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Til lesenda 

Um keppni í upplestri 
Veturinn 1996–1997 var haldin keppni í upplestri meðal nemenda 7. bekkjar 
í fimm skólum í Hafnarfirði og á Álftanesi. Að þessari keppni stóð nefnd 
sem kallaði sig ‘undirbúningsnefnd um landskeppni í upplestri’. Að baki því 
nafni bjó sú ætlun nefndarinnar að keppnin næði til landsins alls innan fárra 
ára. Aðstandendur nefndarinnar frá upphafi hafa verið Heimili og skóli, 
Íslensk málnefnd, Íslenska lestrarfélagið, Kennaraháskóli Íslands, Kennara-
samband Íslands og Samtök móðurmálskennara. Árið 2003 bættust 
Rithöfundasamband Íslands og Samtök forstöðumanna almenningsbókasafna 
í hópinn. Vorið 2004 voru stofnuð formleg samtök, Raddir, samtök um 
vandaðan upplestur og framsögn, með aðild allra þeirra sem áður voru í 
undirbúningsnefndinni, nema Íslenska lestrarfélagsins, sem þá hafði verið 
lagt niður. Raddir hafa séð um framkvæmd keppninnar síðan. 
Upplestrarkeppnin er haldin að frumkvæði áhugafólks um eflingu tungunnar 
en er ekki greidd af yfirvöldum né skilgreind opinberlega sem hluti af 
verksviði skólayfirvalda.  
Verkefnið hefur hlotið afbragðsviðtökur skólafólks, og sérstaklega ánægju-
legt er að finna hvað nemendur hafa sýnt mikinn áhuga á að leggja sig fram 
um að lesa upp af listfengi. Skólaskrifstofur hafa veitt keppninni 
brautargengi í sínu umdæmi og lagt henni ómetanlegt lið, en sjálft 
uppeldisstarfið, ræktun upplestrarins, hefur hvílt á herðum kennara. 
Verkefnið hefur notið velvilja og stuðnings í ríkum mæli. Menntamála-
ráðherra, Lýðveldissjóður og Málræktarsjóður styrktu verkefnið fyrstu árin, 
bókaútgefendur hafa lagt til bókaverðlaun, bankar og sparisjóðir veitt 
peningaverðlaun, Mjólkursamsalan, kexgerðir og bakarí hafa lagt til 
veitingar við lokahátíðir, en blómabúðir blóm.  
Frá upphafi hefur verkefnið notið stuðnings menntamálaráðuneytisins, auk 
þess sem fjölmargir aðrir hafa styrkt verkefnið (í stafrófsröð): Akureyrarbær, 
Barnavinafélagið Sumargjöf, Byggðastofnun, Flugfélag Íslands, Fræðsluráð 
Reykjavíkur, Edda, Garðabær, Kennaraháskólinn, Kópavogsbær, Lýðveldis-
sjóður, Málræktarsjóður, Mjólkursamsalan, Mosfellsbær, Reykjanesbær, 
Seðlabankinn, Seltjarnarnesbær, Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar og Spari-
sjóðirnir.  
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Undirbúningsnefndin lét gera fræðslumyndbandið Hátt og snjallt í tengslum 
við keppnina árið 1998. Höfundar þess eru Björg Árnadóttir og Sonja B. 
Jónsdóttir. Bóksala kennaranema hefur séð um dreifingu. 
Heimasíða keppninnar er: http://www.ismennt.is/vefir/upplestur. Þar má 
nálgast efni þessa bæklings auk upplýsinga um keppnina á hverjum tíma. 

Um handbókina 
Handbók þessi er tekin saman til leiðbeiningar kennurum og skólaskrif-
stofum. Hún hefur fylgt keppninni frá hausti 1997. Hún hefur verið 
endurnýjuð reglulega en er í meginatriðum óbreytt. Efni handbókarinnar er 
þrískipt.  
Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir markmiði upplestrarkeppninnar og skipulagi. 
Gerð er grein fyrir hvernig samstarfi er háttað milli Radda, héraðsnefnda, 
skólaskrifstofa, kennara og skólastjóra, og að síðustu er áætlun um þau verk 
sem hver þarf að vinna, mánuð fyrir mánuð. 
Í öðrum hluta er stuttlega fjallað um hvernig rækta má og kenna vandaðan 
upplestur í skólum. Það sem hér er sagt er þó engan veginn fullnægjandi og 
verður að vísa lesendum á frekari heimildir, sem skráðar eru í lok þessa 
hluta. 
Í þriðja hluta er fjallað um ýmis hagnýt atriði í sambandi við framkvæmd 
hátíðarhluta keppninnar, annars vegar í skólunum sjálfum, hins vegar við 
lokahátíð í héraði. 
Við í Röddum höfum aflað mikillar reynslu, bæði af því sem vel hefur verið 
gert í skólum og á vegum skólaskrifstofa, og af því sem miður hefur tekist. 
Við vitum að ráð þessa bæklings gefast vel og við vitum líka að yfirleitt er 
ekki til bóta ef út af er brugðið. En leiðbeiningar þessar banna ekki að breytt 
sé út af og bætt um betur. Við þiggjum fúslega ráð og ábendingar því 
keppnin lifir fyrst og fremst á frumkvæði og áhuga þeirra sem að henni 
koma. 
Það er von þeirra sem að upplestrarkeppninni standa að hún verði íslensku 
máli til heilla og öllum til ánægju. 

Reykjavík, á alþjóðlegum degi læsis,  
8. september 2006 
Baldur Sigurðsson 
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I. Um upplestrarkeppnina 

1. Markmið 
Markmið upplestrarkeppni í 7. bekk grunnskóla er að vekja athygli og áhuga 
í skólum á vönduðum upplestri og framburði. Rétt er að taka fram að 
keppnin sjálf er í rauninni aukaatriði og forðast skyldi að einblína á sigur. 
Mestu skiptir að kennarar nýti þetta tækifæri til að leggja markvissa rækt við 
einn þátt móðurmálsins með nemendum sínum, vandaðan upplestur og 
framburð, og fái alla nemendur til að lesa upp, sjálfum sér og öðrum til 
ánægju. Stefnt skyldi að því að allur upplestur í tengslum við keppnina sé 
fremur í ætt við hátíð en keppni. Þetta á ekki síst við um lokahátíð 
keppninnar. 
Kjörorð verkefnisins eru þrjú: 

• Vöndum flutning og framburð íslensks máls. 
• Lærum að njóta þess að flytja móðurmál okkar, sjálfum okkur og 

öðrum til ánægju. 
• Berum virðingu fyrir móðurmálinu, sjálfum okkur og öðrum. 

Þess er vænst að þessi kjörorð megi stuðla að því að efla veg hins talaða 
máls í skólum og skapa þann skólabrag eða skólamenningu sem við getum 
öll verið stolt af. 

2. Skipulag 
Keppnin hefst ár hvert á degi íslenskrar tungu, og lýkur í mars með því að 
valdir eru þrír bestu upplesarar í hverju byggðarlagi, eða í umdæmi hverrar 
skólaskrifstofu.  
Keppnin skiptist í tvo hluta, ræktunarhluta og keppnishluta.  
Ræktunarhlutinn er sá hluti upplestrarkeppninnar sem mestu máli skiptir. 
Hann miðast við tímabilið frá degi íslenskrar tungu fram í lok febrúar. Á 
þessu tímabili er lögð sérstök rækt við vandaðan upplestur og framburð í 
hverjum bekk. Lögð hefur verið áhersla á að íslensku máli væri jafnan 
nokkur sómi sýndur við upphaf keppninnar í 7. bekk, og þá gjarnan fengnir 
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verðlaunahafar frá fyrra ári til að lesa upp. Þær vikur í skólunum, sem 
helgaðar eru vönduðum upplestri, eru alfarið í höndum kennara. 
Hátíðarhlutinn er það sem kalla mætti hina eiginlegu „keppni“. Hann er í 
tvennu lagi. Annars vegar er upplestrarhátíð í hverjum skóla í lok febrúar þar 
sem tveir til þrír nemendur eru valdir til áframhaldandi þátttöku í keppninni 
fyrir hönd skólans. Hins vegar er lokahátíð í héraði, sem haldin er í góðum 
samkomusal í byggðarlaginu í mars. Þar koma saman fulltrúar skólanna í 
héraðinu, einn, tveir eða þrír úr hverjum skóla, og lesa ljóð og laust mál sem 
þeir hafa undirbúið vandlega. 
Hafa ber í huga að „keppnin“ er í raun aðeins formsatriði, nokkurs konar 
staðfesting á þeim árangri sem náðst hefur í skólastarfinu, og því miklu meir 
í ætt við uppskeruhátíð. Ekki skiptir máli hver sigrar, heldur það að tekist 
hafi að virkja nemendur til að vanda upplestur sinn um veturinn. 
Skólarnir sjá sjálfir um þá þætti keppninnar sem fram fara í skólunum en 
skólaskrifstofur hafa umsjón með lokahátíð keppninnar í héraðinu. 

