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Efniságrip 

Í ritgerðinni Flokkur sem spilaði og söng  er fjallað um ljóð ætluð börnum. Það geta verið 

fullorðinsljóð sem talin eru holl fyrir börn eða barnaljóð. Kannað er hvaða ljóðum er haldið að 

börnum hér á landi, ef marka má vinsæl úrvalsrit, og hvað einkennir þau ljóð. Nokkuð er 

fjallað um tvær vísnabækur frá síðustu öld, Vísnabókina frá 1946 og Vísnabók Iðunnar frá 

1990. Einkum eru þó rannsakaðar tólf söngbækur leikskóla frá síðustu árum og rýnt í val ljóða 

út frá aldri, höfundum og efni. Einstakir efnisflokkar eru skoðaðir og einkenni ljóðanna 

greind. Þar er megináhersla lögð á „barnaljóð“ sem skilgreind eru sem „ljóð ort fyrir og um 

börn“, og hlutur þeirra ræddur sérstaklega í því ljóðasafni sem haldið er að íslenskum börnum 

í dag. 

   Helstu niðurstöður eru að ljóðaúrval fyrir börn hér á landi einkennist af allmikilli 

íhaldssemi, þar sem ljóð þurfa að vera komin vel til ára sinna til að teljast gjaldgeng í úrvalsrit 

fyrir börn. Barnaljóð eiga líka ógreiða leið inn í slík söfn, en ljóð þjóðskálda og þjóðkvæði eru 

hærra skrifuð. Einnig virðist sem lítil endurnýjun sé í skáldskap fyrir börn, bæði í úrvalsritum 

og í skáldahópnum, þar sem yngstu barnaskáldin eru að komast á eftirlaunaaldur og ungskáld 

virðast vanrækja þessa framtíðarlesendur sína. 

   Í lok ritgerðarinnar ræðir höfundur hugsanlegar ástæður þessarar íhaldssemi og litlu 

endurnýjunar í ljóðum fyrir börn hér á landi, og skorar á þá sem hlut eiga að máli að taka til í 

sínum ranni. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA-prófs í íslenskum bókmenntum við Hugvísindasvið 

Háskóla Íslands. Hún er samin i námsleyfi mínu frá kennslu í Fjölbrautaskóla Suðurlands 

veturinn 2011-2012. Þar með tók ég upp þráðinn í íslenskunáminu eftir nærri 30 ára hlé. 

   Ljóð fyrir börn urðu fyrir valinu sem viðfangsefni í lokaritgerð þessari. Þar kom ýmislegt til, 

svo sem það að ég hafði kennt barnabókmenntir um nokkurt skeið í framhaldsskóla, en einnig 

aðrar ástæður sem nánar eru ræddar síðar í ritgerðinni. Í framhaldsskólanum höfðu nemendur 

mínir stundum valið ljóð í leikskólum sem viðfangsefni í lokaverkefni. Þá höfðu vaknað 

ýmsar spurningar um forsendur ljóðavals fyrir börn, og þá ekki síður um hvað væri að velja í 

þessu efni, það er hvaða ljóðaforði væri á boðstólum fyrir íslensk börn, ef svo má segja. 

Ritgerðin lýsir leit minni að svörum við slíkum spurningum, sem vaknað hafa í dagsins önn 

undanfarin ár. 

   Nú kunna einhverjir að telja vangaveltur um ljóð fyrir börn heldur lítils virði. Hvers vegna 

ættu börn að kynnast ljóðum, læra þau, kyrja eða syngja? Er ekki mikilvægara að kenna 

ungdómnum eitthvað hagnýtt, um líkamlega næringu, náttúruvernd eða tölvunotkun? Þurfa 

börn ljóð? Til hvers? 

   Hvað gerum við þegar við svæfum börn eða huggum þau? Er ekki vísnasöngur, sungið ljóð, 

það fyrsta sem við grípum til við slíkar aðstæður? Þannig hafa ljóð verið nátengd umönnun 

barna alla tíð, til dæmis í formi vöggu- og sefunarljóða. Í ljóðum og söng læra börn líka 

ýmislegt tengt tungumálinu, svo sem orðaforða og hrynjandi, auk þess sem efni ljóðanna 

hefur áhrif á viðhorf, tilfinningar og kímnigáfu svo eitthvað sé nefnt. Ljóð eru þegar best lætur 

samofin menntun og þroska barna í víðum skilningi. Auk skemmtunar og yndisauka hafa ljóð 

því ótvírætt hagnýtt gildi. Af þessum ástæðum held ég því fortakslaust fram að viðfangsefni 

mitt í þessari ritgerð sé afar mikilvægt.  

   Til að gera efninu þokkaleg skil þurfti að vinna allmikla forvinnu sem ekki á beinlínis erindi 

í meginmál ritgerðar, en má samt ekki vera ósýnileg með öllu eða óaðgengileg fyrir lesendur. 

Var sú leið því valin að taka ljóðalista og ýmis vinnuskjöl út úr meginmáli, setja í viðauka og 

vísa til þeirra neðanmáls. Er það von mín að lesendur átti sig á þessu skipulagi og verði 

nokkurs vísari um þetta efni án teljandi vandræða. Þá er vísað til heimilda samkvæmt 

svokölluðu APA-kerfi, en tilvísanir hafðar neðanmáls til að trufla lesendur sem minnst við 

lesturinn. 
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1. Inngangur 
 

Það mælti mín móðir, 
að mér skyldi  kaupa 
fley og fagrar árar, 

fara á brott með víkingum, 
standa upp í stafni, 

stýra dýrum knerri, 
halda svo til hafnar, 
höggva mann og annan. 

 

Svo segir í Egils sögu að Egill Skallagrímsson hafi kveðið þegar hann var á því æviskeiði sem 

nú kallast leikskólaaldur.1 En er þetta barnaljóð? Ekki er að sjá að ljóðið sé nú haft fyrir 

leikskólabörnum hér á landi, en það finnst reyndar í Vísnabókinni frá 1946.2 

   Hvað er átt við þegar rætt er um íslensk barnaljóð? Guttakvæði? Ljóð Þórarins Eldjárn? Afi 

minn fór á honum Rauð? Sofðu unga ástin mín? Það mælti mín móðir? Sjálfsagt öll þessi ljóð 

og meira til.  

   Ljóð fyrir börn eru viðfangsefni þessarar ritgerðar. Hún fjallar um þau ljóð sem valin hafa 

verið handa börnum hér á landi síðustu ár og áratugi, og hlut barnaljóða í því vali.3 

Rannsóknin er þó einkum byggð á vali ljóða í söngbækur leikskóla síðustu árin. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hvers konar ljóðum er haldið að íslenskum börnum, 

einkum á leikskólaaldri? 

2. Barnaljóð; einkenni, áherslur, viðtökur 
Hvers konar ljóð eru valin fyrir börn hér á landi? Hvers vegna? Fyrirfram hefði ég búist við 

því að barnaljóð væru kjarninn í því ljóðasafni sem haldið er að börnum. Þessi barnaljóð gætu 

fjallað um allt milli himins og jarðar, en tengslin við barnið og tilveru þess væru þó ávallt 

sýnileg í valinu. Ljóðin væru gjarnan gamansöm; lýstu þá skondnum hugmyndum, aðstæðum 

eða atvikum, málnotkun væri skapandi og ljóðin gjarnan bullkennd á köflum. Mælendur 

ljóðanna væru oft börn eða þá að tilveran væri séð frá þeirra sjónarhóli á annan hátt. Einnig 

væru í safninu ljóð með fræðslu- og uppeldisívafi, í bland við gamalkunnar ljóðaperlur sem 

sjálfsagt teldist að börn lærðu þó ljóðin væru ekki beinlínis ort fyrir þau. Ný ljóð væru í bland 

við þau eldri og stöðug endurnýjun í gangi. Jafnframt gæfi ljóðavalið nokkuð raunsanna mynd 

                                                 
1
 Egils saga Skalla-Grímssonar, 1933, bls. 99-101. Ritháttur færður til nútímahorfs. 

2
 Vísnabókin, 1946, bls. 77 

3
 Ljóð sem valin eru fyrir börn eru ekki endilega barnaljóð, og barnaljóð eru ekki endilega valin fyrir 

börn. Um þetta er rætt nánar hér á eftir. 
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af því heildarsafni bitastæðra ljóða sem til er fyrir börn hér á landi. Þetta eru í grófum dráttum 

þær hugmyndir og væntingar sem ég gerði mér fyrirfram um ljóð valin fyrir íslensk börn. 

   Hér á undan hefur verið rætt um „ljóð valin fyrir börn“, og svo „barnaljóð“. Hver er 

munurinn á þessu tvennu? Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að ræða þetta efni og 

skilgreina hugtakið „barnaljóð“. 

2.1 Barnaljóð skilgreind 
Hugtakið barnaljóð hefur nokkuð óljósa merkingu.4 Í fyrsta lagi merkir það „ljóð fullorðinna 

höfunda ort um og fyrir börn“, í öðru lagi „opinber ljóðasöfn sem fullorðnir velja fyrir börn 

eða óopinber ljóðasöfn barnanna sjálfra“, og í þriðja lagi „ljóð eftir börn“.5 Þegar rætt er um 

barnaljóð í þessari ritgerð er gengið út frá fyrstu skilgreiningunni hér að ofan, það er „ljóð or t 

um og fyrir börn“. 

   Þegar fjallað er um barnaljóð getur málið reyndar orðið snúið. Til dæmis segir Morag 

Styles, sem mikið hefur fjallað um sögu enskra barnaljóða, að freistandi sé að fullyrða að 

barnaljóð séu ekki til. Mörg ljóð séu vissulega til um börn og bernsku, og skáld hafi kafað í 

eigin uppvöxt í ljóðum, en mörg þeirra ljóða sem valin hafa verið fyrir börn hafi aldrei verið 

ætluð þeim sérstaklega, og það séu ritstjórar ljóðasafna sem stjórni því hvaða skáldskapur nái 

til barna.6 Með þessum orðum reifar Styles í raun helstu skilgreiningarvandamálin tengd 

ljóðum fyrir börn, sem gera viðfangsefnið í senn flókið og spennandi.  

   Líkt og aðrar barnabókmenntir eru barnaljóð yfirleitt samin af fullorðnum. Fullorðnir velja 

líka ljóð fyrir börn í safnrit, og velja og kaupa ljóðabækur sem þeir telja við barna hæfi. 

Fullorðnir lesa ljóðin og kenna þau börnum. En börnin hafa líka sitt að segja í þessu efni. Þau 

taka stundum ástfóstri við ljóð sem voru ekki endilega ætluð þeim, og þau yrkja líka ljóð sem 

stundum verða fleyg og njóta vinsælda umfram önnur ljóð, jafnvel án velþóknunar 

fullorðinna.7 

                                                 
4
 Á þetta hef ég rekist af eigin raun þegar ég segist vera að rannsaka barnaljóð og fólk spyr: „Eru það þá 

ljóð eftir börn, eða ...?“ 
5
 Þessi þrískipting er í raun hliðstæð því þegar barnamenningu er skipt í „menningu fyrir börn, 

barnamenningu og menningu með börnum“, sbr. Dagný Krist jánsdóttir, 2005, bls. 31. 
6
 Orðrétt segir Styles: „I am tempted to say that there is no such thing as poetry for children. There is 

plenty of poetry about children; and some of the best poetry ever written is abo ut childhood; at some 
time or other most poets explore that inviting furrow - their own youth and growing up. A great body of 

the so-called canon of children´s verse was never intended for the young at all, but was verse which 
adults thought suitable for children. The gatekeepers of the canon are the anthologists.” Styles, 2004, bls. 
187. 
7
 Hér er einkum átt við svokölluð leikvallaljóð (á ensku „Playground Poetry”). 
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   Hér verður rannsakað hvers konar ljóð eru valin handa börnum og rýnt í forsendur þess vals. 

Ljóð eru til, börn eru til, og börn unna ljóðum af ýmsu tagi, jafnvel burtséð frá því hvort þau 

voru ætluð þeim eða ekki. Þannig viljum við líka hafa það. 

2.2 Hvernig eiga barnaljóð að vera? 
Barnaljóð eru vissulega margs konar, og þar eru meistaraverkin ekki á hverju strái fremur en í 

fullorðinsljóðum. Gagnrýnendur barnaljóða fara stundum mikinn í dómum sínum og höggva 

stórt. Til dæmis segir bandaríska skáldið, bókmenntagagnrýnandinn og háskólaprófessorinn 

Liz Rosenberg vandann við barnaljóð vera að þau séu svo léleg, og færa megi rök fyrir því að 

sú hafi alltaf verið raunin.8 

   Fyrrnefnd orð Rosenberg eru vissulega óvenju afdráttarlaus, en endurspegla þó í raun 

viðhorf sem oft hafa birst leynt og ljóst um barnaljóð, til dæmis í tengslum við val ljóða í 

safnrit fyrir börn. Þar eru listrænar kröfur settar í öndvegi, sem ekki er í sjálfu sér óeðlilegt, en 

þessar kröfur eru þess eðlis að í mörgum tilfellum teljast ljóð um og fyrir börn ekki nógu 

„góð“ til að fá inni í safnritum ætluðum þeim. Það verður að teljast nokkuð skringileg 

niðurstaða. 

   Vinsælt er í þessu sambandi að vitna í orð skáldsins W. H. Auden sem sagði eitthvað á 

þessa leið: „Til eru nokkur góð ljóð sem eru eingöngu fyrir fullorðna, þar sem gert er ráð fyrir 

að lesendur búi yfir fullorðinsreynslu, en á hinn bóginn eru engin góð ljóð sem eru einungis 

fyrir börn.“9 Í þessum orðum felst meðal annars sá sannleikur að góðar bókmenntir höfða oft 

ekki aðeins til þess hóps sem þær eru ætlaðar eða fjalla um, 10 og ekkert nema gott um það að 

segja. Á hinn bóginn fela ummælin líka í sér að það sé alfarið í valdi fullorðinna að ákveða 

hvaða ljóð séu góð; með öðrum orðum að ljóð sem falla ekki fullorðnum í geð geti ekki talist 

góður skáldskapur. Orð skáldsins endurspegla því sjónarmið sem lengi hafa ríkt í vali ljóða 

fyrir börn. 

   Útilokun barnaljóða í ljóðasöfnum fyrir börn segir sitthvað um viðhorfin til þeirra. Til 

dæmis rannsakaði Thomas11  átta amerísk ljóðasöfn fyrir börn frá árunum 1959 til 1999 og 

komst að raun um að úrvalsskáldin væru einkum vel þekktir höfundar sem skrifuðu fyrir 

fullorðna. Styles ræðir hliðstæða vanvirðingu í garð barnaljóða í Bretlandi, og tilgreinir það 

                                                 
8
 Rosenberg, 1991. Orðrétt segir hún: „The trouble with most poetry intended for children is that it is so 

bad. There's evidence that, by and large, it always was.“  
9
 Styles, 1998, bls. xv. Orðrétt hljóðar þetta svona: „While there are some good poems that are only for 

adults, because they pre-suppose adult experience in their readers, there are no good poems which are 
only for children.“  
10

 Hér má til dæmis minna á Harry Potter í seinni tíð. 
11
 Thomas, 2007, bls. 108-113. 
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sem eitt af meginmarkmiðum sínum að hefja ljóð ort fyrir börn til sömu virð ingar og 

fullorðinsljóð, enda verðskuldi þau það fyllilega.12 Hér á landi má sjá viðlíka tilhneigingu, til 

dæmis í ljóðasöfnum fyrir grunnskóla, þar sem ljóð ort sérstaklega fyrir börn finnast varla. 13 

Með þessu er í raun verið að gefa í skyn að barnaljóð séu ekki fyrir börn, eins undarlega og 

það virðist hljóma. 

   Þó sannleikskorn kunni að finnast í gagnrýni á barnaljóð þýðir það þó ekki að þau séu óþörf 

eða lítils virði sem slík. Þvert á móti sýnir dálæti barna á barnaljóðum af ýmsu tagi að þau 

eiga fullan rétt á sér, þó svo þau falli ekki alltaf í kramið hjá þeim sem eldri eru. Að sama 

skapi má efast um að fullorðnir eigi að hafa alræðisvald um gildi barnaljóða. Að minnsta kosti 

má fagna því tímabæra viðhorfi sem meðal annars kemur fram hjá Styles 14 að æskilegt sé að 

beina sjónum að ljóðum sem höfða til barna, en láta það ekki alfarið ráða vali ljóða og 

umfjöllun um þau hvort skáldskapurinn standist kröfur fullorðinna eða höfði til þeirra. 15 

   Í skrifum um barnaljóð má oft finna umræðu um hve mikils eða lítils virði þau séu, frá 

sjónarhóli fullorðinna. Dæmi um slíka umræðu má líta í grein sem Glenna Sloan ritar. Þar 

heldur hún á lofti gildi barnaljóða og dregur í efa að þau hafi lítið skáldskapargildi, e ins og 

margir haldi fram. Vitnar hún í allmarga sem eru á öðru máli og telja barnaljóð í raun ekki 

samboðin börnum. Sloan hafnar þessum viðhorfum. Hún tekur undir með þeim sem vilja ná 

skáldskapnum niður af viðhafnarstallinum, til að gera hann aðgengilegri fjöldanum. Ef takast 

eigi að ala upp unnendur skáldskapar verði börn að byrja að njóta skáldskapar sem ætlaður er 

þeim sérstaklega, talar til þeirra, tjáir sjónarmið þeirra, reynslu, t ilfinningar, drauma og þrár, á 

máli sem þau skilja.16  

   Sloan reynir síðan að skilgreina skáldskap sem standist listrænar kröfur: Ljóð, burtséð frá 

forminu, eigi að veita skarpa, minnisstæða og frumlega innsýn, vera uppljómun. Þetta þurfi að 

færa í knappan búning þar sem hvert orð sé það rétta og engu ofaukið. Sloan viðurkennir 

                                                 
12

 Styles, 1998, bls. xvi . Orðrétt segir hún: „one of my aims is to challenge the notion that children´s 

literature is not as worthy of serious attention as adult work. Indeed, this book seeks to underline the 
fact that the young have been well catered for in poetry from Bunyan´s homely 'rhimes' to the wit of 
McGough and others today.”  
13

 Þetta er rætt nánar í kafla 2.4 Ljóðabækur fyrir börn. 
14

 Styles, 1998, bls. xv-ix. 
15

 Sbr. eftirfarandi útskýringu höfundar í aftanmálsgrein: „In  my opinion, there is too much purely 
literary discussion of what is suitable poetry for children with little account being taken of what young 

readers choose to read, buy and share with friends. I have tried throughout this book to make explicit 
whatever evidence is available of children´s preferences in poetry, even when it is at odds with my own 
taste.“ Styles, 1998, bls. xxix. 
16

 Sloan, 2001, bls. 47-53. 
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reyndar að þessi skilgreining sé ekki gallalaus; til dæmis útiloki hún bullljóð. Engu að síður 

má hafa hana til hliðsjónar við mat á barnaljóðum, og raunar ekki síður ljóðum fyrir fullorðna. 

   Í heild má segja að sú umræða sem hér hefur verið rakin sé nokkuð einskorðuð við fullorðna 

og sjónarhorn þeirra. Deilan snýst einkum um hvort eigi að setja í öndvegi, fagurfræðilegar og 

skáldlegar kröfur, svo sem um skáldlega málnotkun og myndmál, eða hvort ljóð um tilveru 

viðtakenda, það er barna, eigi að fá að teljast gjaldgeng. Barnaljóð af því tagi eru reyndar 

stundum gagnrýnd fyrir fortíðarþrá og skort á raunsæi, svo að mörgu er að hyggja.  

   Þá leiða sumir hugann að því hvað börnin sjálf vilja í skáldskaparefnum, svo sem með 

hliðsjón af leikvallaljóðunum svokölluðu. Glenna Sloan telur til dæmis að ef dæma eigi um 

hvort barnaljóð séu ekta („real“) þurfi að rannsaka þau í ljósi munnlegrar 

barnamenningarhefðar.17  

   Þannig má segja að öll helstu umræðuefnin í tengslum við skáldskap skjóti upp kolli 

varðandi barnaljóð; þar er rætt um form, framsetningu, yrkisefni, sjónarhorn, viðhorf og 

tengsl við lesendur, í stuttu máli: Hvert er hlutverk skáldskaparins og hvernig á hann að þjóna 

því? Og síðast en ekki síst: Hvað er list? Liz Rosenberg, sem fór hörðum orðum um barnaljóð, 

segir í sömu grein að börn þurfi og eigi skilið að njóta raunverulegrar listar sem hæfi þörfum 

þeirra og þrám.18 Um það geta víst flestir verið sammála. Spurningin er bara hver uppistaðan á 

að vera í þeirri list og hvernig gildi hennar verður best metið. 

2.3 Barnaljóð á Íslandi 
Barnaljóð hafa lengst af verið nokkuð utanveltu í hinum stóra heimi fræðanna 19 og sú er 

einnig raunin á Íslandi. Samt sem áður, og að hluta til einmitt þess vegna, eru þau á margan 

hátt forvitnilegt rannsóknarefni.  

   Líkt og aðrar barnabókmenntir eru barnaljóð mörkuð af ákveðinni spennu sem felst í því að 

höfundarnir, oftast komnir af barnsaldri, reyna að setja sig í spor barna til að verkin nái til 

þeirra. Barnaljóð hafa einnig sérstöðu að því leyti að þau varðveitast gjarnan og ganga manna 

á milli í öðru formi en bóklegu, til dæmis í söng eða annars konar flutningi ungra og lítt læsra 

barna. Þar af leiðir að mörkin milli viðurkenndra verka og hinna sem jafnvel eru ekki ætluð 

fullorðnum verða óljós. Þannig verða til svokölluð leikvallaljóð sem eru forvitnilegt 

                                                 
17

 Sloan, 2001, bls. 53. 
18

 „What children need and deserve is not a stepping-stone, but real  art suitable to their needs and 
desires.“  Rosenberg, 1991. 
19

 Sjá t .d. Styles, 1998, bls. ix. 
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rannsóknarefni  hér á landi eins og víðar. Á því sviði hefur Una Margrét Jónsdóttir unnið 

merkilegt frumkvöðlastarf sem vert væri að byggja frekari rannsóknir á.20 

   Margir leikskólar landsins kappkosta, eftir því sem ég best veit, að kynna og kenna börnum 

ljóð og texta. Ljóðakennsla í leikskólum miðast af skiljanlegum ástæðum fremur við sungin 

ljóð en lesin, og kann því sönghæfnin að ráða nokkru um val ljóðanna. Í leikskólum hafa 

orðið til ljóða- og textasöfn fyrir börn, sem af fyrrgreindum ástæðum nefnast yfirleitt 

söngbækur. Þessi ljóðasöfn segja nokkuð aðra bókmenntasögu en útgefnu ljóðin. Sum þessi 

ljóð eru alkunn úr ýmsum áttum; útgefin ljóð þekktra skálda, dægurlagatextar, rútusöngvar, en 

einnig þýdd og frumsamin barnaljóð, gjarnan sprottin úr starfi leikskólanna sjálfra. Í þessum 

síðastnefndu ljóðum er oft léttleiki, gamansemi, leikur að hljóðum og máli, að ógleymdum 

nánum tengslum söngs, ljóðs og leiks. 

   En hafa söngbækur leikskóla eitthvað með ljóð að gera? Eru þær ekki safn söngtexta fremur 

en ljóðasöfn? Eru leikskólar ekki einkum að sinna söng og tónlist, en láta ljóðin og innihald 

þeirra liggja milli hluta? Vissulega er eðlilegt að spurt sé á þennan veg. En hvað felst í slíkum 

spurningum? Er sjálfsagt að gera greinarmun á sungnum ljóðum og ljóðum í annars konar 

flutningi? Verðum við að lesa ljóð til að njóta þeirra? Er eðlilegt að gera ráð fyrir að söngur 

taki athygli frá innihaldi ljóðs eða minnki vægi þess á einhvern hátt? Og er ekki nóg að syngja 

ljóð til að njóta þess, eða þarf að greina það og kryfja til að ná sambandi við innihaldið? Geta 

ljóð náð eyrum leikskólabarna ef ekki eru til lög við þau? Hér eru vissulega rannsóknarefni 

sem fróðlegt væri að takast á við. En meðan það hefur ekki verið gert verðum við að reikna 

með að ljóð sungin í leikskólum sem annars staðar séu jafngild öðrum ljóðum. Og þó góð lög 

geti hjálpað ljóðum til vinsælda, þá má jafnframt benda á að í mörgum tilfellum semja 

tónskáld lög við ljóð sem þau hafa trú á. Það að til sé lag við ljóð er af þessum sökum 

ákveðinn gæðastimpill. Ég lít því á söngbækur leikskóla sem hver önnur ljóðasöfn og fjalla 

um innihald þeirra sem ljóð. 

   Eins og kunnugt er hafa íslenskar bókmenntir alla tíð þróast í tengslum við erlendar 

bókmenntir. Þetta sýna til dæmis þær bókmenntastefnur sem rekið hefur hér á fjörur og marka 

sýnileg spor í innlendum bókmenntum. Það á einnig við um barnabókmenntir, þar sem 

pendúllinn sveiflast gjarnan milli raunsæis og fantasíu, líkt og í fullorðinsbókmenntum. Þarna 

virðast þó íslensk barnaljóð hafa nokkra sérstöðu, að minnsta kosti ef litið er til þeirra ljóða 

sem gefin hafa verið út á bókum. Þar virðist hefðbundið ljóðform til dæmis ríkjandi og 

tilraunastarfsemi ekki áberandi eins og í ljóðum fullorðinna. 

                                                 
20

 Sjá Una Margrét Jónsdóttir, 2009-2010. 
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   Þessi „þróun“ er merkileg fyrir margra hluta sakir. Til dæmis virðist módernisminn 

svokallaði hafa náð yfirhöndinni í íslenskri ljóðagerð; að minnsta kosti hljóta hefðbundin ljóð 

að formi og framsetningu sjaldan þann virðingarsess meðal útgefenda og gagnrýnenda sem 

nýstárlegri ljóðin fá gjarnan. Engu að síður eru þau barnaljóð sem gefin hafa verið út síðustu 

áratugi yfirleitt hefðbundin að allri gerð, hvort sem horft er til forms, framsetningar eða 

yrkisefna. Í nágrannalöndunum er raunin nokkuð önnur og víða gróska í nútímalegri ljóðagerð 

fyrir börn, til dæmis í Bandaríkjunum allt frá miðri síðustu öld21 og frá og með sjöunda 

áratugnum  í Bretlandi.22 Í Noregi er módernisminn talinn hafa sett mark sitt á barnaljóð á 

ýmsan hátt, svo sem með frjálsara formi, margræðni og leik að málinu 23, og í Danmörku er 

sagt að barnaskáld hafi ástundað mikla tilraunastarfsemi með tungumálið síðustu tvo áratugi 

eða svo.24 Væri ekki eðlilegt að gera ráð fyrir hliðstæðri þróun hér á landi?25 

   Þeir straumar sem leikið hafa um bresk, bandarísk og norræn barnaljóð síðustu áratugi 

minna nokkuð á hræringar sem oft eru kenndar við Listaskáldin vondu hér á landi, til dæmis í 

leik með tungumálið og hversdagslegri sýn á skáldskapinn en áður hafði tíðkast í íslenskum 

skáldskap svo heitið geti.26 Nýjungar sem Listaskáldin báru með sér á sínum tíma virðast þó 

ekki hafa náð að setja mark sitt að ráði á íslensk barnaljóð nema í tilfelli Þórarins Eldjárn.27 

2.4 Ljóðabækur fyrir börn 
Hvað er til af íslenskum barnaljóðum og hverjir yrkja slík ljóð? Hér er farin einfalda leiðin til 

að leita svara við þessum spurningum. Kannað er hvaða ljóðabækur hafa komið út fyrir börn á 

tímabilinu 1916 til 2010, og hverjir eru höfundar þeirra. 28 

                                                 
21

 Sjá Thomas, 2007, bls. xiv. 
22

 Styles, 1998, bls. 262. 
23

 Sjá Risa, 2000, bls. 157-158. 
24

 Sjá Rasmussen, 2006, bls. 26. 
25

 Hér væri fróðlegt að rannsaka tengslin milli ljóðforms og þess hversu sönghæf ljóð eru. Sumir kunna 
að halda því fram að ljóð verði ekki sungin nema þau séu ort undir hefðbundnu formi, og það sé 
skýringin á formfestu barnaljóða. Þá má á móti benda á að mörg góð lög eru til við óbundin ljóð, til 

dæmis l jóð Steins Steinars. Óbundið l jóðform er nefnilega fjarri því að útiloka sönghæfni ljóða. Skortur á 
sönghæfni ætti því ekki að vera því til fyrirstöðu að skáld yrki óbundin barnal jóð.  
26

 Vissulega má hér einnig minna á skáldskap fyrirrennara þessa fólks, svo sem Þórbergs Þórðarsonar, 

Dags Sigurðarsonar og Guðbergs Bergssonar.  
27

 Barnaljóð Þórarins þykja á ýmsan hátt nýstárleg hér á landi. Hann hefur nafngreint fjögur norræn 
skáld sem fyrirmyndir sínar: Svíann Lennart Hellsing, Danann Halfdan Rasmussen, norsku skáldkonuna 
Inger Hagerup, sjá Þórarinn Eldjárn, 2003, bls. 13, og auk þeirra norska skáldið og tónlistarmanninn Alf 

Prøysen, sjá Holownia, 2009, bls. 359. Öll eru þessi skáld fædd snemma á 20. öld og því nokkuð eldri en 
kynslóð Þórarins og Listaskáldanna vondu. Nýjungar í barnaljóðum virðast því , eftir þessu að dæma, 
vera nokkuð lengi að skila sér frá nágrannalöndunum yfir í  íslensk barnaljóð. 
28

 Sjá Viðauka 20. 
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   Til að fá samanburð milli nútímans og fyrri tíma er tímabilinu skipt í tvennt, það er 1916-

1991 og 1992-2010.29 Til grundvallar eru lagðir ljóðalistar á vefsíðunni BarnUng.30 Þeir eru 

líklega byggðir á samantekt Rögnu G. Ragnarsdóttur31 svo langt sem hún nær, en hún tekur 

yfir tímabilið 1944-1991. Ljóðalistar BarnUng ná til ársins 2004. Gögn um tímabilið 2005-

2010 eru hér sótt í gagnagrunn íslenskra bókasafna, Gegni.32 

   Á fyrra tímabilinu, 1916-1991, voru gefnar út 120 ljóðabækur fyrir börn, en á því síðara, 

1992-2010, voru bækurnar 80. Samantekt um íslenskar ljóðabækur fyrir börn og höfunda 

bókanna má sjá á eftirfarandi súluriti: 

 

 

   Af þeim 120 bókum sem út komu á fyrra tímabilinu, 1916-1991, eru 12 án tilgreinds 

höfundar, 6 í endurútgáfu og 31 safnrit. Af höfundargreindum bókum eru 54 bækur eftir 31 

karl og 17 bækur eftir 13 konur. Af körlunum á Stefán Jónsson flestar bækur í frumútgáfum, 9 

talsins, og Jóhannes úr Kötlum 5. Ragnar Jóhannesson og Valdimar Hólm Hallstað eru 

höfundar þriggja bóka og tveggja bóka menn eru þeir Davíð Stefánsson, Freysteinn 

                                                 
29

 Fyrra tímabilið fylgir umfjöllun Rögnu G. Ragnarsdóttur, sem rannsakaði þetta árabil. Seinna tímabilið 
tekur yfir tímaskeiðið eftir rannsókn Rögnu. Þannig fæst samanburður milli tímabila, sv o og milli 
heimilda, þar sem rannsókn Rögnu nær aðeins yfir fyrra tímabilið.  
30

 Sjá Ljóð, [án árs]. 
31

 Ragna G. Ragnarsdóttir, [1993]. 
32

 Eins og nærri má geta eru ýmis vafaatriði því samfara að safna slíkum upplýsingum og fjalla um þær. 
Til dæmis eru sumar bækur blanda af frumortum og þýddum ljóðum. Hér eru slíkar bækur ekki viljandi 

settar hjá í safninu. Einnig geta komið upp vafaatriði þegar greina á milli frum- og endurútgáfu, til 
dæmis með bók Sveinbjarnar I. Baldvinssonar sem kom út 1999, en er í raun endurútgáfa samnefnds 
„ljóðverks“ frá 1978, sjá Sveinbjörn I. Baldvinsson, 1999, bls. [2]. Með útgáfu á bók telst Sveinbjörn hér 
hafa gefið út l jóðabók fyrir börn. 
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Gunnarsson, Kári Tryggvason, Kristján frá Djúpalæk, Ólafur Haukur Símonarson, Þorsteinn 

Ö. Stephensen og Þórarinn Eldjárn. Kvennamegin á Theodóra Thoroddsen 3 bækur og þær 

Guðrún Jóhannsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2. Af 6 endurútgefnum bókum er Jóhannes úr 

Kötlum höfundur tveggja.33 

   Af bókunum 80 á síðara tímabilinu eru safnrit 24, endurútgáfur 18 og safnrit í endurútgáfu 

4. Karlar eru höfundar 26 ljóðabóka í frumútgáfu og af þeim á Þórarinn Eldjárn 11 bækur og 

Davíð Þór Jónsson kemur honum næstur með 2 bækur.  Konur eru höfundar 8 bóka í 

frumútgáfu, þar af á Selma Hrönn Maríudóttir 2 bækur.34 

   Hvaða ályktanir má draga af þessari sögulegu upprifjun? Í fyrsta lagi eru fá skáld sem gefa 

út fleiri en eina ljóðabók fyrir börn. Þar eru afkastamestir og þrautseigastir þeir Jóhannes úr 

Kötlum, Stefán Jónsson og Þórarinn Eldjárn. Er það til marks um að þeir séu íslenska 

landsliðið í ljóðagerð fyrir börn? 

   Annað sem vekur athygli er að konur eru í miklum minnihluta á höfundalistanum. Hver er 

skýringin á því? Yrkja íslenskar konur síður fyrir börn en íslenskir karlar, eða komast ljóð 

þeirra síður í bækur? Það er í sjálfu sér verðugt rannsóknarefni, til dæmis í ljósi þess sem 

fullyrt er um enskar skáldkonur sem ortu fyrir börn; að sem konur hafi þær átt erfitt með að 

koma ljóðum sínum á framfæri, og ofan á það bætist að barnaljóð hafi ekki átt upp á 

pallborðið hjá útgefendum.35 Þetta „tvöfalda mótlæti“ telur Morag Styles skýra það að ljóð 

kvenna komist síður í úrvalsrit en ljóð karlanna, en ekki það að þær séu síðri skáld en 

karlarnir eða að þær hafi ort fá barnaljóð. Hér er því spennandi viðfangsefni sem verðugt væri 

að rannsaka. 

2.5 Íslensk barnaljóð, hver er stefnan? 
Opinber umræða um barnaljóð er ekki mikil hér á landi. Þó yfirleitt séu fáeinar ljóðabækur 

fyrir börn gefnar út á hverju ári vekja þær sjaldnast athygli í jólabókaflóðinu, og engan veginn 

hægt að sjá neina grósku í þessari bókmenntagrein. Í meginatriðum er enn hægt að taka undir 

orð Eysteins Þorvaldssonar þegar hann segir: „Þórarinn [Eldjárn] er eina núlifandi skáldið 

sem hefur sinnt þessu sviði ljóðagerðar sem varla nokkurt annað skáld hefur litið við síðan 

Stefán Jónsson leið.“36 

                                                 
33

 Sjá Viðauka 21. 
34

 Sjá Viðauka 22. 
35

 „As relatively few women were able to get published at all, it would appear that because of the 
marginalized status of poetry written for children, they suffer a double disadvantage.“ Styles, 1998, bls. 
193. 
36

 Eysteinn Þorvaldsson, [án árs]. 
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   Fyrr í þessari ritgerð var minnst á ensk og bandarísk ljóðasöfn og það hve ljóð ort fyrir börn 

ættu ógreiða leið inn í slík úrvalsrit. Þetta er þörf umræða, ekki síst vegna þess að ljóðasöfn 

virðast ráða miklu um það hvort barnaljóð öðlast vinsældir. Ábyrgð þeirra sem velja ljóð í 

safnrit fyrir börn er mikil, og eðlilegt að velta fyrir sér þeim forsendum sem lagðar eru til 

grundvallar þegar ljóðin eru valin. 

   Allmörg ljóðasöfn fyrir börn hafa verið gefin út á almennum markaði37 hérlendis í tímans 

rás, en lítið hefur verið rætt og ritað um val ljóða í þau söfn þó slík umræða finnist. Til dæmis 

hefur Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir reyndar skrifað ágæta grein38 um vinsælasta ljóðasafnið, 

Vísnabókina, í tilefni af sextugsafmæli þess rits þar sem meðal annars er fjallað um ljóðaval í 

bókina og forsendur þess. Vafalaust hefur svo vinsælt ljóðasafn haft ómæld áhrif á val og 

smekk upprennandi ljóðaunnenda hér á landi síðustu sex áratugina, en um það verður fjallað 

nánar hér á eftir. Ekki er hægt að segja að Vísnabókin hampi samtímaljóðum sem ort eru fyrir 

og um börn.39 

   Helst hefur umræða um barnaljóð lifnað við hér á landi í tengslum við ljóðakennslu í 

grunnskólum og svokölluð skólaljóð. Þar hefur deilan einkum staðið um hvað eigi að kenna 

og hvernig. Dæmi um þetta má sjá í rannsókn Eysteins Þorvaldssonar á skólaljóðum 1901-

1979 þar sem höfundur gagnrýnir val hefðbundinna og þjóðernisrómantískra ljóða í þessi 

úrvalsrit, á kostnað nútímalegri ljóða sem hann telur að höfði þó betur til barna.40 Eysteinn 

virðist reyndar ekki hafa neinar áhyggjur af því að barnaljóð séu fá í skólaljóðum, enda 

stendur hugur hans til annars konar skáldskapar; áherslan er á módernisma og „fagurfræðilegt 

gildi textanna“ eins og Dagný Kristjánsdóttir orðar það.41 

   Í umfjöllun um Litlu skólaljóðin,42 sem Jóhannes úr Kötlum tók saman og eru Eysteini að 

skapi, kemur fram að „um það bil helmingur bókarefnis eru þjóðvísur“, en þar af er stærsti 

flokkurinn „barnaljóð og barnagælur“.43 Fimm eiginleg barnaljóð eru í þessu 98 ljóða safni 

„eftir nafnkennda höfunda“44 og er ekki að sjá að Eysteini finnist það lágt hlutfall í þessu 

ágæta riti. Í heildina innihalda Litlu skólaljóðin þó mun fleiri barnaljóð en venjan er í 

                                                 
37

 Hér er rætt um ljóðasöfn sem ekki eru sérstaklega ætluð til notkunar í skólum. Um skólal jóð er fjallað 

síðar í þessum kafla. 
38

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006. 
39

 Um Vísnabókina og grein Önnu Þorbjargar er fjallað í kafla 3.1.1 Vísnabókin 1946. 
40

 Eysteinn Þorvaldsson, 1988, bls. 144-145. 
41

 Dagný Kristjánsdóttir, 2011, bls. 144. 
42

 Jóhannes úr Kötlum (ritstj.), 1969. 
43

 Eysteinn Þorvaldsson, 1988, bls. 144. 
44

 Eysteinn Þorvaldsson, 1988, bls. 145. 
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skólaljóðum fyrr og síðar, enda útgefandinn ekki með öllu ótengdur þessari bókmenntagrein 

eins og kunnugt er. 

   Dagný Kristjánsdóttir hefur einnig fjallað um íslensk skólaljóð og sögu þeirra. Hún telur að 

deilur um skólaljóðin, einkum útgáfu Kristjáns J. Gunnarssonar, endurspegli hliðstæðar deilur 

vestan hafs þar sem ljóð ort fyrir börn hafi verið sniðgengin við val í ljóðasöfn, en sama 

vanvirðing hafi ríkt hér á landi í garð barnaljóða.45 Jafnframt telur Dagný að skólaljóðin sem 

stofnun hafi liðið undir lok á sjöunda áratug síðustu aldar, með minnkandi fylgi við 

þjóðernishyggju sem þar hafi ríkt, en við hafi tekið sú stefna í bókmenntasögum að kynna 

margvíslegri bókmenntir en áður. Jafnframt saknar hún opinberrar umræðu um „... hvaða 

þekkingu á bókmenntum fornum og nýjum sé æskilegt að nemendur hafi [...], hvaða höfunda 

og verk allir íslenskir nemendur hefðu gott af að þekkja ...“.46 Dagný tekur því málstað 

barnaljóðanna og má ætla að hún telji einhver þeirra til hinnar „nauðsynlegu þekkingar“ sem 

hún álítur að nemendur þurfi að öðlast í skólakerfinu. 

