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Ágrip 
 
Eftirfarandi greinagerð er fylgiskjal ljóðabókar sem er til B.Ed. prófs við Kennaraháskóla 

Íslands vorið 2007. Ljóðabókin heitir Fjölnotaljóðbók og er ætluð yngra- og miðstigi 

grunnskóla í íslensku, tónmennt, myndmennt og leikrænni tjáningu. Einnig er hægt að 

nota ljóðabókina sem hvatningu nemanda á unglingastigi við ljóðagerð. Í ljóðabókinni 

eru 10 frumsamin ljóð, orðskýringar og teiknaðar myndir  sem hægt er að lita. Í bókinni 

eru nemendur hvattir til að yrkja ljóð og teikna sínar myndir. Hugmyndin að ljóðunum er 

fengin úr þjóðsögum og ævintýrum. Hægt er að nota ljóðin til að gera lítil leikverk með 

nemendum. Ljóðin henta vel við kennslu í hrynjandi, bragháttum, ljóðstöfum og öðru 

sem hægt er að kenna við ljóðagerð. Markmiðið með lokaverkefninu er að geta nýtt það í 

kennslu.    
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Formáli 

 
Formálaljóð 
 
Hér er helling að finna 
og hrikaleg tröll að sjá 
um vofur sem vilja ginna  
og verur sem boða vá 
 
Um álfa og allskonar gára 
einnig finnum við hér 
jafnvel klikkaða klára 
og kýr sem enginn sér 
  
Huldufólkið fína 
fer í bókina mína  
skoffín og skrímsli ég kynni 
og skessuna líka Þrá 
flest þessi fræði má sjá           
í Fjölnotaljóðabók minni 
 
 
Þetta ljóð er fyrsta ljóðið í ljóðabókinni Fjölnotaljóðabók. Formálaljóðið segir að mestu 

frá því sem koma skal. Það er von mín að ljóðabókin eigi eftir að nýtast í kennslu. Einnig 

vona ég að áhugi nemanda á lestri ljóða og ljóðagerð aukist en meira í framtíðinni.  

Ég vil byrja á að þakka Þórði Helgasyni dósent við Kennaraháskóla Íslands fyrir að hafa 

tekið mig að sér í þessu lokaverkefni og veitt mér ómælda hvatningu, stuðning og 

kennslu. Einnig vil ég þakka litlu systir minni Þórunni Sigurðardóttur fyrir frábærar 

teikningar í bókinni. Fjölskyldan mín fær einnig þakkir fyrir þolinmæði og stuðning. Að 

síðustu vil ég þakka ömmu minni Rögnu S. Gunnarsdóttur fyrir góða handleiðslu og 

hvatningu. 

Reykjavík 2.maí 2007 

Ragna Berg Gunnarsdóttir 
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Inngangur 

 

Ljóð eru mikið notuð í kennslu grunnskólanna. Hægt er að nota þau á svo margvíslegan 

hátt og tengja þau mörgum námsgreinum eins og leik-, tón-, og myndlist. Einnig er hægt 

að flétta ljóðagerð inn í verkgreinar. Ég tel að með ljóðum og ljóðagerð sé hægt að 

samþætta nánast hvaða námsgrein sem er ef maður skoðar ljóðin með opnum hug. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í íslensku koma ljóð oft við sögu og legg ég 

aðaláherslu þessarar greinagerðar á ljóð og ljóðagerð við íslenskukennslu.  

Í Aðalnámskrá segir: „ Í aðalnámskrá grunnskóla er íslenskunámi skipt í nokkra 

þætti, þ.e. lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði. 

Þessir þættir eiga að styðja hver annan, tengjast og skarast og fléttast þannig saman í eina 

heild. Í þessu felst til dæmis það að hugtakakerfi bókmenntafræði og málfræði verði ekki 

meginviðfangsefni í sjálfu sér heldur verði hugtökin kynnt, kennd og notuð í tengslum 

við umfjöllun um talað mál og ritað, til stuðnings og skilningsauka. Einnig er lögð áhersla 

á að nemendur þjálfist í íslensku í öllum námsgreinum í grunnskóla. Áherslurnar geta 

verið mismunandi eftir námsgreinum en einkum skal leggja áherslu á þjálfun í töluðu 

máli, lestri og lesskilningi og ritun, þ.m.t. réttritun. Íslenskukennsla á að vera heildstæð í 

grunnskóla þar sem lögð er áhersla á innbyrðis tengsl þátta og viðfangsefna, innbyrðis 

jafnvægi þeirra og eðlilega stígandi í náminu (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:9). 