3. Samstarf  
Framkvæmd upplestrarkeppninnar veltur á samstarfi Radda, skólaskrifstofa, 
skólastjóra og kennara. Raddir hafa fengið styrk til að ráða sér 
verkefnisstjóra sem heldur sambandi við kennara, skólastjóra og 
fræðsluyfirvöld á hverjum stað fyrir hönd samtakanna.  
Raddir verða að reiða sig á að skólaskrifstofur, eða fulltrúar þeirra, beri 
hitann og þungann af samskiptum við skólana og undirbúning lokahátíðar. 
Raddir styðja hins vegar skólaskrifstofurnar í þessu starfi með ráðum og dáð. 
Til að auðveldara sé að vera skrifstofunum innan handar, höfum við leitað 
eftir því við Heimili og skóla og Samtök móðurmálskennara að þau skipi 
fulltrúa sína í héraðsnefndir sem verði skólaskrifstofum innan handar um 
útvegun verðlauna, húsnæðis og fleira. Í stuttu máli má segja að hlutverk 
skólaskrifstofa sé fyrst og fremst fólgið í umsjón, stjórnun og framkvæmd, 
en hlutverk Radda sé fólgið í fræðslu, ráðgjöf, aðstoð og stuðningi. 
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4. Verkaskipting 

Raddir og verkefnisstjóri þeirra 
• Kynna keppnina á haustin og senda fulltrúa á kynningar- og 

fræðslufundi fyrir kennara og skólastjóra eftir því sem óskað er og þörf 
er á. 

• Láta prenta veggspjald keppninnar.  

• Aðstoða kennara við val á bestu lesurum hvers skóla ef óskað er. 

• Velja það efni sem flutt er við lokahátíð keppninnar í hverju héraði. 

• Láta prenta viðurkenningarskjöl handa öllum þátttakendum í keppninni. 

• Afla bókaverðlauna handa öllum sem þátt taka í lokahátíð í héraði. 

• Afla sérstakra verðlauna í þrjú efstu sæti á lokahátíð. 

• Taka þátt í að skipuleggja lokahátíð í samvinnu við heimamenn. 

Skólaskrifstofa  
• Er tengiliður verkefnisstjóra Radda við kennara og skólastjóra. 

• Skipuleggur og boðar kynningar, fræðslufundi og lokahátíð. 

• Hefur yfirumsjón með framkvæmd keppninnar í héraði frá upphafi til 
enda.  

Skólastjóri 
• Gerir kennurum og nemendum kleift að taka þátt í keppninni með 

velvilja sínum og stuðningi. 

• Er kennurum innan handar og liðkar til með stundaskrá og húsnæði til 
að unnt sé að standa myndarlega að lokahátíð í skólanum sjálfum. 

Kennari 
• Tekur formlega ákvörðun um að taka þátt í keppninni með nemendum 

sínum. Þar með hefur hann ákveðið að taka upp ákveðna kennsluhætti í 
skólastofunni sem nær til allra nemenda í bekknum. Nemendur eru þar 
með allir formlegir þátttakendur í keppninni. 

• Leiðbeinir nemendum sínum um vandaðan upplestur. 

• Skipuleggur lokahátíð í skólanum í samráði við skólastjóra og velur efni 
til upplestrar í samráði við nemendur. 
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• Gætir þess að upplestur í skólanum sé bæði lesurum og áheyrendum 
fyrst og fremst til yndis og ánægju. 

Héraðsnefnd 
• Er kennurum innan handar við að vekja áhuga foreldra og foreldrafélaga 

á keppninni. 

• Aðstoðar kennara og skólaskrifstofu við að fá hæft fólk í dómnefnd til 
að velja bestu lesara hvers bekkjar, skóla eða héraðs. 

• Er skólaskrifstofum til halds og trausts við undirbúning og framkvæmd 
lokahátíðar í héraði, einkum við að afla veitinga hjá fyrirtækjum í 
héraðinu og útvega tónlistaratriði eða annað skemmtiatriði á undan og 
eftir sjálfri keppninni. 

5. Verkáætlun 
Hér eru talin þau verkefni sem vinna þarf í hverjum mánuði. Talin eru 
verkefni Radda, héraðsnefnda, skólaskrifstofa og kennara. 

Ágúst 
Raddir hafa samband við skólaskrifstofur og leita eftir þátttöku þeirra í 
keppninni. Til þess að unnt sé að halda keppnina er frumskilyrði að 
skólaskrifstofa veiti henni brautargengi í sínu umdæmi. 
Skólaskrifstofa kynnir upplestrarkeppnina formlega á fyrstu skólastjóra-
fundum vetrarins. Raddir senda fulltrúa sinn á fundina ef þess er óskað. Til 
kynningar má ætla 10–15 mínútur af fundartíma. Leitað verði eftir því við 
skólastjóra að þeir gefi viljayfirlýsingu um hvort þeir vilja vera með, en þó 
með sjálfsögðum fyrirvara um samþykki kennara. 

September 
Skólaskrifstofa skipuleggur formlegan kynningarfund um keppnina með 
fagstjórum í íslensku, íslenskukennurum í 7. bekk og öðrum áhugamönnum 
um verkefnið. Fulltrúi Radda kemur á fundinn sé þess óskað. Rétt er að gera 
ráð fyrir að kynningin taki um eina klukkustund.  
Raddir senda skólaskrifstofum og skólum bréf, ásamt eyðublaði fyrir 
þátttökutilkynningu sem skólarnir fylla út.  
Skólar tilkynna þátttöku til skólaskrifstofu fyrir mánaðamótin. Á eyðu-
blaðinu kemur fram fjöldi nemenda í bekk, hvaða kennarar koma að kepp-
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ninni og hver sér um hana fyrir hönd skólans. Skólastjóri verður að skrifa 
undir tilkynninguna ásamt umsjónarmanni.  
Skólaskrifstofa heldur saman öllum upplýsingum um skólana í sínu umdæmi 
en sendir afrit af tilkynningum skólanna til verkefnisstjóra Radda. 
Skólaskrifstofa kannar meðal kennara hvort nauðsyn er á fræðslufundum, 
einum eða tveimur, um upplestur og framsögn, eða hvort áhugi er á lengra 
námskeiði um efnið. Raddir hafa milligöngu um að skipuleggja fræðslufundi 
og námskeið í samvinnu við Símenntunarstofnun Kennaraháskólans. 
Raddir greiða allan kostnað af kynningarfundum en fræðslufundir eru seldir 
á sama verðlagi og tíðkast hjá símenntunarstofnunum háskóla. 
Kynningarfundir eru iðulega sameinaðir eftirfarandi fræðslufundi í tveggja 
til fjögurra tíma fund. Raddir hafa eftir föngum leitast við að greiða 
ferðakostnað sem fylgir fræðslufundum og námskeiðum utan höfuðborgar-
svæðisins svo allir sitji við sama borð. 

Október 
Skólaskrifstofa kemur á fræðslufundum um upplestur og framsögn í sam-
vinnu við Raddir og Símenntunarstofnun Kennaraháskólans eftir því sem 
óskað er. Heppilegt er að halda þessa fundi í október eða byrjun nóvember. 
Raddir leita eftir því við Heimili og skóla og Samtök móðurmálskennara að 
skipaðir verði fulltrúar í héraðs- eða hverfanefndir. Skipan þeirra liggi fyrir í 
nóvember. 
Raddir láta gera veggspjald keppninnar fyrir dag íslenskrar tungu, 16. 
nóvember. Veggspjaldið er sent öllum skólum og skólaskrifstofum og er 
ætlast til að það hangi í öllum deildum 7. bekkjar, á skólabókasöfnum eða á 
öðrum áberandi stöðum í skólunum meðan keppnin stendur. Veggspjaldið er 
einnig sent almenningsbókasöfnum. 