   Barnaljóðum er ekki gert hátt undir höfði í nýjustu úrvalsritum fyrir grunnskóla, fremur en í 

gömlu skólaljóðunum, þó ljóðavalið í þeim fyrrnefndu hafi þótt nýstárlegt að ýmsu leyti á 

sínum tíma. Til dæmis á Stefán Jónsson aðeins tvö ljóð af um 170 í Ljóðsprotum47 og 

Jóhannes úr Kötlum þrjú, í bók sem þó er ætluð fyrstu bekkjum grunnskólans. Þar eru á hinn 

bóginn ein 35 ljóð í flokknum Þjóðkvæði og alþýðukveðskapur.48 Hægt er því að taka undir 

eftirfarandi lýsingu á þessu safnriti: „Þetta er metnaðarfull útgáfa og greinilega til hennar 

vandað, en byggist eingöngu á vali fullorðinna. Lítið sem ekkert er um ljóð sem eru ort fyrir 

börn og unglinga og sem tengja þau við líf sitt í samtímanum.“49  

   Rétt er að geta þess að þegar Ljóðsprotar komu fyrst út 1990 hafði Þórarinn Eldjárn gefið út 

eina bók með barnaljóðum, Gleymmérei, sem hann nefnir reyndar „ljóðskreytingar“ við 

myndir Sigrúnar Eldjárn.50 Næsta ljóðabók Þórarins fyrir börn, Óðfluga,51 kom út 1991, ári á 

eftir Ljóðsprotum. Aðeins eitt ljóð er eftir Þórarin í Ljóðsprotum, 'Sonardilla/Föðurdilla' úr 

                                                 
45

 Dagný Kristjánsdóttir, 2011, bls. 143. 
46

 Dagný Kristjánsdóttir, 2011, bls. 147. 
47

 Kolbrún Sigurðardóttir, Sverrir Guðjónsson, Þórdís Mósesdóttir (ritstj.) , 1990. Frá útgáfu Ljóðsprota 

hafa komið út ljóðakver fyrir grunnskóla, til dæmis Ljóð handa börnum (1998) fyrir yngsta stigið, svo og 
söngbækur flokkaðar undir tónmennt, sjá Námsefni - Tónmennt, [án árs]). Mér skilst þó að ljóðasöfnin 
Ljóðsprotar (fyrir yngsta stig grunnskóla), Ljóðspor  (miðstig) og Ljóðspeglar (unglingastig) séu enn 
grunnbækur í  ljóðakennslu í grunnskólum landsins.  
48

 Kolbrún Sigurðardóttir, Sverrir Guðjónsson, Þórdís Mósesdótir (ritstj.) , 1990, bls. 139. 
49

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010. 
50

 Þórarinn Eldjárn, 1981. 
51

 Þórarinn Eldjárn, 1991. 
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bókinni Erindi.52 Forvitnilegt verður að fylgjast með því hvort barnaljóð Þórarins eða annarra 

skálda verða í náðinni hjá ritstjórum slíkra úrvalsrita í framtíðinni.  

   Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir hefur fjallað nokkuð um ljóðaval og kennslu ljóða í skólum. 

Nálgun hennar er nokkuð önnur en Eysteins Þorvaldssonar, þó bæði telji þau sig tala fyrir því 

sjónarmiði að börn fái ljóð sem höfða til þeirra. Eysteinn talar máli módernismans sem hann 

telur höfða betur til unga fólksins en eldri ljóð,53 en minnist ekkert á barnaljóð. Anna Þorbjörg 

horfir hins vegar einkum til þess konar ljóða. Um þau segir hún: „Ljóð fyrir börn eru einkum 

frábrugðin ljóðum fyrir fullorðna að því leyti að þau snerta raunverulegt líf barna og unglinga 

á þann hátt að þau geta tengt sig við þau.“54 Slík ljóð telur Anna Þorbjörg einkum vanta í 

ljóðakennslu grunnskóla, og við val á ljóðum þurfi „til að byrja með að taka tillit til áhuga 

nemenda og kennslan á að miðast við að nemendum finnist gaman.“55 Hér er því lögð áhersla 

á það hvað höfði til barna og tengist reynsluheimi þeirra, fremur en að listrænar kröfur frá 

sjónarhóli fullorðinna ljóðaspekinga séu allsráðandi. 

   Hvað veldur því að barnaljóð rata ekki inn í úrvalsrit fyrir fyrstu bekki grunnskóla? Eru 

íslensk barnaljóð ekki til? Eru þau ekki nógu góð? Vissulega eru allmörg ljóð til þó úrvalið 

mætti gjarnan vera meira, og um gæðin má alltaf deila á þessu sviði sem öðrum. Hvað sem 

því líður má fullyrða að barnaljóð nafngreindra skálda njóti takmarkaðrar virðingar hjá 

ritstjórum ljóðasafna hér á landi, en sú virðist einnig vera raunin úti í hinum stóra heimi eins 

og fyrr var getið.  

   Í raun má segja að sömu forsendur togist á í umræðunni um barnaljóð hér á landi og í 

nágrannalöndum okkar. Annars vegar er það viðhorf að setja „listrænar kröfur“ í öndvegi. 

Þetta sjónarmið hefur gjarnan þær afleiðingar að barnaljóð teljast ekki nógu góð. Hins vegar 

eru þeir sem vilja líta til þess að ljóðin höfði til barna, sem endurspeglast í orðum Önnu 

Þorbjargar hér að framan. Þar með er ekki sjálfgefið að slegið sé af kröfum um gæði ljóðanna, 

þó viðmiðin kunni að vera önnur. Svo virðist sem fyrra sjónarmiðið hafi löngum ráðið 

ferðinni í ljóðavali fyrir börn hér á landi og geri það að öllum líkindum enn. 

3. Ljóð fyrir yngstu börnin 
Þar sem ljóð fyrir yngstu börnin, börn á aldur við Egil þegar hann orti 'Það mælti mín móðir', 

eru viðfangsefni þessarar ritgerðar er vert að athuga hvaða ljóð eru til, og hvaða ljóð ná 

vinsældum. 

                                                 
52

 Þórarinn Eldjárn, 1979, bls. 25. 
53

 Eysteinn Þorvaldsson, 1988, bls. 11. 
54

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010, bls. [5].  
55

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010, bls. [8]. 
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   Hér eru ýmsar leiðir færar eins og gengur. Til dæmis væri hægt að rannsaka ljóðakunnáttu 

leikskólabarna við lok skólagöngu á því skólastigi. Það er hins vegar tíma- og mannaflafrekt, 

og þar að auki er ekki ætlunin hér að leggja mat á námsárangur leikskólabarna eða markmið í 

leikskólastarfi. Einnig væri hægt að lesa öll útgefin barnaljóð og fjalla um efni þeirra. Það 

hefur einnig ýmis vandkvæði í för með sér. Til dæmis ná útgefin ljóð ekki endilega til barna, 

auk þess sem börn tileinka sér ýmis ljóð sem ekki eru ort sérstaklega fyrir þau, eins og áður er 

sagt. 

   Markmið þessarar ritgerðar er sem fyrr segir að fjalla um ljóð sem telja má að hafi náð til 

barna og verið þeim ætluð með ýmsum hætti, bæði af skáldunum sjálfum og öðrum sem valið 

hafa ljóð handa börnum. Því er sú aðferð valin að rýna í úrvalsrit fyrir börn; annars vegar tvö 

útgefin rit, og hins vegar söngbækur leikskóla. Fyrst að hinum fyrrnefndu.  

3.1 Vísnabækur 
Úrvalsrit koma mikið við sögu barnaljóða eins og fyrr var rætt. Þau ráða miklu um vinsældir 

ljóða, og eru jafnframt heppileg þegar greina þarf hvaða bókmenntir hafa „slegið í gegn“ á 

einhvern hátt í samfélaginu, að minnsta kosti hjá þeim sem velja efni í slík rit.  

   Sem fyrr segir hafa allnokkur úrvalsrit verið gefin út með barnaljóðum á Íslandi síðustu 

áratugina. Hér verður rýnt í tvö þeirra; það vinsælasta, Vísnabókina, og rúmlega tvítuga bók, 

Vísnabók Iðunnar, sem líklega var hugsuð sem nokkurs konar arftaki hinnar fyrri. Hvað segja 

þessar bækur um íslensk barnaljóð, og hvaða forsendur virðast liggja að baki ljóðavalinu? 

3.1.1 Vísnabókin 1946 

Vísnabókin frá 1946 hefur notið mikillar hylli og „verið eftirlæti íslenskra barna allt frá því 

hún kom út árið 1946. Hér eru vísurnar sem öll börn læra fyrstar, margar sem lifað hafa með 

þjóðinni kynslóðum saman, aðrar eftir síðari tíma skáld“ eins og segir í auglýsingu Forlagsins 

fyrir endurútgáfu Vísnabókarinnar 2009.56 Í fréttatilkynningu frá Iðunni árið 2000 segir: 

„Engin íslensk barnabók hefur notið viðlíka vinsælda og Vísnabókin, sem hefur verið 

ófáanleg um margra ára skeið.“57 Í áranna rás hefur nokkuð verið aukið við efni bókarinnar. 

Árið 2006 var frumútgáfan frá 1946 gefin út ljósprentuð 58 og aftur 2009, sem var tólfta útgáfa 

bókarinnar frá upphafi. Samkvæmt upplýsingum frá útgefanda seljast til jafnaðar um 1000 

eintök á ári af Vísnabókinni.59 Um vinsældirnar þarf því ekki að deila.60 

                                                 
56

 Vísnabókin, 2009. 
57

 Útgáfubækur bókaforlagsins Iðunnar á þessu hausti, 2000.  
58

 Vísnabókin, 2006. 
59

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 41.  
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   Hvaða efni er í þessari vinsælu bók og hvað segir það okkur um íslensk barnaljóð? Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir hefur fjallað um Vísnabókina og sögu hennar. Þar kemur fram að í 

frumútgáfunni eru 113 ljóð,61 þar af 38 titlar eftir 24 nafngreinda höfunda, flesta látna. 62 

Aðeins ein kona á ljóð í safninu, Marín Guðmundsdóttir, en nafn hennar er reyndar ekki að 

finna í fyrstu útgáfunni.63 Af þeim 75 ljóðum sem eru „höfundarlaus“ telst drjúgur hluti vera 

þjóðvísur eða þjóðkvæði. Það skáld sem á flest ljóð í bókinni er Jónas Hallgrímsson, sjö ljóð, 

en næstir koma Sveinbjörn Egilsson með fjögur ljóð, Guðmundur Guðmundsson með þrjú og 

Þorsteinn Erlingsson tvö. Aðeins eitt skáldanna í bókinni hafði gefið út ljóðabók fyrir börn, 

Sig. Júl. Jóhannesson, en þegar Vísnabókin var fyrst gefin út hafði til dæmis Jóhannes úr 

Kötlum gefið út 3 ljóðabækur fyrir börn64 og Stefán Jónsson jafn margar frumsamdar.65 

Hvorugur þeirra á ljóð í bókinni. 

   Anna Þorbjörg fjallar nokkuð um forsendur ritstjórans, Símonar Jóh. Ágústssonar, fyrir 

ljóðavalinu, og rýnir í grein hans í Skírni frá 1963 um börn og bækur í því sambandi. Þar lýsir 

Símon Jóhannes ákveðinni vantrú á efni sem sérstaklega er samið fyrir börn, ekki síst 

samtímaefni sem ekki hafi sannað sig, með þessum orðum: „það tekur mannkynið ávallt 

langan tíma að sannreyna gildi góðrar bókar.“66 Þó hann telji best að börn njóti sem mestra 

fullorðinsbókmennta nefnir hann engu að síður ýmis verk fyrir börn og unglinga sem hafi 

sannað gildi sitt í tímans rás. Einnig mælir hann með þjóðsögum og fornsögum fyr ir 

ungdóminn, en varar við „tízkubókum samtíðarinnar“ sem samdar eru sérstaklega fyrir börn.67 

   Anna Þorbjörg segir réttilega um val ljóða í Vísnabókina: „þótt efnisvalið sé vandað var það 

mjög íhaldsamt“.68 Jafnframt telur hún að Símon Jóh. hafi verið „naskur að velja sígilt efni 

við hæfi barna“.69 Undir það má vissulega taka, en jafnframt vekur slík fullyrðing ýmsar 

spurningar um hlutverk og þýðingu Vísnabókarinnar og annarra úrvalsrita. Er hlutverk þeirra 

                                                                                                                                                         
60

 Til enn frekari sannindamerkja um vinsældir má minna á að vísnaplatan Einu sinni var , þar sem ljóð úr 

Vísnabókinni eru sungin, er afgerandi metsöluplata á íslenskum hljómplötumarkaði og hefur nú selst í 
42 þúsund eintökum. Sjá Björgvin og Einu sinni var, 2012.  
61

 Ég geng út frá því að titlarnir séu 116, sem helgast af því  að ég álít stökur Sveinbjarnar Egilssonar 
('Kristín litla, komdu hér', 'Fuglinn segir bí bí bí' og 'Eitthvað tvennt á hné ég hef') sjálfstæð verk, og 

sömuleiðis 'Bí bí og blaka' og 'Bíum bíum bamba', sjá Viðauka 15.  
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 Hér er miðað við leiðréttar upplýsingar í  næstu útgáfum Vísnabókarinnar, sbr. Anna Þorbjörg 
Ingólfsdóttir, 2006, bls. 44. 
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 Marín var ekki nefnd í fyrstu útgáfunni og ljóð hennar 'Magnús raular, músin tístir' birt sem 
höfundarlaust. Vísnabókin, 1946, bls. 29. 
64

 Jólin koma 1932, Ömmusögur  1933 og Bakkabræður  1941. 
65

 Sagan af Gutta og sjö önnur ljóð 1938, Hjónin á Hofi 1940 og Það er gaman að syngja 1942. 
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 Símon Jóh. Ágústsson, 1963, bls. 79. 
67

 Símon Jóh. Ágústsson, 1963, bls. 80. 
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 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 53.  
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að halda á lofti gömlu efni fremur en því sem nýrra er? Er betra fyrir börn og þroska þeirra að 

endurvekja gamalt og gleymt efni en velja það sem verður til í samtímanum og fjallar um 

hann? Er gamalt og gleymt efni eins og þroskað vín sem sérfræðingar geta dregið fram og 

metið, meðan nýtt efni þarf að geymast í drjúgan tíma áður en hægt er að meta það og mæla 

með því? 

   Vinsælt safnrit eins og Vísnabókin nýtur þess vissulega að efnið er vel valið, en að sama 

skapi kemur hið vinsæla safn þeim verkum sem valin eru á framfæri og stuðlar að vinsældum 

þeirra. Það er væntanlega á þessum síðarnefndu forsendum sem Morag Styles kallaði ritstjóra 

safnrita „dyraverði kanónunnar“70 því val þeirra ræður óneitanlega miklu um hvaða verk ná 

athygli og vinsældum. Um það er Vísnabókin skýrt dæmi hér á landi. 

3.1.2 Vísnabók Iðunnar 

Árið 1990 kom út Vísnabók Iðunnar sem Brian Pilkington myndskreytti. Ekki finnast 

upplýsingar um hver eða hverjir hafi valið ljóðin í þá bók, hvað ráðið hafi valinu né að hvaða 

leyti þessi vísnabók sé ólík hinni fyrri. Á baksíðu segir: „Hér er að finna gamlar barnagælur, 

þulur og kvæði sem geymst hafa með þjóðinni um ár og aldir og lifa munu áfram með 

komandi kynslóðum, og einnig fjölda nýrri vísna og ljóða sem unnið hafa hug og hjörtu 

barna.“71 Um þessa bók segir Ragna G. Ragnarsdóttir: „Þetta er ný og breytt útgáfa  samanber 

útgáfu Símonar J. Ágústssonar, upphaflega árið 1946.“72 Hafa má í huga að forlagið Iðunn gaf 

báðar vísnabækurnar út á þessum tíma svo ekki er um samkeppni milli útgefenda að ræða. 

Væntanlega hafa Iðunnarmenn séð ástæðu til að færa ljóðaúrvalið nær nútímanum með nýrri 

bók, og líklega hefur það tekist eins og síðar verður komið að. Hins vegar verður ekki séð að 

Vísnabók Iðunnar hafi verið endurútgefin síðan 1990 meðan 6 endurútgáfur eldri bókarinnar 

hafa komið á markað.73  

   Í Vísnabók Iðunnar eru 106 ljóð, þar af 47 án höfundar, gömul og nýrri „þjóðkvæði“. 59 

ljóð eru eftir 41 nafngreint skáld.74 Þar af höfðu níu gefið út ljóðabækur fyrir börn, þau 

Freysteinn Gunnarsson (1),75 Jóhannes úr Kötlum (3), Margrét Jónsdóttir (1), Páll J. Árdal (1), 

Ragnar Jóhannesson (1), Sig. Júl. Jóhannesson (4), Stefán Jónsson (3), Þorsteinn Ö. 
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 Samanber kafla 2.1 neðanmáls 
71

 Vísnabók Iðunnar , 1990. 
72

 Ragna G. Ragnarsdóttir, [1993], bls. 28. 
73

 Vísnabókin, 2012. Ef marka má Gegni, samskrá íslenskra bókasafna, hefur Vísnabókin verið 
endurútgefin 1992, 1995, 1999, 2004, og frumútgáfan ljósprentuð 2006 og 2009.  
74

 Þessar tölur um höfunda eru leiðréttar frá því  sem segir í bókinni. Eins og títt er um barnaljóð virðist 
ritstjórum hafa láðst að geta um höfunda allnokkurra ljóða, nánar til tekið átta samkvæmt mínum 
gögnum. Sjá Viðauka 16. 
75

 Tölurnar í svigunum hér segja til um hve mörg ljóð hvert  skáld á í Vísnabók Iðunnar. 
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Stephensen (1) og Örn Snorrason (1), samtals 16 ljóð. Því er ljóst að af 106 ljóðum eru rétt 

rúm 15% eftir skáld sem gefið hafa út ljóðabækur fyrir börn. 

   Flest ljóðin í þessu úrvalsriti á, líkt og í Vísnabókinni 1946, Jónas Hallgrímsson, 4 ljóð, og 

það eiga einnig Sigurður Júl. Jóhannesson76 og Sveinbjörn Egilsson.77 Þrjú ljóð eiga Halldór 

Laxness, Jóhannes úr Kötlum, Stefán Jónsson og Steingrímur Thorsteinsson, og 2 ljóð á 

Þorsteinn Erlingsson. Nú ber svo við að af 41 nafngreindu skáldi eru tvær konur, þær Herdís 

Egilsdóttir og Marín Guðmundsdóttir, og ein til viðbótar ónefnd, Margrét Jónsdóttir.78 

Hugsanlega leynast fleiri konur á bak við þau 46 ljóð sem ekki eru höfundargreind, en þar 

skortir rannsóknir sem vert væri að leggjast í.  

   Þó Vísnabók Iðunnar sé ekki kaflaskipt má greina ákveðna byggingu í henni eftir 

yrkisefnum. Þessi þemaskipting er í stórum dráttum eftirfarandi:79 

 

 

 

                                                 
76

 'Fuglinn úti í frostinu' ('Frost er úti, fuglinn minn') er eftir Sigurð Júlíus, sjá Sig. Júl. Jóhannesson, 1930, 
bls. 10, þó þess sé ekki getið í Vísnabók Iðunnar,. 
77

 Hér eru stökur Sveinbjarnar til Kristínar dóttur sinnar taldar sem sjálfstæð l jóð, líkt og gert er í 

ljóðmælum hans, sbr. Sveinbjörn Egilsson, 1952, bls. 75. 
78

 Ljóðið sem nefnt er 'Kátur drengur' í Vísnabók Iðunnar er eftir Margréti, en hét  reyndar upphaflega 
'Ánægður drengur', sbr. Margrét Jónsdóttir, 1961, bls. 41. 
79

 Sjá einnig Viðauka 18. 
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   Hér vekur ýmislegt athygli. Náttúran er til dæmis yrkisefnið í tæpum þriðjungi ljóðanna, en 

um börn er ort í færri ljóðum en um fullorðna í fjölskyldunni, foreldra og afa og ömmur. Um 

leiki og lærdóm er ort í um fimmtungi ljóðanna. Þá fá ljós, myrkur og óvættir drjúga 

umfjöllun þó raflýsingin ætti að hafa dregið úr ógnum myrkursins í huga lesenda frá því sem 

áður var.  

   Í heild má segja að fyrri hluti tuttugustu aldarinnar hafi fengið nokkra uppreisn í þessari bók 

miðað við forvera hennar, en í efnisvali ber hún þess þó lítil merki að vera gefin út nálægt 

síðustu aldamótum. Hið gamla er enn tekið fram yfir samtímaefni, sveit fram yfir borg, og 

þjóðkvæði og fullorðinskveðskapur fram yfir ljóð fyrir og um börn. Þó hafa barnaskáldin 

aðeins rétt sinn hlut eins og fyrr var getið. Auk þess eru nokkur ljóð í bókinni sem orðið hafa 

vinsæl á leikskólum, en þar er yfirleitt um „höfundarlaus“ ljóð að ræða. Þessi fáu ljóð eru þó 

til marks um að fleira er tekið inn í bókina en bara ljóð sem sannað hafa listrænt gildi sitt. Þá 

er hlutur kvenna þrefaldaður, úr einu skáldi í þrjú. 

3.1.3. Sameiginlegt í vísnabókunum 

Innihald vísnabókanna tveggja er nokkuð ólíkt. Í heildina má segja að Vísnabók Iðunnar sé 

nútímalegri í efnisvali, sem varla kemur á óvart, enda 44 ár liðin frá útgáfu fyrri bókarinnar 

þegar hún kemur út.  

   Allmargt eiga þessar bækur þó sameiginlegt. Eins og fyrr hefur komið fram inniheldur hvor 

bók ríflega hundrað ljóð, og eru 46 af þeim í báðum bókum.80 Af þessum ljóðum eru 23 

höfundargreind eftir 18 skáld, og 23 ljóð án höfundar.81 Aðeins eitt skáld sem gefið hefur út 

ljóðabók fyrir börn á ljóð í báðum vísnabókunum, Sigurður Júl. Jóhannesson, og ljóðið er 

'Skugginn'. 

   Dagný Kristjánsdóttir telur að Vísnabókin frá 1946 hafi átt sinn þátt í því, með ljóðabókum 

Jóhannesar úr Kötlum og Stefáns Jónssonar, að koma af stað ákveðinni bylgju barnaljóða á 

fjórða og fimmta áratug síðustu aldar þar sem fjallað var um veruleika barna í sveit og borg, 

til dæmis í Guttavísum og Vísum Ingu Dóru. Þessi hefð hafi sprottið upp til hliðar við hin 

opinberu og hátíðlegu skólaljóð sem ekki hafi verið eins lífleg og fjölbreytileg og 

Vísnabókin.82 Sé þetta rétt er það enn til marks um áhrif þessa vinsæla ljóðasafns sem ekkert 

                                                 
80

 Anna Þorbjörg segir 55 ljóð sameiginleg í grein sinni um Vísnabókina. Væntanlega styðst hún þar við 

yngri útgáfur Vísnabókarinnar með viðbótum, þó ekki sé þess getið. Sjá Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 
2006, bls. 51. 
81

 Sjá Viðauka 1. 
82

 Dagný Kristjánsdóttir, [Væntanlegt], bls. 11.  
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virðist geta skákað að vinsældum, jafnvel ekki tilraun sama útgefanda til að færa gamla og 

góða bók nær nútímanum. 

3.2 Leikskólaljóð 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er einkum að rannsaka hvaða ljóðum er haldið að íslenskum 

börnum nú um stundir, og hvað einkenni þau ljóð. Til þess er valin sú leið að rannsaka þau 

ljóðasöfn sem tekin hafa verið saman í leikskólum landsins.  

   Ekki verður hér farið í sögulega rannsókn á söngbókum leikskóla eða notkun þeirra. Ljóst er 

að leikskólar og leikskólakennarar hafa lengi safnað og gefið út texta til notkunar í 

leikskólastarfinu. Sjálfsagt hefur slíkt efni gengið í fjölritum áratugum saman án þess að um 

skráðar útgáfur hafi verið að ræða. Einnig hafa vísnabækurnar fyrrnefndu og hliðstæð rit 

vafalaust haft áhrif á valið, auk þess sem textar hafa orðið til innan skólanna, þýddir og 

frumsamdir, sumir farið á flug en aðrir gleymst eins og gengur.  

   Í samantekt Rögnu G. Ragnarsdóttur um íslensk barnaljóð má sjá fáeinar skráðar útgáfur 

safnrita fyrir leikskóla frá ofanverðri síðustu öld. Þannig gaf þriðji bekkur Fósturskólans út 

Gaman er að syngja árið 198983 og leikskólinn Fálkaborg Leikskólasöngva sama ár.84 Þá kom 

einnig út Söngbók Vesturborgar, og árið eftir Söngbók Hólaborgar.85 Í Gegni er einnig skráð 

Söngbók Árborgar það ár, auk þess sem nokkrar aðrar söngbækur eru skráðar án útgáfuárs. 

Því er ljóst að um 1990 fer af stað nokkuð blómleg útgáfa söngbóka fyrir leikskóla, hver svo 

sem forsaga þeirra er. Nú orðið eru velflestir leikskólar landsins með einhvers konar 

söngbækur á heimasíðum sínum. Vafalaust eiga þessar söngbækur sér alllanga sögu og rætur í 

eldri ljóðasöfnum af ýmsu tagi. 

3.2.1 Aðferð og rök 

Söngbækur leikskóla gefa mynd af því hvaða ljóð og texta leikskólakennarar og aðrir sem að 

valinu koma telja best henta fyrir börnin. Þannig má ætla að til verði úrval sem börn fá að 

kynnast í raun, ljóðasafn sem vert er að rannsaka nánar. 

   Þeirri aðferð er beitt hér að rannsaka ljóðaval í nokkrum söngbókum leikskóla. Slíkar 

söngbækur eru yfirleitt aðgengilegar á heimasíðum starfandi leikskóla sem fyrr segir, ýmist á 

vefsíðunum sjálfum eða í ritvinnsluskjölum sem hægt er að nálgast á netinu. Í einstaka 

tilfellum er getið um útgefið efni á bók sem ekki finnst í netútgáfu.  
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 Ragna G. Ragnarsdóttir, [1993], bls. 9. Þessi söngbók virðist ekki hafa verið skráð í Gegni.  
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 Ragna G. Ragnarsdóttir, [1993], bls. 15.  
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 Ragna G. Ragnarsdóttir, [1993], bls. 26. 
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   Í grúski mínu á vefjum leikskóla hef ég rekist á 55 söngbækur,86 og er þá ekki nærri allt 

talið sem til er. Því varð snemma ljóst að einhvern veginn þyrfti ég að takmarka umfjöllunina 

þar sem of mikið verk yrði að rannsaka allar söngbækurnar, og úrtak gæti gefið niðurstöðu 

sem sýndi raunsanna mynd af heildinni. 

   Valdar voru söngbækur 12 leikskóla til greiningar. Valinu var stýrt þannig að skólarnir væru 

dreifðir um landið, söngbækurnar innihéldu allmörg ljóð og væru ekki áberandi líkar að 

innihaldi. Ekki er að sjá að mikil samvinna sé milli leikskóla um val ljóða og texta í þessar 

bækur, svo hver leikskóli leggur í raun sitt mat á hvaða ljóð eigi að velja og vinna með. 

Reyndar má geta þess að allmargir leikskólar nota vefsetrið leikskolinn.is.87 Þar er hægt að 

stofna vef í stöðluðu formi sem meðal annars inniheldur söngbók, og að baki hennar er 

gagnagrunnur sem leikskólar geta sótt í og bætt við. Þessi stöðlun kemur þó ekki í veg fyrir 

fjölbreytt textaval í söngbækurnar.  

   Leikskólarnir tólf sem urðu fyrir valinu eru: Álfaborg Bláskógabyggð, Fífuborg Reykjavík, 

Garðaborg Reykjavík,  Glaðheimar Bolungarvík, Grandaborg Reykjavík,  Hólmasól Akureyri, 

Jötunheimar Selfossi, Kópasteinn Kópavogi,  Laut  Grindavík, Leikbær Dalvík,  Lyngholt 

Fáskrúðsfirði og Ugluklettur Borgarnesi.88 

   Í söngbókum þessara skóla má greina mikla fjölbreytni í ljóðavali, líklega meiri en búast 

hefði mátt við fyrirfram. Til marks um fjölbreytnina má nefna að bækurnar innihéldu allt frá 

50 ljóðum (Hólmasól) og upp í ríflega 500 (Grandaborg), en síðarnefndi skólinn skar sig 

reyndar rækilega úr í fjölda texta, svo mjög að ég sá ekki ástæðu til að taka allt með úr þeirri 

bók þar sem ljóst var að margt í henni ætti sér ekki hliðstæður í öðrum söngbókum.89 

Næstflest voru ljóðin 265 í söngbók Fífuborgar. Þegar öll ljóð ellefu söngbókanna voru komin 

í gagnagrunn og 379 af ljóðum Grandaborgar innihélt skjalið um 700 texta, sem sýnir að 

dreifingin er allmikil og fjarri því að allir séu að apa hver eftir öðrum í valinu.90 Þar sem 

ljóðin voru helst til mörg fyrir umfjöllun í ritgerð sem þessa var ákveðið að velja einungis þau 

ljóð sem birtust í að minnsta kosti þremur söngbókum. Við það fækkaði ljóðunum í 286, sem 

verður að teljast dágott safn.91 
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 Sjá Viðauka 13. 
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 Söngvasafn, [án árs]. 
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 Sjá nánar Viðauka 13. 
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 Til dæmis inniheldur söngbók Grandaborgar 55 þulur, en sú kveðskapargrein er ekki fyrirferðarmikil í 
öðrum söngbókum. 
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 Sjá Viðauka 2. 
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 Sjá Viðauka 3. 



 

 
26 

 

   Hvað kemur svo út úr þessari rannsókn á ljóðasöfnum leikskóla? Hver eru leikskólaljóðin? 

Hverjir eru höfundar þeirra? Hvaða forsendur virðast ráða valinu? Eru þær aðrar en í 

vísnabókunum sem fyrr var getið? Um það verður fjallað í næsta kafla.  

3.2.2 Leikskólaljóð og höfundar þeirra 92 

Þau 286 leikskólaljóð sem hér eru lögð til grundvallar eru margvísleg á allan hátt eins og við 

er að búast. Sum eru þekkt sem aldagamall hluti af íslenskum þjóðmenningararfi, önnur yngri 

og kannski ekki jafn merkileg að dómi vandlátra ljóðaunnenda. Oft er líka erfitt að finna 

óyggjandi upplýsingar um hverjir hafi ort ljóðin. Þetta á að sjálfsögðu við um þann kveðskap 

sem kallast þjóðvísur, en einnig um yngri kveðskap sem af einhverjum sökum er 

„munaðarlaus“ í bókmenntasögunni. Þær upplýsingar um höfunda sem hér er byggt á kunna 

því að vera umdeildar í einhverjum tilfellum, en það breytir þó varla niðurstöðum í neinum 

meginatriðum. 

   Af ljóðunum 286 sem mynda úrval leikskólanna tólf eru 116 eftir ókunna höfunda, eða 

40,6% af safninu. 87 höfundar eru nefndir að 170 ljóðum. Sé kynjahlutfallið athugað sést að 

konurnar eru 14 (16%) og eiga 28 ljóð (16,5%). Karlar eru hins vegar 72 (82,8%) og eiga 141 

ljóð (82,9%).  Hljómsveit á eitt ljóðið, og þótti ekki vert að kyngreina hana. Þetta má sjá á 

eftirfarandi súluriti:93 
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 Vert er að geta þess áður en lengra er haldið að oft vantar upplýsingar um höfunda ljóða í söngbækur 
leikskóla, og heiti ljóða eru líka stundum á reiki. Ég hef reynt að nálgast nauðsynlegar upplýsingar sem 

orðið hafa viðskila við l jóðin í áranna rás. Enn er þó mikið verk óunnið í þessu efni og bíður betri tíma. 
Ég vona að mér verði fyrirgefið þó margt sé enn óljóst í þessu efni í ritgerðinni, og sitthvað vafalaust 
missagt. Ber þá að hafa það sem sannara reynist, og eru ábendingar í  þá veru vel þegnar.  
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 Sjá Viðauka 17. 
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   Hvaða skáld skyldu hljóta náð fyrir augum leikskólakennara og annarra sem velja ljóð í 

söngbækur leikskóla? Flest ljóðin í leikskólasafni okkar, úrvali tólf leikskóla, á Kristján frá 

Djúpalæk, 9, þar af 8 þýðingar (Kardimommubærinn, Dýrin í Hálsaskógi og Lína 

langsokkur). Dreifingin á einstök skáld er sem hér segir: 

9 ljóð: Kristján frá Djúpalæk. 
7 ljóð: Ólafur Haukur Símonarson. 
5 ljóð: Jóhannes úr Kötlum, Jónas Árnason, Jónas Hallgrímsson og Sveinbjörn Egilsson.  

4 ljóð: Hermann Ragnar Stefánsson, Hildigunnur Halldórsdóttir, Magnús Pétursson (eitt 
ljóðið í félagi við Sveinbjörn Einarsson), Margrét Jónsdóttir, Sig. Júl. Jóhannesson, Soffía 

Vagnsdóttir og Steingrímur Thorsteinsson. 
3 ljóð: Davíð Stefánsson, Friðrik Guðni Þórleifsson, Herdís Egilsdóttir, Hinrik Bjarnason, 
Olga Guðrún Árnadóttir, Ómar Ragnarsson, Ragnar Jóhannesson, Stefán Jónsson og Þórarinn 

Eldjárn.  
2 ljóð: Björn Birnir, Freysteinn Gunnarsson, Guðmundur Guðbrandsson, Guðmundur 

Guðmundsson, Gunnar Pálsson, Gunnlaug Kristjánsdóttir, Hermann R. Stefánsson, Ingólfur 
Jónsson, Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Páll J. Árdal, Páll Ólafsson, Steingrímur Arason, 
Tryggvi Þorsteinsson, Þorsteinn Erlingsson og Þórður Kristleifsson.  

Eitt ljóð í safninu á 51 nafngreindur höfundur, þar af ein hljómsveit.  

   Hér koma saman skáld úr ýmsum áttum. Nokkrir leikskólakennarar eru í hópnum sem varla 

mundu skrá sig sem skáld í símaskránni, nokkrir höfundar sem líklega telja sig frekar til 

textahöfunda en skálda, nokkur alkunn þjóðskáld sem ekki hafa ort ljóð sérstaklega fyrir börn, 

og síðast en ekki síst skáld sem ort hafa barnaljóð, og jafnvel gefið út ljóðabækur ætlaðar 

börnum. Þau skáld sem gefið hafa út ljóðabækur fyrir börn eru þó ekki mörg í safninu, nánar 
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til tekið nítján talsins af 86 nafngreindum höfundum í safninu, eða 22%.94 Af þessum 

barnaskáldum eru aðeins tvær konur.  

   Samtals eru ljóð þessara barnaskálda 64, eða rúm 22% af þeim 286 ljóðum sem mynda 

leikskólasafnið. Ef aðeins er miðað við ljóð eftir þekkta höfunda (170) er þetta hlutfall 37,6%. 

Reyndar eru tvö af þessum skáldum sem strangt tekið ætti fremur að flokka sem þýðendur95 

en höfunda frumsaminna ljóðabóka; það eru Gunnar Egilson (Tíu litlir negrastrákar frá 1922) 

og Kristján frá Djúpalæk (Vísnabók æskunnar frá 1970). Ef þeir tveir teljast ekki með 

höfundum útgefinna ljóðabóka fyrir börn fækkar höfundum í 17 og ljóðum í 54, eða tæp 19% 

af heildinni og tæp 32% af höfundargreindum ljóðum í safninu. 

   Hvað segir þessi talnasúpa okkur? Helst það að ljóð barnaskálda, það er skálda sem gefið 

hafa út frumortar ljóðabækur fyrir börn, eiga ekki mjög greiða leið inn í ljóðasöfn fyrir börn, 

þó óneitanlega sé hlutur barnaskáldanna stærri í þessu safni en í vísnabókunum fyrrnefndu.96 

Einnig er athyglisvert að einungis fjögur þessara barnaskálda eru undir eftirlaunamörkum, og 

þó öll komin vel yfir fimmtugt.97 Þessir „ungu“ höfundar eiga samtals 12 ljóð í safninu, eða 

rúm 4%. Þá vekur nokkra furðu að Þórarinn Eldjárn, sem óhætt er að telja afkastamesta og 

virtasta barnaskáldið síðustu 20 árin, skuli aðeins eiga 3 ljóð í safninu, auk þess sem ljóðin 

þrjú geta ekki talist dæmigerð fyrir höfundarverk hans.98 

   Nú má spyrja hvað valdi þessu. Í söngbókum leikskóla koma margir að vali ljóðanna, en 

ekki fáeinir rosknir karlar með fagurfræði sína eina að vopni eins og algengt er þegar ljóð í 

útgefin ljóðasöfn fyrir börn eru valin. Getur hugsast að ljóðaforði síðustu ára sé svona 

takmarkaður hér á landi, eða er íhaldssemin ráðandi þegar velja á ljóð fyrir börn, óháð því 

hverjir koma að því verki? 
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 Sjá Viðauka 4. 
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 Hér er reyndar ástæða til að ítreka að ýmsar ljóðaþýðingar fyrir börn, svo sem verk þeirra skálda sem 
hér eru nefnd, hafa öðlast  svo fastan sess í íslenskri menningu að engin ástæða er til að set ja þau skör 
lægra en frumsamin verk. Hins vegar er alltaf gaman að vita hvaðan gott kemur, og hvernig góðir 
þýðendur fara með efnið. Það er ástæða þess að nokkuð er rætt um þýðingar og frumtexta hér og víðar í 

ritgerðinni. 
96

 Eitt ljóð var eftir „barnaskáld” í Vísnabókinni, og tæp 12% ljóðanna í  Vísnabók Iðunnar (sjá kafla 3). 
97

 Sá elsti fjórmenninganna, Ólafur Haukur Símonarson, verður 65 ára síðar á þessu ári , fæddur 24. ágúst 

1947. Þórarinn er fæddur 1949 og Aðalsteinn Ásberg 1955. Sveinbjörn er þeirra yngstur, fæddur 1957 og 
því hálfsextugur á þessu ári (2012). 
98

 Þetta eru ljóðin 'Á íslensku má alltaf finna svar', 'Afmælisvísur' ('Afmæli þú átt í dag') og 'Elsku mamma, er 

það satt?'. 
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3.2.3 Leikskólaljóð og vísnabækur  

Fyrr í þessum hluta ritgerðarinnar99 var rætt um tvær vísnabækur og efnisval þeirra. Þar kom 

meðal annars fram að 46 ljóð eru sameiginleg í þessum vísnabókum. Leikskólaljóðin eiga 

einnig nokkra samleið með þessum bókum eins og við var að búast.  

   Hver eru þá þessi tengsl við vísnabækurnar? Af þeim 46 ljóðum sem vísnabækurnar tvær 

áttu sameiginleg eru 32 einnig í leikskólasafninu.100 Það gefur til kynna að nokkur endurnýjun 

sé í gangi og enn hafi ekki fundist sá kjarni ljóðaforðans sem öll börn teljist þurfa að kannast 

við og jafnvel kunna. 

   Áður hefur þess verið getið að Vísnabók Iðunnar sé nútímalegri að efnisvali en Vísnabókin 

frá 1946.101 Samanburður við leikskólaljóðin styður þessa kenningu. Í leikskólasafninu eru 36 

ljóð sem einnig eru í Vísnabókinni frá 1946, þar af 10 sem ekki eru í Vísnabók Iðunnar. Hins 

vegar er skörunin mun meiri milli leikskólaljóðanna og Vísnabókar Iðunnar þar sem 75 af 

ljóðum bókarinnar eru einnig í leikskólasafninu, eða tæp 73% af 103 ljóðum bókarinnar.102 

Þetta gefur til kynna nokkuð náin tengsl þessarar bókar við söngbækur leikskólanna, hvernig 

svo sem þau tengsl eru til komin. Eðlilegast er líklega að taka undir með Önnu Þorbjörgu 

Ingólfsdóttur þegar hún gerir ráð fyrir að efnisval bókarinnar hafi tekið mið af því „... sem 

lengi hefur verið vinsælt efni í leikskólum.“103 Jafnframt kann val á ákveðnu efni í safnrit sem 

þetta að hafa fest tiltekin ljóð í sessi og aukið vinsældir þeirra. Hvað sem því líður er ljóst að 

Vísnabók Iðunnar inniheldur mörg ljóð sem höfð eru í hávegum í leikskólum, og óneitanlega 

er nokkuð undarlegt að hún skuli ekki vera fáanleg lengur,104 meðan ríflega sextug formóðir 

hennar er prentuð æ ofan í æ. 

4. Leikskólaljóðin 
Nú hefur nokkuð verið fjallað um tölulegar upplýsingar tengdar leikskólaljóðum, og tímabært 

að snúa sér að efninu, umfjöllun um ljóðin sjálf og einkenni þeirra.  

   Til að sjá einhverjar línur í viðfangsefninu var gripið til þess ráðs að flokka ljóðin eftir 

viðfangsefnum og eðli. Flokkunin er mjög gróf og orkar vissulega tvímælis, en ætti engu að 

síður að gefa heildarmynd af viðfangsefninu. Við flokkunina var stuðst við eftirfarandi 

viðmið: 
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 Sjá kafla 3.1.3. 
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 Sjá Viðauka 5. 
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 Sjá kafla 3.1.3. 
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 Sjá Viðauka 19. 
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 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 51. 
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 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 52.  
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1. Börn: Ljóð um og fyrir börn, sjónarhorn barnsins, ljóð úr söngleikjum fyrir börn 

2. Dagamunur: Jóla- og áramótaljóð, aðrir tyllidagar 
3. Húmor: Bullljóð, leikur með form og rím, fáránleiki, orðaleikir 

4. Lífið: Ljóð um lífið og tilveruna, samskipti, daglegt líf  
5. Menning: Menningararfurinn, vísur og þulur 
6. Náttúra: Ljóð um náttúruna, dýr, árstíðir, veður.  

7. Skólun: Leikskólaljóð, leikur með ljóði, fræðsla, uppeldi, siðun, trú 

   Hér er reyndar vert að setja fyrirvara. Vissulega er að ýmsu leyti hæpið að flokka ljóð eins 

og hér er gert. Allir vita að málnotkun í ljóðrænum texta er gjarnan hnitmiðaðri og 

margræðari en svo að hægt sé að endursegja textann í óbundnu máli eða lýsa honum með 

stikkorðum.105 Þó ekki væri nema út frá því sjónarmiði er aðferðin hæpin. Hins vegar er 

tilgangurinn að greina viðfangsefnið, og þar með er nauðsynlegt að einfalda það og flokka til 

að ná utan um yrkisefnin. Þannig má segja að hinn göfugi tilgangur helgi meðalið hér. 