Gott er að efla orðaforða barna með lestri ljóða því í ljóðum er oft að finna orð sem eru 

ekki notuð dagsdaglega. Einnig er hægt að nota ljóð til að efla hljóðkerfisvitund barna 

með rími. Hljóðavitund þróast og tengist ýmsum undirþáttum hljóðkerfisvitundar, svo 

sem því að greina/skynja hljómlík orð, ríma, klappa/telja atkvæði o.s.frv. (Snow, Burns 

og Griffin, 1998; sbr Steinunn Torfadóttir 2006).  

Í ritun þjálfast börn við að skrá niður ljóð eftir aðra og einnig að semja sín eigin ljóð. Gott 

er að þjálfa talað mál og framsögn í upplestri á ljóðum. Við þjálfum einnig hlustun og 

áheyrn við að hlýða á kennarann og aðra nemendur lesa ljóð. Nemendur í grunnskólum 

Íslands þurfa að læra bragfræði, þ.e. um rím, ljóðstafi, kveður og hrynjandi ásamt öðru 

sem við kemur ljóðum og ljóðagerð.  

Í Aðalnámskrá grunnskólans er námskrá skipt niður í áfanga- og þrepamarkmið og kemur 
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ljóðlist fram í öllum áfangamarkmiðum í íslensku. 

 

Áfangamarkmið í íslensku við lok 4. bekkjar segir: „ Í þessum áfanga liggur 

megináhersla í íslenskukennslu á grunnþjálfun í lestri og ritun. Á fyrsta námsári er líklegt 

að verulegur hluti tímans fari í að kenna stórum hluta nemenda undirstöðuatriði lestrar. 

Þeir sem koma læsir í grunnskóla þurfa að fá verkefni við hæfi. Við lok þessa áfanga er 

ætlast til þess að nemandinn hafi náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar og geti lesið 

viðeigandi texta sér til ánægju og létta texta sér til gagns og upplýsingaöflunar. 

Lestrarkennslan og þjálfunin tengist bókmenntaþætti móðurmálsins með lestri bókmennta 

og upplestri. Um leið kynnist nemandinn grundvallarhugtökum á bókmenntasviði. Þá fer 

einnig fram þjálfun í hlustun og áhorfi þegar nemandi fær tækifæri til að hlusta á sögur og 

ljóð sér til skemmtunar og afþreyingar og taka þátt í og fylgjast með leikrænni tjáningu, 

leikritum og jafnvel kvikmyndum eða myndböndum. Æskilegt er að tengja 

bókmenntakynningu við beina málþjálfun, bæði með því að nemendur fái tækifæri til að 

flytja texta munnlega með upplestri, endursögn, söng, flutningi á efni sem hefur verið 

lært utan að, leikrænni tjáningu og að búa til bækur, blöð og veggspjöld. Einnig má nýta 

bókmenntalesturinn til að auðga orðaforða, ræða um orðafar og texta með einföldum 

málfræðilegum hugtökum“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:25). 

 

Áfangamarkmið í íslensku við lok 7. bekkjar segir: „ Í þessum áfanga á að kosta 

kapps um að tengja bókmenntakynningu við aðra þætti móðurmálskennslunnar á 

markvissan hátt. Í því felst m.a. að nemendur fái þjálfun í mismunandi lestri með því að 

lesa suma bókmenntatextana af nákvæmni en aðra hraðar; fái þjálfun í munnlegri tjáningu 

með því að lesa ljóð og aðra stutta texta upphátt, endursegi texta munnlega, fari með ljóð 

sem þeir hafa lært, syngi og taki þátt í leikrænum flutningi texta. Einnig eiga nemendur 

að þjálfast í ritun með því að reyna að skrifa texta af svipaðri gerð og þeir lesa, bæði með 

því að endursegja stuttar frásagnir skriflega og með því að semja sjálfir texta. Nemendur 

eiga að notfæra sér grundvallarhugtök í málfræði í umræðu um texta, svo sem hugtök á 

borð við staðhæfingu, spurningu, skipun, langar og stuttar málsgreinar, og gera sér grein 

fyrir mikilvægi þess hvaða orð er valið, t.d. þegar völ er á nokkrum samheitum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1989: 42).   
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Áfangamarkmið í íslensku við lok 10.bekkjar segir: „ Á unglingastigi er áfram 

haldið lestrarþjálfun nemenda og lögð áhersla á kynningu bókmennta frá ýmsum tímum. 