Nóvember 
Skólaskrifstofa festir húsnæði fyrir lokahátíð með hliðsjón af fjölda þátt-
takenda. Í þessum mánuði er rétt að svipast um eftir styrktaraðilum kepp-
ninnar í samráði við héraðsnefnd. Í allri umfjöllun um keppnina, sem og á 
veggspjöldum og öðru sem frá keppninni birtist, er tilhlýðilegt að geta um þá 
sem styrkja keppnina. 
Raddir senda fulltrúum í héraðsnefndum sérstaka starfslýsingu ásamt 
handbók keppninnar og beinir því til þeirra og umsjónarmanna að hittast sem 
fyrst.  
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Upplestrarkeppnin hefst formlega í skólunum á degi íslenskrar tungu, 16. 
nóvember. Mælst er til þess að á þeim degi hefjist keppnin með nokkurri 
viðhöfn. Upplesarar frá fyrra ári (þar sem þeim er til að dreifa) verði kallaðir 
til að lesa upp í skólunum í tengslum við þennan dag, lesa fyrir nemendur 
yngri bekkja eða við hátíðir sem kunna að verða skipulagðar af þessu tilefni 
til heiðurs móðurmálinu og Jónasi Hallgrímssyni.  
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Desember 
Upplestur er væntanlega í heiðri hafður við undirbúning jólahátíðar í 
skólunum. 

Janúar 
Raddir og skólaskrifstofur halda samráðsfund. Þar er farið yfir verkáætlun, 
hugað að framvindu keppninnar í skólunum, undirtektum kennara og nem-
enda. Á þessum fundi þarf enn fremur að ræða undirbúning lokahátíðar, 
boðsgesti, skipan dómnefnda o.fl. 
Skólaskrifstofur senda verkefnisstjóra Radda nákvæmar upplýsingar um: 

 stað og stund lokahátíðar 
 fjölda keppenda 
 áætlaðan fjölda gesta 
 fjölda boðskorta sem óskað er eftir. 

Raddir útvega verðlaunabækur handa öllum keppendum, peningaverðlaun í 
efstu sætin og hefur samband við Mjólkursamsöluna um að útvega drykki 
handa gestum. Nefndin lætur prenta boðskort á allar lokahátíðir keppninnar 
eftir óskum og tekur saman skyldulesefni til flutnings á hátíðunum. Nefndin 
lætur prenta viðurkenningarskjöl handa öllum þátttakendum í verkefninu og 
sérstök skjöl handa verðlaunalesurum og skólum þeirra.  
Skólaskrifstofur láta sumar gera eigin boðskort. 
Skólaskrifstofur og héraðsnefndir afla styrkja í héraði til að standa straum af 
veitingum og öðrum kostnaði við lokhátíð. 

Febrúar 
Skólaskrifstofur setja saman dagskrá lokahátíðar í samvinnu við fulltrúa 
Radda og héraðsnefnd, útvega tónlistaratriði, ákveða boðsgesti, skipa 
dómnefnd o.fl.  
Skólar velja einn eða fleiri fulltrúa til þátttöku á lokahátíð í héraði.  
Héraðsnefnd og fulltrúi Radda eru kennurum til aðstoðar og ráðuneytis. 

Mars 
Lokahátíð upplestrarkeppninnar er haldin í hverju héraði undir stjórn skóla-
skrifstofu og héraðsnefndar. 
Raddir senda fréttatilkynningu um allar lokahátíðir keppninnar til 
landsfjölmiðla í Reykjavík, án þess að auglýsa eina hátíð öðrum fremur. 
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Skólaskrifstofur í samvinnu við héraðsnefndir beita öllum ráðum til að 
keppni þeirra fái verðskuldaða umfjöllun í héraðsfjölmiðlum eða lands-
fjölmiðlum 
Skólaskrifstofur skila skýrslu um keppnina í umdæmi sínu, sjá kafla III,3. 

Apríl / maí 
Raddir draga saman upplýsingar um framkvæmd keppninnar, meta hvernig 
til hefur tekist og leggja á ráðin um framhald. Huga þarf að fjáröflun og 
kanna hug skólaskrifstofa til áframhaldandi þátttöku. 
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II. Ræktunarhlutinn 

1. Lykilatriði um upplestur 
Lykilatriði upplestrarkeppninnar er að leggja rækt við undirbúinn vandaðan 
upplestur. Aldrei ætti að láta nemendur lesa óundirbúið í skólastofunni og 
kennari ætti ævinlega að gera kröfu til nemenda um vandaðan lestur og 
túlkun texta. 

Kenna þarf nemendum að vandaður upplestur – eða leiklestur – er listrænn 
flutningur texta. Kenna þarf nemendum að undirbúa sig, fá þá til að æfa sig 
heima, lesa sama textann margoft, líkt og þegar leikari býr sig undir að flytja 
texta í útvarp eða á sviði. Nemendur þurfa að ná tökum á eðlilegri hrynjandi 
í upplestri, læra að beita blæbrigðum raddarinnar til að túlka textann og gæða 
hann lífi, og kveða svo skýrt að orðunum að þau heyrist og skiljist út í hvert 
horn skólastofunnar. Kenna þarf skýran framburð sérhljóða og samhljóða, 
einkum þarf að leggja rækt við tvíhljóð og önghljóð, og gæta þess að 
atkvæði falli ekki niður – nema þar sem það á við.  

Vandaður upplestur er óhugsandi án undirbúnings. Markmiðið er að lestur-
inn sé svo vel undirbúinn og nemandi svo öruggur að ekki sé lengur um 
lestur að ræða, heldur flutning, sambærilegan við það sem menn eiga að 
venjast í útvarpi. Upplestur í margmenni – líkt og í skólastofu – er tilgangs-
laus nema hann sé ætlaður áheyrendum til skilnings og ánægju. 