   Niðurstöður þessarar flokkunar á efni leikskólaljóða eru eftirfarandi:106 

 

 

 

   Hvað vekur athygli hér? Fyrst má nefna yfirburði náttúrunnar yfir önnur yrkisefni. Af 286 

ljóðum eru 87 í Náttúruflokknum, eða rúm 30%. Einnig er merkilegt að sjá hve fá ljóð 

flokkast sem Húmor (innan við 7%). Þar er mögulegt að kímnigáfa höfundar skekki myndina 
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 Þó þetta ættu að teljast alkunn sannindi er ágætt að minna á þau öðru hvoru. Gunvor Risa orðar þetta 
til dæmis svona: „I lyriske tekstar finst ei språkleg fortetting, eller eit meiningsoverskot , som gjer det  
vanskeleg å gi eit saman drag eller referat av teksten...“ Risa, 2000, bls. 146. 
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við flokkun ljóðanna, en einnig er hugsanlegt að úrvalið af kímilegum barnaljóðum sé svona 

takmarkað hér á landi. Sömuleiðis eru mun færri ljóð í flokknum Börn en Skólun, sem gæti 

þýtt að barnaljóðum væri fremur ætlað að ala börn upp og fræða þau en höfða til þeirra sem 

barna.107 Þá er þess reyndar að gæta að leikskólar eru menntastofnanir og því í sjálfu sér 

eðlilegt að fræðsluhlutverkið sé framarlega í forgangsröðinni. Einnig má nefna flokkinn 

Dagamunur sem skartar 36 ljóðum, þar af eru ein 28 sem tengjast jólunum, eða um 10% af 

heildarsafninu. Hvort þar veldur fremur, mikið framboð af góðum jólaljóðum eða umtalsverð 

áhersla á þessa hátíð í samfélaginu, af tilhlökkunar- eða trúarlegum ástæðum, skal ósagt látið 

að svo komnu máli. Næst er að fjalla um einstaka efnisflokka.  

4.1 Barnaljóð 
Í flokk barnaljóða falla ljóð sem samin eru fyrir börn, þeim til skemmtunar og yndisauka, án 

þess að í gegn skíni fræðslu- eða uppeldissjónarmið, eða að húmorinn sé alls ráðandi og 

yfirskyggi jafnvel innihaldið. Þarna eru mörkin reyndar ekki skýr, en samt sem áður eru 

ákveðin rök fyrir því að halda þessu aðgreindu í umfjöllun hér.108 

   Hvaða höfundar skyldu nú eiga ljóð í þessum flokki? Flestir eru þeir vel þekktir fyrir 

skáldskap, ekki síst fyrir börn, sem ætti ekki að koma á óvart.109 

   Hér vekur reyndar ýmislegt athygli. Til dæmis má taka að Ólafur Haukur Símonarson á sjö 

ljóð í flokknum, þar af sex frumsamin. Þetta kemur þó engan veginn á óvart ef haft er í huga 

hvað einkennir ljóð Ólafs Hauks fyrir börn. Lítum nánar á ljóðin hans. 

4.1.1 Ljóð Ólafs Hauks Símonarsonar  

Ljóð Ólafs Hauks fyrir börn hafa sterk höfundareinkenni. Gamansemi er ríkjandi og léttleiki, 

bæði í ljóðunum og lögum Ólafs sem þeim fylgja, svo úr verður mjög létt og leikandi heild, 

ávísun á vinsældir í leikskólum og annars staðar þar sem barnaefni er í hávegum haft. Ljóðin 

eru líka barnslega einlæg, ná að endurspegla ungæðislegt sjónarhorn og tala aldrei niður t il 

ungdómsins.  

   Svo má ekki gleyma boðskapnum, sem er oft nokkur ádeila á hegðun okkar fullorðinna. Til 

dæmis um það má taka 'Eniga meniga' sem gerir grín að peninga- og hlutadýrkun, með 

skemmtilegu rímbulli („súkkadí púkkadí“, „krakkalakka“, „eniga meniga“) og hæfilega litlu 
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 Reyndar eru níu af ljóðunum í Barnaflokknum þýðingar Kristjáns frá Djúpalæk á ljóðum úr 
Kardimommubænum, Dýrunum í  Hálsaskógi og Línu langsok ki. Ef gengið væri framhjá þeim ljóðum 

stæðu eftir 35 l jóð, eða rúm 12% af heildarsafninu í stað 15,4%.  
108

 Hér er til dæmis vísað til þeirrar hefðar í barnal jóðum sem gjarnan er kennd við bull. Aðgreiningin 
sem hér er lýst gefur færi á að athuga hvort einhvers konar bullljóð séu í leikskólasafninu. 
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samhengi, sem oft höfðar til barna („fyndinn frakka, eða feitan takka“). Hér stendur skáldið 

ekki yfir börnum með bendifingur á lofti að predika rétta hegðun, enda slíkt víðs fjarri Ólafi 

Hauki. 

   Ljóð Ólafs Hauks fjalla líka um fjölbreytt efni á frumlegan og oft dálítið ýktan hátt. Hann 

getur jafnvel gert ryksuguna áhugaverða með því að persónugera hana („étur alla drullu“) og 

tengja hinar óskáldlegu hreingerningar við söng og dans. Dýralífið verður áhugavert með því 

að setja sig í spor hvalsins ('Það er munur að vera hvalur') sem étur fiska með skringilegum 

nöfnum, sem gaman er væntanlega að þylja og syngja („Ýsur og lýsur, hámerar og vogmerar, 

skrápflúrur og kollúrur, þyrsklinga og brislinga“). Og ef við erum súr, þá er ráðið að vera sæt 

(sem er skemmtileg tvíræðni) og teygja „munnvikin út undir eyru“ ('Ef þú ert súr'). 

   Sá leikur að tungumáli og rími sem hér hefur verið lýst í ljóðum Ólafs Hauks tengir hann 

við bullhefðina sem lengi hefur átt fastan sess í barnaljóðum, allt frá þjóðkvæðum og 

vögguvísum til kveðskapar nútímaskálda. Dagný Kristjánsdóttir hefur fjallað nokkuð um 

íslensk bullljóð, einkum í tengslum við ljóð Æra-Tobba og Þórarins Eldjárn,110 en hægt er að 

fullyrða að Þórarinn sé nú orðinn boðberi bullljóðastefnunnar hér á landi.111 Hér er vert að 

hafa í huga að Ólafur Haukur er eldri í hettunni en Þórarinn sem barnaskáld. Því hafa bullljóð 

Ólafs verið þeim mun nýstárlegri á sinni tíð þar sem ferill Þórarins sem bullandi barnaskálds 

var ekki hafinn þegar ljóð Ólafs Hauks komu fyrst út á plötu 1976. 

   Ljóð Ólafs Hauks eru í nánum tengslum við tónlist. Öll frumsömdu ljóðin sem hér er rætt 

um komu út á hinni sívinsælu plötu Eniga meniga112 þar sem Ólafur samdi einnig lögin, auk 

þess sem 'Vinalagið' er söngtexti hans við lag í alkunnri teiknimynd um Tomma og Jenna.113 

4.1.2 Sig. Júl. Jóhannesson 

   Áður hefur verið minnst á Sig. Júl. Jóhannesson sem afrekaði það að eiga ljóð í báðum 

vísnabókunum, einn skálda sem gefið höfðu út ljóðabók fyrir börn. Í Vísnabók Iðunnar á hann 
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 Dagný Kristjánsdóttir, [Væntanlegt b)].  
111

 Sbr. Holownia, 2009, bls. 360. 
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 Olga Guðrún Árnadóttir, 1976. Til marks um áhrif plötunnar og titillagsins má nefna að vinsælt forrit 
fyrir heimilisbókhald heitir Meniga. 
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 Tommi og Jenni - Við eigum hvor annan að..., [án árs]. 
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ljóðin 'Skugginn',114 'Frost er úti, fuglinn minn'115 og þýðingarnar 'Gleraugun hans afa'116 og 

'Mamma borgar'.117 Öll fjögur ljóðin komast í leikskólasafnið. Hvað veldur? 

   Sigurður Júlíus Jóhannesson lagði drjúgan skerf til íslenskra barnabókmennta þó hann byggi 

mestan starfsaldur sinn í Vesturheimi. Þangað flutti hann um þrítugt, en hafði þá lokið námi 

við Lærða skólann, tekið þátt í að stofna barnablaðið Æskuna og ritstýrt því fyrstu tvö árin. 

Vestra lauk hann læknanámi og starfaði sem læknir upp frá því, lengst af í Kanada, en var 

einnig ritstjóri blaða á borð við Lögberg og barnablaðið Baldursbrá.118 Bindindis- og 

æskulýðsstarf var honum hugleikið alla tíð. Eftir hann liggja allmörg barnaljóð, frumort og 

þýdd. Þó kom aðeins ein ljóðabók út eftir hann fyrir börn, Sólskin,119 með ljóðum sem hann 

hafði gefið Barnavinafélaginu Sumargjöf.  

   Barnaljóð Sigurðar Júlíusar hafa greinilega átt dygga aðdáendur í leikskólum landsins um 

alllangt skeið. Ljóðið 'Skugginn' er til dæmis í ljóðasafni nemenda Fósturskólans, Gaman 

væri að syngja saman, frá 1981120 og tvö önnur ljóð Sigurðar, 'Fuglinn úti í frostinu' ('Frost er 

úti, fuglinn minn') og 'Gleraugun hans afa', eru einnig í útgefnum söngbókum leikskóla sem 

gefnar voru út um 1990.121 Fyrir þann tíma virðast leikskólakennarar ekki hafa gefið út 

söngbækur sem komist hafa í opinberar bókaskrár, svo erfitt er að rekja feril einstakra ljóða í 

leikskólum lengra aftur. Einnig hafa umrædd ljóð birst í blöðum, til dæmis  Æskunni og 

Lögbergi frá því snemma á síðustu öld. Barnaljóð Sigurðar virðast hins vegar ekki hafa verið 

valin í ljóðasöfn fyrir grunnskóla, svonefnd skólaljóð. 

   Fyrrnefnd ljóð Sigurðar Júlíusar eiga ýmislegt sammerkt þó yrkisefnin séu mismunandi. Öll 

fjalla þau til dæmis um börn og sjónarhól þeirra, en það er langt frá því að vera sjálfgefið um 

barnaljóð. 'Skugginn' lýsir leik barns við skugga sinn sem stækkar og minnkar „ekkert svipað 

öðrum börnum“. Það undirstrikar að skugginn er leikfélagi barnsins og leikur sér „lappaléttur“ 

í kringum eiganda sinn, en hann getur líka breytt sér í tröll á augabragði eða orðið að engu.  
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 Vísnabók Iðunnar , 1990, bls. 36. 
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 Þetta ljóð er yfirleitt ekki  rakið til Sigurðar Júlíusar, til dæmis í Vísnabók Iðunnar  (1990, bls. 14) en 
virðist engu að síður hans verk ef marka má að það er meðal ljóðanna í Sólskini, þar sem það heitir 
reyndar 'Fuglinn úti í frostinu'. S já Sig. Júl . Jóhannesson, 1930, bls. 10. 
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 Vísnabók Iðunnar , 1990, bls. 26. 
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 Vísnabók Iðunnar , 1990, bls. 30. 
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 Steingrímur Arason, 1950. 
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 Sig. Júl. Jóhannesson, 1930. 
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 Ragna G. Ragnarsdóttir, [1993], bls. 16, undir „Ég á lítinn skrýtinn skugga“ í  síðari hluta skrárinnar, 
sem nefnist Ljóðalykill  
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 Leikskólasöngvar leikskólans Fálkaborgar (1989) og Söngbók Hólaborgar (1990). Ragna G. 
Ragnarsdóttir, [1993], bls. 70. 
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   'Mamma borgar' er hið eina þessara fjögurra ljóða í þriðju persónu. Það segir frá hinni 

úrræðagóðu Stínu sem fer í verslunarferð, væntanlega með þau skilaboð að mamma borgi, en 

þegar í ljós kemur að uppsett verð er að kyssa kaupmanninn fá orð Stínu nokkuð aðra 

merkingu og gefa í skyn að hún sé ansi klók: „Hún mamma kemur í bæinn bráðum / og borgar 

skuldina mína.“ Skyldi mamma hafa hugsað fyrir því þegar hún tók á sig skuldina? Eða 

kaupmaðurinn þegar hann verðlagð i efnið í brúðukjólinn? Og „gleðihlátur“ sá er glymur í 

búðinni er ekki lítillækkandi fyrir Stínu, heldur til marks um hnyttnina í tilsvari hennar, sem er 

þó kannski ekki með öllu meðvituð af hennar hálfu. Þannig má segja að um tvíþætt ávarp sé 

að ræða.122 

   'Gleraugun hans afa' fjallar um áhyggjur stúlku af því að afi hennar gleymdi gleraugunum 

hjá henni þegar hann fór „til himins upp“. Nú sér hún fyrir sér að afi geti ekki lesið blöðin eða 

bækurnar á himnum, fari í öfug fötin og finni ekki stafinn sinn, því engin stúlka sé lengur til 

að hjálpa honum, eins og hún gerði sjálf í jarðlífinu. Ráðið er að fara í fína kjólinn, verða eins 

og englabarn og klífa upp stóra stigann til að færa afa gleraugun. Þetta eru vangaveltur 

barnsins og á engan hátt gert lítið úr þeim, enda hugmyndir þess um það sem við tekur eftir 

dauðann  varla hæpnari en hvað annað sem haldið er fram um þau efni. Þær eru reyndar ekki 

aðalatriðið, heldur ást og umhyggja barnsins fyrir afa sínum. Bragurinn er léttur og leikandi 

eins og í mörgum öðrum ljóðum Sigurðar, og orðalagið skemmtilega barnslegt, til dæmis 

þegar segir um afa að hann „finnur ekki augun sín“. Slík gullkorn eru tímalaus snilld og geta 

oltið upp úr börnum á 21. öld ekki síður en „í gamla daga“.  

   Ljóðin 'Gleraugun hans afa' og 'Mamma borgar' virðast bæði vera þýdd úr ensku. Í Ljóðum 

frá 1950 segir um fyrra ljóðið: „Þýtt úr ensku“, og hið síðara: „Eftir óþekktan höfund“.123 

Ekkert er minnst á þýðingu við 'Skuggann' í Vísnabókinni,124 sem gefur til kynna að ljóðið sé 

frumort. Í Æskunni 1969 er hins vegar rætt um „vísurnar „Skugginn minn“, sem fyrsti ritstj. 

Æskunnar, Sig. Júl. Jóhannesson, þýddi.“125 Hér virðist því ýmislegt á reiki, bæði heiti og 

uppruni ljóðsins, auk þess sem það er heil 10 erindi í Æskunni, en ekki bara þau 4 sem birt eru 

í vísnabókunum tveimur og söngbókum leikskólanna. Af einhverjum ástæðum virðist þetta 
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 Um einfalt, tvöfalt og tvíþætt ávarp vísar Silja Aðalsteinsdóttir í skrif Barböru Wall sem kallar þetta 

„single“, „double“ og „dual address“. S já Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 81-84. 
123

 Sigurður Júlíus Jóhannesson, 1950, bls. 44 og 46. 
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 Vísnabókin, 1946, bls. 17. 
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 Ingibjörg Þorbergs, 1969, bls. 381. 
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ljóð ekki hafa birst í yngri ljóðasöfnum Sigurðar Júlíusar,126 sem vakti í fyrstu grunsemdir hjá 

mér um að hann væri alls ekki höfundur ljóðsins. Sá grunur reyndist þó ekki á rökum reistur. 

   Þegar ljóðið birtist í blaðinu Lögbergi árið 1927 var titillinn 'Skugginn minn' og undir stóð: 

„Eftir Robert Louis Stevenson. (Lauslega þýtt.)“.127 Sömu upplýsingar fylgja ljóðinu í 

Sólskini.128 Fyrirmyndin er trúlega ljóðið 'My Shadow' úr bókinni A Child's Garden of Verses 

sem fyrst kom út 1885 og Morag Styles nefnir „tímamótaverk sem breytti því til frambúðar 

hvernig hægt var að yrkja fyrir og um börn.“129 Þessi ljóðabók Stevensons hefur líka notið 

fádæma vinsælda og verið samfellt á markaðnum síðan hún kom fyrst út.130  

   Ljóð Stevensons, 'My Shadow', er fjögur erindi og bragurinn annar en í ljóði Sigurðar þó í 

báðum útgáfum sé hátturinn ferkvæður. Bragliðir eru sjö í hverri línu hjá Stevenson, sex 

tvíliðir og stýfður liður í lokin, með runurími (aabb), en hjá Sigurði eru erindin 10, bragliðir 

fjórir í línu og runurím í annarri hverri línu (-A-A,-B-B). Bragur Sigurðar er mun hraðari og 

fjörlegur, en nokkur ró er yfir brag Stevensons, ekki síst vegna þess að ljóðlínur hefjast á 

forliðum sem hægja á hrynjandinni. Ljóð Sigurðar er því „lausleg“ þýðing þegar litið er til 

formsins. 

   Efnislega eru ljóðin þó svipuð. Í báðum tilfellum er mest gert úr því að skugginn getur 

stækkað hraðar en börnin og orðið að engu líka. Hjá Stevenson kann hann ekki að leika sér 

svo barnið skammast sín fyrir hann, en skuggi Sigurðar grettir sig og geiflar til að sýnast 

glettinn. Báðir eru skuggarnir kjarklitlir; Stevenson lætur sinn skugga ekki þora að víkja frá 

barninu af kjarkleysi, líkt og það væri barnfóstra hans, en Sigurður nefnir svín til sögunnar 

sem skugginn hræðist. Bæði enda ljóðin á því að barnið fer á fætur fyrir sólarupprás, en þá 

nennir skugginn ekki á fætur og sefur áfram. Mælandinn er barnið sem talar um skuggann 

sem leikfélaga sinn, en jafnframt er ljóst að ekki er um eiginlegan félaga að ræða. Þannig er 

ljóðið gott dæmi um tvíþætt ávarp, sem fullyrt hefur verið að valdi miklu um hve vinsæl 

barnaljóð Stevensons hafa orðið.131 
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 'Skugginn' er til dæmis ekki í Ljóðaúrvali frá 1998, en þar eru hins vegar barnal jóðin 'Gleraugun hans 
afa' og 'Mamma borgar'. Sjá Sigurður Júlíus Jóhannesson, 1998. 
127

 Sig. Júl. Jóhannesson, 1927, bls. 2. 
128

 Sig. Júl. Jóhannesson, 1930, bls. 42. 
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 „a pivotal collection which changed for ever how children could be written for and about in poetry.“ 
Styles, 1998, bls. 170. 
130

 Styles, 1998, bls. 171. 
131

 „I would still dare to venture [...] that the dual-audienced appeal is one of the reasons for the 
collection´s success.“ Styles, 2000, bls. 27. Hér notar Styles reyndar hugtakið „dual-audienced appeal“ 
sem hefur að því er virðist sömu merkingu og „dual address“ h já Barböru Wall sem getið er um hér að 
framan, sjá neðanmálsgrein 122. 
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   Svipuð ráðgáta virðist tengjast ljóðinu 'Mamma borgar', sem eins og áður sagði er talið 

„eftir óþekktan höfund“ í Ljóðum frá 1950,132 og sömuleiðis í Ljóðaúrvali frá 1998.133 Við 

nánari athugun er höfundurinn þó ekki alls óþekktur. Þegar ljóðið birtist í Lögbergi árið 1929 

segir að það sé „Eftir Harry Edward Mills“,134 án frekari upplýsinga. Fyrirmyndin í því tilfelli 

er ljóðið 'Grandma Pays The Bill' úr bókinni Select Sunflowers frá 1901.135 Hér er þýðingin 

mun nálægari frumtextanum en í 'Skugginn minn', ef frá er talið að það er „Grandma“ sem 

borgar en ekki mamma eins og í íslensku þýðingunni. Hvað veldur þeirri breytingu liggur ekki 

í augum uppi, en bragsins vegna hefði vel gengið að segja: „Hún amma kemur í bæinn 

bráðum / og borgar skuldina mína.“ Þessi breyting hefur reyndar nokkur áhrif á inntak 

ljóðsins og áhrif. Þannig verður útgáfa Sigurðar nokkuð daðurslegri en upprunalega gerðin, 

nema þá að það teljist fordómar að leggja misjafna merkingu í kossa eftir aldri kvenna sem 

borga með þeim. 

   Ljóðið 'Gleraugun hans afa' birtist í Lögbergi 1916136 með skýringunni: „Lausl. þýtt úr 

Ensku“. Frekari upplýsingar virðast ekki fylgja því ljóði í öðrum ritum þar sem það hefur 

birst. Hefur mér enn ekki tekist að finna fyrirmyndina að því þrátt fyrir töluverða leit. 

   Sigurður Júlíus Jóhannesson flutti til Vesturheims þegar hann var 31 árs 1899 og bjó þar til 

æviloka 1956.137 Umræddar ljóðaþýðingar hans hafa notið fádæma vinsælda meðal íslenskra 

barna og verða að teljast sígildar. Líklega eiga einlægnin og hið barnslega sjónarhorn drjúgan 

þátt í þessum vinsældum. Að minnsta kosti hefur því verið haldið fram að þegar börn eru 

spurð hvað einkenni góð barnaljóð sé það ekki form eða yrkisefni sem ræður úrslitum, heldur 

virðing skálda fyrir ungum viðtakendum sem sker úr um hvort ljóð ná til barna. 138 Þessi 

virðing skáldsins er ótvíræð í þeim ljóðum Sigurðar Júlíusar sem hér er fjallað um. Kannski 

varð hann fyrir áhrifum frá Robert Louis Stevenson sem sagður er hafa „.. náð því eins vel og 

hægt er fyrir fullorðinn að lýsa hvernig það er að vera barn.“139 

4.1.3 Barnsleg barnaljóð ættuð af plötum 

Sjónarhorn barnsins er sem fyrr segir ríkjandi í ljóðum Ólafs Hauks Símonarsonar og Sigurðar 

Júlíusar Jóhannessonar. Fleiri dæmi um það má finna í þessum efnisflokki.  
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 Sigurður Júlíus Jóhannesson, 1950, bls. 46. 
133

 Sigurður Júlíus Jóhannesson, 1998, bls. 42. 
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 Sig. Júl. Jóhannesson, 1929, bls. 3. 
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 Mills, 1901. 
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 Sig. Júl. Jóhannesson, 1916, bls. 5. 
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 Sr. Björn Jónsson, 1998, bls. 22. 
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 Miles, 2010, bls. 31. 
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 „Stevenson captured, as faithfully as it is possible for an adult to do, what it feels like to be a child.“  
Styles, 1998, bls. 171. 
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   Olga Guðrún Árnadóttir á tvö ljóð í þessum flokki. Í 'Háttatíma á himnum' veltir 

ljóðmælandinn fyrir sér hvað sólin og tunglið geri á kvöldin. Sólin „háttar litlu geislana / oní 

himinsængina“ og tunglið „hristir silfurhattinn sinn / svo hrynur úr honum draumurinn / og 

sáldrast yfir koll og kinn“. Sjónarhornið er í senn skáldlegt og barnslegt, þar sem gangur 

himintungla er settur í samhengi við athafnir barna sem eru háttuð ofan í rúm á kvöldin og 

hverfa á vit draumanna. Ljóðið kallast einnig á við vögguvísna- og kvöldljóðahefðina sem 

löngum hefur búið börn undir svefninn og næsta dag, en skáld síðustu áratuga setja gjarnan 

sitt mark á þessa hefð með frumlegum viðbótum og tilbrigðum.140 

   Í 'Lítið, lasið skrímsli' er mælandinn litla, kvefaða skrímslið sem „langar ekkert út“, ákallar 

mömmu sína og vill fá meðal, „glás af iðandi ormum“ til að komast á stjá. Við lagið 

undirstrikar að börnin eiga samleið með skrímslinu: „Skrímsli eru eins og krakkar,/ ósköp 

vesæl ef þau næla sér í kvef.“ Fyrst jafnvel skrímslin geta orðið svona aum af kvefi, þá er ekki 

skrítið þó barnið finni til vanlíðanar. Þannig á efni ljóðsins erindi við ungdóminn og tengir 

hversdagslífið við ímyndunaraflið á jákvæðan hátt.  

   'Lagið um það sem er bannað' eftir Sveinbjörn I. Baldvinsson er gott dæmi um ljóð með 

barn sem ljóðmælanda. Barnið telur upp ýmislegt sem hinir fullorðnu banna. Stundum hitta 

þessar forboðnu athafnir hina fullorðnu fyrir svo ljóðið talar bæði til barna og fullorðinna. 

Hvers vegna má til dæmis ekki skjóta pabba með byssunni frá ömmu? Til hvers er fullorðna 

fólkið að gefa börnum það sem ekki má nota? Og hvers vegna má ekki segja „ráddi“? Skoða 

lítinn kall? Gefa litla bróður snúð? Nota skrúfjárn fyrir sleikjó? Hlæja þegar einhver er að 

detta? Skýringin er augljós: „Þetta fullorðna fólk er svo skrýtið.“ 

   Ljóð Sveinbjarnar sýnir ljóslifandi athafnasemi hugmyndaríkra krakka og skilningsleysi 

þeirra sem orðnir eru leiðinlega fullorðnir gagnvart því. Hið barnslega sjónarhorn er því 

gagnrýnna en í ljóðunum sem fyrr er getið í þessum flokki. Barnið efast um gjörðir hinna 

fullorðnu þó skáldið láti gamansemi einkenna þær efasemdir. Bjartmar Guðlaugsson gengur 

hins vegar lengra. 

   Ljóð Bjartmars Guðlaugssonar, 'Súrmjólk í hádeginu', tekur málstað barnsins gegn 

illskiljanlegu basli fullorðinna. Barninu er dröslað á milli staða og það hangir niðri í bæ fyrsta 

maí meðan pabbinn berst fyrir launakröfu sinni. Ekki batnar ástandið þegar í leikskólann er 

komið, þar sem dagmamma drottnar „með ótal andlitslýti“ og framhaldið er ekki laust við 

ýkjur: „Það er eins og hún hafi fengið hátt í hundrað þúsund flog.“ En fréttirnar eru á sínum 
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stað, og þá skal vera þögn. Hversdagsstrit hinna fullorðnu verður fullkomlega fáránlegt og 

barnið er máttvana leiksoppur þess.  

   Öll eiga þessi ljóð það sammerkt að vera lagatextar sem út hafa komið á plötum: ljóð 

Sveinbjarnar á plötunni Stjörnur í skónum,141 Bjartmars á Ég lifi og þér munuð lifa142 og Olgu 

Guðrúnar á Babbidí-bú.143 Allnokkrar barnaplötur hafa auk þessara komið út á síðustu 

áratugum og sumar með stórskemmtilegum textum sem einhverra hluta vegna hafa ekki ratað 

inn í leikskólasafnið okkar.144 

4.1.4 Stefán Jónsson 

 Barnaljóð Stefáns Jónssonar hafa notið mikilla vinsælda, ekki síst þau tvö sem komast inn í 

leikskólasafnið okkar, 'Sagan af Gutta' og 'Aravísur'. Til marks um vinsældir Gutta má nefna 

að kvæðið virðist hafa komið út í tólf útgáfum síðan það var fyrst gefið út 1938.145 Auk þess 

hafa bæði ljóðin öðlast vinsældir í hljóðritunum sem margar endurútgáfur vitna um. Vinsældir 

kvæðanna þarf því ekki að draga í efa.  

   Bæði eru ljóðin ort í þriðju persónu. Mælandinn er því ekki barnið sjálft, heldur einhver sem 

fylgist með atburðum, og ekki laust við að heyra megi nokkra vandlætingu í tóninum. 

Foreldrum Gutta er vorkunn að eiga svona barn („Almáttugur! en sú mæða / að eiga svona 

börn“). Gutta hefnist líka fyrir óþekktina ef marka má lýsinguna á nefi hans, því „nú má hafa 

það á tröll“, og hann slapp einnig naumlega við að verða „að einni klessu / undir bíl í gær.“ 

Því er ljóst að hegðun hans er varla til eftirbreytni, enda tekur mælandinn ekki málstað 

hans.146 Tónninn í þessu ljóði Stefáns er því allt annar en í þeim ljóðum sem fjallað er um hér 

fyrr í kaflanum. Það á sammerkt með ýmsum heilræðaljóðum og öðrum varnaðarbókmenntum 

fyrri tíðar að vara við óæskilegri hegðun sem hefur neikvæðar afleiðingar. Gutti virðist hins 
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 Sveinbjörn I. Baldvinsson, 1978. 
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 Guðmundur Rúnar Lúðvíksson, 1982. 
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 Olga Guðrún Árnadóttir, 1994. 
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 Hér má sem dæmi nefna plötu Hrekkjusvína, Lög unga fólksins, þar sem Pétur Gunnarsson á 

óborganlega texta, til dæmis 'Ekki bíl', 'Hvað ætlar þú að verða' og 'Gestir út um allt'. Sjá Hrekkjusvín, 
1977. 
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 Þessar útgáfur eru Sagan af Gutta og sjö önnur ljóð 1938, 1943, 1945, 1951, 1954 og 1958, Sagan af Gutta 
1974, 1975 og 1987, Segðu það börnum, segðu það góðum börnum  1965 og 1969 og Segðu það börnum 1979. 

Sjá Sagan af Gutta, 2012. 
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 Dagný Kristjánsdóttir bendir á að mælandinn taki  heldur ekki málstað foreldranna sem ráða ekkert 
við drenginn. Því sé um eins konar jafnvægislist að ræða, sem trúlega hafi „...gert Guttakvæðið svo 
vinsælt og elskað.“ Dagný Kristjánsdóttir, [Væntanlegt], bls. 6 . 



 

 
39 

 

vegar halda sínu striki þrátt fyrir skrokkskjóðurnar sem ættu að kenna honum betri siði.147 

Kannski er það þrátt fyrir allt lykillinn að vinsældum ljóðsins.  

   Nokkurn fullorðinstón má einnig greina í 'Aravísum'. Þar verður forvitni Ara og 

spurningaflóð að hlátursefni, en ekki til marks um heilbrigða fróðleiksfýsn barns sem er að 

opna augun fyrir leyndardómum tilverunnar. Reyndar eru spurningarnar ekki auðveldar, en 

svarið: „Þú veist það, er verðurðu stór“ er ekki vel fallið til að þroska barnshugann og vekja 

þrá eftir frekari visku. Eftir situr Ari heldur dapur148 og segir vonsvikinn: „Þið eigið að segja 

mér satt.“ Fyndni ljóðsins er því nokkuð neikvæð og fremur á kostnað barnsins en hinna 

fullorðnu. 

   Andinn í barnaljóðum Stefáns virðist reyndar vera nokkuð ólíkur því sem gerist í sögum 

hans. Sem sagnaskáld er hann einmitt lofaður fyrir að „auka virðingu fyrir börnum [---], þau 

[eru] ekki bara marktæk, þau eru það sem skiptir mestu máli að fylgjast með, hlusta á og 

styðja við bakið á.“149 Í 'Aravísum' er ekki að sjá neina slíka lofgjörð um barnið og hæfileika 

þess, né heldur mikinn skilning á því hvað búi að baki spurningum þess. Einnig er það talið 

barnabókum Stefáns til ágætis að þær séu „góð dæmi um sögur með tvíþættu ávarpi“150 og 

sögur hans einmitt teknar sem dæmi um þess konar rödd í barnabókum. Hins vegar er röddin í 

barnaljóðum hans annars konar, og raunar auðvelt að finna dæmi um mun meiri 

umvöndunartón og tvöfalt ávarp í öðrum ljóðum Stefáns.151 

   'Sagan af Gutta' og 'Aravísur' hafa öðlast ótvíræðar vinsældir. Líklega á gamansemi 

ljóðanna nokkurn þátt í því, svo og það að skáldið heldur óneitanlega nokkuð aftur af 

fullorðinsrödd sinni í þessum ljóðum, þó ekki sé hægt að segja að hann sýni persónum sínum 

sérstaka virðingu.152 
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 Hér má til gamans minna á verk frá árdögum íslenskra barnabókmennta sem vöruðu meðal annars 
við „hættulegum barnaleikjum, [...] þar með er talið að hlaupa, því  þá kemur hræðileg ólga í  blóðið á 
manni, og fara í blindingsleik: sú stúlka klýfur á sér höfuðið svo heilinn slettist allt um kring.“ Silja 
Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 41. Þó Stefán fylgi reyndar ekki þessu magnaða fordæmi er boðskapurinn ekki 

með öllu ólíkur. 
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 Það er að minnsta kosti skilningur teiknarans ónefnda sem á myndina í  lok ljóðsins í  ritsafni Stefáns, 
sjá Stefán Jónsson, 1979, bls. 101. 
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makleg málagjöld þegar leigubílstjóri tekur í lurginn á honum og allir krakkarnir hæða hann.  Sjá Stefán 

Jónsson, 1979, bls. 69-72. 
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 Hér má einnig minna á að barnaljóð Stefáns hafa komið út í vinsælum hljómplötum. Til dæmis söng 
Ingibjörg Þorbergs 'Aravísur' á plötu strax 1954, sjá Íslenskir tónar, [án árs], og Bessi Bjarnason söng 
Söguna af Gutta eftirminnilega á plötu 1969, sjá Bessi Bjarnason, 1969 . 
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4.1.5 Ljóð ókunnra höfunda 

Nokkur ljóð í þessum flokki teljast vera eftir „ókunna höfunda“. Þar kennir ýmissa grasa eins 

og gefur að skilja. Sum ljóðin eru trúlega þýðingar, en upplýsingar um þýðendur og frumtexta 

hafa þá orðið viðskila við ljóðin í áranna rás. Öll eiga þau sammerkt að vera barnsleg í 

framsetningu. 

   Sem dæmi um vel unna þýðingu má nefna ljóðið 'Fimmeyringurinn', en erfitt hefur reynst að 

grafa upp nafn þýðanda þess ljóðs. Sums staðar er hins vegar getið um höfund lagsins, Felix 

Körling, sem samið hefur fleiri lög sem náð hafa vinsældum hér á landi, til dæmis 'Vér 

göngum svo léttir í lundu'. Við nánari athugun kemur í ljós að Körling þessi á einnig 

frumtextann við 'Fimmeyringinn', 'Om jag fick 5 öre'.153 Í báðum gerðum ætlar barnið að 

kaupa allt mögulegt fyrir fimmeyringinn, og gefa svo pabba allan afganginn. Í sænsku 

útgáfunni er gjöfum til mömmunnar reyndar meira í hóf stillt en í þýðingunni, enda ekkert 

minnst á að hún sé að fara á taugum eins og sú íslenska. Í báðum tilfellum skín hin barnslega 

einlægni og ást til fjölskyldunnar í gegn, og grínið er ekki á kostnað barnsins á neinn hátt. 

   Ljóðin sem eftir standa í þessum flokki einkennast flest af léttu gríni, án þess að um mikinn 

skáldskap sé að ræða. Ljóðið 'Óli og Berta' fjallar um samdrátt þeirra skötuhjúa, en þar er 

grínið einkum fólgið í viðurnefni Bertu „Bakarístertu“. 'Ó mamma' segir frá stúlku sem vill 

punta sig fyrir strákunum tveimur sem eru skotnir í henni, við litlar undirtektir móðurinnar 

sem rekur hana út í fjós að mjólka. 'Alli, Palli og Erlingur' fara að sigla á gömlu vaskafati og 

ætla sér lengra en farkosturinn leyfir, en láta það ekki slá sig út af laginu. Kynhlutverkin eru 

greinilega í föstum skorðum, ekki síður en í ljóðinu 'Keli káti karl' þar sem mælandinn gengst 

upp í að vera kraftajötunn sem fær alla til að hrökkva í kút. Í heildina má segja að þessi ljóð 

sýni þörfina fyrir létt grín í ljóðum, stundum blandið hæfilegum fáránleika, og líklega væru 

fleiri ljóð af þeim toga vel þegin meðal leikskólabarna.  

4.1.6 Ljóð um leik  

Þá eru enn ótalin nokkur ljóð sem vert er að fjalla um og tengjast leikjum með ýmsum hætti. 

Þar eru gamlir dýrgripir í bland við yngri kveðskap.  

   Tvö af þessum ljóðum fjalla um dúkkuleiki. Annað, 'Dúkkan hennar Dóru', lýsir veikindum 

dúkkunnar, sem kalla á læknisvitjun. Hitt dúkkuljóðið er hið sígilda 'Dansi dansi dúkkan mín', 

þýðing Gunnars Egilsonar á ljóði H. C. Andersen. Þar er frumtextinn reyndar öllu dýpri og 

efnismeiri en það eina erindi sem þekkt er í íslenskri þýðingu, þrjú erindi og fleiri í dansinum 
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en dúkkan ein, auk þess sem lýsing persóna er ekki jafn slétt og felld og í íslensku gerðinni.154 

Engu að síður er þýðing Gunnars löngu orðin sígild og nýtur enn hylli í leikskólum landsins, 

enda fjör og gleði jafnt í ljóði sem lagi. 

   Fleiri ljóð í þessum flokki teljast sígild. Þar má nefna ljóðið 'Nú gaman gaman er', sem lýsir 

kröftugum leik og áhyggjuleysi í vetrarríki. Annars konar fjöri er lýst í ljóði Guðmundar 

Guðmundssonar, 'Ríðum heim til Hóla'. Þar er lýst þykjustuleik, sem er reiðtúr, og börnin eru 

virkar persónur í leiknum, ríðandi á kné pabba og kistli mömmu. Hér er gleðin einnig við 

völd. Hið sama má segja um fulltrúa nútímans í þessu efni, 'Drippedí-dripp, droppedí-dropp' 

eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson, þar sem börnin leika sér áhyggjulaus í rigningunni.  

   Ekkert þessara ljóða lýsir eftirsjá skálda eftir horfinni bernsku sinni. Leikirnir eru í núinu, 

þó aldursins vegna séu sum ljóðin reyndar nú orðið að lýsa liðinni tíð.  

4.1.7 Samantekt 

Þessi flokkur ljóða, ljóð um og fyrir börn, ætti að mér finnst að vera hryggjarstykki þessarar 

ritgerðar. Þess vegna hefur verið fjallað meira um þau en gerlegt er um aðra efnisflokka í 

ritgerðinni. Hins vegar eru ljóðin í þessum flokki færri en ég bjóst við að óreyndu. Hvað getur 

valdið því? 

   Reyndar er sagan ekki öll sögð með því að ljóðin séu fá í þessum flokki. Það sem athygli 

vekur ekki síður er hve hátt hlutfall þeirra er þýðingar erlendra ljóða eða frumsamdir 

lagatextar. Af 44 ljóðum eru 15 þýdd og að minnsta kosti 11 lagatextar sem upphaflega hafa 

birst á plötum. Í þessum flokki eru líka velflest bestu og þekktustu barnaljóðin. Þar kunna að 

vera fólgin skilaboð til íslenskra ljóðskálda um að taka sig á í ljóðagerð fyrir og um börn. 

4.2 Ljóð tengd náttúrunni 
Náttúruljóð eru fyrirferðarmikil í leikskólasafninu. Í þeim flokki eru alls 87 ljóð, eða rúm 30% 

af heildarsafninu.155 

   Hvaða erindi skyldu náttúruljóð eiga við íslensk börn? Frá hvaða tíma eru þessi ljóð, hverjir 

yrkja og um hvað? Hér er allmikil fjölbreytni á alla lund, hvort sem litið er á höfunda, 

yrkisefni, viðhorf eða bókmenntaleg markmið. Öll ljóðin tengjast þó náttúrunni. 
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4.2.1 Dýraljóð 

Hvernig yrkja skáld náttúruljóð fyrir börn? Ljóð um dýr er líklega það fyrsta sem kemur upp í 

hugann. 'Snati og Óli' er gott dæmi um vænleg efnistök, þar sem barnið ræðir við Snata eins 

og hvern annan félaga. Það ljóð er þó ekki dæmigert fyrir íslensk dýraljóð, eins og síðar 

verður vikið að. 

   Af 87 ljóðum í þessum flokk má með góðu móti flokka 53 sem dýraljóð, þar af fjalla 14 um 

fugla. Dýrin sem fá umfjöllun í einu ljóði eru: Bangsi, fiðrildi, fluga, hestur, álft og spói. 

Myndin hér að neðan sýnir hvaða dýr fá fleiri en eitt ljóð: 

 

 

 

Hér vekur nokkra athygli hve heildarhlutur húsdýranna er mikill, þrátt fyrir að flest börn hafi 

nú lítil kynni af landbúnaði, eða er það kannski einmitt ástæðan? Sívaxandi hestamennska 

virðist til dæmis ekki skila þeirri dýrategund árangri í skáldskap fyrir börn, þar sem 

sauðkindur og nautgripir tróna áfram með sitt fastafylgi. Ekki ná þó húsdýrin sömu 

vinsældum og krummi, sem virðist höfða meira til íslenskra barna og skálda en flest önnur 

dýr. Því er eðlilegt að taka undir með Guðrúnu Hannesdóttur, sem rannsakað hefur og gefið út 

þjóðvísur fyrir börn, þegar hún spyr: „Af hverju er krummi í sérflokki? Ýmist kátur eða 

skuggalegur vokir hann yfir í ótal vísum...“156 Hefur þetta dálæti eitthvað með þjóðarsálina að 
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gera? Gáfur krumma eða nálægð hans við mannfólkið? Hugin og Muninn? Rannveigu og 

Krumma? 

