
Útbreiðsla 
Keppnin hófst veturinn 1996 –1997 með þátttöku 223 barna í fimm skólum í 
Hafnarfirði og á Álftanesi. Eftir það breiddist hún hægt en örugglega út um land allt 
eins og sjá má af meðfylgjandi töflu og nær nú til hátt á fimmta þúsund nemenda í 
nánast öllum skólum landsins. 
 

 Skólar Nemendur Loka- 
hátíðir

Lesarar Verðlauna- 
lesarar

1996--1997 5 223 1 15 3
1997--1998 22 924 6 84 18
1998--1999 42 2108 11 150 33
1999--2000 71 2958 18 250 54
2000--2001 119 4108 26 330 78
2001--2002 147 4400 28 350 84
2002—2003 151 4579 29 360 87
2003 2004 151 4500 32 400 96
2004 2005 151 4500 32 400 96

2005 2008

Að mestu 
sömu tölur 
og að ofan. 
Lítilsháttar 
breytingar 
milli ára.

    

 
Undirbúningsnefnd hefur kappkostað að breiða keppnina ekki hraðar út en svo að hún 
hefði bolmagn til hafa nána samvinnu við skipuleggjendur og skóla á hverjum stað 
fyrsta árið, og jafnvel fyrstu tvö árin. Í því felst að halda kynningarfundi fyrir skóla og 
skólaskrifstofur að hausti, vera í nánu sambandi við skipuleggjendur yfir veturinn og 
heimsækja flesta eða alla skóla í febrúar til þess að meta starfið í skólunum og velja 
fulltrúa þeirra á lokahátíð. Útbreiðsla keppninnar eftir héruðum hefur verið sem hér 
segir:

Ár Ný héruð
1. 1996–1997 Hafnarfjörður og Álftanes.
2. 1997–1998 Garðabær, Kópavogur, Reykjanes, Seltjarnarnes og 

Suðurland.
3. 1998–1999 Reykjavík, Mosfellsbær, Akranes (Suðurland situr hjá).
4. 1999–2000 Suðurland (aftur), Grindavík, Vestmannaeyjar, 

Borgarfjörður, Vestfirðir – norður, Húnavatnssýslur.
5. 2000–2001 Vestfirðir – suður, Skagafjörður, Akureyri, Eyjafjörður, 

Þingeyjarsýslur, Suðausturland.
6. 2001–2002 Austurland. Þar með er hringnum um landið lokað.
7. 2002–2003 Öll sömu héruð og áður nema Seltjarnarnes, sem heldur 

sína eigin upplestrarkeppni í fleiri árgöngum.
8. 2003 2004 Öll sömu héruð og áður að viðbættum Ströndum, Reykhóla 

sveit og Siglufirði. Þar með nær verkefnið til ystu stranda.
9. 2004 2005 Nánast allir skólar í öllum héruðum landsins.
10. 2005 2006 Öll sömu héruð og áður að viðbættri Grímsey. Þar var einn 

nemandi í 7. bekk og kom á hátíð á Dalvík. Nú nær verkefnið 
loks til allra sveitarfélaga á sjó og landi.



11. 2006 2007 Öll sömu héruð og áður auk Seltjarnarness sem tók aftur 
þátt í verkefninu og hélt lokahátíð með Garðbæingum í 
Garðabæ. Vestmannaeyingar og Þorlákshafnarbúar héldu í 
fyrsta sinn sameiginlega hátíð í Eyjum. Engin nemandi í 
Grímsey. 

12. 2007 2008 Öll sömu héruð og áður. Sameiginlegar hátíðir að þessu 
sinni á Seltjarnarnnesi og í Þorlákshöfn. Aftur nemandi í 
Grímsey.