2. Upplestur í skólastofu 
Í kennslu er í höfuðdráttum um tvo kosti að velja.  
Annars vegar er um að ræða að gera vandaðan upplestur að sérstökum dag-
skrárlið í kennslunni. Tilvalið er að hefja hvern tíma á að tveir til þrír nem-
endur lesi ljóð eða stutta frásögn, annaðhvort að eigin vali eða í samráði við 
kennara. Þessi liður gæti tekið 5–10 mínútur. Til lestrar henta hvers kyns 
ljóð, en af lausu máli má benda á þjóðsögur og ævintýri af öllu tagi, 
dæmisögur, gamansögur og skrýtlur, og efni úr dagblöðum. Notast má við 
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efni sem til er í skólanum, s.s. Ljóðspor, sagnasöfn og lesarkir ýmsar, eða fá 
nemendur til að velja efni í samráði við foreldra úr bókaskáp heimilisins.  
Hins vegar kemur til greina að flétta vandaðan upplestur inn í það sem verið 
er að lesa í íslensku og öðrum námsgreinum. Bókmenntir og kristinfræði 
henta sérstaklega vel í þessu skyni. Algengt er að kennarar lesi í tímanum – 
eða láti nemendur lesa – brot úr þeim verkum sem þeir eiga að lesa heima. 
Slíkt er eðlilegt til að skapa grundvöll að umræðu um efni verkanna í 
kennslustundinni. Í stað þess að láta nemendur lesa óundirbúið, eins og oft er 
gert, getur kennari skipulagt fyrirfram hvaða hlutar verksins skuli lesnir og 
hver lesi hvað. Undirbúningur að upplestri krefst þess að lesarinn setji sig 
inn í efni textans til hlítar og góður flutningur gerir mörgum auðveldara með 
að skilja textann heldur en þegar lesið er í hljóði. 
Skipta má hlutverkum með tvennu móti. Annars vegar má láta hvern 
nemanda lesa ákveðnar textaheildir, t.d. ljóð í heild eða einstök erindi, stutta 
sögu eða atriði úr lengri sögu. Oft er mikið um samtöl í sögum. Þá má skipta 
lesmálinu milli nemenda eftir hlutverkum og láta þá leiklesa hana í tímanum. 
Sögumannshlutverki má skipta milli nokkurra nemenda ef ástæða er til að 
jafnræði sé með flytjendum.  
Ekki er óeðlilegt að þrír til sex nemendur lesi dag hvern með þessum hætti. 
Óþarfi er að flytja í skólastofunni lengri hluta verks en kennari hafði ætlað 
sér að láta lesa hvort eð var. Kennari verður hins vegar að skipuleggja 
flutning með nokkrum fyrirvara og láta nemendur vita hvaða texta þeir eiga 
að flytja eigi síðar en daginn áður. Undirbúinn flutningur af þessu tagi krefst 
engra sérstakra tilfæringa og þarf ekki að hafa nein áhrif á kennsluhætti að 
öðru leyti.  
Flutningur leikrita er kærkomið tækifæri til að leggja rækt við framburð og 
framsögn. Ef ekki eru tök á að sviðsetja leikrit má benda á að nemendur hafa 
gaman af að hlusta á styttri verk leiklesin. Það krefst minni tíma, unnt er að 
taka fleiri verk til flutnings og fleiri nemendur fá tækifæri til að spreyta sig. 
Sérstaklega er vert að benda á að sögur Biblíunnar í kristinfræði eru mjög 
leikrænar og mikið um samtöl. Þar eru orð iðulega lögð í munn „prestum“, 
„fólkinu“ og fleiri hópum. Kórar eru látnir mæla þessi orð þegar sögur 
Biblíunnar eru fluttar á sviði. Hiklaust ætti að nýta sér þennan möguleika í 
skólastofunni og velja jafnan lítinn hóp nemenda í kórinn hverju sinni.  
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3. Að leiðbeina nemendum 
Nauðsynlegt er að nemendur standi upp og lesi yfir hópinn. Þegar nemendur 
lesa úr sæti sínu slaknar framburður og flutningur, og upplesturinn glatar 
tilgangi sínum. Í litlum stofum getur reynst erfitt að fá nemendur til að brýna 
raustina og kveða nægilega skýrt að. Kennarar hafa ýmis ráð við þessu, t.d. 
láta lesara fara fram á gang eða inn í geymslu, „lesa fyrir horn“ í L-laga 
stofum eða fara bak við þil þar sem þess er kostur. 
Upplestur fyrir hóp getur reynt töluvert á taugarnar og því verður að fara 
mjög gætilega ef nemendur eru ekki vanir að standa upp fyrir framan 
bekkinn. Til að vinna bug á óöryggi eða feimni hefur reynst vel að láta 
nokkra nemendur koma upp saman.  
Tvennt skyldi forðast þegar nemandi stendur í fyrsta sinn fyrir framan 
bekkinn. Hann á ekki að þurfa að segja til nafns og hann á ekki að lesa texta 
eftir sjálfan sig. Sagan af kirkjusmiðnum á Rein er gott dæmi um ótta 
manneskjunnar frá fornu fari við að heyra nafn sitt nefnt og allar athuga-
semdir um lestur eigin texta tekur nemandi sem gagnrýni á það sem hann 
hefur skrifað.  
Eftir því sem nemendum vex fiskur um hrygg má taka sérstaklega á ein-
stökum atriðum. Í stað þess að finna að er betra að beita hvatningu og hrósi, 
til dæmis með því að biðja nemanda að lesa aftur, hærra og skýrar, biðja um 
ákveðnar áherslur eða skýrari, lengri sérhljóð, greinilegri tvíhljóð, eða biðja 
um ákveðna tegund túlkunar, meiri reiði, sorg eða gleði. Óhætt er að láta 
nemendur endurtaka sama texta nokkrum sinnum þar til árangri er náð. Að 
lokinni endurtekningu er auðvelt að hrósa hverjum og einum fyrir framfarir. 
Varasamt er að láta nemendur vega og meta frammistöðu einstakra lesara 
fyrr en hópurinn er allur orðinn öruggur með sig.  
Hættulegt getur verið að gera athugasemdir við frammistöðu lesara fyrr en 
kennari finnur að nemendur eru tilbúnir að taka slíkum athugasemdum. 
Miklu fremur skyldi hæla nemendum, hvetja þá til dáða og gera að 
umtalsefni það sem vel er gert. Óþarfi er í byrjun að fjalla um einstaka 
lesara. Fremur ætti að fara almennum orðum um lestur nokkurra nemenda í 
senn, eða hópsins í heild, þannig að hver geti tekið til sín það sem hann á.  
Þótt gerð sé krafa um listrænan flutning er rétt að vara við oftúlkun og 
yfirdrifinni leikrænni tjáningu. 
Gefa þarf sérstakan gaum að þeim sem slakir eru í lestri, og jafnvel taldir 
ólæsir. Reynslan hefur sýnt að margir þeirra geta lesið dável upp – og hafa 
gaman af – þegar þeir fá hæfilega stuttan texta og tækifæri til að æfa sig 
heima. Mikilvægt er að efla sjálfstraust þessara nemenda og ánægju af lestri. 
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Komið hefur fyrir að sumir nemendur, einkum drengir, lýsi því yfir í 
sameiningu að þeir taki ekki þátt í keppninni. Þar með lýsa þeir því yfir að 
þeir taki ekki þátt í bekkjarstarfinu. Slíkt er vitaskuld ekki ásættanlegt fyrir 
kennara. Allir nemendur bekkjarins verða að fá tilsögn um upplestur og 
tækifæri til að lesa upp. Hitt er svo annað mál hvort einhverjir kjósa að draga 
sig í hlé þegar að því kemur að velja bestu lesara bekkjarins. Reyna verður 
eftir föngum að koma í veg fyrir að slíkt gerist því það skapar óeiningu í 
bekknum. 
Meginatriði í því ræktunarstarfi sem fram fer í bekknum má taka saman í átta 
lykilatriði: 

• Vöndum flutning og framburð íslensks máls. 
• Lærum að njóta þess að flytja móðurmál okkar, sjálfum okkur og 

öðrum til ánægju. 
• Berum virðingu fyrir móðurmálinu, sjálfum okkur og öðrum. 
• Lesum aldrei upp fyrir aðra án undirbúnings. 
• Lesum á hæfilegum hraða, hvorki of hratt né of hægt. 
• Gerum alltaf kröfu um listrænan flutning. 
• Sýnum upplesara virðingu eins og listamanni. 
• Upplestur á að vera öllum til ánægju – alltaf. 

4. Fræðsla um upplestur 
Árið 1998 lét undirbúningsnefnd keppninnar gera myndbandið Hátt og 
snjallt um vandaðan upplestur, 22 mínútur að lengd. Á bandinu er fjallað um 
hvernig lesari nær sambandi við áheyrendur, um góða líkamsstöðu, rétta 
öndun, skýran framburð sérhljóða og samhljóða, áherslu, hrynjandi, 
hljómfall og raddbeitingu. Enn fremur er vikið nokkuð að því hvernig upp-
lestur er undirbúinn með því að athuga textann sjálfan, gefinn gaumur að 
hugblæ hans, áhersluorðum og hrynjandi. Myndbandið er ætlað bæði kenn-
urum og nemendum. Lýðveldissjóður, Málræktarsjóður og Mjólkursamsalan 
styrktu gerð bandsins en Bóksala kennaranema sér um dreifingu.  
Símenntunarstofnun Kennaraháskólans skipuleggur fræðslufundi og nám-
skeið um vandaðan upplestur og framburð í samvinnu við Raddir. Auglýst 
námskeið eru haldin árlega, en auk þess má panta bæði námskeið og fræðslu-
fundi sérstaklega fyrir einstaka skóla eða skólaskrifstofur. Á námskeiðunum 
er fjallað er um kennslu í framburði, framsögn og raddbeitingu, og sýndar 
ýmsar leiðir við flutning ólíkra texta, til dæmis hvernig nota má talkór.  
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Benda má kennurum á að notfæra sér snældur með vönduðum upplestri og 
bækur um talað mál, hlustun og framburð. Sjá skrá um kennsluefni í 6. lið 
þessa kafla.  

5. Mat á upplestri 
Þegar keppnin fór af stað töldu margir að erfitt mundi reynast að meta gæði 
upplestrar. Vissulega getur mat á upplestri verið smekksatriði en þó má 
hæglega meta fullkomlega hlutlægt nokkur atriði. 
Dómnefndir á lokahátíðum styðjast við sérstakt eyðublað í stærðinni A5 til 
að meta frammistöðu upplesara. Á eyðublaðinu er gert ráð fyrir að hver 
lesari lesi þrisvar. Sýnishorn af matsblaðinu er aftast í þessum bæklingi. Það 
má nota að vild í kennslu. Hér eru nefndir sjö þættir sem taka má tillit til 
þegar framsögn er metin.  

Líkamsstaða 
Lesari kemur sér vel fyrir áður en hann byrjar, og fer sér að engu óðslega. 
Hann þarf að standa beinn og í báða fætur, draga andann djúpt og horfa 
fram. Hangandi eða slöpp staða kemur niður á lestrinum. 

Raddstyrkur 
Berst röddin út í hvert horn stofunnar? Góð öndun og stuðningur frá gólfi og 
magavöðvum skiptir máli. Til þess að röddin berist þarf að anda djúpt og 
finna hljóm raddarinnar. Spenna eða klemma í hálsi dregur úr raddstyrk og 
hefur slæm áhrif á tónfall.  

Notkun talfæra 
Þegar talað er yfir stóran hóp þarf að kveða fastar og skýrar að en þegar talað 
er við fáa eða lesið úr sæti í skólastofu. Til þess þarf að hreyfa talfærin svo 
að sjáist. Þeim sem vanir eru að tuldra kann að virðast sem hreyfingar verði 
ýktar en svo ætti ekki að vera. Í þessu þarf hver og einn að leita jafnvægis, 
en miða má við að munnhreyfingar sjáist það vel að heyrnardaufur maður 
geti haft stuðning af vörum til að heyra það sem sagt er. Bendið á 
sjónvarpsþuli til samanburðar. Sumir eru til fyrirmyndar – aðrir ekki. 