   Fátt kemur í raun á óvart í efnistökum dýraljóðanna. Krummi er sýndur í óblíðri náttúru 

Íslands og jafnvel látinn éta lóuungana í 'Heiðlóarkvæði' Jónasar Hallgrímssonar. Lóa og spói 

eru vorboðar, húsdýrin færa okkur matinn, án þess að minnst sé á kjötframleiðslu, og ungviðið 

verður hliðstæða barnanna. Nokkra sérstöðu hafa ljóð eins og 'Snati og Óli' og 'Lobbukvæði' 

þar sem dýrið, í báðum tilfellum hundur, fær mannlega eiginleika og ljóðin þar með víðari 

skírskotun en ella. Dýraljóð geta þannig varpað ljósi á lífið og tilveruna, þó sá möguleiki sé 

heldur sjaldan nýttur í íslenskum dýraljóðum. 

   Reyndar nýta yngri ljóðin þennan möguleika meira en þau eldri. Það er til dæmis gert með 

því að fjalla um dýr í fyrstu persónu ('Ég er mús') eða gefa dýrum mennska eiginleika í 

ljóðunum ('Kalli litli kónguló', 'Það var eitt sinn kónguló', 'Foli foli fótalipri'). 

Skáldskapargildi slíkra „leikskólaljóða“ er vissulega mismikið, en þarna er skemmtileg leið 

farin til að tengja saman dýr og mannlíf í ljóðum. 

   David nokkur Whitley hefur ritað áhugaverða grein um dýr í barnaljóðum. Þar greinir hann 

ljóðin út frá því hvernig tengsl dýrs og manns birtast í þeim, og þar með hver markmið 

höfundanna eru með þeim líkingum sem að baki búa. Möguleikarnir eru einkum þrenns konar 

að hans mati: Í fyrsta lagi samsömun og samúð með dýrinu, í öðru lagi líkindi þar sem 

dregið er fram hvað líkt er með manni og dýri og hlutskipti þeirra, og í þriðja lagi andstæður, 

hvað er ólíkt, manni eða dýri í vil eftir atvikum. Andstæðurnar má svo greina í tvennt, annars 

vegar áhersla á sérkenni og framandleika dýranna, sem vinnur meðal annars gegn algengri 

manngervingu þeirra í skáldskap, og hins vegar andstæður, sem ögra lesendum og segja þeim 

eitthvað um sjálfa sig í ljósi þess sem læra má af dýrunum. 157 Öll þessi stig geta birst í sama 

ljóði ef svo ber undir, og hástigið er að dómi Whitleys augljóslega það síðast nefnda. 

   Hvað kemur í ljós ef við berum ljóðin í leikskólasafninu við þennan kvarða? Þau eru mörg 

einföld fræðsla um dýranöfn og einkenni tegunda, svo sem hvaða hljóð þau gefa frá sér, enda 

markhópurinn þá yngstu börnin. Slík ljóð ná varla máli á umræddum kvarða Whitleys, nema 

þá að við álítum að fræðsla um dýr stuðli jafnframt að samkennd með þeim.  

   Skýr og bein samkennd og samsömun með dýrum er ekki algengt stef í ljóðunum þó 

allmörg lýsi þau tilveru dýra í óblíðri náttúru. Þó er samúðin greinileg í ljóði Sig. Júl. 

Jóhannessonar, 'Fuglinn úti í frostinu', þar sem barnið er mælandinn, talar til fuglsins, skynjar 
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erfiðleika hans og biður hann að bíða meðan sóttir eru molar til mömmu. Barnið upplifir 

samlíðun með smælingjanum og vill hjálpa honum, enda sjálft lítilmagni eins og hann. 

   Hvað með annað stigið, líkindi? Með góðum vilja má setja ljóðin 'Snati og Óli' og 'Hann 

Tumi fer á fætur' á þann stall, en strangt tekið fjalla þau ekki um hvað líkt er með manni og 

dýri þó dýrin taki þátt í brasi barnanna. Líkindin eru meiri í ljóðum á borð við ' Lobbukvæði', 

'Það var eitt sinn kónguló' og 'Olli ormur', þar sem börnin eru í raun sett í spor dýranna. 

Einnig tengist leikur með mál og rím þessum flokki þó slík ljóð séu fá. Skemmtilegt er að sjá 

þjóðvísuna 'Krumminn í hlíðinni' sem helsta verkið af því tagi, þar sem lóa lipurtá og spói 

spíssnefur eru persónur og ein sjö orð ríma við „slá“ þegar lýst er heyvinnu fiðurfjárins og 

öðru brasi, sem óneitanlega ber keim af hinu mennska samfélagi. Lokalínan er líka 

skemmtilega teygð með orðinu „puntstrá“ sem gefur ávænt áhrif eftir sjö eins atkvæðis rímorð 

á undan. Mættu barnaskáld gjarnan líta til slíkra fyrirmynda úr menningararfinum, hvort sem 

horft er til efnis eða forms. 

   Þriðja stigið samkvæmt greiningu Whitleys er öllu sjaldgæfara í ljóðasafninu, og jafnvel 

áhöld um hvort þar finnist nokkur dæmi slíkra ljóða. Helst er þá að nefna ljóð Davíðs 

Stefánssonar, 'Kvæðið um fuglana', þar sem greina má vanmátt mannsins andspænis 

sköpunarverkinu. Einnig má sjá þriðja stigs einkenni í 'Litlu flugunni', sem getur það sem 

mælandinn er ekki fær um. Hvorugt þessara ljóða er þó ádeila á manninn og tilveru hans eins 

og Whitley tilgreinir dæmi um úr barnaljóðum D.H. Lawrence og Ted Hughes,158 og hvorugt 

er eiginlegt barnaljóð í þeim skilningi að hafa verið ort fyrir börn. 

   Ekki þarf að fjölyrða hér um aldagömul tengsl barna og dýra í sögum og ljóðum. Saga 

talandi dýra er óslitin í barnabókmenntum heimsins, allt frá þjóðsögum og ævintýrum til 

teiknimynda nútímans, og ekkert lát á. Það kemur því nokkuð á óvart að íslensk barnaskáld 

skuli ekki yrkja meira inn í þessa hefð, nema skýringin sé sú að slík ljóð hafi ekki náð að 

höfða til ritstjóra þeirra ljóðasafna sem hér eru til umræðu. 

4.2.2 Árstíðaljóð   

Árstíðirnar eru vinsælt yrkisefni í barnaljóðum hér á landi. Alls má setja 31 ljóð undir þann 

hatt. Þau skiptast milli árstíða sem hér segir: 
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   Í heild eru árstíðaljóðin efnislega mjög hefðbundin og íslensk. Vorinu er fagnað sem árstíð 

gróanda og hlýnandi veðurs. Sumarið er dásamað fyrir hlýju og útivistar notið í náttúrunni. 

Um haustið er lítið ort og veturinn er kaldur fyrir börn og dýr. Er fleira hægt að segja? 

   Hér má læra nokkuð af vinsældum 'Maístjörnunnar' eftir Halldór Laxness. Þar er vitanlega 

ekki neitt barnaljóð á ferð, í þeim skilningi að ljóðið sé ort fyrir börn. Það er samt í átta af 

þeim tólf söngbókum sem hér eru rannsakaðar, og virðist njóta mikilla vinsælda meðal barna. 

Það fjallar vissulega um árstíðirnar, en líka ýmislegt fleira. Þó vetri sé að ljúka og maísólin að 

rísa, þá er það ekki einungis til marks um rísandi sól í bókstaflegum skilningi, heldur von og 

bjartsýni í almennari merkingu. Þess konar yfirfært inntak árstíðanna er heldur fáséð í öðrum 

árstíðaljóðum. 

4.2.3 Höfundar náttúruljóða 

Á höfundalista þessa ljóðaflokks, náttúruljóða, eru þjóðskáldin áberandi, og þarf kannski ekki 

að koma á óvart þar sem íslensk ljóðahefð gerir náttúruna gjarnan að yrkisefni. Hér eru líka 

ljóð eftir ókunna höfunda fyrirferðarmikil, 30 að tölu eða tæpur þriðjungur ljóðanna 87. Þar 

eru annars vegar sígild þjóðkvæði, og svo hins vegar misþekkt leikskólakvæði. Í báðum 

tilfellum hefur kveðskapurinn gengið manna á milli án þess að nafn höfundar fylgdi með.  
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4.2.4 Samantekt um náttúruljóð 

Sú mikla hylli sem náttúran nýtur í þeim ljóðum sem hér hafa verið rædd er athyglisverð, á n 

þess að koma verulega á óvart. Tvennt kemur þar til; aldalöng náttúrudýrkun í íslenskum 

skáldskap, og svo hitt að náttúran hefur lengi verið algengt yrkisefni í barnaljóðum okkar ekki 

síður en annarra þjóða.159  

   Það sem fremur telst til tíðinda er að þess sjást ekki mikil merki í barnaljóðum að þjóðin sé 

að stórum hluta flutt á mölina. Einnig virðast fá ljóðskáld setja þessa miklu náttúruljóðahefð í 

skoplegt ljós eða brydda upp á nýstárlegri sýn á náttúruna í ljóðum. Kalla ekki breyttar 

þjóðfélagsaðstæður fyrr eða síðar á einhverja þróun í þessu efni? Hvernig verða náttúruljóð 

fellihýsakynslóðarinnar? Að hvaða leyti verða þau ólík þeim sem yfirsetukynslóðin orti? Ég 

bíð spenntur. 

4.3 Skólun og fræðsla 
Leikskólar eru uppeldis- og menntastofnanir, og því eðlilegt að þess konar sjónarmiða gæti í 

ljóðasafni fyrir þá. Ljóðalisti þessa flokks inniheldur 52 ljóð.160 

   Hér er sitthvað athygli vert. Til dæmis eru 32 af ljóðunum 52 án höfundar, eða 61,5%. Þar á 

meðal eru sjálfsagt einhverjar þýðingar.161 Einnig vekur athygli að þjóðskáldin eru hér víðs 

fjarri og þjóðþekktir einstaklingar ekki margir í hópi skálda. Meðal höfunda eru nokkrir 

nafngreindir leikskólakennarar, til dæmis Soffía Vagnsdóttir og Margrét Pála Ólafsdóttir, og 

trúlega leynast fleiri úr þeirri stétt bak við höfundarlaus ljóð þessa flokks. 

4.3.1 Hvað er kennt? 

Í heild má segja að uppeldis- og fræðslugildið sé yfirgnæfandi í þessum flokki. Ljóðin hafa 

það hlutverk að skóla börnin, fræða þau og þjálfa í ýmsu því sem nýtist í lífinu svokallaða, 

svo sem að einbeita sér, halda athygli, gera tvennt í einu og vera samtaka. Kannski mættu 

sumir fullorðnir einnig gera þessi ljóð að sínum og fá um leið þjálfun í þessum grunnþáttum. 

   Fræðslan snýst einkum um hagnýt atriði á borð við að auka orðaforða, til dæmis með því að 

læra heiti líkamshluta, daga- og mánaðaheiti og liti. Einnig örlar á ljóðum um samskipti, sem 

einkum snúast um að ítreka gildi vináttunnar. Tjáningin er yfirleitt afar beinskeytt og 

skáldskapargildið að sama skapi heldur takmarkað. 
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   Þar eru þó vissulega skemmtilegar undantekningar. 'Myndir hennar Lísu' eftir Olgu 

Guðrúnu Árnadóttur fjallar vissulega um litina, en inniheldur líka boðskap um jafnrétti og 

frið. Ljóð Arnar Snorrasonar, 'Litirnir' („Grænt, grænt, grænt“) hefur líka víðari skírskotun en 

fræðsluna eina, en þar er fegurð og vinátta tengd litunum.162 Algengara er þó að nota hreinar 

minnisromsur eða upptalningu í anda hinnar gamalkunnu stafrófsvísu 'A,b,c,d,e,f,g,' eða 

jafnvel hreina upptalningu þar sem flutningurinn einn tengir romsuna við ljóðformið, eins og 

eftirfarandi dæmi sýnir: 

Dagavísa og mánaðavísa 

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur,  

föstudagur og laugardagur,  

og þá er vikan búin.  

 

Janúar, 

febrúar 

mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst,  

september,  

október,  

nóvember og desember. 

Þó svo kveðskapur af þessari gerð sé strangt tekið ekki mjög skáldlegur er hann þó til marks 

um lifandi trú á mátt skáldskaparins sem bókmenntagreinar. Hið sama má segja um ýmis 

leikvallaljóð þar sem misuppbyggilegur boðskapur er settur í búning bundins máls til að auka 

vægi orðanna, sem jafnframt endurspeglar að kveðskapurinn hefur ekki með öllu glatað 

áhrifamætti sínum og galdri.163 

   Mörg ljóðin í þessum flokki tengja einnig saman ljóð og leik, enda skólastigið leikskóli, 

leikir í hávegum hafðir og mikið kennt í gegnum þá. Til dæmis um það eru ljóð með 

tilheyrandi hreyfingum.164 Stundum eru ljóðin reyndar lítið meira en fyrirmæli um hreyfingar, 

en allmörg dæmi finnast einnig um leik með sjálfstæðu ljóði, í anda hins sígilda 'Fagur fiskur í 

sjó', og fylgja leiðbeiningar um hreyfingar gjarnan ljóðunum. Þá eru að sjálfsögðu ótalin þau 

ljóð sem hugmyndaríkir leikskólakennarar spinna upp leiki og hreyfingar við í dagsins önn.165 

                                                 
162

 Ljóðið er líklega þýtt úr sænsku, 'Grön, grön, grön...', sjá Barnsånger F, [án árs]. Sænska ljóðið tengir 

litina reyndar við starfsstéttir, það er sjómann, veiðimann, bakara og sótara, en ekki ólíka kynþætti eins 
og það íslenska. 
163

 Þriðjudaginn 24. apríl sl . rifjaði tengdamamma til dæmis upp eftirfarandi húsgang sem reykvískir 

krakkar sungu í barnæsku hennar: „Allir með strætó, allir með strætó, / enginn með Steindóri / því hann 
er svo mikill svindlari.“ Ekki gott fyrir reksturinn að fá svona ákvæðavísu gegn sér. 
164

 Þarf því ekki að koma á óvart að danskennarinn Hermann Ragnar Stefánsson sé á skáldalista þessa 
flokks. 
165

 Fræðast má um mikilvægi hreyfingar, mynd- og tónlistar í námskrám leikskóla, svo og í námsritgerð 
við kennaradeild HA sem sérstaklega fjallar um þetta efni, sjá Elín Norðdahl Arnardóttir, Ingveldur 
Sigurðardóttir, 2007. Síðan sú ritgerð var unnin er reyndar komin ný námskrá, sjá Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011. 
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   Ekki þarf að fjölyrða hér um hina löngu hefð heilræðakveðskapar sem meðal annars liggur 

að baki þessum flokki ljóða í leikskólum. Reyndar eru ljóðin hér komin alllangan veg frá 

umvöndunarljóðum fyrri tíðar sem vöruðu ekki síst við leikjum og öðrum hamagangi, með 

tilheyrandi refsingum ef út af yrði brugðið. Jafnvel hinar ástsælu 'Heilræðavísur' Hallgríms 

Péturssonar, sem voru í Vísnabókinni frá 1946, eru nú orðnar of gamaldags ef marka má 

ljóðasafnið okkar, hvort sem þar er nú trúarþátturinn eða almenni siðaboðskapurinn sem 

veldur. 

   Uppeldis- og fræðsluljóð eru reyndar mjög athyglisverð skáldskapargrein og engin ástæða 

til að umgangast hana sem fánýtt og úrelt fyrirbæri þó ekki sé hún nú gróskumikil hér á landi. 

Til marks um það má nefna stafrófskvæði ýmiss konar sem víða hafa orðið vinsæl og eiga sér 

langa sögu. Þar er ekki eingöngu um minnisromsur að ræða heldur fræðslu með skemmtun og 

listrænu ívafi.  Í enskum bókmenntum má til dæmis rekja sögu slíkra ljóða óslitið að minnsta 

kosti aftur á 18. öld, og þá þegar er gjarnan blandað saman fræðslu og orðagamni til að gera 

námsefnið áhugavert fyrir ungdóminn.166 Í Danmörku hafa stafrófskvæði orðið vinsæl þó 

ljóðabálkur Halfdans Rasmussen, Halfdans ABC,  hafi náð mestri hylli og áhrifum á síðari 

tíma skáld sem endurnýjað hafa þessa hefð með ýmsum hætti. 167 Einnig munu Norðmenn hafa 

náð að endurnýja stafrófsljóðahefð sína með því að skopast að þessari fræðsluhefð á skapandi 

hátt.168 

   Hér á landi er stafrófsromsan 'A,b,c,d,e,f,g'  löngu orðin sígild og heldur sinni stöðu í 

leikskólaljóðunum. Þórarinn Eldjárn hefur fært hana til nútímans án þess að sú útgáfa hafi náð 

verulegri hylli í söngbókum leikskóla. Þá hafa að minnsta kosti tveir höfundar gefið út 

stafrófsvísur á síðustu tveimur áratugum, Árni Sigurjónsson169 og Kristján Jóhann Jónsson,170 

en hvorugt verkið hefur náð að komast í leikskólasafnið okkar. Er ástæða til að hvetja fleiri 

skáld til að reyna sig við þessa grein fræðsluljóða, freista þess að skapa verk sem ná til 

fjöldans og ýta undir lestrarnámið með skapandi hætti.  

   Fjarvera þekktra skálda í þessum flokki skólunar- og fræðsluljóða er reyndar athyglisverð. 

Spéfuglarnir í hópi skálda virðast til dæmis ekki finna hjá sér þörf til að skopast að heilræða- 

og fræðsluhefðinni, líkt og vinsælt er í nágrannalöndunum. Þar bíða góð tækifæri  ónotuð. 

                                                 
166

 Styles, 1998, bls. 85-87. 
167

 Line Beck Rasmussen nefnir hér sérstaklega Ole Bole ABC eftir Claus Eskildsen frá 1927 og Petrine 
Petruskas ABC  eftir Katrine Marie Guldager og Rimfiskeremser. Fiskenes ABC eftir Erik Trigger Olesen, 

hvort tveggja  frá 2004. Rasmussen, 2006, bls. 14-15. 
168

 Sem dæmi nefnir Gunvor Risa Det store alfabet-diktet eftir Finn Øglænd, sjá Risa, 2000, bls. 157. 
169

 Stafrófsvísur, frá 1994. 
170

 Stafrófsvísur Ara orms, frá 2005. 



 

 
49 

 

4.4 Lífið og tilveran 
Ekki virðast mörg leikskólaljóð fjalla um það sem kalla mætti lífið og tilveruna; daglegt 

amstur, samskipti og fleira í þeim dúr. Vissulega getur þetta efni skarast nokkuð við aðra 

flokka,171 en samt sem áður vekur fæð ljóðanna hér nokkra athygli. Ljóðin eru e inungis 20 

talsins, eða innan við fjórðungur af því sem taldist til náttúruljóða.172 Af þessum 20 ljóðum 

eru 11 eftir nafngreinda höfunda úr ýmsum áttum. Af þeim hafa Páll J. Árdal og Jónas 

Árnason gefið út ljóðabækur fyrir börn. 

4.4.1 Hvað er svo lífið?  

Ljóðin í þessum flokki, um lífið og tilveruna, eru fæst ort um börn eða fjalla um líf þeirra 

sérstaklega. Meira ber á þekktum slögurum, til dæmis 'Bjössi á mjólkurbílnum' og 'Ef þú 

giftist', sem einkum fjalla um samdrátt kynjanna og skemmtilegheit í því sambandi, eða 

sambúðina sjálfa, til dæmis í ljóðinu 'Þegar fólkið fer að búa'. Þó þetta séu ekki eiginleg 

barnaljóð lýsa þau vissulega tilveru sem börnin eiga í vændum og upplifa með sínu fólki. 

Þessi tilvera vekur að sjálfsögðu forvitni og spennu hjá börnunum, og sum ljóðin í þessum 

flokki koma við slík yrkisefni. Einnig eru hér sígildar perlur sem fara lengra á vit hins 

dularfulla; fjalla um dásemdir þess að komast burt á vit ævintýra eða annars í bláma 

fjarlægðar, til dæmis 'Tunglið tunglið taktu mig ' og 'Sigling'. 

   Hér eru líka skemmtileg leikskólaljóð sem sum hafa öðlast miklar vinsældir, til dæmis 

'Hjólin á strætó',173 'Um landið bruna bifreiðar' og 'Stóra brúin', þar sem endurtekningar og 

tilheyrandi hreyfingar gera samgöngukerfið og lífið í tengslum við það áhugavert. Þessi ljóð 

eru ágætlega ort. Myndir eru dregnar upp í fáum orðum og athyglinni beint að ákveðnum 

atriðum, svo sem hjólunum á strætó, hurðunum eða fólkinu, líkt og mælandinn sé barn sem 

horfir opnum augum á það sem fyrir ber og uppgötvar og undrast lífið sem iðar í borginni. 

Það merkilegasta við þessi ljóð er samt í mínum huga að þau lýsa lífi í nútímasamfélagi, 

jafnvel í borg, sem er áberandi sjaldgæft í barnaljóðum hér á landi. Af einhverjum ástæðum 

virðast íslensk barnaskáld enn lifa í sveitamenningunni þó mikill meirihluti þjóðarinnar sé 

löngu flúinn á mölina. 

   Vissulega er viðfangsefni þessarar ritgerðar afmarkað við ljóð fyrir börn á leikskólaaldri, og 

þess kannski ekki að vænta að djúpt sé kafað í mannlega tilvist í þeim. Samt sem áður hefði 

                                                 
171

 Sem dæmi um slíka skörun má nefna hin ágætu barnaljóð sem fjallað er um í 4. kafla þessarar 

ritgerðar eftir Ólaf Hauk Símonarson, Bjartmar Guðlaugsson, Olgu Guðrúnu Árnadóttur og Sveinbjörn I. 
Baldvinsson. 
172

 Sjá Viðauka 9. 
173

 Þýtt úr ensku, sjá The Wheels on the Bus, [án árs]. 
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ég búist við fleiri og fjölbreyttari ljóðum undir þessari yfirskrift, ekki síst vegna þess að börn 

leiða sjaldnast tilveruna hjá sér án spurninga og efasemda, og ættu því að hafa gagn og gaman 

af slíkum ljóðum. Barnaskáld annarra þjóða yrkja líka gjarnan um slíkar vangaveltur með 

góðum árangri,174 svo og íslensk skáld á borð við Þórarin Eldjárn,175 sem ekki kemst nema að 

nafninu til í ljóðaúrval leikskóla. 

4.5 Menningararfurinn 
Leikskólar huga að því á sinn hátt, líkt og grunn- og framhaldsskólar, að miðla íslenska 

þjóðmenningararfinum til ungu kynslóðarinnar. Í þessum flokki eru 28 ljóð.176 Hvað skyldi 

þar verða fyrir valinu? 

   Af 28 ljóðum þessa flokks eru 10 eftir ókunna höfunda, flest þjóðvísur sem svo má kalla. 

Hér fylkja þjóðskáldin liði eins og við var að búast. Einnig má finna ljóð minni eða óþekktra 

spámanna um efni sem tengjast menningararfinum, svo sem vættatrú og ævintýraefni. En 

hvernig birtist menning fortíðar og nútíðar í þessum skilningi í leikskólaljóðum? 

4.5.1 Menning og börn 

Nú má spyrja hvernig menningararfur þessi sé skilgreindur. Við greininguna var þessi flokkur 

hugsaður fyrir ljóð sem höfð eru fyrir börnum, með framtíð þeirra í huga sem fulltrúa 

íslenskrar menningar. Þetta eru því ljóð sem þau teljast „þurfa að kunna“ af ýmsum ástæðum, 

en einkum þó sem hluta af íslenskri þjóðmenningu. Undir það falla til dæmis ljóð 

þjóðskáldanna í þessum flokki, sem sum jaðra reyndar við að vera þjóðsöngvar Íslendinga. 

Þar við bætast ljóð sem „þarf að kunna“ til að verða ekki útundan á söngstundum 

framtíðarinnar, svo sem skátasöngvarnir, og ljóð sem tengjast ævintýrum og þjóðsögum.  

   Í þessum flokki má finna nokkur barnaljóð, einkum sígildar stökur um og fyrir börn, til 

dæmis 'Afi minn fór á honum Rauð', 'Afi minn og amma mín' og 'Allir krakkar'. Einnig eru 

hér sígild ljóð sem á einhvern hátt hafa orðið barnaefni þó innihaldið gefi fljótt á litið ekki 

tilefni til þess. Sem dæmi um slíkt má nefna hinn ágæta 'Gamla Nóa', sem er reyndar 

drykkjuvísa ef vel er að gáð.177 

                                                 
174

 Hér get ég ekki stillt mig um að nefna hinn danska Thorstein Thomsen sem, auk yrkisefna sem gætu 

fallið að íslensku hefðinni (dýr, árstíðir), telur ekki eftir sér að yrkja um börn, fullorðna, borgina og guð. 
Sjá Thomsen, 2001, bls. 3-6. 
175

 Dæmi um frábært l jóð eftir Þórarin er 'Bílarnir' þar sem tilvera nútímafjölskyldu er sett í skoplegt 
samhengi. Þórarinn Eldjárn, 1991. 
176

 Sjá Viðauka 10. 
177

 Þetta á við um frumtexta C.M. Bellmans og einnig „stælingu“ Eiríks Brynjólfssonar. Þýðing Sigurðar 
Þórarinssonar á ljóðinu („Gamli Nói, gamli Nói, gæðamaður var“) fer þó nær frumtextanum og tengingin 
við sumblið er þar enn augl jósari en í gerð Eiríks.  
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   Ekki verður sagt að ljóð þjóðskáldanna í þessum flokki séu sérstaklega miðuð við börn. Þó 

eru þar vissulega undantekningar, til dæmis 'Buxur, vesti, brók og skó' og 'Kristín litla komdu 

hér'. Í þessum ljóðum hafa skáldin, Jónas og Sveinbjörn, náð að snerta strengi sem hljóma enn 

þó ljóðin séu komin vel til ára sinna. Hér finnst mér ástæða til að líta á barnagælur 

Sveinbjarnar sérstaklega. Hver skyldi vera lykillinn að vinsældum þeirra?  

   Í Vísnabókinni frá 1946 eru fjórar barnagælur eftir Sveinbjörn Egilsson, 'Fljúga hvítu 

fiðrildin' og svo stökurnar þrjár sem nefnast 'Kveðið við Kristínu' í ljóðasafni Sveinbjarnar,178 

það er 'Kristín litla, komdu hér', 'Eitthvað tvennt á hné ég hef' og 'Fuglinn segir bí bí bí'. Þær 

eru einnig í Vísnabók Iðunnar, og enn vinsælar í söngbókum leikskóla.  

   Allar eru stökurnar einlægar og blátt áfram, og þó mælandinn sé fullorðinn er hann ekki 

fjarri því að setja sig í spor barnsins. Þetta gerir hann til dæmis með því að vitna í barnið („bí 

bí segir Stína“). Hann lýsir einnig uppátækjum barnsins án þess að dæma þau („Hún er að láta 

lítið bréf / í litlu nösina sína“) svo lesandinn finnur að samband feðginanna er afslappað og 

hóflega alvörugefið. Þetta má vel kalla tvíþætt ávarp þar sem hinn fullorðni getur hugsað sitt 

um skynsemi þessa leiks, og barnið jafnvel líka, um leið og bæði kætast yfir skoplegu hliðinni 

án þess að hneykslast. Hér beitir Sveinbjörn því svipuðum meðulum og áður hefur verið rætt 

um í tengslum við önnur vinsæl barnaljóð.179 

   'Í Hlíðarendakoti' hefur orðið sígilt barnaljóð og á það sameiginlegt með stökum 

Sveinbjarnar að fjalla um bernskuna. Nálgunin er þó allt önnur. Þorsteinn Erlingsson fjallar 

ekki um barnið og uppátæki þess, heldur um liðna bernsku og eftirsjá þegar gleði hennar er 

rifjuð upp. Það er reyndar algengt sjónarhorn í bernskuljóðum, gjarnan með tilheyrandi 

fortíðarþrá og upphafningu bernskuáranna, þeirrar bernsku sem hinir fullorðnu vilja oft sjá í 

eigin börnum.180 Í ljóði Þorsteins er athyglin á gleðistundum fyrri tíðar, söng og leikjum, og 

mælandinn horfir með söknuði um öxl. Ekki er neins að minnast sem skyggt getur á þessa 

ljúfu mynd af æskunni í sveitasamfélagi sem virðist algott og áhyggjulaust í ljóðinu.  

   Einnig er athyglisvert hvernig yfirsetu og smalamennsku er lýst í íslenskum barnaljóðum. 

Til marks um slíkar lýsingar eru ljóðin 'Hann Tumi fer á fætur' og 'Smaladrengurinn' (Út um 

græna grundu). Í báðum ljóðum verður yfirsetan tóm sæla; Tumi svífur á vit drauma og 

ævintýra, en í síðara ljóðinu er sól og vori sungið dýrðarljóð meðan lömbin leika sér „í 

kringum / lítinn smaladreng.“ Þessi glansmynd er enn vinsæl í leikskólasafninu og engin 

                                                 
178

 'Kveðið við Kristínu' og 'Kveðið við sömu'. Sveinbjörn Egilsson, 1952, bls. 75. 
179

 Sjá t .d. kafla 4.1 Barnaljóð. 
180

 Morag Styles ræðir þessa gagnrýni í tengslum við Robert Louis Stevenson, þó hún sé reyndar ekki 
sammála henni. Styles, 1998, bls. 170-171. 
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ástæða til að amast við því í sjálfu sér. Hins vegar er hollt að minnast þess að þessi jákvæða 

mynd er ekki einhlít fremur en aðrar slíkar, og bakhlið hennar er ekki eins slétt og felld. Þá 

hlið má til dæmis má sjá í þessum línum úr ljóði sem ekki hefur enn öðlast mikla hylli: 

[...] 

Hvergi finn ég fé mitt allt  

fjóra vantar sauði. 

Raun er að vera rassvotur 

raun er að vera syfjaður. 

Raun er að hafa rýrt í vömb 

raun er að elta stekkjarlömb.
181

 

 

Hér er sólin horfin, leikur og draumar, en vosbúð, þrældómur og sultur það sem einkennir 

yfirsetuna; barnaþrælkun komin í stað náttúrudýrkunar og fortíðarþrár.  

   Nokkuð ber líka á klassískum ljóðum í anda skólaljóðanna í þessum flokki, einkum um 

land, þjóð og tungu. Þar má nefna 'Á Sprengisandi', 'Völuvísu', 'Öxar við ána' og 'Ísland er 

land þitt', auk þess sem ljóð Þórarins Eldjárn, 'Á íslensku má alltaf finna svar', getur talist til 

þessa þjóðlega flokks. Davíð Stefánsson á ljóðin 'Litla kvæðið um litlu hjónin' og 'Konan sem 

kyndir ofninn minn', sem bæði teljast til þjóðmenningararfsins án þess að vera augljóslega 

barnaljóð; annað um hjón sem eignast engin börn og ná því varla að öðlast líf, hitt um vinafáa 

og snauða konu sem skáldið yrkir um úr fjarlægð eins og áhrifalaus áhorfandi. Vættir fá 

einnig örlítinn skerf í þessum flokki, til dæmis í ljóðinu 'Amma og draugarnir' þar sem amman 

lætur ekkert ræna sig svefninum. Ógnin virðist líka fjarri þó tröll komi við sögu í 

'Tröllalaginu'.  

   Raunar kemur fátt á óvart í þessum flokki. Þó má velta fyrir sér hvað efnisvalið segi okkur 

um þennan anga ljóðlistarinnar, til dæmis í ljósi þess að ljóðin eru flest komin til ára sinna. 

Það sést meðal annars af því að Þórarinn Eldjárn er einn skálda undir eftirlaunamörkum sem 

kemur ljóði í flokkinn. Ljóðin eru líka flest alvöruþrungin og jafnvel sorgleg, til dæmis 'Sofðu 

unga ástin mín', svo halda mætti að gamansemi ætti ekki samleið með íslenskri 

þjóðmenningu, að minnsta kosti í augum þeirra sem velja ljóðin. Þannig virðist skopleg sýn 

Þórarins Eldjárn á menningararfinn, til dæmis í ljóðunum 'Ingó' og 'Þorgeirsboli snýr aftur',182 

ekki eiga upp á pallborðið í leikskólaljóðum innan um 'Öxar við ána' og 'Á Sprengisandi'.  

                                                 
181

 Guðrún Hannesdóttir, 2007, bls. 5.  
182

 Þórarinn Eldjárn, 1991. 
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4.6. Dagamunur 
Ljóð um hátíðir og tyllidaga eiga fastan sess í söngbókum leikskóla. Þar eru jólaljóðin 

fyrirferðarmest, en annar dagamunur er einnig rómaður í ljóðum, svo sem áramót og 

föstuþrenningin bolludagur, sprengidagur og öskudagur. Flokkunin er sem hér segir: 

 

 

 

Í þessum flokki vekja miklir yfirburðir jólaljóðanna sérstaka athygli. Alls eru 36 ljóð með 

dagamun að yrkisefni, þar af 28 jólaljóð, sem er 78% af ljóðum þessa flokks.183 

4.6.1 Hver er dagamunurinn? 

Tilhlökkun og gleði einkennir væntanlega hugmyndir barna um jólin og annan dagamun. En 

hvaða mynd skyldi vera dregin upp af hátíðabrigðum í leikskólaljóðum? 

   Jólaljóðin í þessum flokki eru flest vel þekkt og mikið sungin vítt og breitt í samfélaginu 

vikurnar og mánuðina fyrir jól. Öll eru þau jákvæð í garð jólanna og hátíðarhalda í tengslum 

við þau. Algengt er að fjalla um tilhlökkun, gleði, gjafir og skemmtilegheit hvers konar í 

jólaundirbúningnum. Ekkert ber á gagnrýni eða efasemdum um að þetta mikla jólastúss eigi 

rétt á sér, með tali um stress, bruðl eða þvíumlíkt, né hvað fólk eigi af sér að gera þegar þet ta 

mikla tilhlökkunarefni er um garð gengið.  

   Ljóðin eru úr ýmsum áttum. Sum eru þjóðvísur af óljósum uppruna, til dæmis 'Göngum við 

í kringum', 'Jólasveinar ganga um gólf' og 'Það á að gefa börnum brauð'. Sum hafa orðið 

þjóðareign í hljóðritunum fremur en af bókum, til dæmis ljóð Friðriks Guðna Þórleifssonar, 

Ómars Ragnarssonar, Jónasar Árnasonar og Hinriks Bjarnasonar. Eins og vænta mátti finnast 
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trúarljóð184 í þessum flokki, til dæmis 'Heims um ból' og 'Í Betlehem er barn oss fætt', en 

reyndar eru ljóðin af þessum toga færri en fyrirfram mátti búast við. 

   Jólasveinarnir fá sína athygli í leikskólaljóðum. Hinn sígildi bálkur Jóhannesar úr Kötlum 

um jólasveinana kemst inn í ljóðaúrvalið, en athygli vekur að hann er einungis í þremur 

söngbókum af tólf. Mun vinsælli eru 'Jólasveinar einn og átta' og 'Skín á rauðar skotthúfur', en 

bæði ljóðin eru í níu söngbókum af tólf.185 Kannski gefur þetta til kynna að 

vaðmálsjólasveinar Jóhannesar séu á útleið úr leikskólum. 

   Hyskið sem gjarnan fylgir jólasveinunum, Grýla, Leppalúði og jólakötturinn, fá lítið rúm í 

jólaljóðum leikskólanna. Þetta vekur nokkra athygli, til dæmis í ljósi þess að í nýlegri 

doktorsritgerð um menningarlæsi í leikskólum kemur fram að þekking leikskólabarna á Grýlu 

og Leppalúða er góð og áhugi þeirra á þeim hjónakornum verulegur.186 Þarna kunna einhvers 

konar uppeldisástæður að liggja að baki valinu, eða þá að lögin við þessi hyskisljóð þyki ekki 

nógu heppileg til flutnings í aðdraganda jólanna. 

   Fátt er að segja um ljóð er tengjast öðrum hátíðum. Áramótaljóðin er hin sígildu álfakvæði 

þar sem innihaldið er glæsileiki álfanna, tildragelsi, ást og feigð svo lífið blaktir á skari. 

Tæplega dæmigert efni í barnaljóð. Öðru máli gegnir um föstuinnganginn þar sem ljóðin 

einkennast af beinni lýsingu þess sem tilheyrir bolludegi, sprengidegi og öskudegi í 

leikskólanum. Þetta eru eins konar vinnuljóð til að fagna tilbreytingu, skemmtun og 

hömluleysi sem tilheyrir þessum dögum. 

   Sjónarhorn barna er ekki fyrirferðarmikið í þessum flokki. Þó verður að minnast hér á ljóð 

Ómars Ragnarssonar, 'Gefðu mér gott í skóinn' og 'Jólasveinninn minn', sem  lýsa tilhlökkun 

barnsins og bæn til jólasveinsins í fyrstu persónu, svo og ljóð Hinriks Bjarnasonar, 'Ég sá 

mömmu kyssa jólasvein', sem lýsir einlægni barnsins í bland við fullorðinssjónarhornið sem 

sér í gegnum leyndarmálið. Þá má einnig minna á hið sígilda 'Babbi segir' sem lýsir 

sjónarhorni barnsins í aðdraganda jóla. Það er undirstrikað með barnslegu málfarinu („Babbi 

segir“) og gáskafullu stefinu „Hæ, hæ ég hlakka til“.187 
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   Í þessum flokki eru jólaljóðin i miklum meirihluta eins og fyrr segir. Kveðskapurinn er 

fremur einhæfur að því leyti að skáldin virðast sætta sig við þá hefð sem fyrir er og yrkja inn í 

hana. 

4.7 Gamanljóð 
Fyrirfram hefði ég búist við því að gamanljóð væru mjög stór hluti af leikskólaljóðum. Sú 

virðist ekki raunin. Í þessum flokki eru einungis 19 ljóð.188 Þetta er þó skemmtileg blanda 

eldri og yngri skáldskapar. Aðeins sex ljóð eru eftir nafngreinda höfunda, og nokkur 

greinilega erlend að uppruna, t.d. 'Tombai', 'Anikuni', 'Bela mama', 'Faðir Abraham',189 'A 

ramsasa' og 'Atti katti nóa'. 

4.7.1 Hvernig er grínið?  

Það sem fyrst vekur athygli við ljóðasafn þessa flokks er hve lítið er ort um börn og tilveru 

þeirra. Fyrirfram hefði mátt búast við því að ljóðin tengdust að minnsta kosti lífi barna, þroska 

og upplifun á tilverunni á einhvern hátt, en svo virðist ekki vera í mörgum tilfellum. 

   Um hvað er þá ort, ef ekki um börn? Fyrst má nefna skringilegar kerlingar: Pálínur tvær, 

ónefnda gráðuga kvensu og skondna langömmu sem bregður ekki þó ýmislegt gangi á. Yfir 

öllum þessum ljóðum er skemmtilegur fáránleikablær og samhengið jafnvel óljóst, til dæmis í 

ljóði Guðmundar Daníelssonar, 'Pálína með prikið'. Einnig eiga skondið rím og 

endurtekningar sinn þátt í að gera ljóðin skemmtileg til flutnings og söngs, til dæmis 

„maskína -na -na, sauma sauma maskína“ ('Pálína og saumamaskínan') og „namm namm 

namm, jamm jamm jamm“ ('Gráðug kerling'). Hins vegar má spyrja nú á tímum ýmiss konar 

jafnréttisumræðu hvað geri fullorðnar konur svona heppilegt yrkisefni í ljóðum af þessu tagi.  

   Nokkuð ber einnig á því sem kalla má bullljóð, þar sem samhengið er látið lönd og leið til 

skemmtunar. Í þann flokk liggur beint við að setja ljóð Jónasar Hallgrímssonar, 'Hættu að 

gráta, hringaná', þar sem hinn dularfulli Grímur gerir sig líklegan til að taka tær meyjarinnar 

en mælandinn lofar gulli í sárabætur. Þetta ljóð er reyndar fróðlegt dæmi um hvernig ljóð geta 

orðið barnaljóð með dularfullum hætti. Ég verð að viðurkenna að ég hef aldrei skilið í hvaða 

samhengi þetta ljóð kitlaði hláturtaugar höfundarins og vina hans, enda  ekki séð neinar 

skýringartilraunir í þá veru frá Jónasarfræðingum. Er þetta kannski eitthvað sem maður á að 

vita? 
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   Ljóðið er upphaflega í bréfi höfundar, Jónasar Hallgrímssonar, til vinar síns, Konráðs 

Gíslasonar.190 Þeir félagar virðast hafa deilt nokkuð skringilegum einkahúmor sem ljóðið og 

tilheyrandi leikþáttur eru hluti af. Þar segir frá Grími nokkrum græðara, sem mun hafa verið 

persóna af holdi og blóði og búið í Eyjafirði.191 Hann hefur tekið tá af vinnukonu. Þá kemur 

„huggarinn“ að rúminu og lofar henni gulli í tá í sárabætur, og þó Grímur taki fleiri tær, og 

allar tærnar, sem hann svo gerir í lokin þegar huggarinn er farinn. Þessi einkahúmor þeirra 

vinanna verður að vinsælu barnaljóði nokkrum mannsöldrum síðar. Hvað getur skýrt það?  

   Yfir ljóðinu er vissulega skemmtilegur fáránleikablær, ekki síst ef það er án skýringanna 

sem fylgdu í bréfinu forðum um aðstæður og persónur. Dæmin sanna að slík ljóð eru gjarnan 

vel þegin meðal barna, og íslensk ljóðasöfn eru heldur fátæk af glensi og gríni af þessu tagi. 