Á þessum aldri eru gerðar auknar kröfur um skilning nemenda á grunnhugtökum í 

málfræði og bókmenntum. Hugtakanám og greining má þó aldrei verða markmið í sjálfu 

sér heldur verður að tengjast þeim markmiðum sem sett eru í öllum þáttum íslensku. Á 

unglingastigi er eðlilegt að nemendur fái nokkurt yfirlit yfir bókmenntasögu og málkerfi í 

því skyni að þeir geti betur gert sér grein fyrir samhengi bókmennta, uppbyggingu 

málsins og eigin málnotkun“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989: 61). 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að gera ljóðabók í lokaverkefninu mínu við KHÍ vorið 

2007, er sú að ég vildi gera eitthvað sem ég gæti nýtt mér í kennslu.  
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Meginmál  

 

Margar rannsóknir benda til þess að hljóðvitund sé mjög mikilvæg í lestri (Rannveig G. 

Lund 1997:53). Þess vegna er mjög nauðsynlegt fyrir kennara að þjálfa hljóðavitund 

nemanda sinna, en hljóðavitund er undirflokkur í hljóðkerfisvitundinni (Steinunn 

Torfadóttir 2006).  

Hljóðkerfisvitund skiptir miklu máli við lestrarnám barna og er rím t.d. notað við 

að efla hljóðkerfisvitund barna. Rannsóknir á Íslandi á elstu börnum leikskóla og yngstu 

börnum grunnskóla hafa sýnt að tengsl séu á milli hljóðkerfisvitundar og lesturs barna og 

sýna ransóknir jákvæðar niðurstöður í lestrargetu barna ef hljóðkerfisvitund þeirra sé 

þjálfuð markvisst (Helga Sigmundsdóttir 2002: 21). Áfangamarkmið í lok 4.bekkjar í 

lestri eiga nemendur að: „ geta lesið og skilið einfaldar sögur og ljóð“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1989:26). 

Helga Sigurðardóttir gerði rannsókn á hljóðkerfisvitund barna með lestrarerfiðleika. Í 

prófunum, sem lögð voru fyrir börnin í upphafi og lok rannsóknarinnar, var metinn lestur 

nemendanna sem er umskráning, sjálfvirkni og nákvæmni. Hljóðkerfisvitund er 

skilningur einstaklingsins á því hvernig hægt er að vinna með einingar málsins á ýmsa 

vegu og hvernig hægt er að greina málið í smærri einingar. Stigþyngjandi próf eru lögð 

fyrir börnin til að meta hljóðkerfisvitund þeirra og er fyrsta og auðveldasta verkefnið að 

ríma og greina setningar niður í orð. Rannsóknir síðustu áratuga hafa staðfest mikilvægi 

hljóðkerfisvitundar og tengsl hennar við lestur (Helga Sigmundsdóttir 2002: 22 – 23).  

Lestur og ritun njóta góðs af hlustun þar sem þessir þættir eru hluti af málnotkun. 

Nemendur setja orð, sem þau skilja ekki, í samhengi við það sem hlustað er á. 

Hlustandinn segir því betur frá. Tilgangur hlustunar er að skilja það sem hlustað er á og 

geta tileinkað sér hugtök eftir því sem skilningur vex  (Guðmundur B. Kristmundsson 

2002:38-39).  

Til að brúa bilið milli ritmáls og talmáls er gott að gera rímið sýnilegt með því að skrifa 

það upp á töflu (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 2004:46). 

Talið er að ritun efli lesskilning nemanda. Einnig hefur ritun áhrif á mál og 
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máltilfinningu. Þegar nemandi er að semja þarf hann að leita í orðaforða sínum og 

þekkinu á málfræðilegum og stílfræðilegum atriðum sem nýtist frásögn hans  

(Guðmundur B. Kristmundsson 1997:7). 

 

Áfangamarkmið í lok 4. bekkjar í ritun, hlustun og áhorfi segir að nemendur eigi 

að : „hafa náð tökum á undirstöðuatriðum hlustunar, m.a. að  hafa hlustað á sögur, leikrit 

og ljóð sér til skemmtunar og afþreyingar, geta skrifað einfalda texta af ólíkum gerðum, 

m.a. að  geta skrifað sögur með einfaldri atburðarás, ljóð, lýsingar á atburðum og 

vinnuferli í verkefnum “ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989: 27). Og í áfangamarkmiði við 

lok 7. bekkjar í ritun, hlustun og áhorfi segir að nemendur eigi að : „ geta hlustað með 

athygli á upplestur á ljóðum og sögum, geta fengist við skapandi skrif, m.a. að geta samið 

sögur, ljóð og leikrit “ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989: 44- 45). Þegar nemendur koma 

upp úr yngsta stigi er lögð áhersla á að nemendur tengi bókmenntir meira inn í 

móðurmálskennsluna og að nemendur æfi framsögn með t.d endursögn á ljóðum.  