Framburður 
Framburður þarf að vera vandaður og svo skýr að hvert orð skiljist. Í vönd-
uðum framburði er gert ráð fyrir ýmsum eðlilegum samlögunum og brott-



Upplestrarkeppni í grunnskóla  bls. 19 

föllum hljóða. Sérhljóð þurfa að vera rétt mynduð og öll þau samhljóð skýr 
sem eðlilegt er að heyrist í vönduðu samfelldu talmáli. Svokallaður „stafsetn-
ingarframburður“ er hins vegar til lýta. Eðlilegt er að segja: „Kvað erðetta 
maður?“ í vönduðum reykvískum framburði, hvað sem stafsetningunni líður. 
Hins vegar er óvandað að segja: „Gvadamar?“Áherslur og tónfall þurfa að 
vera rétt og eðlileg miðað við merkingu og túlkun lesmálsins. 

Tími og þagnir 
Gefur upplesarinn sér tíma til að koma merkingunni til skila? Börnum hættir 
mjög til að lesa of hratt þegar þau lesa upphátt. Nemandi sem les of hratt 
fyrir aðra hefur enga möguleika á að koma til skila blæbrigðum í textanum, 
hann hefur ekki tíma til að setja þagnir og áherslur og öll framsögn og 
samskipti við áheyrendur fer í handaskolum. Mikilvægt er að upplesari gefi 
sér tíma til að setja þagnir á réttum stöðum eða hægja á lestrinum þar sem 
það á við. Kennari þarf iðulega að ítreka við nemendur að lesa hægar. Þá er 
eins og margt annað komi af sjálfu sér. 

Blæbrigði og túlkun 
Er lesturinn í samræmi við efnið? Upplesari þarf að lesa af skilningi og 
miðla honum á einlægan en hófstilltan hátt til áheyrenda. Hér skiptir mestu 
að lesari skilji efnið til hlítar og flytji áheyrendum þann skilning. Blæbrigði í 
lestri geta oft ráðið úrslitum um hvort og hvernig áheyrandi skilur það sem 
sagt er. Ástæða er til að vara sérstaklega við að oftúlka ekki textann með 
upphöfnum lestri eða leikrænum tilburðum. Slíkur flutningur hentar ekki 
hinum ungu upplesurum og er ekki í samræmi við markmið keppninnar.  

Samskipti við áheyrendur 
Áður en upplestur hefst þarf upplesari að gefa sér tíma til að líta framan í 
áheyrendur sína svo þeir finni strax að talað sé til þeirra. Gefa þarf gaum að 
öllum salnum, jafnt þeim fremsta sem hinum aftasta. Lesari skyldi alltaf hafa 
þann í huga sem aftast situr, það gefur lestrinum meiri kraft. Gott er að líta 
upp við og við meðan lesið er – og alltaf að lestri loknum. Góð samskipti við 
áheyrendur verða til þess að þeir fylgjast betur með og lesturinn verður 
blæbrigðaríkari. 

Störf dómnefnda 
Þegar dómnefnd þarf að meta upplestur togast iðulega á sjónarmið um hvort 
á að vega þyngra, skýrleiki framburðarins eða skilningur og túlkun. Og svo 
má alltaf deila um smekk þegar túlkun er annars vegar. 
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Þeir sem meta upplestur á lokahátíðum af hálfu Radda hafa eftirfarandi að 
leiðarljósi: 

• Frumskilyrði er að framburður sé vandaður og skýr en það er ekki alltaf 
nóg. Vandaður og skýr framburður getur verið líflaus flutningur. 
Dómnefndum er iðulega vandi á höndum þegar gera þarf upp á milli 
tveggja lesara þar sem annar les hátt og snjallt en vantar sálina í 
lesturinn, en hinn nokkuð lægra, stuttu tvíhljóðin ekki alveg nógu skýr 
en flutningurinn engu að síður heillandi. Í slíkum tilvikum getur komið 
upp ágreiningur um verðlaunasæti og þar þarf dómnefnd að gæta 
meðalhófs. 

• Túlkun á efni skal vera hófsöm en miðla fullum skilningi á efninu 
þannig að áheyrendur skynji hver þessi skilningur er. Sá skilningur sem 
upplesari miðlar verður að vera einlægur skilningur þess sem les. Fyrir 
kemur að börn eru þjálfuð til að flytja ljóð eins og lærður leikari eða 
aðrir fullorðnir vilja hafa þau. Ekki er rétt að kenna börnum upplestur á 
þann hátt og slíkur flutningur verður falskur og óekta þótt hann kunni að 
fara fullorðnum vel. Yfirdrifin leikræn túlkun er ekki metin til verðlauna 
af dómnefndum. 

• Börnum hættir til að láta bragarhátt ráða upplestri ljóða. Kvæði undir 
hefðbundnum bragarháttum skal lesa fyrst og fremst af skilningi á 
efninu en þó verða stuðlar og rím að fá að njóta sín.  

6. Kennsluefni um framburð og upplestur 
Hér er talið það kennsluefni sem helst fjallar um framburð og upplestur. Bent 
skal á að myndbandið Hátt og snjallt tengist einkum bók Margrétar 
Pálsdóttur (1992). 

Kennslubækur 
Anna Jeppesen. 1994. Mál og túlkun – handbók kennara. Reykjavík, Náms-

gagnastofnun. 104 bls. 
Andresen, Solveig Gran, Jon Stenklev og Kare Hegseth. 1986. Þú hefur 

orðið, leiðbeiningar um ræðumennsku. Reykjavík, Menningar- og 
fræðslusamband alþýðu. 106 bls. 

Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað. 1988. „Eitt verð ég að segja þér…“ 
Listin að segja sögu. Reykjavík, Iðunn. 62 bls. [Tengist kennslubréfum 
frá Fræðsluvarpi og 4. þætti í myndaröðinni Málið og meðferð þess. 
Dreifing: Námsgagnastofnun.] 
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Gunnar Árnason, Erlendur Kristjánsson og Margrét Pálsdóttir. 1994. Vertu 
með! 1. hefti, 2. útgáfa. Reykjavík, Námsgagnastofnun og Æskulýðsráð 
ríkisins. 72 bls. [Skylt efni í 2. hefti og hugmyndamöppu.] 

Hilde Helgason, Margrét Pálsdóttir og Sverrir Páll Erlendsson. 1988. Orð í 
belg. Kennslubók í munnlegri tjáningu. Reykjavík, Mál og menning. 144 
bls. 

Margrét Pálsdóttir. 1992. Talað mál. Lesörk í munnlegri tjáningu. 
Reykjavík, Mál og menning. 95 bls. [Raddbeiting, framburður, mál-
lýskur, upplestur og æfingar.] 

Hljóðsnældur 
Margrét Pálsdóttir. 1990. Hlustunarefni við Málvísi I. [Hlustunarefni sem 

tengist tveimur fyrstu köflum bókarinnar, ‘Málið í samskiptum manna’ 
og ‘Talað mál’. Hefti fylgir]. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 

Skólaljóð. 1986. Fjórar 90 mínútna snældur með upplestri úr skólaljóðum 
sem Kristján J. Gunnarsson tók saman. Óskar Halldórsson valdi kvæðin 
og sá um upptöku. 

Myndsnældur 
Hátt og snjallt. 1997. [myndband] Höfundar: Björg Árnadóttir og Sonja B. 

Jónsdóttir. Undirbúningsnefnd um landskeppni í upplestri gaf út. Lengd: 
22 mínútur. Dreifing: Bóksala kennaranema. 

Vefur 
Heimasíða upplestrarkeppninnar er http://simennt.khi.is/upplestrarkeppnin 
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III. Hátíðarhlutinn 

1. Í skólum 

Undirbúningur í bekk 
Með því að taka þátt í keppninni hefur kennari tekið ákvörðun um að gera 
upplestur að sérstöku viðfangsefni í kennslu sinni. Allir nemendur í bekk 
taka þar með formlega þátt í keppninni. Ef einhver skorast undan þarf 
kennari að beita sérstakri lagni til að fá hann til að vera með, sjá kafla II.3 
hér að framan, Að leiðbeina nemendum. Brýnt er að fara að nemendum með 
gát. Ástæður feimni geta verið margar og ef geyst er farið getur komið upp 
kergja í hópnum sem erfitt er að eiga við. Þó er líklegt að nemanda sé mikill 
greiði gerður ef tekst að sigrast á feimninni með góðu.  
Ræktunarhluti keppninnar, sjálft bekkjarstarfið, er í rauninni sá hluti kepp-
ninnar sem máli skiptir. Honum lýkur við hátíðlega athöfn með því að hver 
skóli velur einn lesara eða fleiri, og jafn marga til vara, til að taka þátt í 
lokahátíð héraðsins. Í litlum skólum má gera ráð fyrir að árgangurinn geti 
allur sameinast um eina hátíð, en í stórum skólum getur þurft að velja fyrst 
fulltrúa hvers bekkjar, sem síðan leiða saman hesta sína við stærri athöfn á 
sal skólans. 