Það kann að vera skýringin á því að illskiljanlegt glens tveggja vina á fyrri hluta nítjándu 

aldar getur orðið að vinsælu barnaljóði löngu síðar, væntanlega með dyggri hjálp Savanna 

tríósins sem söng ljóðið á vinsælli plötu 1964,192 svo og Hins íslenska þursaflokks sem flutti 

ljóðið með tilþrifum á hljómplötu 1978.193 En vinsældir þessa ljóðs sýna þó öðru fremur að 

þörfin fyrir íslensk ljóð af þessum toga er greinilega fyrir hendi. 

   Hið vinsæla leikskólaljóð 'Ein stutt, ein löng' er einnig með skemmtilega óljóst samhengi 

þar sem dregnar eru upp myndir án tenginga og lýsingin endurtekin í annarri röð en áður 

þannig að þær mynda eins konar samhverfur („Köttur og mús og sætt lítið hús, sætt lítið hús 

og köttur og mús.“).194 Gott dæmi um skemmtilegt samhengisleysi er líka ljóðið 'A og B, spott 

og spé' þar sem „grísinn galar uppi í tré“ og „lamb í baði, borðar súkkulaði“.  

   Hér á undan var minnst á ljóð af erlendum uppruna. Þau ljóð eru ýmist á erlendum og 

framandi tungum eða hrein bullljóð með tilbúnum orðum. Þarna er stundum erfitt að greina á 

milli þar sem uppruninn getur verið óljós.195 Hins vegar virka slík ljóð á þá sem ekki skilja 

orðin sem hreint og gjarnan skemmtilegt bull, þó fyrir hina sem skilja málið geti áhrifin verið 

önnur. Oft er líka stutt á milli ljóðs og leiks og vandséð hvort er í fyrirrúmi. Til dæmis virðist 

'A ramsasa' eiga sér margar og breytilegar birtingarmyndir í leik. 196 
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   Það sem vekur mesta athygli í þessum flokki ljóða er þó umfram allt það sem ekki er þar að 

finna. Þar á ég við ljóð Þórarins Eldjárn, sem flestir munu sammála um að sé hvort tveggja í 

senn, afkastamestur og fyndnastur íslenskra skálda sem yrkja barnaljóð. Aðeins eitt ljóða hans 

í þessum flokki komst á blað í heildarúrtakinu, 'Öfugumeginframúrstefna', en það var einungis 

í Söngbók Kópasteins og komst því ekki í gegnum niðurskurðinn. Hvað þessu veldur skal 

ósagt látið á þessu stigi málsins. Þórarinn er til dæmis meistari í orðaleikjum hvers konar, sem 

víða eru vel þegnir í barnaljóðum. Ef mið er tekið af grein leikskólakennarans Ásmundar K. 

Örnólfssonar hefur Óðfluga eftir Þórarin sett „nýtt viðmið árið 1991. Nú má bulla og snúa út 

úr ljóðum fyrir börn.“197 Ásmundur ræðir einmitt bull og orðaleiki í tengslum við ljóð og 

málþroska. Ég veit til þess að fleiri leikskólakennarar hafa tekið ljóðum Þórarins opnum 

örmum og notað þau í skólunum,198 en af einhverjum sökum eru söngbækur leikskóla ekki til 

vitnis um að verk hans hafi vakið þvílíka lukku á landsvísu. 

   Ásmundur ræðir einnig í fyrrnefndri grein um það sem hann kallar „leikskólaganga“, 

samanber húsganga. Undir það falla ýmiss konar útúrsnúningar á þekktum ljóðum. Þessara 

nýju húsganga sér stað í leikskólasafni okkar, til dæmis í 'Gamla Nóa' sem er nú meðal annars 

orðinn klaufskur kassabílstjóri. Ásmundur nefnir einnig jólalögin sem algengan efnivið í 

leikskólaganga, en slíkur kveðskapur hefur ekki komist í leikskólasafn okkar. 

   Leikskólakennarar geta hæglega aukið úrvalið í þessum efnisflokki, til dæmis með því að 

sækja meira í ljóðabækur Þórarins Eldjárn og fyrrnefnd „viðmið“ hans. Einnig er vert að skora 

á önnur skáld að stíga nú niður af stallinum um stund og skemmta ungdómnum, verðandi 

lesendum sínum og launagreiðendum. Þannig gætu þau farið að dæmi Þórarins og reynt með 

skemmtilegum ljóðum fyrir börn að „tryggja sér lesendur um alla framtíð.“199  

5. Hver er staðan? 
Hvað segja svo þessar athuganir á barnaljóðum okkur um ljóð og börn á Íslandi? Hvað er eins 

og við var að búast? Hvað kemur helst á óvart? Hvaða þróun er unnt að greina? 

   Nú verður að árétta að hér hefur áherslan verið lögð á ljóð fyrir ung börn, en eins og 

kunnugt er sleppa barnabókmenntir seint undan þeirri kvöð að greinast í flokka eftir aldri 

viðtakenda. Það kemur hins vegar ekki í veg fyrir að „fullorðinsljóð“ veljist í safnið, ljóð sem 

hafa enga sérstaka skírskotun til barna og tilveru þeirra. Því verður ekki séð að þessi 
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afmörkun við leikskólaaldurinn hafi sérlega mikil áhrif á val ljóðanna. Í ljósi þess má spyrja 

hvort ljóð sem í raun eru ætluð eldri börnum eigi þá jafn vel heima í leikskólasafninu og 

fullorðinsljóð, og að sama skapi hve áreiðanlega mynd þetta leikskólasafn sem hér er fjallað 

um gefi af ljóðaforða og ljóðavali fyrir íslensk börn almennt, eldri sem yngri.  

   Einnig er vert að hafa í huga að fullorðnir velja ljóð fyrir börnin, og í leikskólum er 

uppeldis- og menntunarmarkmið nokkuð ráðandi um það hvað valið er. Því er líklega í gangi 

nokkur ritskoðun sem kemur til dæmis í veg fyrir að glannaleg leikvallaljóð komist í 

söngbækurnar, þó vitað sé að mörg börn hafa dálæti á slíkum kveðskap nú sem fyrr á 

tímum.200 

5.1 Hvað einkennir leikskólaljóð 2012? 
Áður hefur verið fjallað um einstaka efnisflokka leikskólaljóða og e inkenni þeirra. Hér verða 

dregnar saman nokkrar niðurstöður um ljóðasafnið í stórum dráttum. 

   Leikskólaljóðin 286 sem valin voru til umfjöllunar í þessari ritgerð eru í heild nokkuð 

komin til ára sinna. Leikskólar virðast hafa þróað ljóðasöfn sín nokkuð á ofanverðri síðustu 

öld, sem meðal annars má sjá í efnisvali Vísnabókar Iðunnar. Ekki virðist róttæk endurnýjun 

hafa átt sér stað síðan þá, en þess er reyndar að geta að hér er einungis tekið mið af 286 

vinsælustu ljóðunum í söngbókum leikskólanna.  

   Annað sem er til marks um íhaldssemi ljóðavalsins er hve ógreið leiðin er fyrir ný og jafnvel 

vinsæl ljóð íslenskra skálda inn í safnið. Til dæmis eru ljóð Þórarins Eldjárn aðeins þrjú í 

leikskólasafninu. Flestir munu sammála um gæði barnaljóða hans, málsnilld og skemmtigildi 

svo nokkuð sé nefnt, einkenni sem ættu að höfða til leikskólabarna jafnt sem kennara og 

fullnægja jafnframt uppeldis- og menntunarmarkmiðum skólanna. 

   Fyrsta skýringin sem mér kom til hugar á þessari fjarveru Þórarins var að ekki væri til 

tónlist við ljóð hans. Sú skýring reyndist ekki rétt því Jóhann Helgason hefur samið lög við 

mörg barnaljóð Þórarins. Þau hafa verið gefin út á tveimur geisladiskum, Óðflugur 2005 og 

Gælur, fælur og þvælur 2010, sem seldir eru á vegum Umhyggju, félags til stuðnings 

langveikum börnum. Diskarnir hafa hins vegar ekki verið fáanlegir í verslunum201 og lögin 

ekki náð eyrum fjöldans af einhverjum ástæðum. 

   Fyrrnefnd tormerki eiga þó ekki við Þórarin einan. Fleiri barnaskáld hafa ort vel fyrir börn 

án þess að hljóta náð fyrir augum þeirra sem velja ljóð í söngbækur leikskóla. Þar má til 
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dæmis nefna Böðvar Guðmundsson, Aðalstein Ásberg Sigurðsson og Davíð Þór Jónsson. 

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir hefur bent á að ljóð þessara skálda, frumort og þýdd, eigi vel 

heima í námsefni grunnskóla,202 og varla er útilokað að leikskólar geti einnig notið góðs af 

þeim þó sumt í kveðskapnum eigi vissulega betur við eldri börn.  

  Ljóðabók Davíðs Þórs, Vísur fyrir vonda krakka,203 varpar reyndar óvæntu ljósi á íslensk 

barnaljóð og það hversu pen þau eru miðað við það sem víða gerist. Ljóð Davíðs eru gjarnan 

kaldhæðin og titill bókarinnar óneitanlega nýstárlegur. Ensk barnaskáld hafa hins vegar lengi 

átt til prakkaraskap af þessu tagi. Til dæmis er komið vel á aðra öld síðan út kom þar bók með 

snoðlíku heiti, The Bad Child´s Book of Beasts (1896), og ári síðar var bætt um betur með 

More Beasts for Worse Children.204 Sá ádeilu- og skopstælingartónn sem skín í gegn í þessum 

bókatitlum og verkum fleiri enskra barnaskálda er sjaldséður í íslenskum barnaljóðum, 

einkum þeim sem komið hafa út á bókum. 

   Þjóðkvæði eru enn sem fyrr ákveðin kjölfesta í íslenskum barnaljóðum. Enn virðist líka vera 

hægt að sækja bitastæðan skáldskap í þessa gullakistu. Áður hefur verið minnst á Vísnabókina 

og hlut þjóðkvæða þar, en Guðrún Hannesdóttir hefur sýnt og sannað að hægt er að finna fleiri 

slík kvæði sem eiga fullt erindi við nútímann,205 jafnframt því að segja okkur ýmislegt um líf 

íslenskrar þjóðar þar sem „spaugilegri hliðum tilverunnar ekki alltaf gert hátt undir höfði“ og 

„[l]eikjum barna voru t.d. þröngar skorður settar“. 206  Þrátt fyrir allt urðu þó til „skemmtilegar 

þulur, öfugmælavísur, bænir, bull og vitleysa.“207 Í þennan fjölbreytta arf er enn verið að 

sækja efni sem ekki hefur áður hlotið verðskuldaða athygli. 

   Einnig hefur verið vikið að takmarkaðri gamansemi í leikskólasafninu. Getur hugsast að 

alvöruleysið sé enn illa séð í íslenskum barnaljóðum? Leikur, grín og bull mætti að ósekju 

vera meira áberandi í þeim, til dæmis í anda Þórarins Eldjárn, eða jafnvel í stíl við ófínni 

skáldskap sem börn hrífast gjarnan af. 

   Hér komum við að mikilvægu atriði, sem er hvaða forsendur eiga að ráða vali á ljóðum fyrir 

börn. Á að velja góðan skáldskap? Ljóð sem höfða til barna? Ljóð sem fullorðnir telja góð? 

Ljóð sem dæmi um íslenska þjóðmenningu? Þverskurð af bókmenntasögunni? Ljóð sem 

kenna börnum eitthvað hagnýtt og gott? Ljóð við skemmtileg lög? Allt þetta og meira til? 
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   Eins og áður hefur komið fram eiga skáld sem yrkja sérstaklega fyrir börn erfitt uppdráttar í 

skólaljóðum, vísnabókum og leikskólaljóðum hér á landi, líkt og í nágrannalöndum okkar. Að 

baki þess konar vali býr að krafan um skáldskapargildi og fagurfræði er sett ofar því 

sjónarmiði að ljóðaval eigi að miðast við barnið og tilveru þess. Ingibjörg Jóhannsdóttir hefur 

lýst afleiðingum þessa ágætlega þegar hún hugleiddi hvaða sess ljóð skipuðu í uppeldi hennar: 

„... mér varð hugsað til ljóða um heiðlóuna og tifandi læki, hrafna og berjamó. Í minningunni 

um þau fann ég ekki margt sem gat hafa kveikt hugmyndir um að ljóð gætu verið um hvað 

sem væri, um samtímann og það sem hverjum og einum liggur á hjarta.“208 

   Með þessu er vitanlega ekki sagt að lóan og tifandi lækir eigi ekki heima í 

barnaljóðasöfnum. Hins vegar er rétt að hafa hugfast að tilvera íslenskra barna snýst ekki 

lengur um yfirsetu og ullarþæfingu. Þau lifa í nútímasamfélagi, með kostum og göllum sem 

því fylgja, og ef ljóð eiga að fjalla um það sem þeim „liggur á hjarta“ er óhjákvæmilegt að 

ljóðavalið taki eitthvert mið af því. En hvað ef slík ljóð eru ekki til? Þá vandast málið.  

   Nokkuð hefur verið gert úr því að Þórarinn Eldjárn hafi „gert einhverja stórkostlega 

uppgötvun“, eins og hann orðar það sjálfur, þegar hann fór að yrkja ljóð fyrir börn, og verk 

hans séu nánast einstæð í íslenskum bókmenntum. Þórarinn heldur áfram: „Ég hef síðan lagt 

mig eftir því að þefa uppi ljóðabækur handa börnum og það er til fullt af þeim.“209 Og 

nokkrum árum áður er haft eftir honum, um sama efni: „Staðreyndin væri sú að margar 

skemmtilegar ljóðabækur hefðu verið gefnar út í gegnum tíðina, flestar hefðu verið lesnar upp 

til agna og nánast engin verið endurútgefin.“210 Ef rétt er hjá Þórarni er mikið verk óunnið í að 

hefja þessi týndu ljóð forvera hans til vegs á ný, því ekki virðast þau komast inn í 

leikskólasafnið hjálparlaust, hvað þá í gegnum nálarauga útgefenda. 

   Það að togast á um skáldskapinn út frá fagurfræði annars vegar og skírskotun til lesenda 

hins vegar er að sjálfsögðu einföldun sem varla hæfir jafn margbrotnu viðfangsefni. Vænlegra 

er að fara að dæmi Perrry Nodelman þegar hann ræðir unaðssemdir bókmennta. Þar nefnir 

hann til dæmis ánægjuna af orðunum sjálfum, myndmálið, hugmyndirnar, nýnæmið, 

frásögnina, hvernig við sjáum okkur sjálf og aðra í bókmenntum, söguna, menninguna, 

samræður við aðra um bókmenntir, skilning á tilverunni, nautnina sem felst í því að öðlast 

dýpri skilning, kynnast formum og bókmenntagreinum, að því ógleymdu að sjá í gegnum 
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bókmenntirnar og hvernig þær hafa áhrif á okkur. 211 Svo fjölbreytt viðmið gætu stuðlað að 

fjölbreyttu úrvali bókmennta, mætt margvíslegum þörfum viðtakenda, vakið áhuga og 

þroskað bókmenntasmekk þeirra. 

5.2 Eru ljóð í leikskólum? 
Það mun hafa verið síðla árs 2010 að elsta barnabarn okkar hjóna, Arnhildur Káradóttir, þá 

fjögurra ára, spurði hvort hún mætti fara með ljóð fyrir okkur. Það var auðsótt mál. Hún flutti 

okkur, skýrt og af innlifun, ljóðið 'Bílarnir' eftir Þórarin Eldjárn. Þetta atvik varð kveikjan að 

ýmsum vangaveltum afans og átti drjúgan þátt í að hann valdi sér barnaljóð til umfjöllunar í 

meistararitgerð í íslensku tæpu ári síðar. Þessi upplifun var skemmtilega á skjön við hina 

stöðluðu mynd af leikskólabörnum syngjandi 'Í leikskóla er gaman'. Hvað var í gangi? 

   Þó þessi ritgerð fjalli ekki um leikskólanám og kennslu verður ekki undan því komist að 

víkja örlítið að því viðfangsefni. Hve raunsanna mynd gefa til dæmis ljóðasöfn leikskólanna 

af starfi þeirra með ljóð? Hjá mér hafði jafnvel vaknað illur grunur um að ljóð væru á útleið úr 

skólunum og varð ýmislegt til að ýta undir þær grunsemdir. Til dæmis virðist lítil áhersla vera 

lögð á ljóðaþáttinn í nýlegri Aðalnámskrá leikskóla. Tvisvar er þar minnst á ljóð: í fyrra 

dæminu segir að starfshættir leikskóla eigi „að hvetja börn til að tjá sig og hlusta á frásagnir, 

sögur, ljóð og ævintýri“212 og í því síðara að í  leikskóla beri „að skapa aðstæður svo börn fái 

ríkuleg tækifæri til að [...] Njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri.“213 

Undir sköpun og menningu segir síðan að í leikskóla eigi að vera „rými fyrir sköpunarferli og 

fagurfræðilega tjáningu þar sem börn [...] Læra texta og taka þátt í söng“ 214  en það er 

jafnframt eina dæmið um orðið „söng“ í námskránni. Til samanburðar má geta þess að 

hugtakið læsi kemur fyrir 30 sinnum og sjálfbærni 24 sinnum.  

   Ekki minnkuðu áhyggjur mínar við að glugga í nýlega doktorsritgerð um menningarlæ si í 

leikskólum. Þar er ekkert minnst á ljóð í leikskólastarfinu, og sú mynd dregin upp að 

þjóðsögur séu í raun eina íslenska menningarefnið sem haft er fyrir börnum þar með nokkrum 

árangri. Astrid Lindgren, Latibær og Disney séu fulltrúar ljóðlistarinnar í menningarheimi 

barnanna. 215  Þessari lýsingu kom ég engan veginn heim og saman við reynslu mína af 

leikskólastarfi gegnum börn og barnabörn. Þar sem leikskólastarf er ekki eiginlegt 
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viðfangsefni þessarar ritgerðar ákvað ég að láta nægja að forvitnast um starfið á Baugi í 

Kópavogi, leikskóla barnabarnanna tveggja, systranna Arnhildar og Oddnýjar Káradætra. 

   Áður en til þess kom spurði ég Arnhildi (fædd 2006) í apríl síðastliðnum um 

uppáhaldsljóðið hennar, sem reyndist vera 'Maístjarnan' eftir Halldór Laxness. Hún söng það 

fyrir viðstadda á heimili okkar, og auk þess 'Stingum af' með Mugison. Ljóð Þórarins Eldjárn 

hefur hún líka í hávegum. Þegar ég spurði hana hvort þau væru að syngja Latabæjarlögin í 

leikskólanum var svarið „hnei!“ með hneykslunartóni; spurningin var greinilega varla 

svaraverð.216 

   Í samtali við Bergrúnu deildarstjóra á Tjörn, deild Arnhildar á Baugi, kom fram að veturinn 

2010-2011 var þema í gangi, einkum að frumkvæði eins leikskólakennarans, með ljóðum 

Þórarins Eldjárn. Ljóð mánaðarins var límt á matarborðin, og meðan beðið var eftir að allir 

lykju mat sínum voru ljóðin rædd og að lokum þulin saman í lok matmálstímans. Ljóðið 

'Bílarnir', sem Arnhildur flutti sællar minningar, var vísa septembermánaðar í þessu þema.217 

Haustið 2011 var þetta verkefni víkkað út og ljóð Þórarins við Karnival dýranna tekin fyrir 

með svipuðum hætti. Víkkunin fólst í því að tvinna fleiri markmið leikskólans inn í 

ljóðaþemað þannig að úr varð ferli með myndlist, dansi, söng og málefli svo dæmi séu nefnd. 

Síðan var afraksturinn gefinn út á mynddiski sem börnin fengu til eignar. Nú síðari hluta 

vetrar hafa ljóðin 'Maístjarnan' og 'Stingum af' verið tekin svipuðum tökum. 218 Af þessu má 

meðal annars sjá að efnisskrá Arnhildar er undir miklum áhrifum frá leikskólastarfinu. 

   Af viðtalinu við Bergrúnu, svo og við tvo starfsmenn á Kletti, 219 einni af yngri deildum 

Baugs, má ráða að mikil áhersla er lögð á söng og ljóð, og víða leitað fanga; í gömlu efni jafnt 

sem nýju, dægurlagatextum sem ljóðum, auk texta sem verða jafnvel til í dagsins önn í 

tengslum við leiki, hreyfingar og tónlist. Valið fer gjarnan nokkuð eftir smekk og þekkingu 

þeirra starfsmanna sem hlut eiga að máli hverju sinni. Sömuleiðis er misjafnt hve góðan 

tónlistargrunn starfsmennirnir hafa, en þá gildir að gera það besta úr því sem til er. Einnig 

kom fram að bulltextar falla vel í kramið, ekki síst þegar bullið felst í því að breyta textum 

sem börnin þekkja. Söngbók skólans er einnig notuð í starfinu. Hún inniheldur efni til að grípa 

í, en er ekki látin stýra efnisvalinu, að minnsta kosti ekki þegar ljóðaþemu hafa verið valin og 

skipulögð.  
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   Hversu dæmigerð þessi lýsing er fyrir leikskóla veit ég sannast sagna ekki. Hún er þó í 

allgóðu samræmi við þá mynd sem söngbækur leikskólanna sýna af ljóðum í leikskólum, svo 

og þá reynslu sem ég hafði af leikskólastarfi gegnum tvo syni fædda 1990 og 1995 og 

barnabörnin á allra síðustu árum. Hvort tveggja stangast nokkuð á við það sem segir í 

fyrrgreindri doktorsritgerð Þórdísar Þórðardóttur um menningarlæsi.220 Þar með er á engan 

hátt gert lítið úr niðurstöðum hennar; einungis bent á þörfina fyrir frekari rannsóknir og 

umræðu áður en kveðinn er upp dómur í þessu máli erlendrar afþreyingar gegn íslenskri 

menningu. 

5.3 Hvað svo? 
Íhaldssemin sem einkennir ljóðasafn leikskóla, og þar með líklega mörg þau ljóð sem haldið 

er að börnum hér á landi, er ekki alls kostar heppileg. Þó sumir geti dásamað menningararf og 

hefð í þessu sambandi segir það ekki alla söguna.  

   Sem fyrr segir eru nágrannaþjóðir okkar komnar mun lengra í að þróa barnaljóð í átt að því 

sem kalla mætti nútímaskáldskap, með meiri fjölbreytni í framsetningu, málfari og 

yrkisefnum, svo dæmi séu nefnd, auk þess sem sum erlend barnaskáld leggja sig fram um að 

flytja ljóð sín á fjölbreyttari hátt en bara með hefðbundnum upplestri eða söng.221 Með 

nýmælum í ljóðlistinni þarf þó ekki að farga því sem fyrir var. Þvert á móti verður 

ljóðaúrvalið fjölbreyttara og ljóðlistin líklegri til að höfða til fleiri barna á fjölbreyttari hátt.  

   Vissulega má segja að hægt sé að kenna börnum hvaðeina ef rétt er að farið. Móttækileg 

börn geta til dæmis lært erfiðan skáldskap og gert hann að sínum.222 Það mun ekki breytast. Á 

hinn bóginn verður að hafa í huga að börn eru í auknum mæli farin að stjórna því sjálf hvaða 

menningarefni þau hlýða og horfa á, með tilkomu þeirra nútímamiðla sem í boði eru. Þar er 

afþreyingarefni ofarlega á vinsældalistanum og virðist hafa meiri áhrif en það efni sem haldið 

er að börnum í leikskólum.223 Því er skynsamlegt fyrir barna- og ljóðaunnendur að styrkja 

vígstöðuna gegn léttmetinu. Það verður best gert með samvinnu ljóðskálda, fræðimanna, 

kennara, útgefenda, tónskálda og annarra sem málið varðar. Skáldin verða að sinna þessum 

framtíðarlesendum sínum betur, fræðimenn að grúska og gramsa og kryfja, kennarar að hafa 
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allar klær úti í efnisvali, tónskáldin að færa góð ljóð í tónlistarbúning, útgefendur að gefa út 

ljóða- og lagasöfn, endurútgefa gamlar perlur og skreyta sig með nýjum. 

   Væntanlega þurfum við að fara að ráðum Peters Hunt og leita til barnanna sjálfra eftir 

fyrirmyndum og hugmyndum um það hvernig barnaljóð eigi að vera.224 Thomas er á svipaðri 

línu vestan megin Atlantshafsins þegar hann leggur til meiri fjölbreytni með því að velja 

saman íhaldssöm og róttæk ljóð, barna- og fullorðinsljóð, skólaljóð með leikvallaljóðum; 

þannig kynnist börnin betur tjáningarmætti skáldskaparins, meðal annars í tengslum við efni 

sem þau þekki fyrir.225 Í einhverjum tilfellum kann það að verða á kostnað ströngustu 

fagurfræði eða penustu uppeldiskenninga, en þá verður bara að hafa það. 

6. Niðurstöður 
Í upphafi þessarar ritgerðar var spurt: Hvers konar ljóðum er haldið að íslenskum börnum? 

Hvert skyldi vera stutta svarið við þeirri spurningu? 

   Í fyrsta lagi má fullyrða að ljóðaúrval leikskóla er mikið að vöxtum. Ljóðin eru frá ýmsum 

tímum, sum ort fyrir börn og önnur ekki. Hinn mikli fjöldi ljóða í söngbókum leikskóla gefur 

líka til kynna að leitin að hinu einhlíta ljóðaúrvali fyrir börn stendur enn yfir. Það er til marks 

um að leikskólakennarar eru síleitandi að viðbótum í ljóðasöfn sín, en jafnframt að þeir eru 

ekki fyllilega sáttir við þau ljóð sem koma í leitirnar. Þar gæti vandamálið meðal annars verið 

léleg nýliðun í barnaskáldastofninum, enda yngstu barnaskáldin í leikskólasafninu nú óðum 

að nálgast eftirlaunaaldur. 

   Hvað gæti valdið þessari litlu nýliðun í hópi barnaskálda? Getur hugsast að hún tengist 

kröfunni sem virðist enn í fullu gildi hér á landi um hefðbundið ljóðform í barnaljóðum, sem 

yngri skáldin hafi ekki vald á eða treysti sér ekki til að takast á við? Eða hafa ung skáld 

einfaldlega ekki áhuga á ljóðagerð fyrir börn? Hér þarf að verða breyting á, vakning, jafnvel 

bylting, ekki síst meðal skáldanna sjálfra. 

   Úrvalið í söngbókum leikskóla er jafnframt markað af allmikilli íhaldssemi, sem sést meðal 

annars af því að ljóð frá síðustu árum, sem vissulega eru til, eru fá í safninu. Hver er til dæmis 

skýringin á því að ljóð Þórarins Eldjárn komast svo fá inn í safnið? Þykja þau of erfið fyrir 

leikskólabörn, nema þá að þeim sé fylgt eftir með sérstakri umfjöllun í anda þess sem gert er á 
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willingly expose children to the diversity of expression poetry offers; and to affirm the poetry they 
already know.” Thomas, 2007, bls. 115. 
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leikskólanum Baugi?226 Eru lögin við þau ekki nógu góð eða þekkt? Eða eru þau enn í prófun, 

í anda Símonar Jóh. Ágústssonar sem taldi mannkynið ávallt þurfa „langan tíma til að 

sannreyna gildi góðrar bókar.“227 Í tilfelli Þórarins ætti sá reynslutími reyndar að vera liðinn. 

   Þá er ljóðaval leikskólanna brennt sama marki og vill loða við önnur ljóðasöfn fyrir börn, 

þar sem eiginleg barnaljóð verða færri en ætla mætti. Reyndar ættu leikskólakennarar, þeir 

sem velja ljóð í söngbækur, að vera nokkuð óbundnir af þeim þröngu listrænu ofuráherslum 

sem oft koma í veg fyrir að barnaljóð komist í útgefin ljóðasöfn fyrir börn. Og þó benda megi 

á ljóð sem með gildum rökum ættu heima í söngbókunum, til dæmis ljóð fyrrnefnds Þórarins, 

þá verður líka að hafa í huga að helstu snilldarverk ástsælla höfunda á borð við Sig. Júl. 

Jóhannesson og Ólaf Hauk Símonarson eru vinsæl og vel metin í safninu. Hins vegar vantar 

óneitanlega fleiri eiginleg barnaskáld og barnaljóð í söngbækur leikskóla, og jafnframt í 

íslenskar bókmenntir. 

   Barnaskáld eru reyndar ekki fá ef nöfn þeirra sem ort hafa fyrir börn eru talin, en fá íslensk 

skáld hafa hins vegar helgað sig þessu sviði bókmenntanna að einhverju marki. Þá er áberandi 

hve fáar konur virðast hafa ort barnaljóð. Þar er verðugt rannsóknarefni, en jafnframt tilefni til 

hvatningar fyrir skáldkonur í nútíð og framtíð að bæta nú hlut sinn í þessu efni, eða gæta þess 

að minnsta kosti að setja nöfn sín við þau barnaljóð sem þær koma til með að yrkja.  

   Íhaldssemi íslenskra barnaljóða má einnig sjá í leikskólasafninu, til dæmis í hinum stóra 

flokki náttúruljóða sem þar er. Borg eða bæir virðast ekki enn hafa náð inn á sjónsvið 

íslenskra barnaskálda, nema þá helst í ljóðum af erlendum uppruna á borð við 'Hjólin á strætó' 

eða 'Stóra brúin', en sveit, náttúra og horfnir búskaparhættir eru á hinn bóginn áberandi. 

Vissulega er tenging við fortíð og náttúru nauðsynleg, en að sama skapi mega íslensk 

barnaljóð ekki festast í að gylla horfna fortíð. 

   Einnig er athyglisvert að mörg ástsælustu barnaljóðin eru vandaðar þýðingar sem öðlast 

hafa traustan sess í íslenskum bókmenntum. Þar hafa allmörg íslensk barnaskáld fengið 

innblástur til góðra verka og ort ljóð sem öðlast hafa sess í íslenskum bókmenntum. Í þau spor 

ættu fleiri skáld okkar að feta. 

   Í titli þessarar ritgerðar er vísað í vinsælasta ljóðið í söngbókunum tólf sem rannsakaðar 

voru, 'Ein stutt, ein löng'. Þar er rætt um flokkinn sem spilaði og söng. Við skulum vona að 

barnaskarinn haldi áfram að spila og syngja meðan land byggist, og ljóðskáldin leggi sitt af 

mörkum til að svo megi vera. 
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Viðaukar 
 

Viðauki 1: Vísnabókin 1946 og Vísnabók Iðunnar 

 
Ljóð eftir nafngreinda höfunda  

 
Benedikt Þ. Gröndal Babbi segir (Magga litla og jólin hennar) 

Bólu-Hjálmar  Ofan gefur snjó á snjó 
Eiríkur Brynjólfsson (þýð. C.M.Bellman) Gamli Nói 
Guðmundur Guðmundsson  Nú blánar yfir berjamó 

Gunnar Egilson (þýð H.C.Andersen) Dansi dansi dúkkan mín 
Jóhann Sigurjónsson  Sofðu, unga ástin mín 

Jón Thoroddsen  Krummi svaf í klettagjá 
Jónas Hallgrímsson  Buxur, vesti brók og skó,  
- Vorið góða,  

- Álfareiðin (þýð. Heine) 
Jónas Jónasson frá Hrafnagili Siggi var úti 

Marín Guðmundsdóttir Magnús raular, músin tístir 
Páll Ólafsson  Sólskríkjan mín situr 
Sig. Júl. Jóhannesson Skugginn 

Stefán Jónsson Hún Systa mín litla (Systa mín) 
Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn 

Sveinbjörn Egilsson  Fuglinn segir bí bí bí 
- Eitthvað tvennt á hné ég hef 
- Fljúga hvítu fiðrildin,  

- Kristín litla komdu hér 
Tómas Hallgrímsson (eignuð) Pabbi, pabbi minn 

Þorsteinn Erlingsson  Heyrðu snöggvast Snati minn (Snati og Óli) 
Örn Arnarson  Hafið, bláa hafið (Sigling) 
 

Ljóð án höfundar 

 

Afi minn fór á honum Rauð 
Allir krakkar 
Bí bí og blaka 

Góðu börnin gera það 
Grýla kallar á börnin sín 

Grýla reið með garði 
Hver er sá veggur? 
Jólasveinar ganga um gólf 

Klappa saman lófunum 
Komdu nú að kveðast á 
Krummi krunkar úti 

Krummi situr á kvíavegg 

Ljósið kemur langt og mjótt 
Meistari Jakob 
Nú er glatt hjá álfum öllum 

Sá ég spóa 
Segðu mér söguna aftur 

Sigga litla systir mín 
Sofa urtubörn 
Stígur hún við stokkinn 

Tunglið, tunglið taktu mig (staka) 
Við skulum róa sjóinn á 
Það á að gefa börnum brauð 
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Viðauki 2: Ljóð í 12 söngbókum (vinnuskjal) 
Þessi viðauki er lít ið unninn, einkum neðri h lutinn (ljóð í einni eða tveimur söngbókum) sem ekki er fjallað um í 

ritgerðinni. Til dæmis vantar höfunda margra ljóða, enda er  þeirra oft ekki getið í söngbókum leikskó la. 

Viðaukinn er aðeins birtur hér t il fróðleiks svo lesendur megi sjá hið breiða úrval ljóða í söngbókunum. Tölurnar 

tákna blaðsíður í prentútgáfum, en talan 1 er sett við ljóð sem eru í vefútgáfum söngbóka, enda er þar ekkert 

blaðsíðutal. 
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Ókunnur höf.  Ein stutt, ein löng... 8 26 1 47 28 27 2 42 1 1 1 1 12 

Ókunnur höf.  Fimm litlir apar... 34 
 

1 40 34 32 3 41 1 1 1 1 11 

Sig. Júl. Jóhannesson 
Fuglinn úti í frostinu (Frost er úti fuglinn 
minn...) 

49 37 1 90 15 4 4 22   1 1 1 11 

Friðrik Guðni Þórleifsson 
Lítill heimur (Þar er gott að vera sem 
gleðin) 

15 5 1 33 51 63 8 53 1 1   1 11 

Páll Ólafsson Lóan er komin 42 33 1 66 16   14 12 1 1 1 1 11 

Tryggvi Þorsteinsson Vertu til er vorið kallar á þig 45 
 

1 67 16 14 14 12 1 1 1 1 11 

Ókunnur höf.  Afi minn fór á honum Rauð... 59 
 

  107 53 29 1 10 1 1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Ég ætla að syngja... 10 27 1 13 24 26   28   1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Í leikskóla er gaman ... 1 
 

1 18 49   6 55 1 1 1 1 10 

Hermann R. Stefánsson Í skóginum stóð kofi einn 73 
 

  138 84 72 17 78 1 1 1 1 10 

Ókunnur höf. Krummi krunkar úti ... 33 
 

1 40 39 46 7 38   1 1 1 10 

Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá... 33 35 1 88 40 4   22 1 1   1 10 

Davíð Stefánsson Kvæðið um fuglana ... 35 38 1 40 38 46 7 64 1     1 10 

Ókunnur höf.  Nú er úti norðanvindur... 49 42 1 88 15 5   24 1 1   1 10 

Hildigunnur Halldórsdóttir Óskasteinar ... 6 41 1 50 51 52   64   1 1 1 10 

Hildigunnur Halldórsdóttir Tveir kettir ... 35 15 1 45 37 59   41   1 1 1 10 

Hrefna Tynes Uppi á grænum ... 16 24 1 41 25 60 13 39   1 1   10 

Ókunnur höf.  Út um mó, inn í skóg 10 37 1 81 8 14   21   1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Það á að gefa börnum brauð... 68 
 

  140 84 76 20 80 1 1 1 1 10 

Þórður Kristleifsson Það búa litlir dvergar .. 70 38 1 119 75 65 14 60   1 1   10 

Kristján Jónsson Þorraþrællinn 1866 47 33 1 90 14 6   23   1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Adam átti syni sjö... 66 
 

  138 79 66 15 78   1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Afi minn og amma mín ... 59 
 

  107 53 29   10 1 1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Allur matur... 3 
 

  42 24 18 1 47   1 1 1 9 

Birgir Sigurðsson Bátasmiðurinn ... 4 23 1 47 26 20   51   1 1   9 

Ókunnur höf.  Ding dong... 38 16 1 14 36 21   42   1 1   9 

Ókunnur höf. Druslan (Við setjum svissinn...) 2 31   16 44 22   71   1 1 1 9 

Ólafur Haukur Símonarson Ég heyri svo vel... 19 
 

1 17 26 24   29 1 1   1 9 

Hinrik Bjarnason Ég sá mömmu kyssa jólasvein... 68 
 

  139 85 69 16 77   1 1 1 9 

Ókunnur höf.  

Fiskalagið.... (Mamma sagði: Vatnið er 

kalt 
38 

 
1 33 40 33 3 39   1 1   9 

Sveinbjörn Egilsson Fljúga hvítu fiðrildin ... 59 
 

  107 53 29   10 1 1 1 1 9 
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Þorkell Sigurbjörnsson Gráðug kerling... 3 46 1 50 68 37 4 69   1     9 

Soffía Vagnsdóttir Hreyfa frjósa söngurinn   21 1 123 23 40 29     1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Indíánalagið... 32 
 

1 46 31 42   43   1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Jólasveinar einn og átta ... 67 
 

  138 81 72 19 76 1   1 1 9 

Ókunnur höf.  Kalli litli kónguló... 34 
 

  12 11 43 7 46   1 1 1 9 

Sveinbjörn I. Baldvinsson Lagið um það sem er bannað... 1 
 

1 41 67 46   66   1 1 1 9 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) 
Lína langsokkur (Hér skal nú glens og 
gaman) 

58 6 1 22 69 47   66   1 1   9 

Ókunnur höf. Nammilagið ... (Ef sólin væri...) 2 
 

1 44 46   9 56   1 1 1 9 

Sigurður Jónsson Sá ég spóa .. 43 
 

1 65 16 12   12   1 1 1 9 

Ókunnur höf. Sigga litla systir mín ... 59 
 

  
 

53 29 11 10 1 1 1 1 9 

Friðrik Guðni Þórleifsson 
Skín í rauðar skotthúfur (Bráðum koma 
jólin) 

69 
 

  141   67 20 81 1 1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Stóra brúin.... 3 
 

1 21 44 55 12 45   1 1   9 

Margrét Pála Ólafsdóttir Tilfinningablús  (Ég finn það...) 32 7   122 25 58   28   1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Tombai ... 15 23 1 123   58   72   1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Upp, upp, upp á fjall ... 2 
 

  122 26 60 13 44 1 1   1 9 

Ókunnur höf.  Við erum söngvasveinar... 32 
 

1 122 25 61 13 43   1 1   9 

Helgi Valtýsson Vorvindar glaðir ... 43 
 

1 66 16 16   13   1 1 1 9 

Friðrik Guðni Þórleifsson Á jólunum er gleði og gaman... 69 
 

  143 85 66 15 84 1     1 8 

Ingólfur Jónsson Bjart er yfir Betlehem... (Jólastjarnan) 79 
 

  144 85 67 16 82 1     1 8 

Jóhannes úr Kötlum Bráðum koma blessuð jólin 68 
 

  138 79 68 16 79 1     1 8 

Ókunnur höf. Einn var að smíða ausutetur 4 26   123 48 27 1 42       1 8 

Ókunnur höf.  Gekk ég yfir sjó og land.. 70 
 

  139 80 69 17 76   1 1   8 

Þórður Kristleifsson Göngum, göngum.... 4 14 1 12 39   5     1 1   8 

Freysteinn Gunnarsson Hann Tumi fer á fætur ... 56 
 

1 19 58   12 68   1 1   8 

Ókunnur höf.  Hér búálfur á bænum er .. 8 47   17 27 40   60   1   1 8 

Ókunnur höf.  Hjólin á strætó .. 16 
 

1 13 44 40   44   1 1   8 

Hermann R. Stefánsson Höfuð, herðar, hné og tær... 22 
 

  117 23 41 5 30   1 1   8 

Þorsteinn Erlingsson Í Hlíðarendakoti... 28 
 

  20 52 9 6 62   1 1   8 

Magnús Pétursson Kisutangó (Mín kisa á vökul eyru...)   
 