 

Áfangamarkmið við lok 7. bekkjar í töluðu máli og famsögn og bókmenntum 

segir að nemendur eigi að: „geta flutt texta blaðlaust með viðeigandi tónfalli og látbragði, 

m.a. að geta flutt ljóð áheyrilega, geta haldið stutt ávarp um undirbúið, geta sagt frá efni 

bóka sem hafa leikið stutta leikþætti, hafa kynnst bókmenntatextum af ýmsu tagi, bæði 

með eigin lestri og upplestri, m.a. að hafa lesið eða hlustað á vísur, ljóð, þjóðsögur, 

ævintýri, goðsögur, skopsögur, valið efni úr Íslendingasögum eða tengt þeim, smásögur 

og skáldsögur, frumsamdar eða þýddar,  hafa lært nokkur valin ljóð, geta túlkað 

bókmenntatexta, m.a. að hafa tekið þátt í leikrænni tjáningu og/eða leiklesið 

bókmenntatexta, hafa sungið og flutt ljóð, geta myndskreytt ljóð og sögur á viðeigandi 

hátt, geta skrifað um bókmenntatexta“ ( Aðalnámskrá grunnskóla 1989:43,45,46). Ljóð 

eru líka notuð við elsta stig grunnskóla og tekur  íslenskukennslan mikið mið af 

bókmenntakennslu  og þarf að halda nemendum áfram í lestrarþjálfun. 

 

  Áfangamarkmiði við lok 10. bekkjar að nemendur eigi að : „hafa lesið og rætt um 

Íslendingasögur, Íslendingaþætti, skáldsögur, smásögur, leikrit, ævintýri, þjóðsögur, 

goðsögur, skopsögur, ljóð og dægurtexta, hafa lært valin ljóð utanbókar og fjallað um 
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ýmsar tegundir ljóða,  hafa sungið og flutt ljóð, hafa myndskreytt ljóð og sögur “ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1989:64,65). Þó svo að meira sé lagt upp úr lestri, ritun og 

endursögn ljóða í áfangamarkmiði yngsta stigs koma bókmennir og talað mál og 

framsögn einnig við sögu og segir þar að nemendur eigi að : „ geta sett sig í hlutverk í 

leikrænni tjáningu og tjáð sig í samræmi við það,  hafa lært nokkur ljóð og geta sungið 

þau“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:27,28). 

 

Í íslenskum kveðskap eru til fjölmargir braghættir og ætla ég að skoða nokkra 

þeirra og greina frá þeim. Í hefðbundnum ljóðum eru ákveðnar reglur sem þarf að fara 

eftir og eru þær kallaðar bragreglur. Þegar eitthvað form eða mynstur hefur verið notað 

aftur og aftur og hefur öðlast fastan sess er það kallað braghættir og fær þá stundum 

sérstakt heiti. Ferskeytla, braghenda og stafhenda ásamt fjölmörgum afbrigðum kallast 

einu nafni rímnahættir (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 1998:34).  

Í ljóðabókinni minni reyndi ég að nota nokkrar gerðir af bragháttum og má þar sjá limru, 

ferskeytlu, draghendu, stefjahraun, stafhendu og skammhendu. Í ferskeytlu eru notaðar 4 

braglínur og víxlrím.  

Dæmi: sól,  

ský,  

tól, 

           ný.  

 

Í stafhendu eru einnig 4 braglínur eins og í ferskeytlu en runurím. Þá ríma öll endaorðin 

saman.  

Dæmi: þá,  

já,  

          má,  

          fá. 

 

 Í limru eru aftur á móti 5 braglínur og ríma þá 1. 2. og 5. línan saman og svo 3. og 4.  

Dæmi: rann,  

kann, 
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           rá, 

           lá, 

           mann.  