Upplestrarhátíð 
Kennari getur hvenær sem er efnt til upplestrarhátíðar í bekk eða með öðrum 
bekkjum í árgangi, óháð upplestrarkeppninni. Við þær hátíðir sem tengjast 
keppninni, þar sem valinn er fulltrúi bekkjar eða skóla, vilja Raddir mæla 
með að eftirfarandi háttur verði á hafður. 
• Miða skal fjölda lesara við að hátíðin taki ekki meira en eina kennslu-

stund án hlés. Ef verkefni hvers lesara eru samtals 3–4 mínútur mega 
flytjendur ekki vera fleiri en 15. Ef velja þarf lesara úr stærri hópi verður 
að gera það í tveimur umferðum eða hafa hlé. Mikilvægt er að áætla 
tíma mjög vandlega fyrirfram og gera ráð fyrir skiptingum og lófataki. 

• Unnt er að halda upplestrarhátíð í skólastofu en betra er að halda hana á 
sal. Á upplestrarhátíð skal hafa ræðupúlt í þeirri hæð sem hæfir nem-
endum. Snyrtilegur klæðnaður viðstaddra, blóm í vasa við hlið lesara, 
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eða önnur skreyting, gefa athöfninni hátíðlegan svip og eru mikilvægt 
tákn um þá virðingu sem við sýnum móðurmálinu á stundu sem þessari.  

• Við upplestarhátíð er nauðsynlegt að bjóða áheyrendum, öðrum en 
þeim sem eiga að lesa. Bjóða má nemendum annarra bekkja, kennurum, 
skólastjóra eða foreldrum. Þegar fulltrúar skólans eru valdir til áfram-
haldandi keppni er unnt að leita til Radda um að tilnefna fulltrúa í 
dómnefnd. Að öðru leyti eru kennarar sjálfráðir um skipan dómnefndar. 
Gefist hefur vel að leita til annarra kennara, kennara í öðrum skólum, 
eldri nemenda eða foreldra sem ekki eiga hagsmuna að gæta í bekknum. 

• Áheyrendur eiga að sitja í sætum beint fyrir framan lesarann en ekki 
hanga á borðum og borðshornum eða standa með veggjum aftast í 
stofunni eða til hliðar. Fullorðnir eiga að sitja á lítt áberandi stað, 
aftarlega eða til hliðar, eða innan um aðra áheyrendur.  

• Gott er að nemendur lesi tvenns konar texta, laust mál og ljóð, a.m.k. 
eitt að eigin vali. Ef kennarar eða skipuleggjendur velja nemendum 
verkefni þurfa þau að vera sambærileg, en óæskilegt er að allir lesi hið 
sama. Mikilvægt er að nemendur skilji efnið og hafi ánægju af því. Ekki 
ættu fleiri en einn að lesa sama hluta óbundins máls en allt að þrír geta 
lesið sama ljóðið án þess að áheyrendum þyki það leiðigjarnt. Við val á 
ljóðum verður að gæta þess að þau séu ekki of stutt. Nemendur á 
þessum aldri ráða ekki við að flytja mjög stutt ljóð. Miða má við að 
lágmarkstími í flutningi sé 30 sekúndur.  

• Vel hefur reynst að láta nemendur lesa í tveimur eða þremur umferðum: 
Fyrst lesi allir til dæmis óbundið mál, þá ljóð o.s.frv. Til að svo megi 
gera verða skiptingar að ganga snurðulaust. Næsti lesari ætti jafnan að 
vera tilbúinn þegar sá fyrri hættir og skark í borðum eða stólum má ekki 
heyrast undir neinum kringumstæðum. Heppilegt er að gera ráð fyrir 
lófataki í lok umferðar, en ekki á eftir hverjum og einum, sjá nánar í 
leiðbeiningum um skipulag lokahátíðar í héraði.  

• Við upplestrarhátíð skyldi umgangast nemendur eins og um fullorðna 
listamenn sé að ræða. Nemendur leggja sig fram um að flytja góðan 
skáldskap á listrænan hátt og allur umbúnaður skal vera í samræmi við 
það. Áður en flutningur hefst segir kynnir deili á flytjendum eða þeir 
kynna sig sjálfir. Sjálfir kynna þeir eftir atvikum það sem þeir ætla að 
flytja. Skipuleggjendur ættu að hafa vatnskönnu og glös á borði við hlið 
ræðupúlts og leiðbeina hinum ungu lesurum um að notfæra sér það ef 
þeir eru taugaóstyrkir og þurrir í munni. 
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2. Í héraði 
Lokahátíð í héraði er skipulögð af skólaskrifstofu í samráði við Raddir og 
haldin undir stjórn hennar, en héraðsnefnd er skólaskrifstofu til aðstoðar. 
Nokkur hefð er komin á skipulag lokahátíðar í héraði og það sem hér er sagt 
miðast við reynslu undanfarinna ára.  

Tími og dagskrá lokahátíðar  
Hér er dæmi um einfalda dagskrá lokahátíðar með athugasemdum um 
tímasetningar. 

16.00 Tónlistaratriði.1 
16.05 Ávarp, gestir boðnir velkomnir, dagskrá kynnt.2 
16.10 Hugsanlega eitt ávarp til viðbótar.3 
16.15 Upplestur, fyrsta umferð:4 Saga, ein eða fleiri.  
16.35 Hlé.  
16.50 Upplestur, önnur umferð: Ljóð að vali Radda. 
17.05 Upplestur, þriðja umferð: Ljóð að eigin vali.  
17.25 Tónlistaratriði, dómnefnd að störfum.5  
17.45 Afhending verðlauna.6  
18.00 Hátíð slitið. 

                                                           
1 Stundum leika tónlistarmenn meðan gestir eru að safnast saman áður en formleg 
dagskrá hefst. Þá flytjast allir dagskrárliðir fram um fimm mínútur. Tónlistaratriði í 
upphafi gæti einnig verið á eftir dagskrárkynningu eða ávarpi. 
2 Dagskrárstjóri kynnir flytjendur nú eða í upphafi fyrstu umferðar. Hann kynnir m.a. 
skáld keppninnar, fyrirkomulag upplestrar í umferðum og útskýrir reglur um lófatak. 
Einnig tíðkast að flytjendur kynni sig sjálfir. 
3 Mjög mikilvægt er að ávörp séu mjög stutt, og alls ekki lengri en fimm mínútur. 
4 Hafi flytjendur ekki verið kynntir í upphafi samkomu skal gera það áður en 
upplesturinn hefst. Ekki má hlaða inngang dagskrárinnar meira en svo að sjálfur 
upplesturinn geti hafist innan fimmtán mínútna frá upphafi dagskrár. 
5 Þennan tíma má nota fyrir tónlistaratriði eða önnur skemmtiatriði sem þó þarf að 
mega ljúka um leið og dómnefnd hefur lokið störfum. Þennan tíma má einnig nýta til 
að afhenda bækur og aðrar viðurkenningar ef dagskrá hefur dregist á langinn. 
6 Formaður dómnefndar tilkynnir úrslit. Stundum afhendir hann einnig verðlaunin en 
stundum gera gefendur það.  
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Raddir leggja mikla áherslu á að foreldrar og annað vinnandi fólk hafi tök á 
að sækja hátíðarnar. Komin er góð reynsla á tvær tegundir hátíða, 
síðdegishátíðir og kvöldhátíðir, þar sem hvor tegund hátíða hefur sinn 
sérstaka brag. Til þess að foreldrar geti tekið þátt í hátíðinni er hæpið að 
byrja síðdegishátíð fyrr en kl. 16.00 en kvöldhátíðir hefjast yfirleitt um kl. 
20.00.  

Húsnæði 
Heppilegt er að lokahátíð fari fram í fallegum sal í byggðarlaginu, gjarnan 
listasafni. Hljóðkerfi þarf að vera í lagi og góð birta við púlt eða hljóðnema 
þar sem nemendur lesa. Æskilegt er að í salnum sé gott hljóðfæri.  