1 15 37 44 7   1 1   1 8 

Ókunnur höf.  Krumminn á skjánum.... 33 
 

1 40   4   38   1 1 1 8 

Ókunnur höf.  Krumminn í hlíðinni 34 
 

1 34 42 10   15   1 1   8 

Ókunnur höf.  Kubbahús.... 13 
 

  17 26   7 55   1 1 1 8 

Örn Snorrason Litirnir (Grænt, grænt, grænt) 15 
 

1 39 21   4 50   1 1   8 

Halldór Laxness Maístjarnan ... 29 
 

1 54 17 11   9   1 1   8 

Sig. Júl. Jóhannesson Mamma borgar... (Á kaupmanninn) 52 12   24 60 49   69   1 1   8 

Ragnar Jóhannesson Með sól í hjarta   32 1 74 20 11   19   1 1   8 

Ókunnur höf.  Nú skal segja... 74 
 

  141 83 74 19 79     1 1 8 

Ókunnur höf. Óli fór til Bertu (Bakaríslagið)   46 1 15   20 10     1 1 1 8 

Ókunnur höf.  Sex litlar endur ... 38 
 

1 41 43 54   36   1 1   8 

Gunnar M. Magnúss Signir sól ... 43 
 

1 75 19 12   16   1 1   8 

Jóhann Sigurjónsson Sofðu unga ástin mín .. 30 
 

1 42 15 55   67   1 1   8 

Ókunnur höf. Sólin skín og skellihlær   32 1 65 20 13   17   1   1 8 
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Ragnar Jóhannesson Út um mela og móa   25 1 66 19 14   14   1 1   8 

Ókunnur höf.  Við erum vinir ... 11 10 1 16 49   13     1   1 8 

Jónas Hallgrímsson Vorið góða... 43 
 

1 67 16 15   13   1 1   8 

Guðmundur Böðvarsson Völuvísa (Eitt verð ég að segja þér) 30 
 

1 37 51     9   1 1 1 8 

Tryggvi Þorsteinsson Þytur í laufi ... 6 
 

1 15 57     17 1 1   1 8 

Steingrímur Thorsteinsson Öxar við ána (Þingvallasöngur) 5 
 

1 17 13 64   8   1 1   8 

Ókunnur höf. A ramsasa   30 1 47 26 17   71     1   7 

Ókunnur höf.  Alli, Palli og Erlingur ...(Sigling) 55 
 

1 29   18   52   1   1 7 

Ókunnur höf. Allir krakkar (1 viðbót)   
 

1 21   18   55   1 1 1 7 

Jónas Hallgrímsson (þýð) Álfareiðin ... 81 
 

  151 79 76   74   1 1   7 

Benedikt Þ. Gröndal Babbi segir 71 
 

  139 79 67   78   1 1   7 

Jóhannes úr Kötlum Bráðum fæðast lítil lömb... 36 
 

1 66 35     13   1 1   7 

María B. Johnson Dúkkan hennar Dóru   
 

1 44 67   2 60   1 1   7 

Jónas Árnason Ef þú giftist ... 12 
 

  30 57 25   61   1 1   7 

Ókunnur höf. Ein sit ég og sauma   
 

  118 28 27 2 42 1     1 7 

Ókunnur höf.  Ég á gamla frænku... 13 
 

1 124 68 22       1 1   7 

Guðjón Bjarnason Ég langömmu á... 14 
 

1 23 68     63   1 1   7 

Ásgeir Jónsson? (ÓMÓ) Ég lonníetturnar lét á nefið 4 43 1 120 49 49           1 7 

Ókunnur höf. Fatavísur (Sumarfötin .. Setjum inn...)   
 

1 12 8 28   47   1 1   7 

Ókunnur höf.  Fimmeyringurinn..... 52 
 

  32   32 3 70   1 1   7 

Sveinbjörn Egilsson Fuglinn segir bí, bí ,bí... 59 
 

  108 53 29   10 1     1 7 

Ókunnur höf.  Halli kom á grúfunni... 52 
 

1 46 68     46   1 1   7 

Herdís Egilsdóttir (þýð) Haustvísa (Hvert er horfið laufið...)   36 1 81 7 4   21       1 7 

Ókunnur höf. Jólasveinar ganga um gólf   
 

  138 80 72 19 77   1   1 7 

Ókunnur höf.  Karl gekk út um morguntíma .. 9 
 

  123 27 43   43   1 1   7 

Ókunnur höf. 
Kolakassinn (x datt í kolakassann, hæ 
fadderí...) 

  
 

  47 48   7 48   1 1 1 7 

Sigurður Elíasson Litla flugan.... 40 
 

1 53 40 10   63   1     7 

Margrét Jónsdóttir? Með vindinum þjóta skúraský (Vorljóð) 14 
 

  65 16 15 11 14   1     7 

Olga Guðrún Árnadóttir Myndin hennar Lísu   10 1 18 50 51     1   1   7 

Ragnar Jóhannesson Nú er Gunna á nýju skónum... 77 
 

  140 84 66   80   1 1   7 

Magnús Pétursson Nú skal syngja um kýrnar (Húsdýrin) 36 
 

  36 37 52 9     1   1 7 

Guðmundur Guðmundsson Ríðum heim til Hóla.... 27 
 

  37 58 53   8   1 1   7 

Sigurður Júl. Jóhannesson Skugginn ... 16 
 

  47 55 56   27   1 1   7 

Spilverk þjóðanna Skýin (Við skýin felum ekki sólina...)   
 

1 12 45 54 11     1 1   7 

Þorsteinn Erlingsson Snati og Óli... 35 
 

1 45 40 55       1 1   7 

Lilja S. Kristjánsdóttir 
Við kveikjum einu kerti á 
(Aðventusöngur) 

  
 

  136 90   15 76   1 1 1 7 

Ókunnur höf. Vinalagið (Við erum góð, góð...)   10 1 55 49     53   1 1   7 

Herdís Egilsdóttir Þegar barnið fer í föt sín fer 8 
 

  17 57   14 47   1 1   7 

Ókunnur höf. Tröllalagið (Hátt uppi í fjöllunum)   22 1 18 75 39         1 1 7 

Ólafur Haukur Símonarson Allir hafa eitthvað til að ganga á ... 18 
 

  42   18     1 1   1 6 

Þórarinn Eldjárn 
Á íslensku má alltaf finna svar ('Isl. Já 
takk) 

  
 

  18 52     8 1 1 1   6 

Ókunnur höf. Ba bú, ba bú   
 

  46 44 20       1 1 1 6 
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Ókunnur höf. Bangsi lúrir   
 

  45 27 20   46   1 1   6 

Jónas Árnason Bíum, bíum, bambaló ... 30 
 

  29 51     64   1 1   6 

Gunnar Egilson Dansi dansi dúkkan mín   
 

1 46 52     72   1 1   6 

Ókunnur höf. Ég er mús   
 

1 13       39   1 1 1 6 

Ókunnur höf.  Ég heyri þrumur... 12 
 

1 50   25   52       1 6 

Ómar Ragnarsson Gefðu mér gott í skóinn... 78 
 

  144   70   81   1 1   6 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Grænmetisvísur... 24 
 

  25 72     31   1 1   6 

Ókunnur höf. Göngum við í kringum ... 76 
 

  140 87 38 17 78         6 

Gunnar Pálsson (Skagf) Hani, krummi, hundur, svín   
 

  109   39   35 1 1   1 6 

Sveinbjörn Egilsson Heims um ból ... 80 
 

  144 82 71 17 79         6 

Ókunnur höf. Hver var að hlæja   
 

  13 35 41   53   1 1   6 

Ókunnur höf. 
Í rigningu ég syng (I´m singing in the 
rain) 

  
 

  123 9 42   41   1 1   6 

Ókunnur höf.  Kanntu brauð að baka?... 5 
 

  48 65     54   1 1   6 

Ókunnur höf.  Klappa saman lófunum (2 stökur?) 60 
 

  47 25 29     1     1 6 

Sveinbjörn Egilsson Kristín litla, komdu hér... 60 
 

  108 53 29     1     1 6 

Pétur Pétursson frá Víðivöllum 
(sr.) Litla Jörp með lipran fót... 

60 
 

  107 53 29     1     1 6 

Davíð Stefánsson Litla kvæðið um litlu hjónin .. 29 
 

  28   62 8 59   1     6 

Margrét Jónsdóttir Litli Siggi, litla Sigga (Berjaför) 17 
 

1 82 8     20   1 1   7 

Eiríkur Sigurðsson Litlu andarungarnir .. 38 
 

1 54 28 47   35         6 

Björn Birnir Lobbukvæði 10 
 

1 45 36 48         1   6 

Ókunnur höf. Meistari Jakob ... 9 
 

  22 55 50   56       1 6 

Steingrímur Thorsteinsson Nú er sumar ... 42 
 

  73   12   16   1 1   6 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili Nú gaman, gaman er... 49 37 1 89 14     16         6 

Ókunnur höf.  Palli var einn í heiminum ... 53 
 

  28   52   70   1 1   6 

Guðmundur Daníelsson Pálína með prikið... 21 
 

  55   52 10   1     1 6 

Gunnar Ásgeirsson/Sveinn 
Björnsson Pálína og saumamaskínan... 

57 
 

  17 56     68   1 1   6 

Ókunnur höf.  Rauði karlinn ... 3 
 

  18 21     50   1 1   6 

Ólafur Haukur Símonarson Ryksugan á fullu... 19 
 

  27 59 53   59       1 6 

Jóna Jónsson frá Hrafnagili Siggi var úti ... 37 
 

1 45 60     68     1   6 

Jónas Árnason Syngjandi geng ég allsstaðar .. 41 
 

  12 66 57   34       1 6 

Bubbi Söngurinn hennar Siggu (Ég hitti...)   5   38 69 58   69   1     6 

Hermann R. Stefánsson Tvö skref til hægri   
 

  117 24 59   46   1 1   6 

Ókunnur höf.  Um landið bruna bifreiðar... 2 
 

  20 44 60 12 45         6 

Aðalsteinn Sigmundsson Við göngum mót hækkandi sól .. 7 34 1 65       14   1     6 

Ókunnur höf. Við klöppum öll í einu   
 

  123 23 61 13 44     1   6 

Jóhannes úr Kötlum Vikivakar... 6 
 

  
 

18 15   18 1     1 6 

Ókunnur höf. Það var einu sinni api   
 

  14 28 64   45   1 1   6 

Ókunnur höf.  Þumalfingur, hvar ert þú? 22 
 

  23   65 14 27   1     6 

Sigurvin Einarsson Þú skalt klappa (Létt lund)   21   124   65   29   1 1   6 

Gunnar Pálsson (Skagf) A, b, c, d... 1 
 

  
 

68 17       1 1   5 

Ókunnur höf.  Allir hlæja á Öskudaginn ... 50 
 

1 87   7   26         5 

Stefán Jónsson Aravísur... 53 
 

  
 

70     62   1 1   5 
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Grímur Thomsen Á Sprengisandi... 27 
 

1 14 13 19             5 

Ókunnur höf. Bangsimon   
 

  
 

39   1 71   1 1   5 

Ókunnur höf. Bí bí og blaka   
 

  107   29   60   1 1   5 

Páll J. Árdal Ef væri ég söngvari ... 17 
 

1 48 17     65         5 

Ólafur Haukur Símonarson Ef þú ert súr... 12 11   30   24     1       5 

Steingrímur Arason Einn lítill, tveir litlir ... Fingur/tásur   
 

  
 

23   3 27   1   1 5 

Steingrímur Arason Fingurnir (Þumalfingur, hvar ert þú?) 22 
 

1 41   33           1 5 

Hildigunnur Halldórsdóttir Foli, foli fótalipri   
 

1 50 41 35   37         5 

Eiríkur Brynjólfsson Gamli Nói (+keyrir kassabíl…)   
 

  32   36   73   1 1   5 

Stefán Jónsson Guttavísur (sjá Sagan af Gutta) 54 
 

1 
 

  38   61     1   5 

Valdimar Briem Í Betlehem... 80 
 

  144 31 67   86         5 

Ókunnur höf. Keli káti karl   
 

  46   44   62   1 1   5 

Ókunnur höf.  Komdu kisa mín ... 34 
 

  23 38         1 1   5 

Jón Sigurðsson Komdu niður   
 

  28   45   65   1 1   5 

Ókunnur höf.  Nú er úti veður vott 60 
 

  111   29     1     1 5 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Piparkökubakaravísur... 24 
 

  27 72     76   1     5 

Ókunnur höf.  Runki fór í réttirnar... 60 
 

  
 

53 29     1     1 5 

Ókunnur höf. Siggi og Sína   44 1 20       72       1 5 

Elsa E. Guðjónsson Skreytum hús ... 78 
 

  142 82 74   83         5 

Þuríður Sigurðardóttir Tönnin mín (... Hvít og fín)   
 

  20 56 60   30   1     5 

Freysteinn Gunnarsson Vér göngum svo léttir í lundu... 7 
 

  37 17 61   17         5 

Kristján frá Djúpalæk (þýð)  
Vísurnar um refinn (Ég raula 
raunakvæði) 

25 
 

  58 74 63       1     5 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Vögguvísa (Dvel ég í draumahöll) 24 47   
 

72   13       1   5 

Guðjón Guðjónsson Það er leikur að læra   
 

  56       53   1 1 1 5 

Ókunnur höf. Það var eitt sinn kónguló   19 1 42 11     41         5 

Ókunnur höf. A og B, spott og spé   
 

  44 27       1 1     4 

Þórarinn Eldjárn Afmælisvísur (Afmæli þú átt... Þ.E.)   43   60 6 17             4 

Jónas Árnason Amma og draugarnir   
 

1 59 75 19             4 

Ókunnur höf.  Á sandi ...á bjargi 17 
 

  16 9     70         4 

Ókunnur höf. Baggalúturinn   
 

1 14 51 21             4 

Eiríkur Kristinsson Bjarnastaðabeljurnar   
 

  44   20       1 1   4 

Loftur Guðmundsson Bjössi á mjólkurbílnum   
 

  24       74   1 1   4 

Ókunnur höf. Bolludagur, Sprengidagur...   
 

1 
 

12 7   26         4 

Ókunnur höf. Ef að sérðu krókódíl   8 1 23     2           4 

Ókunnur höf. Ég heiti Óli rauði   
 

1 32 21 23             4 

Ókunnur höf.  Faðir Abraham... 9 
 

  122 27 28             4 

Jóhann G. Jóhannsson Furðuverk 21 
 

  24 25     29   1     5 

Ókunnur höf. Græn eru laufin   
 

1 95 21   4           4 

Olga Guðrún Árnadóttir Háttatími á himnum   
 

  40 45 39 5 60         5 

Jónas Hallgrímsson Heiðlóarkvæði... 43 
 

  
 

  9       1 1   4 

Ómar Ragnarsson Jólasveinninn minn.... 79 
 

  144   73   82         4 

Jóhann G. Erlingsson Jólin alls staðar ... 69 
 

  142           1 1   4 
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Herdís Egilsdóttir Kalli kálormur   18 1 
 

42   6           4 

Óskar Ingimarsson Kannast þú við köttinn minn   17 1 49 42               4 

Björn Franzson Kónguló, bentu mér á berjamó   34 1 95       19         4 

Árni úr Eyjum Kveikjum eld   
 

  34       57 1     1 4 

Gunnlaug Kristjánsdóttir Löggukarl (Eitt sinn lítill...)   22 1 
 

71 28             4 

Ókunnur höf.  Mér er kalt á tánum ... 46 
 

  90   5   23         4 

Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó   
 

1 81   11   20         4 

Páll Ólafsson Ó blessuð vertu sumarsól (Sumarkveðja)   
 

  73 19 13   18         4 

Ókunnur höf.  Ó mamma, gef mér rós í hárið... 8 
 

  17 56     64         4 

Soffía Vagnsdóttir Risatröll (Hérna koma nokkur risatröll...)   
 

1 
 

          1 1 1 4 

Kristján frá Djúpalæk Ræningjarnir leita .. (Hvar er húfan mín) 23 
 

  25   41   58         4 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Ræningjavísur (Við læðumst...) 22 
 

  26 73     58         4 

Örn Arnarson Sigling ... 32 
 

  
 

  54   51     1   4 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Skammarsöngur Soffíu frænku... 23 
 

1 25 73               4 

Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn   
 

1 65   13   14         4 

Hinrik Bjarnason Snæfinnur snjókarl .. 75 
 

  139 88 75             4 

Magnús Pétursson/Sveinbjörn 
Einarsson Sól, sól, skín á mig 

  
 

  75 19     18       1 4 

Ókunnur höf. Sumri hallar, hausta fer   
 

1 82 7     21         4 

Ókunnur höf.  Sunnudagur sagði... 61 
 

  96 33             1 4 

Ókunnur höf. Sunnudagur, mánudagur...   
 

  28           1 1 1 4 

Bjartmar Guðlaugsson Súrmjólk í hádeginu   
 

  56   57       1 1   4 

Jóhannes úr Kötlum Veistu að ég á lítinn dreng   8 1 36       10         4 

Hjálmar Freysteinsson 
Vinarljóð (Gulli og perlum að safna, Vem 
kan segla) 

  
 

1 
 

50       1     1 4 

Ókunnur höf.  Vinasöngur (Við eigum hvor annan að...) 11 
 

  
 

50         1 1   4 

Margrét Ólafsdóttir Vinátta (Allir þurfa að eiga vin)   9 1 
 

49     54         4 

Björgvin Jörgensson Þá nýfæddur Jesú ... 80 
 

  
 

83 76   81         4 

Gunnlaug Kristjánsdóttir 
Þorralag/Þorramatur (Ramsasa: Ó 
hangikjöt...) 

  
 

1 90 15     26         4 

Ókunnur höf. Þumalfingur er mamma (Fingraþula)   
 

  95 24     30   1     4 

Ókunnur höf. Sprengidagur 50 
 

  89 12     26         4 

Ókunnur höf. Aníkuní (framandi tunga)   
 

  
 

    1   1     1 3 

Ókunnur höf. Atti katti nóa ... 63 
 

  49       56         3 

Ókunnur höf. (Afr. Keðjus.) Bela mama!   29 1 
 

47               3 

Ókunnur höf.  Berta bakarísterta... 54 
 

  
 

67     60         3 

Ókunnur höfundur Bíum bíum bamba 62 
 

  107   29             3 

Ókunnur höf. Bokki sat í brunni   
 

1 95 94               3 

Ókunnur höf.  Brunabíll, köttur og skógarþröstur ... 13 
 

1 
 

42               3 

Jónas Hallgrímsson Buxur, vesti   
 

  109 64 21             3 

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson Drippedí-dripp   
 

  58 9         1     3 

Ókunnur höf.  Dýrin í Afríku ... 39 
 

  59 41               3 

Heimir Pálsson Ef þig langar að syngja þinn söng   
 

1 19         1       3 

Ókunnur höf. Einn og tveir og þrír (1-10)   
 

  44 31 27             3 

Þórarinn Eldjárn Elsku mamma er það satt?   39 1 
 

77               3 



 

78 

 

Ólafur Haukur Símonarson Eniga -meniga... 20 
 

  42 57               3 

Ókunnur höf.  Fagur fiskur í sjó.... 63 
 

  97 40               3 

Hinrik Bjarnason Folaldið mitt hann Fákur   
 

  
 

79 69   83         3 

Ókunnur höf. Fyrst á réttunni   
 

  122 26             1 3 

Egill, Jakob, Eggert Fönn, fönn, fönn   
 

1 87       25         3 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) 
Gleraugun hans afa (Til himins upp 
hann...) 

  
 

  
 

46 37           1 3 

Ingólfur Jónsson Glettinn máninn gægist   
 

  41 45 37             3 

Ókunnur höf.  Guð gaf mér eyra ... 17 
 

  
 

28     30         3 

Björn Birnir Gæsamamma gekk af stað   
 

  52 36 8             3 

Soffía Vagnsdóttir Heimsókn í dýragarðinn   13 1 
 

  40             3 

Hermann R. Stefánsson Hóky póky   
 

  118 25     46         3 

Ókunnur höf. Húsmóðir veit ... Að temja ... Barnaher   
 

  
 

      74   1 1   3 

Ókunnur höf.  Hvar er Linda?... 11 
 

  
 

      53     1   3 

Ókunnur höf.  Hver er sá veggur.... 61 
 

  95 45               3 

Stefán Jónsson Hvít jól (Ég man þau jólin mild og góð)   
 

  
 

  70       1 1   3 

Jónas Hallgrímsson Hættu að gráta hringaná   
 

1 31 51               3 

Ókunnur höf. Í grænni lautu   
 

  117 27 42             3 

Margrét Jónsdóttir Ísland er land þitt   
 

  
 

13 43   11         3 

Jóhannes úr Kötlum Jólasveinarnir... 65 
 

  145 88               3 

Kristján frá Djúpalæk  Kisa mín, kisa litla grætur (Dýravísur)   
 

  14 38 22             3 

Ókunnur höf. Klukkurím (Klukkan eitt, eta feitt...)   
 

  96 31             1 3 

Davíð Stefánsson Konan, sem kyndir ofninn minn... 28 
 

  
 

62         1     3 

Margrét Jónsdóttir Krakkar úti kátir hoppa   
 

  65   10   15         3 

Ókunnur höf. Labba úti í mónum   
 

  
 

      20   1 1   3 

Ókunnur höf.  
Litalagið (gulur, rauður .. Appelsína 
talandi 

  
 

1 
 

  47           1 3 

Ókunnur höf.  Litla flugan/litla ýsan.... 40 
 

  53   10             3 

Ómar Ragnarsson Litla jólabarn.... 76 
 

  
 

82     85         3 

Ókunnur höf. Litli Óli í skógi   
 

  124 28 48             3 

Olga Guðrún Árnadóttir Lítið lasið skrímsli   
 

  43         1 1     3 

Guðmundur Guðbrandsson Margt þarf að gera á morgnana   
 

  
 

  50 8     1     3 

Jón Ólafsson Máninn hátt á himni skín ... 82 
 

  
 

83 77             3 

Steingrímur Thorsteinsson Mér um hug og hjarta nú   
 

1 67   11             3 

Ókunnur höf. Nú er glatt með álfum öllum   
 

  151   73   57         3 

Soffía Vagnsdóttir Olli ormur   15 1 74                 3 

Ókunnur höf. Sól skín á fossa (þula)   
 

1 96 92               3 

Ókunnur höf. Syndum, syndum   
 

  
 

70       1 1     3 

Ókunnur höf. Tunglið tunglið taktu mig (staka) 60 
 

  
 

53       1       3 

Jónas Árnason Úti er alltaf að snjóa .. 67 
 

  88       22         3 

Guðmundur Guðbrandsson Vatnsvísan (Dripp dropp, dripp dropp)   
 

1 
 

9     51         3 

Ókunnur höf. Vetrarkuldinn (Æ vetrarkuldinn klípur...)   34 1 
 

15               3 

Ókunnur höf. Veturinn líður   32 1 67                 3 

Ókunnur höf.  
Vikan (Sunnudagur... Og þá er vikan 
búin) 

21 
 

  
 

  62 2           3 
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Ólafur Haukur Símonarson Það er munur að vera hvalur... 18 
 

  
 

  64     1       3 

Ókunnur höf. Þegar fólkið fer að búa   
 

  56 57   14           3 

Páll J. Árdal Þyrnirós (Hún Þyrnirós var besta barn)   
 

  142   75   77         3 

Ókunnur höf.  Öskudagur... 50 
 

  89 13     26         4 

Þórarinn Eldjárn Anna sú hin sanna   45   
 

77               2 

Ókunnur höf. Á bolludegi fer ég... (Söngvasveinar)   
 

  89   7             2 

Jóhann Helgason Ánamaðkur, kakkalakki og kónguló   20 1 
 

                2 

  Átta fílar   
 

  121 26               2 

Ókunnur höf.  Barnalag frá Mexikó   39 1 
 

                2 

  Berrössuð á tánum   
 

  75       19         2 

Ókunnur höf.  Bjöllukýrin   16 1 
 

                2 

  Blátt lítið blóm eitt er   
 

  73       8         2 

Haukur Ágústsson Boðskapur Lúkasar (Forðum í bænum...)   
 

  
 

91 68             2 

  Bóndadagur (Gamli Nói)   
 

1 
 

12               2 

Kristján Stefánsson frá Gilhaga Brunnurinn   8 1 
 

                2 

  Dansað á pallinum   
 

  
 

48 21             2 

Gerður Magnúsdóttir Draugalagið   
 

  
 

75 62             2 

Soffía Vagnsdóttir Dropalagið (Dl, dl, dl, dl...)   28 1 
 

                2 

Ókunnur höf. Dýrin mín stór og smá   14   
 

      37         2 

Ókunnur höf. Ein stór og digur   39 1 
 

                2 

Friðrik Guðni Þórleifsson Einn hljómlistarmaður   23   
 

28               2 

  Einn sjómaður   
 

  
 

58 26             2 

  Einn skakkur og skrýtinn maður   
 

  31       70         2 

Ókunnur höf.  Einu sinni átti ég hest ... 59 
 

  107                 2 

  Einu sinni ég átti kú   
 

  
 

34         1     2 

  Ég (get klappað)   
 

  
 

  25       1     2 

  Ég er gula blómið fína   
 

1 74                 2 

  Ég er rauður lítill héri   
 

  15           1     2 

Hinrik B / Iðunn Steins Ég skal mála allan heiminn .. 25 
 

  50                 2 

Ókunnur höf.  Filli fer í fýlu ... 54 
 

  
 

68               2 

  Fílaleiðangur (Einn fíll lagði af stað...)   
 

  
 

  35   42         2 

Ókunnur höf. Fíllinn (Ó tókstu eftir þar) skoða?   18 1 
 

                2 

  Fram fram fylking   
 

  122   35             2 

Ókunnur höf. Fuglahræðan   30 1 
 

                2 

Ókunnur höf.  Fuglinn í fjörunni... 61 
 

  102                 2 

Ókunnur höf.  Góða veislu gjöra skal... 81 
 

1 
 

                2 

Ókunnur höf.  Grýla kallar á börnin sín ... 68 
 

  149                 2 

  Gulur, rauður, grænn og   
 

  16           1     2 

  Göngulagið (Þótt gangan sé erfið...)   
 

  
 

      25 1       2 

Hildigunnur Halldórsdóttir Göngum langa leið   41 1 
 

                2 

  Halli Jó (fleiri dæmi)   
 

  
 

          1 1   2 

  Hann fór í veiðiferð í gær (Tyrol)   
 

  23         1       2 

Ókunnur höf.  Hann Kalli átti káta mús... 61 
 

  97                 2 
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Ólafur B. Ólafsson Haustið haustið komið er   
 

  81 7               2 

  Hátíð í bæ (Ljósadýrð loftin...)   
 

  143   71             2 

Ókunnur höf.  Heyrði ég í hamrinum... 62 
 

  98                 2 

  Horfumst við í augu   
 

  96 75               2 

Margrét Jónsdóttir Hreppstjórinn snarpi ... 4 
 

  52                 2 

Ókunnur höf.  Hver hefur skapað... 14 
 

  16                 2 

  
Inn og út um gluggann ... Og alltaf 
sömu...) 

  
 

  119   41             2 

Ókunnur höf.  Í helli upp við háan tind.... 74 
 

  
 

  71             2 

  Í sól og sumaryl   
 

  
 

      17   1     2 

  Jólaklukkur klingja   
 

  140   72             2 

  Karlinn í tunglinu (og hann hét Eikartré?)   
 

  
 

      32     1   2 

Margrét Jónsdóttir 
Kátur er hann Kalli minn (Ánægður 
drengur) 

  
 

  27       71         2 

Sigurður Ágústsson Kibba kibba   
 

  42 39               2 

  Kisa mín, hvaðan ber þig að?   
 

  44   44             2 

  Klementínusöngurinn   
 

1 
 

          1     2 

  Klukkurnar (Stóra klukkan segir...) 74 
 

  
 

24               2 

Ólafur Gaukur Klukkurnar dinga linga ling   
 

  
 

79 73             2 

  Krummi snjóinn kafaði   
 

1 87                 2 

  Labbar í fjörunni   
 

  43 48               2 

  Lagið um líkamann (Er þetta penni...?)   
 

  
 

      31   1     2 

Ókunnur höf.  Lalli... 56 
 

  
 

14               2 

Ókunnur höf. Leyndarmál   9 1 
 

                2 

Ókunnur höf. Litla, litla músin   13 1 
 

                2 

Þórarinn Guðnason Litlir kassar   
 

  19 64               2 

  Litlu börnin leika sér   
 

  82       19         2 

  Lítil mús, lítil mús   
 

1 12                 2 

  Ljósið fyllist unaðsóm...helga jólanótt   
 

  
 

          1 1   2 

  Maðurinn með hattinn   
 

  
 

57 49             2 

  Magnús raular, músin tístir   
 

  111   49             2 

  Mánuðirnir (Janúar... Upptalning)   
 

  
 

      26     1   2 

Ókunnur höf.  Mánuðirnir (Janúar kemur með kulda...) 21 
 

  
 

33               2 

Ókunnur höf. Meiri snjó... 75 
 

  139                 2 

  Mér finnst best að borða...    
 

  
 

            1 1 2 

Auður Guðjónsdóttir Mikki frændi   40   
 

  51             2 

  Minni kvenna   
 

  
 

52     8         2 

Ókunnur höf.  Nafnalag.... 11 
 

  
 

      47         2 

  Nautmál á nýársnótt   
 

  100 95               2 

Ókunnur höf.  Ólafía, hvar er Vigga? ... 56 
 

  37                 2 

Ókunnur höf. (leikur) Pabbi, mamma og börnin   29   119                 2 

  
Rauðhetta (litla, Rauðh. Litla labbar af 
stað) 

  
 

  
 

    10     1     2 

Ókunnur höf.  
Rigningin er rök og góð (Fljúga hvítu 
fiðrildin) 

16 
 

  
 

10               2 

Ókunnur höf.  Sira rimsa... 62 
 

  129                 2 
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Ókunnur höf.  Skilaboðaleikur... 7 
 

  
 

27               2 

Herdís Egilsdóttir Skóarakvæði   
 

  
 

66 56             2 

  Sláðu og sláðu   
 

  120 28               2 

Elfa L. Gísladóttir Slöngudans   28   
 

          1     2 

Ókunnur höf.  Snjókorn falla ... 67 
 

  
 

12               2 

  Sól úti, sól inni   
 

  75       17         2 

Ókunnur höf. Sólargeislinn.... 45 
 

  
 

      16         2 

Hannes Hafstein Sprettur .. 36 
 

  
 

      38         2 

  Stafrófið (Þórarinn Eldjárn)   
 

  37       56         2 

  Stíllinn (Það var einu sinni strákur....)   
 

  38           1     2 

Ókunnur höf. Tröllamamma   24 1 
 

                2 

Theodóra Thoroddsen Tunglið, tunglið taktu mig, ... 60 
 

  
 

45               2 

  Ugla sat á kvisti   
 

  129 94               2 

  Úllen dúllen doff   
 

  129 94               2 

  Út í bæ á öskudaginn   
 

1 
 

  7             2 

Þorsteinn Valdimarsson Vaki vogar   
 

  73 7               2 

  Við ýtum reiknum út   
 

  43           1     2 

  Vikudagarnir (Sunnud. Og sitja saman)   
 

1 
 

      26         2 

Ókunnur höf. Vinka með tánum   30 1 
 

                2 

  Vorið er komið og grundirnar (Vorvísa)   
 

  
 

  16   12         2 

  Yfir kaldan eyðisand   
 

  87   29             2 

Soffía Vagnsdóttir Zikka-Zakk   23 1 
 

                2 

Ólafur Haukur Símonarson Það vantar spýtur og það vantar sög.. 20 
 

  
 

61               2 

  Það var eitt sinn kona sem gleypi mý   
 

  57 59               2 

Ókunnur höf. Það voru einu sinni tröll   
 

  
 

75             1 2 

Hinrik Bjarnason Þrettán dagar jóla.... 72 
 

  
 

90               2 

Ókunnur höf. Þrjár litlar mýs   18 1 
 

                2 

Ókunnur höf. Þú sólargeisli   
 

  73 20               2 

Sveinbjörn Egilsson Eitthvað tvennt á hné ég hef   
 

  108 53 29             3 

  Grýla á sér lítinn bát   
 

  
 

53 29             2 

  Rauður minn er sterkur stór   
 

  
 

53 29             2 

  Við skulum róa sjóinn á (staka)   
 

  
 

53 29             2 

Soffía Vagnsdóttir Að fara í gott bað   44   
 

                1 

Ókunnur höf. Afmælisleikur   29   
 

                1 

Ókunnur höf. Allir eiga drauma   
 

  
 

65               1 

Kristján Jónsson Allt fram streymir endalaust   
 

  111       19         1 

  Allt í lagi í Latabæ (Lat)   
 

  
 

29               1 

  
Amma (Hún amma... Er mamma 
hennar...) 

  
 

  
 

    1           1 

Grímur Thomsen Á fætur (Táp og fjör og frískir menn)   
 

  
 

      9         1 

  Á laugardögum   
 

1 
 

                1 

  Á leikskólanum aldrei þverr (Þorravísa)   
 

  89                 1 

Sæmundur Eyjólfsson Álfadans (Nú er glatt í hverjum hól)   
 

  
 

  77             1 
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Baldur A. Kristinsson Álfadrottningin   
 

1 
 

                1 

Ókunnur höf.  Árskógsströnd ... 12 
 

  
 

                1 

Stefán Jónsson Ása, Lási og Pjási í Ási... 44 
 

  
 

                1 

Sigurður Nordal Ást (Sólin brennir nóttina)   
 

  
 

50               1 

  Baða litla bangsamann   
 

  55                 1 

  Barn (Ég var lítið barn, Steinn Steinarr)   
 

  
 

64               1 

  Barnagæla (Sofðu með sæmdum, sæll...)   
 

  
 

93               1 

  Bella símamær   
 

  
 

      75         1 

  Best er að vera bóndakona   
 

  46                 1 

Hannes Hafstein Blessuð sólin elskar allt   
 

  74                 1 

  Blómin mín sæt og fín   
 

  74                 1 

  Blómin springa út - 17. júní   
 

  75                 1 

  Broslagið   
 

  
 

49               1 

  Bubbi byggir   
 

  
 

67               1 

  Bullutröll   
 

  58                 1 

  Bumbulagið (Við erum svangir sveinar...)   
 

  
 

      48         1 

Ókunnur höf.  Búddi fór í bæinn... 53 
 

  
 

                1 

  Do re mi (Söngvaseiður)   
 

  
 

          1     1 

  Droparnir (smell smell...)   
 

  43                 1 

  
Dvergar úr björgum (Einn lítill, tveir 
litlir...) 

  
 

  
 

      46         1 

  Eitt sinn gekk ég   
 

  51                 1 

  Eldur (Eldurinn logar langt niðri í jörðu)   
 

  
 

      7         1 

  
Endurvinnslan (Nú ættum við að 
leggja...) 

  
 

  
 

      73         1 

  Enginn latur í Latabæ (Lat)   
 

  
 

29               1 

  Enn birtist mér í draumi   
 

  33                 1 

  Ég á lítinn kátan kött   
 

  
 

      38         1 

  Ég átti eitt sinn kött   
 

  27                 1 

  Ég bý í sveit, á sauðfé á beit   
 

  31                 1 

  Ég eignaðist fádæma úrillan mann   
 

  33                 1 

  Ég er heldri húsamús   
 

  25                 1 

  Ég er hinn frjálsi förusveinn   
 

  
 

67               1 

  Ég er lítill teketill   
 

  
 

68               1 

Ókunnur höf.  Ég er stjórnandi... 13 
 

  
 

                1 

  Ég fann litla mús   
 

  29                 1 

  Ég fann lítinn ánamaðk í dag   
 

  60                 1 

  Ég fer líka í sveit   
 

  34                 1 

  Ég get verið þíðan þín   
 

  87                 1 

  Ég hlakka svo til (þegar hætt er að snjóa)   
 

  
 

  8             1 

  Ég nestispoka á baki ber   
 

  
 

76               1 

  Ég skil í kvöld eftir skóinn minn   
 

  
 

      85         1 

  Ég vil kenna þér óskaráð   
 

  
 

60               1 

Herdís Egilsdóttir Ég þekki lítinn mektarmann   
 

  
 

56               1 



 

83 

 

  Éta mat, éta mat, éta lon og don   
 

  50                 1 

  Fimm mínútur í jól   
 

  
 

        1       1 

  Fimm ungar syntu langt í burtu   
 

  
 

35               1 

  Fingurkoss   
 

  
 

  32             1 

  Fiskurinn hennar Stínu   
 

  
 

      36         1 

  Frelsi ég finn   
 

1 
 

                1 

  Fuglabrúðkaupið   
 

1 
 

                1 

  Fuglalagið (Hafið þið hert söguna...)   
 

  
 

  34             1 

  Fuglavísur   
 

  
 

      40         1 

  Fyrst með fingrum gerum smell   
 

  
 

24               1 

Ókunnur höf.  Fæðingardagar... 61 
 

  
 

                1 

  Gakktu hægt um gleðinnar dyr   
 

  
 

64               1 

  Garðaborg   
 

  
 

  36             1 

  Gaukur, gaukur   
 

  65                 1 

  Geggjaði haninn   
 

  
 

      34         1 

  Gjúggíbú, hvar ert þú?   
 

  
 

27               1 

  Góðan dag   
 

  
 

48               1 

  
Góðan daginn daginn daginn (Hægri 
hönd) 

  
 

  
 

      43         1 

  Grýla heitir grettin mær   
 

  145                 1 

  Grýla hét tröllkerling leið og ljót   
 

  
 

76               1 

  Grýla píla appelsína   
 

  150                 1 

  Grýla var að sönnu   
 

  
 

91               1 

Ókunnur höf.  Guð á himnum.... 5 
 

  
 

                1 

  Gættu þín (Gleddu þig, litla lambið...)   
 

  
 

63               1 

  Halló krakkar, halló krakkar   
 

  59                 1 

Elfa L. Gísladóttir Halló, halló   7   
 

                1 

  Hanarnir tveir   
 

  
 

  39             1 

  Hann/Hún á afmæli í dag)   
 

  60                 1 

  Hanna og kjóllinn   
 

  
 

70               1 

  
Heilræðavísa (... stúlka mín, að stilla 
hofmóðssinni 

  
 

  
 

63               1 

  Hermilag (Ú a lej lej...)   
 

  
 

57               1 

  Hesta Jói   
 

1 
 

                1 

Ókunnur höf.  Heybalúba... 5 
 

  
 

                1 

  Hér kemur (klapp klapp) með pípu   
 

  
 

55               1 

  Hér kemur Lillimann   
 

  26                 1 

  Hérna er (I like the flowers)   
 

  
 

48               1 

  Hjúpar hvíta mjöll   
 

  
 

      83         1 

  Hljóðnar nú haustblær   
 

1 
 

                1 

Margrét Pála Ólafsdóttir? Hnátutátublús (MPÓ)   
 

  
 

              1 1 

Soffía Vagnsdóttir Hó, hó   31   
 

                1 

  Hringurinn   
 

  
 

54               1 

  Hunangsflugan   
 

1 
 

                1 



 

84 

 

  Hún Hanna fór í kjólinn   
 

  81                 1 

  Hvað á að gera við stelpuna/strákaling?   
 

  109                 1 

  Hvar er (Meistari Jakob)   
 

  
 

48               1 

  Hæ hæ hó, hendumst út í snjó   
 

  
 

      24         1 

Soffía Vagnsdóttir Höfuð, herðar, krakkar   28   
 

                1 

  Indíánakrakkar   
 

  
 

65               1 

  Inga Dóra á lítið lamb   
 

  
 

      15         1 

Pétur Þórarinsson Í bljúgri bæn og þökk til þín .. 30 
 

  
 

                1 

  Í dýragarð ég fer   
 

  
 

      35         1 

  Í fjalladal   
 

  66                 1 

  Í Flatey fæddist Gunna   
 

  52                 1 

Ókunnur höf.  Í samverustund.... 11 
 

  
 

                1 

  Í skólanum   
 

  29                 1 

  Ís og snjór   
 

  
 

      23         1 

  Ísland ögrum skorið   
 

  
 

52               1 

Halldór Laxness 
Íslenskt vögguljóð á hörpu (Ég skal 
vaka...) 

  
 

  
 

61               1 

  Íþróttaálfurinn   
 

  
 

29               1 

Vilborg Dagbjartsdóttir Ja, þessi Emil... 26 
 

  
 

                1 

Ólafur Gaukur Jóla -jólasveinn ... 70 
 

  
 

                1 

Jóhannes úr Kötlum Jólakötturinn (Þið kannist við jólaköttinn   
 

  
 

    18           1 

  Jóla-rokk (Brauð og kökur mamma er ...)   
 

  
 

      84         1 

  Jón í Kassagerðinni   
 

  
 

32               1 

  Jörð (Ég fæddist í landi sem lifir)   
 

  
 

      6         1 

  Karl sat undir kletti   
 

  53                 1 

  Kattavísa (Þambara vambara...)   
 

  
 

40               1 

  Kátir dagar koma og fara   
 

  19                 1 

  Kátir voru karlar   
 

  15                 1 

  Kinnin þín   
 

  
 

      53         1 

  Kirie - Kirio   
 

1 
 

                1 

Herdís Egilsdóttir Kling klang klukkan slær   
 

  
 

7               1 

  Klói kattarskrækur   
 

  
 

          1     1 

Ókunnur höf.  Klukkuþula ... 62 
 

  
 

                1 

  Kom ég þar að kveldi   
 

  50                 1 

Þórarinn Eldjárn Komdu með mér kónguló (þula)   
 

  
 

11               1 

  Komdu með mér út (Snjókarlinn)   
 

  89                 1 

  Komdu til mín (Farðu frá mér)   
 

  
 

  45             1 

Gunnlaug Kristjánsdóttir Kópasteinsbragur   
 

  
 

71               1 

  Krummavísur (Hefurðu séð hann...)   
 

1 
 

                1 

 Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson Krúsilíus   
 

  58                 1 

  Kvölda tekur   
 

  53                 1 

  
Kvöldljóð (Sofðu litla barnið mitt og 
láttu..) 

  
 

  
 

            1   1 

  Kýrin, svínið, kötturinn   
 

  
 

  45             1 



 

85 

 

  Köttur úti í mýri   
 

  
 

43               1 

  Lambið segir me   
 

  82                 1 

  Langar nætur, ljósa kalda daga   
 

  32                 1 

  Langt inni í skóginum   
 

  56                 1 

  Lappa - Kisuminning   
 

  
 

39               1 

Ókunnur höf.  Lauma á fólkið pokunum ... 50 
 

  
 

                1 

  Litla Kisa   
 

  13                 1 

Ókunnur höf.  Litla lambið mitt... 34 
 

  
 

                1 

  Litli fugl í búri   
 

  
 

42               1 

  Líkaminn og fötin (Ég á höfuð, háls...)   
 