 

Oftast er rímnaformið aabba, aaBBa eða AAbbA en limran er ung í íslenskum kveðskap 

og hefur hún notið mikilla vinsælda á síðustu áratugum. Fyrir miðja þessa öld þekktist 

vart limruformið (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 1998: 36). Draghenda, stefjahraun og 

skammhenda eru allar með 4 braglínum og víxlrími eins og ferskeytlan. Það er aðeins 

einn munur á ferskeytlu og draghendu og það er að í draghendu er ekki þögn í enda 1. og 

3. braglínu (Ragnar Ingi Aðalsteinsson1991: 47). Í stefjahrauni enda allar braglínur á 

þögn en í skammhendu er þögn eftir  2. og 4. línu (Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson1991:48,49). Til að nemendur geri sér grein fyrir því að málið hafi ekki 

aðeins innihald heldur líka form, þarf að beina athygli nemendanna á hljóðuppbyggingu 

orðanna með rími. Einnig eykur rím orðaforða og málskilning. Til að þróa tilfinningu 

fyrir hljóðfalli og rími er gott að nota þulur og vísur. Á öllum tungmálum eru til 

úrtalningarþulur og runur. Runur eru alltaf vinsælar og þær þjóna vissum tilgangi. Runur 

þjálfa framburð nemenda og kenna þeim að líkja eftir hljóðum og  

fylgja hljómfalli. Gott er að nota þulur til leikrænnar tjáningar og þulur eru 

menningararfur okkar sem gaman er að hlda við (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og 

Þorbjörg Þóroddsdóttir 2004:46). 
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Lokaorð 

 

Í Aðalnámskrá í íslensku kemur fram að nemendur eigi að ræða, lesa og  leika leikrit. Ég 

kýs að kalla ljóðabókina mína fjölnotaljóðabók þar sem hún samþættir margar 

námsgreinar s.s. myndlist, tónlist og íslensku.  

Hugmyndir af ljóðunum í bókinni fékk ég úr íslenskum þjóðsögum og ævintýrum. 

 

Uppbygging ljóðabókarinnar er þannig: Tíu ljóð eru í ljóðabókinni og er eitt á 

hverri síðu. Á síðunni við hliðina á hverju ljóði eru myndir sem nemendur geta litað 

og/eða klárað að teikna. Næstaftasta opnan er auð. Þar geta nemendur samið sitt eigið 

ljóð og myndskreytt það. Orðskýringar eru á öftustu síðu. Þetta eru orð sem ekki eru 

notuð dagsdaglega og ég tel að nemendur þekki ekki. Hægt er að nota ljóðin úr bókinni 

og gera stutt leikverk sem ætti að henta börnum á ýmsum aldri. Öll ljóðin eru rímuð sem 

er gott fyrir lestrarkennslu nemenda á yngsta stigi. Einnig henta ljóðin vel við kennslu í 

hrynjandi, bragháttum, ljóðstöfum og öðru sem við kemur kennslu í ljóðagerð. Þar sem 

nemendur eiga að læra ljóð á öllum skólastigum grunnskólans þarf að vera til námsmat. 

 

Í námsmati í Aðalnámskrár grunnskóla íslensku segir meðal annars:  

Á fyrstu fjórum námsárunum má meta:  „Ljóðakunnáttu með því að skrá hvort nemendur 

hafi lært valin ljóð utanbókar og þekki einfalt myndmál“ (Aðalnámskrá  grunnskóla 

1989:16).              

 

Á  fimmta til sjöunda námsári má meta: „Ljóðakunnáttu með því að skrá hvort nemendur 

hafi lært valin ljóð utanbókar, skilji efni þeirra, einfalt myndmál og form“ (Aðalnámskrá  

grunnskóla 1989:18).                                                            

 

Á áttunda til tíunda námsári má meta: „Ljóðakunnáttu með því að meta og skrá hvort 

nemendur hafi lært ljóð utanbókar, skilji efni ljóða og geti gert grein fyrir myndmáli 

þeirra, formi og stíl“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:21). 

Ég tel að ljóðabókin geti einnig nýst í tónmenntakennslu þar sem nemendur geta slegið 
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takt og hryn og einnig er auðvelt að semja lög við ljóðin. „ Söngur og ljóðlist hafa verið 

tengd órjúfanlegum böndum og mörg kvæði og ljóð er æskilegt að læra í söng og 

nemendur læra að njóta ljóðlistar í söng“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:14). 

Hér sést það bersýnilega að ljóðabók getur komið að miklu gagni og á marga vegu í 

kennslu. Með því að auka í flóru ljóðlistar og gera ljóðabækur að fjölnotaljóðabókum tel 

ég að kennslan höfði til sem flestra nemenda.  

Fyrir utan það að gaman getur verið að lesa ljóð er alltaf gott að bæta við námsefni sem 

hægt er nota í kennslu. 
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