Fjöldi keppenda 
Hver skóli sendir einn eða fleiri fulltrúa til lokahátíðar, allt eftir því hvað 
skólar eru margir og stórir. Æskilegur fjöldi keppenda á lokahátíð er á bilinu 
12 til 15. Þá er við það miðað að athöfnin taki ekki meira en tvær klukku-
stundir með hléi, og að verkefni hvers lesara séu um þrjár til fjórar mínútur 
samtals. 
Skipuleggjendur á hverjum stað setja nánari reglur um fjölda fulltrúa frá 
hverjum skóla. Til greina kemur að allir skólar sendi jafn marga fulltrúa, eða 
miða fjölda fulltrúa við stærð skóla eða fjölda bekkja. 
Þar sem skólar eru fámennir hefur meginreglan verið sú að skilja aldrei einn 
útundan. Ef tveir nemendur eru í árgangi sendir skólinn báða. Ef þrír 
nemendur eru í árgangi sendir skólinn einn nema talið sé heppilegra að senda 
tvo af félagslegum ástæðum innan árgangsins. Þetta verða skipuleggjendur á 
hverjum stað að ákveða í samráði við skólana. 

Hlutverk kynnis 
Kynnir á lokahátíð ber mikla ábyrgð á að hátíðin fari vel fram. Hann býður 
gesti velkomna, segir frá verkefninu og markmiðum þess, kynnir dagskrána, 
segir deili á keppendum og öðrum listamönnum sem fram koma eða lætur þá 
kynna sig sjálfa. Í lokin er það hlutverk kynnis að þakka öllum sem fram 
komu á hátíðinni áður en hann slítur henni.  

Skipulag upplestrar í umferðum, lófatak 
Lesið er í þremur aðskildum umferðum. Það auðveldar mjög störf dóm-
nefndar, og getur reynst lykilatriði þar sem lesarar eru mjög jafnir. 
Í fyrstu umferð, fyrir hlé, eru lesnar stuttar sögur, ein eða fleiri, samtals um 
15–20 mínútur. Hver saga er lesin í samfellu en henni skipt í hæfilega búta 
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(liðlega ein mínúta á mann) sem keppendur lesa hver á eftir öðrum án þess 
að hlé verði á milli.  
Sá sem hefur lestur sögu kynnir söguna, eitthvað á þessa leið: „Við ætlum að 
lesa söguna … eftir … “ eða: „Nú verður lesin sagan … eftir …“. Þeir sem á 
eftir koma lesa sinn hluta sögunnar hiklaust beint af augum og án frekari 
kynningar. Gert er ráð fyrir lófataki þegar allir hafa lokið lestri sínum eða í 
lok hverrar sögu ef þær eru fleiri en ein. 
Eftir hlé lesa keppendur ljóð í tveimur umferðum. Í fyrri umferð eftir hlé lesa 
keppendur nokkur ljóð sem Raddir hafa valið. Hver nemandi velur eitt ljóð. 
Gert er ráð fyrir lófataki þegar allir hafa lokið lestri sínum. 
Í síðari umferð eftir hlé lesa keppendur ljóð að eigin vali. Sú umferð hefur 
verið hápunktur keppninnar hingað til. Hvert ljóð tekur á bilinu 30 til 90 sek-
úndur í flutningi. Hér koma keppendur fram sem einstaklingar og nú má 
klappa fyrir hverjum og einum. 

Röð keppenda og skiptingar 
Mikilvægt er að skiptingar allar gangi greiðlega við upplesturinn. Í því skyni 
sitja keppendur á sviðinu að baki lesara, gegnt áheyrendum, og ganga beint 
að hljóðnema úr sæti sínu. Næsti lesari stendur jafnan við hlið þess sem les 
hverju sinni og hefur lesturinn um leið og hinn er genginn frá, nema þegar 
klappað er á milli. 
Röð lesara er ákveðin fyrirfram í samráði við dómnefnd en röð er breytt milli 
umferða eftir ákveðinni reglu til þess að ekki séu sömu lesarar alltaf í upp-
hafi og lok hverrar umferðar. Ef miðað er við að keppendur lesi í fyrstu um-
ferð í röð frá nr. 1 til nr. 15 byrjar keppandi nr. 5 í annarri umferð. Síðan lesa 
keppendur í sömu röð og áður og endað á keppanda nr. 4. Í þriðju umferð er 
byrjað á keppanda nr. 10 og endað á nr. 9. Breytingu á röð milli umferða má 
hnika til miðað við fjölda keppenda, byrja aðra umferð á nr. 4 eða 6, og 
þannig koll af kolli. 

Tónlistaratriði 
Vel fer á að hefja hátíð með tónlistaratriði eða öðru skemmtiatriði. Sömu-
leiðis þarf að gera ráð fyrir tónlistaratriði meðan beðið er eftir úrskurði dóm-
nefndar. Þeir sem þá koma fram þurfa að geta leikið í 15–25 mínútur, en geta 
dregið sig í hlé þegar dómnefnd hefur lokið störfum. 
Gott er að leita til tónlistarskóla héraðsins, skólakóra, hljómsveita eða ann-
arra ungra tónlistarmanna. Gera má ráð fyrir einhverjum kostnaði við þennan 
lið dagskrárinnar. 



Upplestrarkeppni í grunnskóla  bls. 27 

Önnur skemmtiatriði 
Lokahátíðir upplestrarkeppninnar hafa reynst góður vettvangur fyrir list-
flutning ungs fólks. Á evrópsku tungumálaári, árið 2001, var tekinn upp sá 
siður að fá nemendur í 7. bekk, af erlendu bergi brotna, til að flytja ljóð á 
móðurmáli sínu. Sá siður hefur víða skotið rótum og á vel við þar sem 
nýbúar eru í árganginum. Vanda þarf undirbúning slíks flutnings og segja 
áheyrendum deili á efni ljóðanna.  

Ávörp 
Áður en keppni hefst er ekki úr vegi að framámaður héraðsins í skólamálum 
eða stjórnmálum flytji stutt ávarp. Fulltrúi Radda getur sagt fáein orð sé þess 
óskað.  
Brýnt er að setja ávörpum og öðrum skemmtiatriðum í upphafi ströng tíma-
mörk því annars dregst hátíðin óþarflega á langinn. Inngangur athafnarinnar í 
heild, kynningar og ávörp, má alls ekki fara yfir 15 mínútur. 

Veitingar í hléi 
Ekki er frágangssök þótt fullorðnir gestir kaupi sér veitingar sjálfir en gaman 
er að geta gefið börnunum hressingu. Mjólkursamsalan hefur hingað til lagt 
til drykki, en sælgætisgerðir, bakarí eða foreldrafélög á hverjum stað hafa 
lagt til einhvern bita. 

Dómnefnd 
Dómnefnd er skipuð tveimur fulltrúum Radda og tveimur til þremur 
fulltrúum heimamanna. Hæfilegt er að fjórir til fimm skipi dómnefnd. Annar 
fulltrúi Radda er formaður. Heppilegt er ef dómnefnd, eða hluti hennar, 
hefur átt þess kost að kynnast keppendum lítillega með því að fylgjast með 
æfingu eða upplestrarhátíðum í skólum á svæðinu. 
Dómnefndarmaður er vanhæfur ef hann er tengdur einstökum keppendum, 
vinar- eða ættartengslum, eða hefur kennt þeim í skóla. Formaður dóm-
nefndar úrskurðar um vafaatriði. Sumir dómnefndarmenn hafa ef til vill tekið 
þátt í að velja fulltrúa einstakra skóla. Það gerir þá ekki vanhæfa til setu í 
dómnefnd á lokahátíð.  
Formaður dómnefndar skal vera kominn á vettvang eigi síðar hálftíma áður 
en hátíðin er sett og fara yfir dagskrá með skipuleggjendum og kynni. Aðrir 
dómnefndarmenn skulu vera komnir eigi síðar en 15 mínútum fyrir setningu 
til að hitta formann og fara yfir vinnubrögð við dómnefndarstörf. 
Gæta þarf þess að dómnefnd sitji á lítt áberandi stað, séð frá sviðinu, en hún 
þarf samt að geta séð keppendur vel. Dómnefnd getur setið til hliðar í salnum 
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eða innan um aðra áheyrendur fyrir miðjum sal en hvorki á fremsta bekk né 
úti í horni. Óþarfi er að kynna dómnefnd sérstaklega fyrr en hún kynnir 
niðurstöður sínar. 

Dómnefnd metur keppendur algerlega hlutlaust með tilliti til ættar, uppruna, 
kyns eða skóla. Þó er heimilt að taka tillit til skóla eða kyns ef keppendur eru 
hnífjafnir að öðru leyti svo verðlaun dreifist betur. Til þess að koma til 
greina í verðlaunasæti þarf upplesari að hafa staðið sig vel í öllum 
umferðum. Til greina kemur að veita keppanda, sem skarar fram úr í einni 
umferð, sérstök aukaverðlaun en hann ætti ekki að ryðja lesurum, sem standa 
sig vel í öllum umferðum, úr verðlaunasæti. Yfirdrifin leikræn túlkun er ekki 
metin til verðlauna, sjá leiðbeiningar fyrr í þessum bæklingi um mat á 
upplestri. 