  
 

  48             1 

  Lítill fugl   
 

  40                 1 

Hulda Ljáðu mér vængi   
 

  
 

93               1 

  Ljúfa Anna   
 

  35                 1 

Ókunnur höf. Ljúfir fagnafundir   7   
 

                1 

  Loft (Ef langar mig burt út í buskann)   
 

  
 

      6         1 

  Lokalagið (ekki steypa sér í stríð)   
 

  
 

      40         1 

  
Lúsin (missti lífið sitt, líknaði henni 
enginn) 

  
 

  
 

      72         1 

  Lýsa geislar um grundir   
 

  35                 1 

  Maja átti lítið lamb   
 

  
 

      37         1 

  Mama Kuyu   
 

1 
 

                1 

Davíð Stefánsson Mamma ætlar að sofna   
 

  
 

63               1 

  Mamma, þú ert mamma   
 

  55                 1 

  Margt má heyra   
 

  
 

95               1 

  Marsbúa cha cha cha   
 

  
 

45               1 

  Maxímús Músíkús   
 

  57                 1 

Ókunnur höf. Má ég halda   11   
 

                1 

Þorsteinn frá Hamri Mánaskin er úti   
 

  
 

54               1 

  Máninn fullur fer um geiminn   
 

  35                 1 

  Mánuðirnir (Tólf eru synir tímans)   
 

  
 

              1 1 

  Með krús í hendi, dirrindí   
 

  74                 1 

  Mér er alveg sama   
 

  
 

      57         1 

  Mér þykir góður rjómi   
 

  43                 1 

  Minkurinn í hænsnakofanum (Ómar)   
 

  11                 1 

  Móðir mín í kví kví   
 

  37                 1 

  Músapabbi, músamamma   
 

  57                 1 

Margrét Jónsdóttir Mýsla tísla (í músarholu býr)   
 

  
 

  51             1 

  Mýslukvæði (Leit ég litla mús)   
 

  
 

43               1 

  Nenni níski (Lat)   
 

  
 

30               1 

  Nonni datt í sjóinn   
 

  11                 1 

  Nornasöngur   
 

1 
 

                1 

Þorsteinn Valdimarsson Nú er gamla Grýla dauð   
 

  
 

86               1 

Sæmundur Eyjólfsson Nú er glatt í hverjum hól .. 82 
 

  
 

                1 



 

86 

 

  Nú er vetur úr bæ   
 

  73                 1 

  
Nú koma kýrnar/Hestarnir vel ríða 
prestarnir) 

  
 

  
 

94               1 

  Nú liggur vel á mér   
 

  
 

      67         1 

Ókunnur höf. Nú skulum við syngja   19   
 

                1 

  Nú vorljóðin óma   
 

  66                 1 

  Ogórek (Agúrka)   
 

  
 

              1 1 

  Ó hvað ég er loppin   
 

  
 

      22         1 

  Ó Jósep Jósep   
 

  54                 1 

  Ó, Lína   
 

  
 

77               1 

  Óbyggðaferð   
 

  
 

      17         1 

Ókunnur höf.  Ólafur liljurós ... 83 
 

  
 

                1 

  Óli skans   
 

  54                 1 

Ókunnur höf.  Óli, Stjáni og Gústi.. 55 
 

  
 

                1 

  Pabbi, pabbi minn   
 

  51                 1 

  Pétur dansar   
 

  
 

31               1 

  Piosenka pt "Sanna" (Zima, zima, zima)   
 

  
 

              1 1 

  Pompulagið (Ég pomba á rassinn...)   
 

  
 

  53             1 

  Pósturinn Páll   
 

  30                 1 

Helga Jónsdóttir Regnboginn er himinhár   
 

  
 

22               1 

  Regnið streymir   
 

  17                 1 

  Rigning (Þegar rigning er úti)   
 

  
 

9               1 

  Rigningarlag (Úff hvað það rignir í dag...)   
 

  
 

9               1 

  Risaeðlulagið   
 

  
 

          1     1 

  Risi og Rosi   
 

  
 

78               1 

  Rokk og ról, Kirkjuból   
 

  
 

      56         1 

  
Saknaðarljóð (Hljótt er nú í húsum...Píla 
Pína) 

  
 

  
 

            1   1 

Jónas Hallgrímsson Sáuð þið hana systur mína... 27 
 

  
 

                1 

  Segðu mér söguna aftur   
 

  
 

63               1 

Hulda Segðu það móður minni   
 

  
 

92               1 

  Siggi fór í bæinn og Siggi fór í búð   
 

  
 

      49         1 

  Siggi sæti (Lat)   
 

  
 

30               1 

  Sit ég hér á grænni   
 

  43                 1 

  Sjá, vetur karl er vikinn frá   
 

  
 

      15         1 

  Sjáðu hestinn minn   
 

1 
 

                1 

  Sjáðu, sjáðu svanur (Dimmalimm)   
 

  74                 1 

  Sjö litlar mýs   
 

  
 

      24         1 

  Skautasöngur   
 

1 
 

                1 

  Skósveinadansinn   
 

  
 

  54             1 

  Slökunarsöngur   
 

  
 

      33         1 

  Snjallræðissöngurinn   
 

  
 

      33         1 

Ókunnur höf.  Snjókorn falla nú til jarðar... 51 
 

  
 

                1 

  Sofa urtubörn   
 

  55                 1 



 

87 

 

  Sofðu rótt   
 

  55                 1 

  Solla stirða (Lat)   
 

  
 

29               1 

  Sól í hjarta (Sól úti, sól inni)   
 

  
 

  12             1 

  Sólarsöngur fuglanna   
 

  
 

      40         1 

  Sólin skín, sólin skín   
 

  73                 1 

  Sólskin í bæ   
 

1 
 

                1 

  Stafrófsþula (A á hann Ari og aflinn...)   
 

  
 

              1 1 

  Stebbi fór í stríðið   
 

  
 

78               1 

Ókunnur höf. Steinalag 

  
22
/2

4 

1 
 

                1 

  Stígur hún og stappar   
 

  
 

94               1 

  Stökur (afi minn og amma mín)   
 

1 
 

                1 

  Suðurnesjamenn   
 

  
 

      7         1 

  Sumar er í sveit, sólin björt og heit...)   
 

  
 

              1 1 

  Svo margir fiskar í sjónum   
 

  15                 1 

  Talnaþula   
 

  
 

32               1 

Ókunnur höf.  Tannpínusöngurinn ... 14 
 

  
 

                1 

  Táp og fjör og frískir menn   
 

  
 

52               1 

  Tilfinningasöngurinn (Ég er kræfur að ...)   
 

  
 

      32         1 

  Tunglið má ekki taka   
 

  
 

      72         1 

  Tutt tutt segir   
 

  
 

  59             1 

  Tvær úr tungunum   
 

  31                 1 

  Tölurnar (Einn og tveir, inn komu þeir)   
 

  
 

              1 1 

Hrafnhildur Sigurðardóttir 
Uglan (Það var gömul ugla með 
oddhvasst...) 

  
 

  
 

27               1 

  Um gluggann flýgur   
 

  55                 1 

  Um haust (Það kólnar í lofti því komið...)   
 

  
 

      20         1 

  Undir dalanna sól   
 

1 
 

                1 

  Upp er runninn öskudagur   
 

  89                 1 

Ókunnur höf.  Úlfaldadans ... 40 
 

  
 

                1 

  Vatn (Vaggar bára vænum bát)   
 

  
 

      6         1 

  Vaxtarlagið   
 

  
 

          1     1 

  Veiðisaga frá Grænlandi   
 

1 
 

                1 

  Veistu hvað Ljóminn er...   
 

  35                 1 

  Vetrarnótt   
 

  87                 1 

  Vetrarsvefninn (Það svífur að hausti...)   
 

  
 

      21         1 

Guðrún Jóhannsdóttir  frá 
Brautarholti Vetrarþula (Kári úti kveður) 

  
 

  
 

94               1 

Ólafur Haukur Símonarson Vetur kóngur.... 46 
 

  
 

                1 

  Við erum dropar   
 

  
 

50               1 

Gunnlaug Kristjánsdóttir Við erum krakkar á Kópasteini   
 

  
 

70               1 

  Við erum ung   
 

1 
 

                1 

  Við leikum okkur saman   
 

  
 

      55         1 

  Við litum og við litum   
 

  
 

      49         1 



 

88 

 

  Við skulum róa (þula)   
 

1 
 

                1 

  Við varðeldana voru skátar   
 

  33                 1 

  Vindum, vindum   
 

  
 

26               1 

Nem. Hafralækjarskóla Vinnum öll saman   7   
 

                1 

  Vinurinn (Ingó)   
 

  
 

          1     1 

Stefán S. Stefánsson Virri virri vipp   40   
 

                1 

  Vísur Mikka (Hér mætir Mikki, sjá)   
 

  26                 1 

  Vísur Vatnsenda-Rósu   
 

1 
 

                1 

  Vor í lofti (Nú heilsar okkur sól...)   
 

1 
 

                1 

  
Vorn hörundslit og heimalönd (br. 
Skáta) 

  
 

  18                 1 

Jón Þ. Thoroddson 
Vöggukvæði (Ljóshærð og litfríð, Jón 
Thor) 

  
 

  
 

65               1 

Stefán Jónsson Vögguvísa (Mömmu sinni, lag:Gamli Nói) 31 
 

  
 

                1 

  Vögguvísan (Ekki vaka vinur)   
 

  
 

      40         1 

  Yfir fjallið fjórir vindar   
 

1 
 

                1 

  
Yndislega ættarjörð (Blessuð sértu 
sveitin) 

  
 

  
 

51               1 

  Það er gaman að vera saman   
 

  21                 1 

  Það er skemmtilegast að leika sér   
 

  48                 1 

  Það kólnar í lofti   
 

  82                 1 

  Það skemmist ei tönn   
 

  19                 1 

  Það var dós dós   
 

  36                 1 

  Það var í örkinni hans Nóa   
 

  38                 1 

Hannes Hafstein Þegar hnígur húm að þorra ... 48 
 

  
 

                1 

Ólafur Haukur Símonarson Þitt fyrsta bros   
 

  
 

63               1 

Ókunnur höf. Þjóðvísur (Sestu hérna, sólskinsbarn)   
 

  
 

7               1 

  Þrír litlir hermenn   
 

1 
 

                1 

Jónas Árnason Þungt ymur Þorrinn .... 48 
 

  
 

                1 

  Þvottasöngurinn   
 

  
 

      28         1 

Kristín Valsd./Elfa L. Gíslad. Þyrillinn (Nú hreyfir Þyrill hausinn sinn)   
 

  
 

24               1 

  Ærin segir me me me   
 

  
 

  65             1 

  Ævintýri enn gerast   
 

  38                 1 

Þórarinn Eldjárn Öfugumeginframúrstefna   
 

  
 

92               1 
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Viðauki 3: Ljóð í 3 - 12 söngbókum 
Tölurnar tákna b laðsíður í prentútgáfum, en talan 1 er sett við ljóð sem eru  í vefútgáfum söngbóka, enda er þar 

ekkert blaðsíðutal. 
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Ókunnur höf. A og B, spott og spé    
44 27 

   
1 1 

  
4 

Ókunnur höf. A ramsasa  
30 1 47 26 17 

 
71 

  
1 

 
7 

Gunnar Pálsson (Skagf.) A, b, c, d, e, f, g 1 
   

68 17 
   

1 1 
 

5 

Ókunnur höf.  Adam átti syni sjö... 66 
  

138 79 66 15 78 
 

1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Afi minn fór á honum Rauð... 59 
  

107 53 29 1 10 1 1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Afi minn og amma mín ... 59 
  

107 53 29 
 

10 1 1 1 1 9 

Þórarinn Eldjárn Afmælisvísur (Afmæli þú átt)  
43 

 
60 6 17 

      
4 

Ókunnur höf.  Alli, Palli og Erlingur ...(Sigling) 55 
 

1 29 
 

18 
 

52 
 

1 
 

1 7 

Ólafur Haukur Símonarson Allir hafa eitthvað til að ganga á ... 18 
  

42 
 

18 
  

1 1 
 

1 6 

Ókunnur höf.  Allir hlæja á Öskudaginn ... 50 
 

1 87 
 

7 
 

26 
    

5 

Ókunnur höf. Allir krakkar (+ viðbót)   
1 21 

 
18 

 
55 

 
1 1 1 7 

Ókunnur höf.  Allur matur á að fara 3 
  

42 24 18 1 47 
 

1 1 1 9 

Jónas Árnason Amma og draugarnir   
1 59 75 19 

      
4 

Ókunnur höf.erlent Aníkuní (framandi tunga)       
1 

 
1 

  
1 3 

Stefán Jónsson Aravísur... 53 
   

70 
  

62 
 

1 1 
 

5 

Ókunnur höf. Atti katti nóa ... 63 
  

49 
   

56 
    

3 

Þórarinn Eldjárn 
Á íslensku má alltaf finna svar (Íslenska 
já takk)    

18 52 
  

8 1 1 1 
 

6 

Friðrik Guðni Þórleifsson Á jólunum er gleði og gaman... 69 
  

143 85 66 15 84 1 
  

1 8 

Ókunnur höf.  Á sandi ...á bjargi 17 
  

16 9 
  

70 
    

4 

Grímur Thomsen Á Sprengisandi... 27 
 

1 14 13 19 
      

5 

Jónas Hallgrímsson (þýð) Álfareiðin ... 81 
  

151 79 76 
 

74 
 

1 1 
 

7 

Ókunnur höf. Ba bú, ba bú    
46 44 20 

   
1 1 1 6 

Benedikt Þ. Gröndal Babbi segir    
139 79 67 

 
78 

 
1 1 

 
6 

Ókunnur höf. Baggalúturinn   
1 14 51 21 

      
4 

Ókunnur höf. Bangsi lúrir    
45 27 20 

 
46 

 
1 1 

 
6 

Ókunnur höf. Bangsimon     
39 

 
1 71 

 
1 1 

 
5 

Birgir Sigurðsson Bátasmiðurinn ... 4 23 1 47 26 20 
 

51 
 

1 1 
 

9 

Ókunnur höf. (Afr. keðjus.) Bela mama!  
29 1 

 
47 

       
3 

Ókunnur höf. Bí bí og blaka    
107 

   
60 

 
1 1 

 
4 

Ókunnur höf. Bíum bíum bamba 62 
  

107 
 

29 
      

3 

Jónas Árnason Bíum, bíum, bambaló ... 30 
  

29 51 
  

64 
 

1 1 
 

6 

Eiríkur Kristinsson Bjarnastaðabeljurnar    
44 

 
20 

   
1 1 

 
4 

Ingólfur Jónsson Bjart er yfir Betlehem... (Jólastjarnan) 79 
  

144 85 67 16 82 1 
  

1 8 

Loftur Guðmundsson Bjössi á mjólkurbílnum    
24 

   
74 

 
1 1 

 
4 

Ókunnur höf. Bokki sat í brunni (Þula)   
1 95 94 

       
3 



 

90 

 

Ókunnur höf. Bolludagur, sprengidagur...   
1 

 
12 7 

 
26 

    
4 

Jóhannes úr Kötlum Bráðum fæðast lítil lömb... 36 
 

1 66 35 
  

13 
 

1 1 
 

7 

Jóhannes úr Kötlum Bráðum koma blessuð jólin 68 
  

138 79 68 16 79 1 
  

1 8 

Ókunnur höf.  Brunabíll, köttur og skógarþröstur ... 13 
 

1 
 

42 
       

3 

Jónas Hallgrímsson Buxur, vesti    
109 64 21 

      
3 

Gunnar Egilson 
(H.C.Andersen) Dansi dansi dúkkan mín   

1 46 52 
  

72 
 

1 1 
 

6 

Ókunnur höf.  Ding dong... 38 16 1 14 36 21 
 

42 
 

1 1 
 

9 

Aðalsteinn Ásb. Sigurðsson Drippedí-dripp    
58 9 

    
1 

  
3 

Ókunnur höf. Druslan (Við setjum svissinn...)  
31 

  
44 22 

 
71 

 
1 1 1 7 

María B. Johnson Dúkkan hennar Dóru   
1 44 67 

 
2 60 

 
1 1 

 
7 

Ókunnur höf.  Dýrin í Afríku ... 39 
  

59 41 
       

3 

Ókunnur höf. Ef að sérðu krókódíl  
8 1 23 

  
2 

     
4 

Páll J. Árdal Ef væri ég söngvari ... 17 
 

1 48 17 
  

65 
    

5 

Heimir Pálsson Ef þig langar að syngja þinn söng   
1 19 

    
1 

   
3 

Ólafur Haukur Símonarson Ef þú ert súr... 12 11 
 

30 
 

24 
  

1 
   

5 

Jónas Árnason Ef þú giftist ... 12 
  

30 57 25 
 

61 
 

1 1 
 

7 

Ókunnur höf. Ein sit ég og sauma    
118 28 27 2 42 1 

  
1 7 

Ókunnur höf.  Ein stutt, ein löng... 8 26 1 47 28 27 2 42 1 1 1 1 12 

Steingrímur Arason Einn lítill, tveir litlir ... Fingur/tásur    
41 23 33 3 27 

 
1 

 
1 7 

Ókunnur höf. Einn og tveir og þrír (1-10)    
44 31 27 

      
3 

Ókunnur höf. Einn var að smíða ausutetur 4 26 
 

123 48 27 1 42 
   

1 8 

Sveinbjörn Egilsson Eitthvað tvennt á hné ég hef    
108 53 29 

      
3 

Þórarinn Eldjárn Elsku mamma er það satt?  
39 1 

 
77 

       
3 

Ólafur Haukur Símonarson Eniga -meniga... 20 
  

42 57 
       

3 

Ókunnur höf.  Ég á gamla frænku... 13 
 

1 124 68 22 
   

1 1 
 

7 

Ókunnur höf. Ég er mús   
1 13 

   
39 

 
1 1 1 6 

Ókunnur höf. Ég heiti Óli rauði   
1 32 21 23 

      
4 

Ólafur Haukur Símonarson Ég heyri svo vel... 19 
 

1 17 26 24 
 

29 1 1 
 

1 9 

Ókunnur höf.  Ég heyri þrumur... 12 
 

1 50 
 

25 
 

52 
   

1 6 

Guðjón Bjarnason Ég langömmu á... 14 
 

1 23 68 
  

63 
 

1 1 
 

7 

Ásgeir Jónsson Ég lonníetturnar lét á nefið 4 43 1 120 49 49 
     

1 7 

Hinrik Bjarnason Ég sá mömmu kyssa jólasvein... 68 
  

139 85 69 16 77 
 

1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Ég ætla að syngja... 10 27 1 13 24 26 
 

28 
 

1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Faðir Abraham... 9 
  

122 27 28 
      

4 

Ókunnur höf.  Fagur fiskur í sjó.... 63 
  

97 40 
       

3 

Ókunnur höf. Fatavísur (Sumarfötin .. Setjum inn...)   
1 12 8 28 

 
47 

 
1 1 

 
7 

Ókunnur höf.  Fimm litlir apar... 34 
 

1 40 34 32 3 41 1 1 1 1 11 

Ókunnur höf.  Fimmeyringurinn..... 52 
  

32 
 

32 3 70 
 

1 1 
 

7 

Steingrímur Arason  Fingurnir (Þumalfingur, hvar ert þú?)  22 
 

1 23 
 

65 14 27 
 

1 
 

1 8 

Ókunnur höf.  
Fiskalagið.... (Mamma sagði: Vatnið er 
kalt 

38 
 

1 33 40 33 3 39 
 

1 1 
 

9 

Sveinbjörn Egilsson Fljúga hvítu fiðrildin ... 59 
  

107 53 29 
 

10 1 1 1 1 9 

Hinrik Bjarnason Folaldið mitt hann Fákur     
79 69 

 
83 

    
3 



 

91 

 

Hildigunnur Halldórsdóttir Foli, foli fótalipri   
1 50 41 35 

 
37 

    
5 

Sveinbjörn Egilsson Fuglinn segir bí, bí ,bí... 59 
  

108 53 29 
 

10 1 
  

1 7 

Sig. Júl. Jóhannesson 
Fuglinn úti í frostinu (Frost er úti 
fuglinn minn... 

49 37 1 90 15 4 4 22 
 

1 1 1 11 

Jóhann G. Jóhannsson Furðuverk (Ég á augu...) 21 
  

24 25 
  

29 
 

1 
  

5 

Ókunnur höf. Fyrst á réttunni    
122 26 

      
1 3 

Egill, Jakob, Eggert Fönn, fönn, fönn   
1 87 

   
25 

    
3 

Eiríkur Brynjólfsson Gamli Nói (+ ók.:keyrir kassabíl)    
32 

 
36 

 
73 

 
1 1 

 
5 

Ómar Ragnarsson Gefðu mér gott í skóinn... 78 
  

144 
 

70 
 

81 
 

1 1 
 

6 

Ókunnur höf.  Gekk ég yfir sjó og land.. 70 
  

139 80 69 17 76 
 

1 1 
 

8 

Sig. Júl. Jóhannesson 
Gleraugun hans afa (Til himins upp 
hann...)     

46 37 
     

1 3 

Ingólfur Jónsson Glettinn máninn gægist    
41 45 37 

      
3 

Þorkell Sigurbjörnsson Gráðug kerling... 3 46 1 50 68 37 4 69 
 

1 
  

9 

Ókunnur höf. Græn eru laufin   
1 95 21 

 
4 

     
4 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Grænmetisvísur... 24 
  

25 72 
  

31 
 

1 1 
 

6 

Ókunnur höf.  Guð gaf mér eyra ... 17 
   

28 
  

30 
    

3 

Stefán Jónsson Guttavísur (sjá Sagan af Gutta) 54 
 

1 
  

38 
 

61 
  

1 
 

5 

Björn Birnir Gæsamamma gekk af stað    
52 36 8 

      
3 

Ókunnur höf. Göngum við í kringum ... 76 
  

140 87 38 17 78 
    

6 

Þórður Kristleifsson Göngum, göngum.... 4 14 1 12 39 
 

5 
  

1 1 
 

8 

Ókunnur höf.  Halli kom á grúfunni... 52 
 

1 46 68 
  

46 
 

1 1 
 

7 

Gunnar Pálsson (Skagf.) Hani, krummi, hundur, svín    
109 

 
39 

 
35 1 1 

 
1 6 

Freysteinn Gunnarsson Hann Tumi fer á fætur ... 56 
 

1 19 58 
 

12 68 
 

1 1 
 

8 

Herdís Egilsdóttir (þýð) Haustvísa (Hvert er horfið laufið...)  
36 1 81 7 4 

 
21 

   
1 7 

Ókunnur höf. Hátt uppi í fjöllunum búa þrjú tröll  
22 1 18 75 39 

    
1 1 7 

Olga Guðrún Árnadóttir Háttatími á himnum    
40 45 39 5 60 

    
5 

Jónas Hallgrímsson Heiðlóarkvæði... 43 
    

9 
   

1 1 
 

4 

Sveinbjörn Egilsson Heims um ból ... 80 
  

144 82 71 17 79 
    

6 

Soffía Vagnsdóttir Heimsókn í dýragarðinn  
13 1 

 
42 40 

 
36 

   
1 6 

Hildigunnur Halldórsdóttir Hér búálfur á bænum er .. 8 47 
 

17 27 40 
 

60 
 

1 
 

1 8 

Ókunnur höf.  (þýð) Hjólin á strætó .. 16 
 

1 13 44 40 
 

44 
 

1 1 
 

8 

Hermann R. Stefánsson Hóky póky    
118 25 

  
46 

    
3 

Soffía Vagnsdóttir Hreyfa frjósa söngurinn  
21 1 123 23 40 29 

  
1 1 1 9 

Ókunnur höf. Húsmóðir veit ... Að temja ... Barnaher        
74 

 
1 1 

 
3 

Ókunnur höf.  Hvar er Linda?... 11 
      

53 
  

1 
 

3 

Ókunnur höf.  Hver er sá veggur.... 61 
  

95 45 
       

3 

Ókunnur höf. Hver var að hlæja    
13 35 41 

 
53 

 
1 1 

 
6 

Stefán Jónsson Hvít jól (Ég man þau jólin mild og góð)      
70 

   
1 1 

 
3 

Jónas Hallgrímsson Hættu að gráta hringaná   
1 31 51 

       
3 

Hermann R. Stefánsson Höfuð, herðar, hné og tær... 22 
  

117 23 41 5 30 
 

1 1 
 

8 

Ókunnur höf.  Indíánalagið... 32 
 

1 46 31 42 
 

43 
 

1 1 1 9 

Valdimar Briem Í Betlehem... 80 
  

144 31 67 
 

86 
    

5 

Ókunnur höf. Í grænni lautu    
117 27 42 

      
3 



 

92 

 

Þorsteinn Erlingsson Í Hlíðarendakoti... 28 
  

20 52 9 6 62 
 

1 1 
 

8 

Ókunnur höf.  Í leikskóla er gaman ... 1 
 

1 18 49 
 

6 55 1 1 1 1 10 

Ókunnur höf. 
Í rigningu ég syng (I´m singing in the 
rain)    

123 9 42 
 

41 
 

1 1 
 

6 

Hermann R. Stefánsson Í skóginum stóð kofi einn 73 
  

138 84 72 17 78 1 1 1 1 10 

Margrét Jónsdóttir Ísland er land þitt     
13 43 

 
11 

    
3 

Ókunnur höf.  Jólasveinar einn og átta ... 67 
  

138 81 72 19 76 1 
 

1 1 9 

Ókunnur höf. Jólasveinar ganga um gólf    
138 80 72 19 77 

 
1 

 
1 7 

Jóhannes úr Kötlum Jólasveinarnir... 65 
  

145 88 
       

3 

Ómar Ragnarsson Jólasveinninn minn.... 79 
  

144 
 

73 
 

82 
    

4 

Jóhanna G. Erlingsson Jólin alls staðar ... 69 
  

142 
     

1 1 
 

4 

Herdís Egilsdóttir Kalli kálormur  
18 1 

 
42 

 
6 

     
4 

Ókunnur höf.  Kalli litli kónguló... 34 
  

12 11 43 7 46 
 

1 1 1 9 

Óskar Ingimarsson Kannast þú við köttinn minn  
17 1 49 42 

       
4 

Ókunnur höf.  Kanntu brauð að baka?... 5 
  

48 65 
  

54 
 

1 1 
 

6 

Ókunnur höf.  Karl gekk út um morguntíma .. 9 
  

123 27 43 
 

43 
 

1 1 
 

7 

Ókunnur höf. Keli káti karl      
44 

 
62 

 
1 1 

 
4 

Kristján frá Djúpalæk  Kisa mín, kisa litla grætur (Dýravísur)    
14 38 22 

      
3 

Magnús Pétursson Kisutangó (Mín kisa á vökul eyru...)   
1 15 37 44 7 

 
1 1 

 
1 8 

Ókunnur höf.  Klappa saman lófunum,... 60 
  

47 25 29 
  

1 
  

1 6 

Ókunnur höf. Klukkurím (Klukkan eitt, eta feitt...)    
96 31 

      
1 3 

Ókunnur höf. 
Kolakassinn (x datt í kolakassann, hæ 
fadderí...)     

48 
 

7 48 
 

1 
 

1 5 

Ókunnur höf.  Komdu kisa mín ... 34 
  

23 38 
    

1 1 
 

5 

Jón Sigurðsson Komdu niður    
28 

 
45 

 
65 

 
1 1 

 
5 

Davíð Stefánsson Konan, sem kyndir ofninn minn... 28 
   

62 
    

1 
  

3 

Björn Franzson Kónguló, bentu mér á berjamó  
34 1 95 

   
19 

    
4 

Margrét Jónsdóttir Krakkar úti kátir hoppa    
65 

 
10 

 
15 

    
3 

Sveinbjörn Egilsson Kristín litla, komdu hér... 60 
  

108 53 29 
  

1 
  

1 6 

Ókunnur höf. Krummi krunkar úti ... 33 
 

1 40 39 46 7 38 
 

1 1 1 10 

Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá... 33 35 1 88 40 4 
 

22 1 1 
 

1 10 

Ókunnur höf.  Krumminn á skjánum.... 33 
 

1 40 
 

4 
 

38 
 

1 1 1 8 

Ókunnur höf.  Krumminn í hlíðinni 34 
 

1 34 42 10 
 

15 
 

1 1 
 

8 

Ókunnur höf.  Kubbahús.... 13 
  

17 26 
 

7 55 
 

1 1 1 8 

Árni úr Eyjum Kveikjum eld    
34 

   
57 1 

  
1 4 

Davíð Stefánsson Kvæðið um fuglana ... 35 38 1 40 38 46 7 64 1 
  

1 10 

Ókunnur höf. Labba úti í mónum        
20 

 
1 1 

 
3 

Sveinbjörn I. Baldvinsson Lagið um það sem er bannað... 1 
 

1 41 67 46 
 

66 
 

1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Litalagið (gulur, rauður .. App. talandi   
1 

  
47 

     
1 3 

Örn Snorrason Litirnir (Grænt, grænt, grænt) 15 
 

1 39 21 
 

4 50 
 

1 1 
 

8 

Sigurður Elíasson Litla flugan.... 40 
 

1 53 40 10 
 

63 
 

1 
  

7 

Ókunnur höf.  Litla flugan/litla ýsan.... 40 
  

53 
 

10 
      

3 

Ómar Ragnarsson Litla jólabarn.... 76 
   

82 
  

85 
    

3 

Pétur Pétursson frá 
Víðivöllum (sr.) Litla Jörp með lipran fót... 

60 
  

107 53 29 
  

1 
  

1 6 



 

93 

 

Davíð Stefánsson Litla kvæðið um litlu hjónin .. 29 
  

28 
 

62 8 59 
 

1 
  

6 

Ókunnur höf. Litli Óli í skógi    
124 28 48 

      
3 

Margrét Jónsdóttir Litli Siggi, litla Sigga (Berjaför) 17 
  

82 8 
  

20 
 

1 1 
 

6 

Eiríkur Sigurðsson Litlu andarungarnir .. 38 
 

1 54 28 47 
 

35 
    

6 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Lína langsokkur... 58 6 1 36 69 47 
 

66 
 

1 1 
 

9 

Olga Guðrún Árnadóttir Lítið lasið skrímsli    
43 

    
1 1 

  
3 

Friðrik Guðni Þórleifsson 
Lítill heimur (Þar er gott að vera sem 
gleðin) 

15 5 1 33 51 63 8 53 1 1 
 

1 11 

Björn Birnir Lobbukvæði 10 
 

1 45 36 48 
    

1 
 

6 

Páll Ólafsson Lóan er komin 42 33 1 66 16 
 

14 12 1 1 1 1 11 

Gunnlaug Kristjánsdóttir Löggukarl (Eitt sinn lítill...)  
22 1 

 
71 28 

      
4 

Halldór Laxness Maístjarnan ... 29 
 

1 54 17 11 
 

9 
 

1 1 
 

8 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Mamma borgar... (Á kaupmanninn) 52 12 
 

24 60 49 
 

69 
 

1 1 
 

8 

Guðmundur Guðbrandsson Margt þarf að gera á morgnana      
50 8 

  
1 

  
3 

Jón Ólafsson Máninn hátt á himni skín ... 82 
   

83 77 
      

3 

Ragnar Jóhannesson Með sól í hjarta  
32 1 74 20 11 

 
19 

 
1 1 

 
8 

Margrét Jónsdóttir Með vindinum þjóta skúraský (Vorljóð) 14 
  

65 16 15 11 14 
 

1 
  

7 

Ókunnur höf. Meistari Jakob ... 9 
  

22 55 50 
 

56 
   

1 6 

Ókunnur höf.  Mér er kalt á tánum ... 46 
  

90 
 

5 
 

23 
    

4 

Steingrímur Thorsteinsson Mér um hug og hjarta nú   
1 67 

 
11 

      
3 

Olga Guðrún Árnadóttir Myndin hennar Lísu  
10 1 

 
50 51 

  
1 

 
1 

 
6 

Ókunnur höf. Nammilagið ... (Ef sólin væri...) 2 
 

1 44 46 
 

9 56 
 

1 1 1 9 

Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó   
1 81 

 
11 

 
20 

    
4 

Ókunnur höf. Nú er glatt með álfum öllum    
151 

 
73 

 
57 

    
3 

Ragnar Jóhannesson Nú er Gunna á nýju skónum... 77 
  

140 84 66 
 

80 
 

1 1 
 

7 

Steingrímur Thorsteinsson Nú er sumar ... 42 
  

73 
 

12 
 

16 
 

1 1 
 

6 

Ókunnur höf.  Nú er úti norðanvindur... 49 42 1 88 15 5 
 

24 1 1 
 

1 10 

Ókunnur höf.  Nú er úti veður vott 60 
  

111 
    

1 
  

1 4 

Jónas Jónsson frá Hrafnagili Nú gaman, gaman er... 49 37 1 89 14 
  

16 
    

6 

Ókunnur höf.  Nú skal segja... 74 
  

141 83 74 19 79 
  

1 1 8 

Magnús Pétursson Nú skal syngja um kýrnar (Húsdýrin) 36 
  

36 37 52 9 
  

1 
 

1 7 

Soffía Vagnsdóttir Olli ormur  
15 1 74 

        
3 

Páll Ólafsson 
Ó blessuð vertu sumarsól 
(Sumarkveðja)    

73 19 13 
 

18 
    

4 

Ókunnur höf.  Ó mamma, mamma... 8 
  

17 56 
       

3 

Ókunnur höf. Óli fór til Bertu (Bakaríslagið) 54 46 1 15 67 20 10 60 
 

1 1 1 11 

Hildigunnur Halldórsdóttir Óskasteinar ... 6 41 1 50 51 52 
 

64 
 

1 1 1 10 

Ókunnur höf.  Palli var einn í heiminum ... 53 
  

28 
 

52 
 

70 
 

1 1 
 

6 

Guðmundur Daníelsson Pálína með prikið... 21 
  

55 
 

52 10 
 

1 
  

1 6 

Gunnar Ásgeirsson/Sveinn 
Björnsson Pálína og saumamaskínan... 

57 
  

17 56 
  

68 
 

1 1 
 

6 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Piparkökubakaravísur... 24 
  

27 72 
  

76 
 

1 
  

5 

Ókunnur höf.  Rauði karlinn ... 3 
  

18 21 
  

50 
 

1 1 
 

6 

Soffía Vagnsdóttir 
Risatröll (Hérna koma nokkur 
risatröll...)   

1 
  

59 
 

44 
 

1 1 1 6 

Guðmundur Guðmundsson Ríðum heim til Hóla.... 27 
  

37 58 53 
 

8 
 

1 1 
 

7 



 

94 

 

Ókunnur höf.  Runki fór í réttirnar... 60 
   

53 29 
  

1 
  

1 5 

Ólafur Haukur Símonarson Ryksugan á fullu... 19 
  

27 59 53 
 

59 
   

1 6 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) 
Ræningjarnir leita .. (Hvar er húfan 
mín) 

23 
  

25 
 

41 
 

58 
    

4 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Ræningjavísur (Við læðumst...) 22 
  

26 73 
  

58 
    

4 

Ókunnur höf. Sá ég spóa .. 43 
 

1 65 16 12 
 

12 
 

1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Sex litlar endur ... 38 
 

1 41 43 54 
 

36 
 

1 1 
 

8 

Ókunnur höf. Sigga litla systir mín ... 59 
   

53 29 11 10 1 1 1 1 9 

Ókunnur höf. Siggi og Sína  
44 1 20 

   
72 

   
1 5 

Jónas Jónasson frá 
Hrafnagili Siggi var úti ... 

37 
 

1 45 60 
  

68 
  

1 
 

6 

Örn Arnarson Sigling (Hafið bláa hafið) 32 
 

1 35 55 54 
 

51 
 

1 1 
 

8 

Gunnar M. Magnúss Signir sól ... 43 
 

1 75 19 12 
 

16 
 

1 1 
 

8 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Skammarsöngur Soffíu frænku... 23 
 

1 25 73 
       

4 

Friðrik Guðni Þórleifsson 
Skín í rauðar skotthúfur (Bráðum koma 
jólin) 

69 
  

141 
 

67 20 81 1 1 1 1 9 

Elsa E. Guðjónsson Skreytum hús ... 78 
  

142 82 74 
 

83 
    

5 

Sigurður Júl. Jóhannesson 
(þýð) Skugginn ... 

16 
  

47 55 56 
 

27 
 

1 1 
 

7 

Spilverk þjóðanna Skýin (Við skýin felum ekki sólina...)   
1 12 45 54 11 

  
1 1 

 
7 

Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn   
1 65 

 
13 

 
14 

    
4 

Þorsteinn Erlingsson Snati og Óli... 35 
 

1 45 40 55 
   

1 1 
 

7 

Hinrik Bjarnason Snæfinnur snjókarl .. 75 
  

139 88 75 
      

4 

Jóhann Sigurjónsson Sofðu unga ástin mín .. 30 
 

1 42 15 55 
 

67 
 

1 1 
 

8 

Ókunnur höf. Sól skín á fossa (þula)   
1 96 92 

       
3 

Magnús Pétursson/ 
Sveinbjörn Einarsson Sól, sól, skín á mig    

75 19 
  

18 
   

1 4 

Ókunnur höf. Sólin skín og skellihlær  
32 1 65 20 13 

 
17 

 
1 

 
1 8 

Ókunnur höf.  Sprengidagur... 50 
   

12 
  

26 
    

3 

Ókunnur höf.  Stóra brúin.... 3 
 

1 21 44 55 12 45 
 

1 1 
 

9 

Ókunnur höf. Sumri hallar, hausta fer   
1 82 7 

  
21 

    
4 

Ókunnur höf.  Sunnudagur sagði... 61 
  

96 33 
      

1 4 

Ókunnur höf. Sunnudagur, mánudagur...    
28 

     
1 1 1 4 

Bjartmar Guðlaugsson Súrmjólk í hádeginu    
56 

 
57 

   
1 1 

 
4 

Ókunnur höf. Syndum, syndum     
70 

   
1 1 

  
3 

Jónas Árnason Syngjandi geng ég allsstaðar .. 41 
  

12 66 57 
 

34 
   

1 6 

Bubbi Söngurinn hennar Siggu (Ég hitti...)  
5 

 
38 69 58 

 
69 

 
1 

  
6 

Margrét Pála Ólafsdóttir Tilfinningablús (Ég finn það...) 32 7 
 

122 25 58 
 

28 
 

1 1 1 9 

Ókunnur höf.  Tombai ... 15 23 1 123 
 

58 
 

72 
 

1 1 1 9 

Ókunnur höf. Tunglið, tunglið taktu mig (staka) 60 
   

53 
   

1 
  

1 4 

Hildigunnur Halldórsdóttir Tveir kettir ... 35 15 1 45 37 59 
 

41 
 

1 1 1 10 

Hermann R. Stefánsson Tvö skref til hægri    
117 24 59 

 
46 

 
1 1 

 
6 

Þuríður Sigurðardóttir Tönnin mín (... Hvít og fín)    
20 56 60 

 
30 

 
1 

  
5 

Magnús Pétursson Um landið bruna bifreiðar... 2 
  

20 44 60 12 45 
    

6 

Ókunnur höf.  Upp, upp, upp á fjall ... 2 
  

122 26 60 13 44 1 1 
 

1 9 

Hrefna Tynes Uppi á grænum ... 16 24 1 41 25 60 13 39 
 

1 1 
 

10 



 

95 

 

Ragnar Jóhannesson Út um mela og móa  
25 1 66 19 14 

 
14 

 
1 1 

 
8 

Ókunnur höf.  Út um mó, inn í skóg 10 37 1 81 8 14 
 

21 
 

1 1 1 10 

Jónas Árnason Úti er alltaf að snjóa .. 67 
  

88 
   

22 
    

3 

Guðmundur Guðbrandsson Vatnsvísan (Dripp dropp, dripp dropp)   
1 

 
9 

  
51 

    
3 

Jóhannes úr Kötlum Veistu að ég á lítinn dreng  
8 1 36 

   
10 

    
4 

Tryggvi Þorsteinsson Vertu til er vorið kallar á þig 45 
 

1 67 16 14 14 12 1 1 1 1 11 

Ókunnur höf. 
Vetrarkuldinn (Æ vetrarkuldinn 
klípur...)  

34 1 
 

15 
       

3 

Ókunnur höf. Veturinn líður  
32 1 67 

        
3 

Freysteinn Gunnarsson Vér göngum svo léttir í lundu... 7 
  

37 17 61 
 

17 
    

5 

Ókunnur höf.  Við erum söngvasveinar... 32 
 

1 122 25 61 13 43 
 

1 1 
 

9 

Ókunnur höf.  Við erum vinir ... 11 10 1 16 49 
 

13 
  

1 
 

1 8 

Aðalsteinn Sigmundsson Við göngum mót hækkandi sól .. 7 34 1 65 
   

14 
 

1 
  

6 

Ókunnur höf. Við klöppum öll í einu    
123 23 61 13 44 

  
1 

 
6 

Lilja S. Kristjánsdóttir 
Við kveikjum einu kerti á 
(Aðventusöngur)    

136 90 
 

15 76 
 

1 1 1 7 

Ókunnur höf.  
Vikan (Sunnudagur... Og þá er vikan 
búin) 

21 
    

62 2 
     

3 

Jóhannes úr Kötlum Vikivakar... 6 
   

18 15 
 

18 1 
  

1 6 

Ókunnur höf. Vinalagið (Við erum góð, góð...)  
10 1 55 49 

  
53 

 
1 1 

 
7 

Hjálmar Freysteinsson 
Vinarljóð (Gulli og perlum að safna, 
Vem kan)   

1 
 

50 
   

1 
  

1 4 

Ólafur Haukur Símonarson 
Vinasöngur (Við eigum hvor annan 
að...) 

