning þeirra fyrir fjölbreytni í máli 

ásamt ólíkum blæbrigðum eykst (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.).  

 Auk þess að auka orðaforða sinn og málskilning öðlast börn aukna tilfinningu fyrir 

uppbyggingu orða, setninga og málsgreina með lestri. Þau læra að orðaröð í setningu skiptir 

máli, setningar raðast í málsgreinar og hvernig þær byrja, enda og tengjast hver annarri skiptir 

einnig máli. Með því að auka tilfinningu sína fyrir blæbrigðum málsins eru börn að læra hvernig 

mismunandi stíll er á texta eftir umfjöllunarefni, höfundum og mismunandi málsniði. Öll þessi 

færni nýtist þeim síðar meir í sögubyggingu og ritsmíðum þar sem reynir á færni þeirra við 

byggingu frásagna, þ.e. með kynningu aðstæðna, atburðarás, orsakasamhengi og sögulokum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004).  

 

5.2 Yndislestur 

Í grein sinni „Bókaormafræði: um barnabókmenntir í grunnskólum“ fjallar Brynhildur 

Þórarinsdóttir um margvíslegt gildi barnabóka og hvernig bókmenntakennsla í grunnskólum eigi 
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að efla áhuga nemenda á bókmenntum. Til að gera það þarf að kenna þeim að læra að njóta 

bókmennta og hvetja þau til að hafa skoðanir á þeim. Besta leiðin að þeim markmiðum er að fá 

þau til að lesa sem mest (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 39) 

 Mikill ávinningur er af yndislestri en hann skilar sér m.a. í jákvæðum áhrifum á lestrar- 

og ritunarfærni ásamt betri lesskilningi, orðaforða og skilningi á mál- og setningafræði. Almenn 

þekking þeirra sem lesa mikið er betri ásamt skilningi þeirra á mannlegu eðli og hæfni þeirra til 

að setja sig í spor annarra. Rannsóknir hafa sýnt að þeir nemendur sem stunda yndislestur fá 

betri niðurstöður úr prófum þar sem mældir eru vitsmuna- og félagsþroski og einnig úr prófum 

sem mæla þekkingu á stærðfræði, læsi og rökhugsun. Þessir nemendur eru áhugasamari um 

skólagöngu sína og eiga jákvæðari tengsl við fjölskyldu sína (Menntamálstofnun, 2020).  

 Þar sem til mikils er að vinna fyrir nemendur sem lesa sér til gamans er enn ríkari ástæða 

fyrir foreldra og kennara til að hvetja börn til lesturs. Foreldrar eru í kjöraðstöðu til að kynna 

börn sín fyrir bókum snemma og þarf ekki meira en 15-20 mínútur í lestrarstund dag hvern til að 

sýna þeim fram á þá ánægju sem hægt er að hafa af bókalestri. Tilvalið er að velja bækur sem 

snúa að áhugasviði þeirra og til er aragrúi af fallega myndskreyttum bókum ætluðum til að grípa 

augu ungra lesenda. Eins er hægt að fylgjast með viðburðum sem bókasöfn standa fyrir en þar 

er oft hægt að sækja sögustundir eða kynningar á bókum. 

 

5.3. Siðfræði í bókmenntakennslu 

Við lok átjándu aldar voru uppi þær húmanísku hugmyndir að listir og leikur spiluðu stóran þátt í 

menntun sem ætti að þroska manneskjuna alla. Þannig ættu tilfinningar ekki að skipta minna 

máli en rökhugsun og þekkingaratriði sem upplýsingastefnan aðhylltist, heldur ætti að hlúa að 

öllum eðlisþáttum manneskjunar í átt að alhliða þroska. Margir menntaheimspekingar hafa 

tekið undir þessar hugmyndir, eins og t.d. Maxine Greene og Martha Nussbaum, og haldið á 

lofti mikilvægi þess að skilningur byggi á mannlegri reynslu af ólíkum toga í þeirri flóknu veröld 

sem við lifum í og þar dugi ekki rök og staðreyndir einar og sér. Mannfólk þarf að vera fært um 

að setja sig í spor hvert annars og geta sýnt tilfinningum annarra skilning óháð aðstæðum eða 

hugarheimi þeirra (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018, bls. 2). 

 Bókmenntaverk hafa gjarnan verið notuð í þeim tilgangi að víkka út sjóndeildarhring 
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nemenda og vekja athygli á réttindabaráttu jaðarhópa í samfélaginu. Í Aðalnámskrá segir að 

bókmenntakennsla geti stuðlað að því að ungir nemendur finni fyrirmyndir og geti sett sig í spor 

persóna. Þó ekki sé minnst á að þroska siðferðisvitund nemenda í tengslum við 

bókmenntakennslu í Aðalnámskrá grunnskóla er hins vegar minnst á siðgæðisvitund í 

grunnskólalögum og mikilvægi þess að nemendur efli siðferðisþroska sinn og geti sett sig í spor 

annarra. Bókmenntakennsla hefur þann kost að fjalla um siðferðileg álitamál án þess þó að þau 

tengist nemendunum sjálfum eða verið sé með beina innrætingu á svörum við þeim. Þannig 

öðlast nemendur fjarlægð sem gefur þeim tækifæri til að móta sjálfa sig og velta ýmsum málum 

fyrir sér (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018, bls. 3-5). 