Undirbúningur og æfing 
Skólaskrifstofur fá hefti með skyldulesefni í fyrstu og annarri umferð og sjá 
um að koma því til keppenda. Vegna þess að keppendur eru ekki jafnmargir 
við allar lokahátíðir er misjafnt hvaða sögur eru lesnar á hverjum stað eða 
hvernig sögu er skipt milli lesara. Leiðbeiningar um þetta fylgja lesefni frá 
Röddum hverju sinni.  
Skólaskrifstofa ákveður hvaða sögur eða hlutar sögu verða lesnir, hún 
ákveður röð keppenda í hverri umferð og ákveður þar með hvaða hluta sögu 
hver á að lesa í fyrstu umferð. Keppendur velja sjálfir hvaða ljóð þeir lesa. 
Keppendur skulu fá allt skyldulesefni í hendur með viku til tíu daga fyrirvara 
svo þeir geti undirbúið sig vandlega og notið leiðsagnar kennara. Flytjendur 
skulu æfa þær sögur sem lesnar verða, en eiga að fá nánari upplýsingar um 
sinn hluta sögu með dags fyrirvara. Ef nemandi forfallast á síðustu stundu 
verður annar að geta hlaupið í skarðið til þess að ekki falli brot úr sögunni. 
Því er nauðsynlegt að aðrir flytjendur þekki lesefnið og varamenn séu til 
taks.7 
Í annarri umferð velur nemandi eitt af þeim ljóðum sem Raddir hafa valið. 
Skipuleggjendur eiga ekki að skipa nemendum hvað þeir eiga að lesa en þeir 
geta beitt áhrifum sínum til þess að ekki velji allir sömu ljóðin.  
Keppendur velja sjálfir ljóð til flutnings í síðustu umferð.  

                                                           
7 Undantekningu má gera frá ákvæðum þessarar greinar ef nemendur með sértæka 
lestrarörðugleika eiga í hlut. Þeir nemendur fá þá nánari upplýsingar um sinn hluta 
með lengri fyrirvara.  
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Nauðsynlegt er að æfa lokahátíð keppninnar á vettvangi einu sinni. Prófa 
þarf staðsetningu keppenda á sviðinu, skiptingar, hljómflutningstæki og 
lýsingu. Flytjendur verða að fá tækifæri til að lesa texta sinn og kynnast því 
hvernig rödd þeirra hljómar í húsnæðinu. Búast má við að leiðbeina þurfi 
sérstaklega um raddbeitingu við þessar aðstæður. 
Að fenginni reynslu skal bent sérstaklega á að stilla þarf hæð hljóðnema, 
hljóðmögnun og lýsingu sem best hentar keppendum. 

Gestir 
Mikilvægt er að sjá til þess að lokahátíðir keppninnar, bæði í skólum og í 
héraði, séu vel sóttar af nemendum, aðstandendum þeirra og vinum. Reynsl-
an hefur sýnt að jafnan kemur nokkur hluti bekkjarsystkina á lokahátíð í 
héraði. Afskaplega ánægjulegt er ef þau koma og húsrúm leyfir. 
Rétt er að bjóða sérstaklega helstu framámönnum héraðsins í skóla- og 
menntamálum, héraðshöfðingjum, skólanefndarmönnum, foreldraráðum og 
stjórnum foreldrafélaga, skólastjórum og kennurum. Skynsamlegt er að áætla 
fjölda gesta fyrirfram með nokkurri nákvæmni. 

Verðlaun og viðurkenningar 
Allir þátttakendur á lokahátíð fá bókarverðlaun en þrír bestu lesararnir fá 
peningaverðaun að auki, samtals 30 þúsund krónur. Þessum verðlaunum má 
skipta í þrjá jafna eða ójafna hluta, allt eftir því hvort skipuleggjendur vilja 
aðgreina verðlaunasætin þrjú eða ekki. Reiknað er með að annarra 
viðurkenninga sé aflað í héraði ef þurfa þykir og sjá héraðsnefndir um það í 
samvinnu við skólaskrifstofu.  
Afhending verðlauna og viðurkenninga getur verið með ýmsu móti og fer 
eftir aðstæðum hverju sinni. 

• Allir flytjendur fá bókarverðlaun. 

• Sums staðar fá kennarar blóm, stundum flytjendur sjálfir, og jafnvel 
skólastjórarnir.  

• Formaður dómnefndar tilkynnir val á þremur bestu upplesurunum og 
afhendir þeim sérstakt verðlaunaskjal frá Röddum. Fulltrúi sparisjóðsins 
flytur stutt ávarp og afhendir þeim verðlaun sparisjóðsins - eða formaður 
dómnefndar í hans stað.  

• Kennarar/skólastjórar verðlaunahafa fá einnig verðlaunaskjal frá 
Röddum.  
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Stundum vill dragast að dómnefnd komist að niðurstöðu og dregst þá hátíðin 
óþarflega á langinn. Nýta má þann tíma sem þar skapast til að veita þau 
verðlaun og viðurkenningar, sem óháð eru niðurstöðu dómnefndar. 
Afhending verðlauna skal vera síðasti liður dagskrárinnar. Eftir það sér 
kynnir um að kveðja gesti og slíta hátíðinni.  

Fjölmiðlar 
Raddir  senda fréttatilkynningu til fjölmiðla í Reykjavík um allar lokahátíðir 
í einu lagi, en skólaskrifstofur sjá um að vekja athygli fjölmiðla og annarra á 
þessum viðburði hjá sér.  

3. Skráning og skýrslugerð 
Raddir leggja áherslu á að skólaskrifstofur sendi nefndinni stutta en 
nákvæma skýrslu um lokahátíðina. Þar skal sagt frá dagskrá og getið um 
nöfn allra þeirra sem fram komu, jafnt keppenda sem tónlistarmanna, 
ræðumanna, fundarstjóra, skipuleggjenda, styrktaraðila og annarra sem með 
einum eða öðrum hætti lögðu keppninni lið.  
Mikilvægast fyrir Raddir er þó að fá upplýsingar um nöfn verðlaunahafa, 
heimilisfang og síma, bekk, nafn skóla og kennara. Raddir leitast við að 
koma verðlaunahöfum keppninnar á framfæri þar sem talað mál er nokkurs 
metið, í fjölmiðlum og á mannþingum, einkum í tengslum við dag íslenskrar 
tungu, 16. nóvember.  
Verðlaunahafar keppninnar hafa komið fram í sjónvarpi, útvarpi, á ráðstefn-
um og samkomum, og hvarvetna staðið sig með mikilli prýði. 
Komið hefur í ljós að gaman er fyrir aðstandendur að eiga myndbandsupp-
töku af keppninni.  

4. Fjölmiðlar  
Til þess að fá fjölmiðla til að fjalla um skólamál og menningarviðburði 
skólafólks á borð við Stóru upplestrarkeppnina í 7. bekk þarf stundum að 
beita nokkrum þrýstingi. Handhægast er að senda fjölmiðlum 
fréttatilkynningar í tölvupósti eða símbréfi en auk þess þarf að fylgja þeim 
eftir með símhringingum bæði á undan og eftir til þess að tryggja að 
sendingin berist örugglega á réttan viðtakanda og að eftir henni sé tekið. 
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Sjálfsagt er að nýta sér persónuleg sambönd til að tryggja að keppnin fái 
verðuga umfjöllun.  
Á stórum fjölmiðlum má gera ráð fyrir að umfjöllun um upplestrarkeppnina 
eigi erindi á fréttastofu og í hvers kyns umfjöllun um skóla- og 
menningarmál og það sem er á döfinni hverju sinni. Sjálfsagt er að hafa 
einnig samband við umsjónarmenn barnaefnis og fá verðlaunalesara til að 
koma fram í ljósvakamiðlum.  

5. Matsblað 
Á vefnum er sýnishorn af eyðublaði sem dómnefnd hefur stuðst við í 
störfum sínum. Gert er ráð fyrir að unnt sé að prenta þau blöð í A4 og skera 
þau síðan í tvennt. Á matsblaðinu er gert ráð fyrir allt að þremur verkefnum 
á hvern nemanda. Kennarar geta notað það eins og þeim þykir heppilegt. 

6. Minnisatriði 
Á auðar síður þessa kvers má skrifa hjá sér atriði til minnis. Athugasemdir 
og ábendingar til höfundar eru vel þegnar. 