 Í grein sinni „Siðfræði í bókmenntakennslu“ beinir Þóra Björg Sigurðardóttir sjónum að 

reynslu íslenskukennara í 9. og 10. bekk af því kenna Íslendingasöguna Laxdælu með áherslu á 

siðferðileg hugtök og pælingar sem tengjast sögunni. Markmiðið var að fá nemendur til að 

komast inn í söguna með því að setja sig í spor sögupersóna og geta þannig náð betri skilningi til 

að kafa dýpra og hugsa sjálf. Þar sýndu niðurstöður að með því að kenna Laxdælu með 

skipulagðri tengingu við siðfræði öðluðust nemendur dýpri skilning á sögunni og gátu sett hana í 

samhengi við sjálf sig og heiminn. Kennararnir í rannsókninni létu í ljós þá skoðun að markviss 

umfjöllun um siðferðileg hugtök og samræða um siðferðileg efni gæti bætt þekkingu unglinga á 

því sviði ásamt því að auka áhuga þeirra á bókmenntum og leiða þau til betri skilnings á 

bókmenntatextum (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018, bls. 3-5). 

 Ljóst er að bókmenntalestur getur spilað stóran þátt í því að fá nemendur til að velta 

siðferðislegum málum fyrir sér og er bókmenntakennsla því kjörin til að skapa umræður um slík 

málefni. Með lestri fá börn og unglingar færi á því að setja sig í mismunandi aðstæður og ráða 

úr því hvernig best væri að leysa vandamál sem þau myndu annars ekki hafa færi á.  
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Lokaorð 

Barnabókmenntir hafa gegnt mikilvægu hlutverki allt frá því að þær komu fram á sjónarsvið 

Íslendinga á 18. öld. Vissulega hefur það hlutverk tekið breytingum eftir þörfum samfélagsins 

hverju sinni. Í upphafi var þeim ætlað að innræta börnum góða siði og hafa ofan af fyrir þeim á 

þeim tímum sem iðnbyltingin tók völd og foreldrar fóru að vinna meira utan heimilisins. Að 

sjálfsögðu gegna þær ennþá uppeldislegu hlutverki í lífi barna en kennslufræðilegt hlutverk 

þeirra er orðið mun veigameira. Bókalestur eflir málþroska og orðaforða barna og býr þau undir 

lestrarnám. Auk þess víkkar lestur reynsluheim barna þar sem þau kynnast ólíkum aðstæðum í 

gegnum bækur sem þau myndu annars ekki hafa kost á. Bókmenntir hvetja til siðferðislegra 

umræðna og nýtast því vel í kennslu.  

 Í niðurstöðum rannsóknanna sem gerðar voru á stöðu íslenskrar bókmenntakennslu í 

grunnskólum kom í ljós að bækurnar sem kenndar eru á elsta stigi eru flestar gefnar út fyrir árið 

2000. Vöntun er á kennslu á nýlegum bókmenntum og endurspeglast það í svörum nemenda 

sem margir tengja bókmenntakennslu við skólabókmenntir og þykir þeim það óspennandi. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsóknunum taka hlutverki sínu sem íslenskukennurum mjög 

alvarlega og tala um hversu mikilvægt það sé að efla orðaforða og lesskilning nemenda, sem 

virðist vera á hættusvæði. Þeir telja hlutverk sitt vera að hvetja nemendur til bókalesturs og 

reyna eftir fremsta megni að hjálpa nemendum að velja bækur út frá áhugasviði sínu og 

lestargetu og er viljinn svo sannarlega fyrir hendi hjá kennurum að breyta stöðu mála.  

 Þær skáldsögur sem notaðar eru í bókmenntakennslu koma frá skólabókasöfnunum og 

spurning er hvort að endurskoða þurfi framboðið á bókum svo það sé meira í takt við nútímann. 

Nemendur gætu átt erfiðara með að setja sig í spor sögupersóna eins og í Englum alheimsins 

þar sem sú bók kom út árið 1993 og gerist sagan að stórum hluta áratugum fyrir þann tíma. 

Samfélagið hefur tekið töluverðum breytingum síðan og gæti því raunveruleiki sögupersónanna 

í eldri bókum virst nemendum fjarlægur.  

 Vonandi verður breyting til hins betra á bókmenntakennslu og upplifun nemenda jafnt 

sem kennara í náinni framtíð. Enn er verið að gefa út margvíslegar tegundir af barna- og 

unglingabókum og ekki er of seint fyrir skólana að endurskoða hvaða skáldsögur ætti að nota í 

kennslu. 
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