11 
   

50 
    

1 1 
 

4 

Margrét Ólafsdóttir Vinátta (Allir þurfa að eiga vin)  
9 1 

 
49 

  
54 

    
4 

Kristján frá Djúpalæk (þýð)  
Vísurnar um refinn (Ég raula 
raunakvæði) 

25 
  

58 74 63 
   

1 
  

5 

Jónas Hallgrímsson Vorið góða... 43 
 

1 67 16 15 
 

13 
 

1 1 
 

8 

Helgi Valtýsson Vorvindar glaðir ... 43 
 

1 66 16 16 
 

13 
 

1 1 1 9 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Vögguvísa (Dvel ég í draumahöll) 24 47 
 

26 72 63 13 56 
 

1 1 
 

9 

Guðmundur Böðvarsson Völuvísa (Eitt verð ég að segja þér) 30 
 

1 37 51 
  

9 
 

1 1 1 8 

Ókunnur höf.  Það á að gefa börnum brauð... 68 
  

140 84 76 20 80 1 1 1 1 10 

Þórður Kristleifsson Það búa litlir dvergar .. 70 38 1 119 75 65 14 60 
 

1 1 
 

10 

Guðjón Guðjónsson Það er leikur að læra    
56 

   
53 

 
1 1 1 5 

Ólafur Haukur Símonarson Það er munur að vera hvalur... 18 
    

64 
  

1 
   

3 

Ókunnur höf. Það var einu sinni api    
14 28 64 

 
45 

 
1 1 

 
6 

Ókunnur höf. Það var eitt sinn kónguló    
42 11 

  
41 

    
3 

Björgvin Jörgensson Þá nýfæddur Jesú ... 80 
   

83 76 
 

81 
    

4 

Herdís Egilsdóttir Þegar barnið fer í föt sín fer 8 
  

17 57 
 

14 47 
 

1 1 
 

7 

Ókunnur höf. Þegar fólkið fer að búa    
56 57 

 
14 

     
3 

Gunnlaug Kristjánsdóttir 
Þorralag/Þorramatur (Ramsasa: Ó 
hangikjöt...)   

1 90 15 
  

26 
    

4 

Kristján Jónsson Þorraþrællinn 1866 47 33 1 90 14 6 
 

23 
 

1 1 1 10 

Ókunnur höf. Þumalfingur er mamma (Fingraþula)    
95 24 

  
30 

 
1 

  
4 

Sigurvin Einarsson Þú skalt klappa (Létt lund)  
21 

 
124 

 
65 

 
29 

 
1 1 

 
6 

Páll J. Árdal Þyrnirós (Hún Þyrnirós var besta barn)    
142 

 
75 

 
77 

    
3 

Tryggvi Þorsteinsson Þytur í laufi ... 6 
 

1 15 57 
  

17 1 1 
 

1 8 

Ókunnur höf.  Öskudagur... 50 
   

13 
  

26 
    

3 
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Steingrímur Thorsteinsson Öxar við ána (Þingvallasöngur) 5 
 

1 17 13 64 
 

8 
 

1 1 
 

8 
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Viðauki 4: Höfundar barnaljóðabóka sem eiga ljóð í leikskólaljóðum 

(fjöldi ljóða (af 286) í safninu við hvert nafn) 

 

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 1  

Freysteinn Gunnarsson 2 
Gunnar Egilson 1 
Herdís Egilsdóttir 3 

Hermann Ragnar Stefánsson 4 
Hinrik Bjarnason 3 

Jóhannes úr Kötlum 5 
Jónas Árnason 5 
Kristján frá Djúpalæk 9 

Margrét Jónsdóttir 4 
Ólafur Haukur Símonarson 7 

Ómar Ragnarsson 3 
Páll J. Árdal 2 
Ragnar Jóhannesson 3 

Sigurður Júl. Jóhannesson 4 
Stefán Jónsson 3 

Sveinbjörn I. Baldvinsson 1 
Þórarinn Eldjárn 3 
Örn Snorrason 1 

Samtals 19 skáld, 64 ljóð. 
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Viðauki 5: Sameiginleg ljóð í vísnabókunum tveimur og leikskólaljóðum 
 

1. Ókunnur höf.    Afi minn fór á honum Rauð 
2. Ókunnur höf.    Allir krakkar 

3. Jónas Hallgrímsson (þýð) Álfareiðin  
4. Benedikt Þ. Gröndal   Babbi segir (Magga litla og jólin hennar) 
5. Ókunnur höf.    Bí, bí og blaka 

6. Ókunnur höf.   Bíum bíum bamba** 
7. Jónas Hallgrímsson  Buxur, vesti brók og skó,  

8. Gunnar Egilson (þýð)  Dansi dansi dúkkan mín 
9. Sveinbjörn Egilsson  Eitthvað tvennt á hné ég hef 
10. Sveinbjörn Egilsson  Fljúga hvítu fiðrildin,  

11. Sveinbjörn Egilsson  Fuglinn segir bí bí bí 
12. Eiríkur Brynjólfsson (þýð) Gamli Nói 

13. Örn Arnarson   Hafið, bláa hafið (Sigling) 
14. Þorsteinn Erlingsson  Snari og Óli 
15.  Ókunnur höf.    Hver er sá veggur? 

16. Ókunnur höf.   Jólasveinar ganga um gólf 
17. Ókunnur höf.    Klappa saman lófunum 

18. Sveinbjörn Egilsson  Kristín litla komdu hér* 
19. Ókunnur höf.   Krummi krunkar úti 
20. Jón Thoroddsen    Krummi svaf í klettagjá 

21. Ókunnur höf.    Meistari Jakob 
22. Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó 

23. Ókunnur höf.   Nú er glatt hjá álfum öllum 
24. Ókunnur höf.   Sá ég spóa 
25. Ókunnur höf.    Sigga litla systir mín 

26. Jónas Jónsson frá Hrafnagili  Siggi var úti 
27. Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Skugginn 

28. Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn 
29. Jóhann Sigurjónsson   Sofðu, unga ástin mín 
30. Ókunnur höf.    Tunglið, tunglið taktu mig (staka) 

31. Jónas Hallgrímsson  Vorvísur (Vorið góða/Kveður í runni) 
32. Ókunnur höf.    Það á að gefa börnum brauð 

 

* Í Vísnabókinni eru stökurnar þrjár um Kristínu án yfirskriftar, en birtar sem ein heild. Í 
ljóðmælum Sveinbjarnar er þetta með öðru sniði. Þar er yfirskriftin 'Kveðið við Kristínu' 

við 'Kristín litla, komdu hér' og svo 'Kveðið við sömu' við hinar tvær, 'Eitthvað tvennt á 
hné ég hef' og 'Fuglinn segir bí bí bí'. 'Kristín segir tíðindi' er þar heitið á 'Fljúga hvítu 
fiðrildin' (Ljóðmæli Sveinbjarnar Egilssonar 1952, bls. 75). Í söngbókum leikskóla eru 

erindin til Kristínar yfirleitt þrjár sjálfstæðar stökur án yfirskriftar og gjarnan birtar í 
flokknum „ferskeytlur“ innan um kveðskap annarra höfunda.  

 
** Bíum bíum bamba er hér talið sjálfstætt verk, til samræmis við það sem gjarnan gert er í 

söngbókum leikskóla. 
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Viðauki 6: Flokkurinn Barnaljóð í leikskólasafni 
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson Drippedí-dripp  

Bjartmar Guðlaugsson Súrmjólk í hádeginu 
Bubbi Morthens Söngurinn hennar Siggu (Ég hitti...) 

Guðmundur Guðbrandsson Vatnsvísan (Dripp dropp, dripp dropp) 
Guðmundur Guðmundsson Ríðum heim til Hóla 
Gunnar Egilson (þýð. H.C.Andersen) Dansi dansi dúkkan mín 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili Nú gaman, gaman er 
Kristján frá Djúpalæk (þýð) Grænmetisvísur 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Lína langsokkur (Hér skal nú glens og gaman) 
Kristján frá Djúpalæk (þýð) Piparkökusöngurinn 
Kristján frá Djúpalæk (þýð) Ræningjarnir leita (Hvar er húfan mín) 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Ræningjavísur (Við læðumst...) 
Kristján frá Djúpalæk (þýð) Skammarsöngur Soffíu frænku 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) Vísurnar um refinn (Ég raula raunakvæði) 
Kristján frá Djúpalæk (þýð) Vögguvísa (Dvel ég í draumahöll)  
María B. Johnson Dúkkan hennar Dóru 

Olga Guðrún Árnadóttir (Babbidí-bú) Lítið lasið skrímsli 
Olga Guðrún Árnadóttir (Babbidí-bú) Háttatími á himnum 

Ókunnur höf. Alli, Palli og Erlingur  
Ókunnur höf. Bangsímon 
Ókunnur höf. Ég heyri þrumur 

Ókunnur höf. (þýð. Körling) Fimmeyringurinn (Ef að nú hjá...) 
Ókunnur höf. (þýð) Í rigningu ég syng (I´m singing in the rain) 

Ókunnur höf. Keli káti karl 
Ókunnur höf. Litalagið (gulur, rauður,grænn og blár  
Ókunnur höf. Ó mamma, gef mér rós 

Ókunnur höf. Óli fór til Bertu bakarístertu 
Ókunnur höf. Palli var einn í heiminum 

Ólafur Haukur Símonarson Allir hafa eitthvað til að ganga á 
Ólafur Haukur Símonarson Ef þú ert súr 
Ólafur Haukur Símonarson Eniga -meniga 

Ólafur Haukur Símonarson Ég heyri svo vel 
Ólafur Haukur Símonarson Ryksugan á fullu 
Ólafur Haukur Símonarson Það er munur að vera hvalur 

Ólafur Haukur Símonarson (þýð) Vinasöngur (Við eigum hvor annan að...) 
Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Skugginn (Ég á lítinn skrýtinn skugga) 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Gleraugun hans afa (Til himins upp hann afi fór) 
Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Mamma borgar (Á kaupmanninn ... ) 
Soffía Vagnsdóttir Risatröll (Hérna koma nokkur risatröll...) 

Stefán Jónsson Aravísur 
Stefán Jónsson Sagan af Gutta 

Sveinbjörn Egilsson Eitthvað tvennt á hné ég hef 
Sveinbjörn I. Baldvinsson Lagið um það sem er bannað 
Þórarinn Eldjárn Elsku mamma er það satt? 
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Viðauki 7: Flokkurinn Náttúran í leikskólasafni 
Aðalsteinn Sigmundsson Við göngum mót hækkandi sól 

Björn Birnir Lobbukvæði 
Björn Birnir Gæsamamma gekk af stað 

Björn Franzson Kónguló, bentu mér á berjamó 
Davíð Stefánsson Kvæðið um fuglana 
Egill, Jakob, Eggert Þorleifs. Fönn, fönn, fönn 

Eiríkur Kristinsson Bjarnastaðabeljurnar 
Eiríkur Sigurðsson Litlu andarungarnir 

Freysteinn Gunnarsson Hann Tumi fer á fætur 
Freysteinn Gunnarsson Vér göngum svo léttir í lundu 
Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó 

Gunnar M. Magnúss Signir sól 
Gunnar Pálsson Hani, krummi, hundur, svín 

Gunnlaug Kristjánsdóttir Þorralag/Þorramatur (Ó hangikjöt...) 
Halldór Laxness Maístjarnan 
Helgi Valtýsson Vorvindar glaðir 

Herdís Egilsdóttir Kalli kálormur 
Herdís Egilsdóttir (þýð) Haustvísa (Hvert er horfið laufið...) 

Hildigunnur Halldórsdóttir Tveir kettir 
Hildigunnur Halldórsdóttir Foli, foli fótalipri 
Hinrik Bjarnason Snæfinnur snjókarl 

Ingólfur Jónsson Glettinn máninn gægist 
Jóhannes úr Kötlum Bráðum fæðast lítil lömb 

Jóhannes úr Kötlum Veistu að ég á lítinn dreng 
Jóhannes úr Kötlum Vikivakar 
Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá 

Jónas Hallgrímsson Heiðlóarkvæði 
Jónas Hallgrímsson Vorið góða 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili Siggi var úti 
Kristján frá Djúpalæk  Kisa mín, kisa litla grætur (Dýravísur) 
Kristján Jónsson Þorraþrællinn 1866 

Magnús Péturs/Sveinbjörn Einars Sól, sól, skín á mig 
Magnús Pétursson Kisutangó (Mín kisa á vökul eyru...) 
Magnús Pétursson Nú skal syngja um kýrnar (Húsdýrin) 

Margrét Jónsdóttir Krakkar úti kátir hoppa 
Margrét Jónsdóttir Litli Siggi, litla Sigga (Berjaför) 

Margrét Jónsdóttir Með vindinum þjóta skúraský (Vorljóð/Regndroparnir) 
Ókunnur höf. Ba bú, mjá mjá, bí bí 
Ókunnur höf. Bangsi lúrir ... bæli sínu í 

Ókunnur höf. Bí bí og blaka 
Ókunnur höf. Bíum bíum bamba 

Ókunnur höf. Brunabíll, köttur og skógarþröstur 
Ókunnur höf. Ding dong 
Ókunnur höf. Dýrin í Afríku 

Ókunnur höf. Ef að sérðu krókódíl/gorilla/ljón 
Ókunnur höf. Ein sit ég og sauma 

Ókunnur höf. Ég er mús 
Ókunnur höf. Fimm litlir apar 
Ókunnur höf. Hver er sá veggur 
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Ókunnur höf. Kalli litli kónguló 

Ókunnur höf. Komdu kisa mín 
Ókunnur höf. Krummi krunkar úti 

Ókunnur höf. Krumminn á skjánum 
Ókunnur höf. Krumminn í hlíðinni (gömul þula) 
Ókunnur höf. Mér er kalt á tánum 

Ókunnur höf. Nú er úti norðanvindur 
Ókunnur höf. Nú er úti veður vott 

Ókunnur höf. Sex litlar endur 
Ókunnur höf. Sigga litla systir mín 
Ókunnur höf. Sól skín á fossa (þula) 

Ókunnur höf. Sólin skín og skellihlær 
Ókunnur höf. Sumri hallar, hausta fer (+litla brosið) 

Ókunnur höf. Út um mó, inn í skóg 
Ókunnur höf. Vetrarkuldinn klípur 
Ókunnur höf. Veturinn líður 

Ókunnur höf. Það var einu sinni api í ofsa góðu skapi 
Ókunnur höf. Það var eitt sinn kónguló (Kóngulóin) 

Óskar Ingimarsson Kannast þú við köttinn minn 
Páll Ólafsson Lóan er komin 
Páll Ólafsson Ó blessuð vertu sumarsól (Sumarkveðja) 

Pétur Pétursson frá Víðivöllum Litla Jörp með lipran fót 
Ragnar Jóhannesson Út um mela og móa 

Ragnar Jóhannesson Með sól í hjarta 
Sig. Júl. Jóhannesson Fuglinn úti í frostinu (Frost er úti fuglinn minn) 
Sigurður Elíasson Litla flugan 

Sigurður Jónsson Sá ég spóa 
Soffía Vagnsdóttir Heimsókn í dýragarðinn (Ég fór í dýragarð í gær) 

Soffía Vagnsdóttir Olli ormur 
Spilverk þjóðanna Skýin (Við skýin felum ekki sólina...) 
Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn (Út um græna grundu) 

Steingrímur Thorsteinsson Nú er sumar 
Steingrímur Thorsteinsson Mér um hug og hjarta nú 

Sveinbjörn Egilsson Fljúga hvítu fiðrildin (Kristín segir tíðindi) 
Sveinbjörn Egilsson Fuglinn segir bí, bí ,bí 
Tryggvi Þorsteinsson Vertu til er vorið kallar á þig 

Þorsteinn Erlingsson Snati og Óli 
Þórður Kristleifsson Göngum, göngum 
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Viðauki 8: Flokkurinn Skólun og fræðsla í leikskólasafni 
Guðjón Guðjónsson Það er leikur að læra 

Guðmundur Guðbrandsson Margt þarf að gera á morgnana 
Gunnar Pálsson (1714-1791) A,b,c,d,e,f,g 

Herdís Egilsdóttir Þegar barnið í föt sín fer 
Hermann Ragnar Stefánsson (þýð) Hóky póky (We do the Hokey Pokey) 
Hermann R. Stefánsson Tvö skref til hægri 

Hermann R. Stefánsson Höfuð, herðar, hné og tær 
Hjálmar Freysteinsson Vinarljóð (Gulli og perlum að safna, Vem kan) 

Hrefna Tynes Uppi á grænum 
Jóhann G. Jóhannsson Furðuverk (Ég á augu, ég á eyru) 
Jón Sigurðsson Komdu niður 

Margrét Ólafsdóttir Vinátta (Allir þurfa að eiga vin) 
Margrét Pála Ólafsdóttir Tilfinningablús 

Olga Guðrún Árnadóttir Myndin hennar Lísu  
Ókunnur höf. Allur matur á að fara 
Ókunnur höf. Ég á gamla frænku (Faster Ingeborg) 

Ókunnur höf. Ég ætla að syngja 
Ókunnur höf. Ég heiti Óli rauði 

Ókunnur höf. Einn og tveir og þrír (1-10) 
Ókunnur höf. Fagur fiskur í sjó 
Ókunnur höf. Fatavísur (Sumarfötin...) 

Ókunnur höf. Fiskalagið (mamma sagði: Vatnið er kalt 
Ókunnur höf. Fyrst á réttunni 

Ókunnur höf. Græn eru laufin (þula) 
Ókunnur höf. Guð gaf mér eyra 
Ókunnur höf. Hér búálfur á bænum er 

Ókunnur höf. Húsmóðir veit (Að temja ... barnaher) 
Ókunnur höf. Hvar er Linda? 

Ókunnur höf. Í leikskóla er gaman 
Ókunnur höf. Indíánalagið 
Ókunnur höf. Klappa saman lófunum (2 stökur yfirleitt) 

Ókunnur höf. Klukkurím (Klukkan eitt, eta feitt...) 
Ókunnur höf. Kolakassinn (X datt í kolakassann, hæ fadderí...) 
Ókunnur höf. Kubbahús 

Ókunnur höf. Labba úti í mónum 
Ókunnur höf. Litli Óli í skógi 

Ókunnur höf. Rauði karlinn 
Ókunnur höf. Sunnudagur sagði 
Ókunnur höf. Sunnudagur, mánudagur 

Ókunnur höf. Syndum, syndum 
Ókunnur höf. Þumalfingur er mamma (Fingraþula) 

Ókunnur höf. Upp, upp, upp á fjall 
Ókunnur höf. Við erum vinir 
Ókunnur höf. Við klöppum öll í einu 

Ókunnur höf. Vikan (Sunnudagur... Og þá er vikan búin) 
Ókunnur höf. Vinalagið (Við erum góð, góð...) 

Sigurvin Einarsson (þýð) Þú skalt klappa (If you´re happy and you know it...) 
Soffía Vagnsdóttir Hreyfa frjósa söngurinn 
Steingrímur Arason (Þýð) Fingurnir (Þumalfingur, hvar ert þú?) 
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Steingrímur Arason (Þýð) Einn lítill, tveir litlir (fingur/tásur) 

Þuríður Sigurðardóttir Tönnin mín (... Hvít og fín) 
Örn Snorrason (þýð) Litirnir (Grænt, grænt, grænt) 
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Viðauki 9: Flokkurinn Lífið og tilveran í leikskólasafni 
Ásgeir Jónsson Ég lonníetturnar lét á nefið (Lonníetturnar) 

Birgir Sigurðsson Bátasmiðurinn 
Friðrik Guðni Þórleifsson Lítill heimur (Þar er gott að vera sem gleðin) 

Heimir Pálsson Ef þig langar að syngja þinn söng 
Hildigunnur Halldórsdóttir Óskasteinar 
Jónas Árnason Ef þú giftist 

Jónas Árnason Syngjandi geng ég allsstaðar 
Loftur Guðmundsson Bjössi á mjólkurbílnum 

Magnús Pétursson Um landið bruna bifreiðar 
Ókunnur höf.  Á sandi byggði heimskur ... Á bjargi...  
Ókunnur höf. Bokki sat í brunni 

Ókunnur höf. Druslan (Við setjum svissinn á..) 
Ókunnur höf. (þýð) Hjólin á strætó (The Wheels on the Bus...) 

Ókunnur höf. Kanntu brauð að baka? 
Ókunnur höf. Stóra brúin 
Ókunnur höf. Tunglið tunglið taktu mig (staka) 

Ókunnur höf. Við erum söngvasveinar 
Ókunnur höf. Þegar fólkið fer að búa 

Örn Arnarson Sigling (Hafið bláa hafið) 
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Viðauki 10: Flokkurinn Menningararfurinn í leikskólasafni 
Árni úr Eyjum Kveikjum eld 

Davíð Stefánsson Konan, sem kyndir ofninn minn 
Davíð Stefánsson Litla kvæðið um litlu hjónin 

Eiríkur Brynjólfsson (C.M.Bellman) Gamli Nói (+ keyrir kassabíl…) 
Grímur Thomsen Á Sprengisandi... 
Guðmundur Böðvarsson Völuvísa (Eitt verð ég að segja þér) 

Jóhann Sigurjónsson Sofðu unga ástin mín 
Jónas Árnason Amma og draugarnir 

Jónas Árnason Bíum, bíum, bambaló 
Jónas Hallgrímsson Buxur, vesti, brók og skó 
Margrét Jónsdóttir Ísland er land þitt 

Ókunnur höf. Afi minn fór á honum Rauð 
Ókunnur höf. Afi minn og amma mín 

Ókunnur höf. Allir krakkar 
Ókunnur höf. Baggalúturinn 
Ókunnur höf. Einn var að smíða ausutetur 

Ókunnur höf. Í grænni lautu 
Ókunnur höf. Karl gekk út um morguntíma 

Ókunnur höf. Meistari Jakob  
Ókunnur höf. Runki fór í réttirnar 
Ókunnur höf. Tröllalagið (Hátt uppi í fjöllunum...) 

Páll J. Árdal Þyrnirós (Hún Þyrnirós var besta barn) 
Steingrímur Thorsteinsson Öxar við ána (Þingvallasöngur) 

Sveinbjörn Egilsson Kristín litla, komdu hér 
Tryggvi Þorsteinsson Þytur í laufi 
Þorsteinn Erlingsson Í Hlíðarendakoti 

Þórarinn Eldjárn Á íslensku má alltaf finna svar (Íslenska já takk) 
Þórður Kristleifsson Það búa litlir dvergar 
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Viðauki 11: Flokkurinn Dagamunur í leikskólasafni 
Benedikt Þ. Gröndal Magga litla og jólin hennar (Babbi segir...) 

Björgvin Jörgensson Þá nýfæddur Jesú 
Elsa E. Guðjónsson Skreytum hús 

Friðrik Guðni Þórleifsson Á jólunum er gleði og gaman 
Friðrik Guðni Þórleifsson Skín í rauðar skotthúfur (Bráðum koma jólin)  
Hinrik Bjarnason Ég sá mömmu kyssa jólasvein 

Hinrik Bjarnason Folaldið mitt hann Fákur (Gefðu mér gott) 
Hermann Ragnar Stefánsson Í skóginum stóð kofi einn 

Ingólfur Jónsson Bjart er yfir Betlehem (Jólastjarnan) 
Jóhanna G. Erlingsson Jólin alls staðar 
Jóhannes úr Kötlum Bráðum koma blessuð jólin 

Jóhannes úr Kötlum Jólasveinarnir (Segja vil ég sögu 
Jón Ólafsson Máninn hátt á himni skín 

Jónas Árnason Úti er alltaf að snjóa  
Jónas Hallgrímsson (þýð) Álfareiðin 
Lilja S. Kristjánsdóttir Við kveikjum einu kerti á (Aðventusöngur) 

Ókunnur höf. Adam átti syni sjö 
Ókunnur höf. Allir hlæja á Öskudaginn 

Ókunnur höf. Bolludagur (Á Bolludegi fer ég) 
Ókunnur höf. Gekk ég yfir sjó og land 
Ókunnur höf. Göngum við í kringum 

Ókunnur höf. Jólasveinar einn og átta 
Ókunnur höf. Jólasveinar ganga um gólf 

Ókunnur höf. Nú er glatt með álfum öllum 
Ókunnur höf. Nú skal segja 
Ókunnur höf. Öskudagur (Á Öskudegi fer ég) 

Ókunnur höf. Sprengidagur (Á Sprengidegi er bumban) 
Ókunnur höf. Það á að gefa börnum brauð 

Ómar Ragnarsson Gefðu mér gott í skóinn 
Ómar Ragnarsson Jólasveinninn minn 
Ómar Ragnarsson Litla jólabarn 

Ragnar Jóhannesson Nú er Gunna á nýju skónum 
Stefán Jónsson Hvít jól (Ég man þau jólin mild og góð) 
Sveinbjörn Egilsson Heims um ból 

Valdimar Briem Í Betlehem er barn oss fætt 
Þórarinn Eldjárn Afmælisvísur (Afmæli þú átt í dag) 
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Viðauki 12: Flokkurinn Gamanljóð í leikskólasafni 
Guðjón Bjarnason Ég langömmu á 

Guðmundur Daníelsson Pálína með prikið 
Gunnar Ásgeirsson/Sveinn Björnsson Pálína (Það var einu sinni kerling) 

Gunnlaug Kristjánsdóttir Löggukarl (Eitt sinn lítill...) 
Jónas Hallgrímsson Hættu að gráta hringaná 
Ókunnur höf. (erlent) A ramsasa (Einnig: A ramm samm samm) 

Ókunnur höf. (erlent) Aníkuní 
Ókunnur höf. (erlent) Atti katti nóa 

Ókunnur höf. (erlent) Bela mama! 
Ókunnur höf. (erlent) Tombai 
Ókunnur höf. A og B, spott og spé 

Ókunnur höf. Ein stutt, ein löng 
Ókunnur höf. (þýð) Faðir Abraham 

Ókunnur höf. Halli kom á grúfunni 
Ókunnur höf. Hver var að hlæja 
Ókunnur höf. Litla flugan/litla ýsan 

Ókunnur höf. Nammilagið ... (Ef sólin væri...) 
Ókunnur höf. Siggi og Sína 

Þorkell Sigurbjörnsson Gráðug kerling 
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Viðauki 13: Nokkrar söngbækur á netinu  
Akrasel, Akranesi: www.akrasel.is/um-skolann/songbok/ 
Austurborg, Reykjavík: http://www.austurborg.is/index.php?option=com_content&view= 

section&id=8&Itemid=300028  
Arnarborg, Reykjavík: http://www.arnarborg.is/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=105&Itemid=300072 
Álfaborg, Svalbarðsströnd: www.svalbardsstrond.is/alfaborg/page/songbok 

Álfaborg, Bláskógabyggð: http://alfaborg.blaskogabyggd.is/Songlog/Leikskolalog/ 
Árbær, Selfossi: http://arbaer.arborg.is/um-okkur/songbok/ 

Bakkaborg, Reykjavík: http://www.bakkaborg.is/index.php?option=com_content&view= 
section&id=9&Itemid=300033 

Baugur, Kópavogi: http://baugur.kopavogur.is/songvar  
Bjarkatún, Djúpavogi: http://www.djupivogur.is/leikskoli/?pageid=1629 

Blásalir, Reykjavík: http://www.blasalir.is/index.php?option=com_content&view= 
section&id=8&Itemid=300020 

Brimver, Eyrarbakka: http://brimver.arborg.is/um-okkur/songbok/ 
Fífuborg, Reykjavík: http://fifuborg.is/images/stories/file/songbok.pdf  

Funaborg, Reykjavík: http://www.funaborg.is/index.php?option=com_content&view= 
category&layout=blog&id=60&Itemid=144 

Garðaborg, Reykjavík: http://www.gardaborg.is/images/stories/file/songbokin.pdf  
Gimli, Reykjanesbæ: http://www.hjalli.is/gimli/  
Glaðheimar, Bolungarvík: http://www.leikskolinn.is/gladheimar/ undir Daglegt starf. 

Glaðheimar, Skagafirði: www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=3573 
Grandaborg, Reykjavík: http://www.grandaborg.is/images/stories/file/grandaborg_ 

songbok%282%29.pdf  
Grænaborg, Reykjavík: 

http://www.graenaborg.is/images/stories/Skjol/songbokgraenuborgar.pdf 
Hamrar, Reykjavík: http://www.hamrarnir.is/index.php?option=com_content&view= 

article&id=128&Itemid=200035 
Hjallatún, Reykjanesbæ: http://hjallatun.rnb.is/Songtextar/  

Hlaðhamrar, Mosfellsbæ: http://leikskolar.mos.is/songbok.htm 
Hlíðarborg, Reykjavík: http://www.hlidaborg.is/index.php?option=com_content&view= 

article&id=224&Itemid=156 
Hólmasól, Akureyri (Hjallastefna): http://www.hjalli.is/holmasol/ undir Daglegt starf 

Hnoðraból, Reykholti, Borgarfirði: http://www.borgarfjordur.is/hnodrabol/songb_html.html  
Jötunheimar, Selfossi: http://jotunheimar.arborg.is/um-okkur/songtextar/ 

Kató, Hafnarfirði: http://www.ismennt.is/not/kato/textar.htm 
Kiðagil, Akureyri: http://kidagil.akureyri.is/songlog/songbyrjun.htm 

Kjarrið okkar, Garðabæ: www.kjarridokkar.is/page10.php 
Kópasteinn, Kópavogi: http://kopasteinn.kopavogur.is/media/skjol-2011/NY-songbok-

haustid-2009.pdf 

Krakkakot, Álftanesi: http://www.alftanes.is/krakkakot/default.asp?sid_id= 
23604&tre_rod=012|&tId=1 

Krakkakot, Höfn: http://www.leikskolinn.is/krakkakot/ undir Daglegt starf 
Krílakot, Ólafsvík: http://krilakot.snb.is/daglegt-starf/songlog/  

Kríuból, Hellissandi: http://kriubol.snb.is/holt/songlog-holts/ 
Laufásborg, Reykjavík (Hjallastefna): http://www.hjalli.is/laufasborg/?nhid=3777 

http://www.akrasel.is/um-skolann/songbok/
http://www.austurborg.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=8&Itemid=300028
http://www.austurborg.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=8&Itemid=300028
http://www.arnarborg.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=105&Itemid=300072
http://www.arnarborg.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=105&Itemid=300072
http://www.svalbardsstrond.is/alfaborg/page/songbok
http://alfaborg.blaskogabyggd.is/Songlog/Leikskolalog/
http://arbaer.arborg.is/um-okkur/songbok/
http://www.bakkaborg.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=9&Itemid=300033
http://www.bakkaborg.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=9&Itemid=300033
http://baugur.kopavogur.is/songvar
http://www.djupivogur.is/leikskoli/?pageid=1629
http://www.blasalir.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=8&Itemid=300020
http://www.blasalir.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=8&Itemid=300020
http://brimver.arborg.is/um-okkur/songbok/
http://fifuborg.is/images/stories/file/songbok.pdf
http://www.funaborg.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=60&Itemid=144
http://www.funaborg.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=60&Itemid=144
http://www.gardaborg.is/images/stories/file/songbokin.pdf
http://www.hjalli.is/gimli/
http://www.leikskolinn.is/gladheimar/
http://www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=3573
http://www.grandaborg.is/images/stories/file/grandaborg_%20songbok%282%29.pdf
http://www.grandaborg.is/images/stories/file/grandaborg_%20songbok%282%29.pdf
http://www.graenaborg.is/images/stories/Skjol/songbokgraenuborgar.pdf
http://www.hamrarnir.is/index.php?option=com_content&view=%20article&id=128&Itemid=200035
http://www.hamrarnir.is/index.php?option=com_content&view=%20article&id=128&Itemid=200035
http://hjallatun.rnb.is/Songtextar/
http://leikskolar.mos.is/songbok.htm
http://www.hlidaborg.is/index.php?option=com_content&view=%20article&id=224&Itemid=156
http://www.hlidaborg.is/index.php?option=com_content&view=%20article&id=224&Itemid=156
http://www.hjalli.is/holmasol/
http://www.borgarfjordur.is/hnodrabol/songb_html.html
http://jotunheimar.arborg.is/um-okkur/songtextar/
http://www.ismennt.is/not/kato/textar.htm
http://kidagil.akureyri.is/songlog/songbyrjun.htm
http://www.kjarridokkar.is/page10.php
http://kopasteinn.kopavogur.is/media/skjol-2011/NY-songbok-haustid-2009.pdf
http://kopasteinn.kopavogur.is/media/skjol-2011/NY-songbok-haustid-2009.pdf
http://www.alftanes.is/krakkakot/default.asp?sid_id=%2023604&tre_rod=012|&tId=1
http://www.alftanes.is/krakkakot/default.asp?sid_id=%2023604&tre_rod=012|&tId=1
http://www.leikskolinn.is/krakkakot/
http://krilakot.snb.is/daglegt-starf/songlog/
http://kriubol.snb.is/holt/songlog-holts/
http://www.hjalli.is/laufasborg/?nhid=3777
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Laufskálar, Reykjavík: http://laufskalar.leikskolar.is/index.php?option=com_content&view= 
section&id=8&Itemid=300042 

Laut, Grindavík: 
http://leikdal.simnet.is/Leiksk%C3%B3lal%C3%B6gin/Leiksk%C3%B3lal%C3%B6gin.htm 

Leikbær, Dalvík: http://leikbaer.dalvik.is/Songbok/Songbok_vinnuskjal1.pdf  
Leikholt, Skeið og Gnúp: http://leikholt.skeidgnup.is/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=28&Itemid=44 
Leikskólinn í Stykkishólmi: http://stykkisholmur.is/leikskolinn/tonlist/songtextar/  
Lyngholt, Fáskrúðsfirði: http://www.leikskolinn.is/lyngholt/  
Mánabrekka, Seltjarnarnesi: http://www.seltjarnarnes.is/manarbrekka/hlidarval/ 

upplysingar/songbok/ 
Mýrarkot, Laugalandi: http://www.laugaland.is/leikskolinn/ae.htm  
Óskaland, Hveragerði: http://oskaland.hveragerdi.is/index.php?option=com_ 

docman&Itemid=89 
Pálmholt, Akureyri (3 deildir): http://palmholt.akureyri.is/mani/songlog.htm 

http://palmholt.akureyri.is/Thulan_1.htm 
http://palmholt.akureyri.is/mani/regnbogatextarogtulur.htm  

Sjónarhóll, Reykjavík: http://www.sjonarhollinn.is/index.php?option=com_content&view= 
category&layout=blog&id=58&Itemid=139 

Skógarborg, Reykjavík: http://www.skogarborg.is/index.php?option=com_content&view= 
article&id=404&Itemid=300038 

Sólborg, Ísafirði: http://www.leikskolinn.is/solborgin/ undir Daglegt starf 
Sóli, Vestmannaeyjum: www.leikskolinn.is/soli/ 

Sólvellir, Norðfirði: http://www.leikskolinn.is/solvellir/ undir Daglegt starf 
Sunnuból, Akureyri: http://www.sunnubol.akureyri.is/Bangsadeild/songlog/logba.htm 

Tjarnasel, Keflavík: http://www.tjarnarsel.is/Songtextar/  
Teigasel, Akranesi: http://www.teigasel.is/deildir/hateigur/songtextar/  

Ugluklettur, Borgarbyggð: www.ugluklettur.borgarbyggd.is/songbok/ 
Vinagerði, Reykjavík: http://vinagerdi.is/index.php?option=com_content&view= 

section&id=8&Itemid=300028  
  

http://laufskalar.leikskolar.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=8&Itemid=300042
http://laufskalar.leikskolar.is/index.php?option=com_content&view=%20section&id=8&Itemid=300042
http://leikdal.simnet.is/Leiksk%C3%B3lal%C3%B6gin/Leiksk%C3%B3lal%C3%B6gin.htm
http://leikbaer.dalvik.is/Songbok/Songbok_vinnuskjal1.pdf
http://leikholt.skeidgnup.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=28&Itemid=44
http://leikholt.skeidgnup.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=28&Itemid=44
http://stykkisholmur.is/leikskolinn/tonlist/songtextar/
http://www.leikskolinn.is/lyngholt/
http://www.seltjarnarnes.is/manarbrekka/hlidarval/%20upplysingar/songbok/
http://www.seltjarnarnes.is/manarbrekka/hlidarval/%20upplysingar/songbok/
http://www.laugaland.is/leikskolinn/ae.htm
http://oskaland.hveragerdi.is/index.php?option=com_%20docman&Itemid=89
http://oskaland.hveragerdi.is/index.php?option=com_%20docman&Itemid=89
http://palmholt.akureyri.is/mani/songlog.htm
http://palmholt.akureyri.is/Thulan_1.htm
http://palmholt.akureyri.is/mani/regnbogatextarogtulur.htm
http://www.sjonarhollinn.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=58&Itemid=139
http://www.sjonarhollinn.is/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=58&Itemid=139
http://www.skogarborg.is/index.php?option=com_content&view=%20article&id=404&Itemid=300038
http://www.skogarborg.is/index.php?option=com_content&view=%20article&id=404&Itemid=300038
http://www.leikskolinn.is/solborgin/
http://www.leikskolinn.is/soli/
http://www.leikskolinn.is/solvellir/
http://www.sunnubol.akureyri.is/Bangsadeild/songlog/logba.htm
http://www.tjarnarsel.is/Songtextar/
http://www.teigasel.is/deildir/hateigur/songtextar/
http://www.ugluklettur.borgarbyggd.is/songbok/
http://vinagerdi.is/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=300028
http://vinagerdi.is/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=300028
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Viðauki 14: 20 vinsælustu ljóðin í leikskólasöngbókum (hittni af 12) 
 
Höfundur Ljóð (upphaf/titill? Hittni 

 

Davíð Stefánsson Kvæðið um fuglana 10 
Friðrik Guðni Þórleifsson Lítill heimur (Þar er gott að vera sem gleðin) 11 
Hildigunnur Halldórsdóttir Óskasteinar 10 

Hildigunnur Halldórsdóttir Tveir kettir 10 
Hrefna Tynes Uppi á grænum, grænum 10 

Hermann R. Stefánsson Í skóginum stóð kofi einn 10 
Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá 10 
Kristján Jónsson Þorraþrællinn 1866 10 

Ókunnur höf. Krummi krunkar úti 10 
Ókunnur höf.  Ein stutt, ein löng 12 

Ókunnur höf.  Fimm litlir apar 11 
Ókunnur höf.  Ég ætla að syngja 10 
Ókunnur höf.  Í leikskóla er gaman 10 

Ókunnur höf.  Nú er úti norðanvindur 10 
Ókunnur höf.  Út um mó, inn í skóg 10 
Ókunnur höf.  Það á að gefa börnum brauð 10 

Páll Ólafsson Lóan er komin 11 
Sig. Júl. Jóhannesson Fuglinn úti í frostinu (Frost er úti fuglinn minn) 11 

Tryggvi Þorsteinsson Vertu til er vorið kallar á þig 11 
Þórður Kristleifsson Það búa litlir dvergar 10 
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Viðauki 15: Efni Vísnabókarinnar 1946 

Höfundur Titill / Upphaf Bls. 

Benedikt Gröndal Syngur lóa suður í mó 37 

Benedikt Þ. Gröndal Babbi segir, babbi segir 85 

Bólu-Hjálmar Ofan gefur snjó á snjó 23 

Egill Skallagrímsson Það mælti mín móðir (Barnaljóð nr. 1?) 77 

Guðmundur Guðmundsson Hún amma mín það sagði mér 15 

Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó 27 

Guðmundur Guðmundsson Ríðum heim til Hóla 65 

Gunnar Egilson (H.C. Andersen) Dansi, dansi, dúkkan mín 65 

Hallgrímur Pétursson Heilræði 88 

Hallgrímur Pétursson (eignuð) Í huganum var ég hikandi 59 

Jóhann Magnús Bjarnason Segðu mér söguna aftur 81 

Jóhann Sigurjónsson Sofðu, unga ástin mín 3 

Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá (3 erindi) 43 

Jónas Guðmundsson frá Staðarhrauni Öll er skepnan skemmtigjörn 59 

Jónas Hallgrímsson Heiðlóarkvæði 37 

Jónas Hallgrímsson Systir mín (Sáuð þið hana systur mína) 41 

Jónas Hallgrímsson Selur sefur á steini 55 

Jónas Hallgrímsson Hafaldan háa 71 

Jónas Hallgrímsson Vorið góða grænt og hlýtt 73 

Jónas Hallgrímsson Buxur, vesti, brók og skó 81 

Jónas Hallgrímsson (H.Heine) Álfareiðin (Stóð ég úti í tunglsljósi) 79 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili Siggi var úti 23 

Marín Guðmundsdóttir (vantar höf.) Magnús raular, músin tístir 29 

NN Afi minn fór á honum Rauð 57 

NN Allir krakkar 35 

NN Bárður minn á jökli 69 

NN Bí, bí og blaka 5 

NN Bíum bíum bamba 5 

NN Dó, dó og dumma 43 

NN Einu sinni var karl og kerling í koti sínu 87 

NN Faðir þinn er róinn 71 

NN Fagur fiskur í sjó 35 

NN Fuglinn flaug fjaðralaus 51 

NN Fuglinn í fjörunni (heitir már/bróðir þinn, 2 erindi) 67 

NN Gekk ég upp á hólinn 29 

NN Gimbill mælti og grét við stekkinn 45 

NN 

Góðu börnin gera það/Illu börnin/Að lesa og skrifa 

(3 erindi) 53 

NN Gott er að ríða sandana mjúka 57 

NN Grýla á sér lítinn bát 9 

NN Grýla kallar á börnin sín 49 

NN Grýla reið fyrir ofan garð 9 

NN Grýla reið með garði 9 

NN Heitir Valur hundur minn/Heitir Kolur... (2 erindi) 57 
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NN Heyrði ég í hamrinum 83 

NN Horfumst við í augu 33 

NN Hvað er það sem læðist lágt 51 

NN Hvað hét hundur karls 35 

NN Hver er sá veggur víður og hár 51 

NN Hver er uppi á bænum, bænum 25 

NN Ingimundur og hans hundur 35 

NN Jólasveinar einn og átta 49 

NN Jólasveinar ganga um gólf 49 

NN Klappa saman lófunum ( Bita/tófunum, 2 er) 63 

NN Kom ég upp í Kvíslarskarð/Blátt var pils...) 15 

NN Komdu nú að kveðast á 53 

NN Komdu, kisa mín 47 

NN Komi þeir sem koma vilja 75 

NN Konan mín í kofanum (!) 87 

NN Krummi krunkar úti 19 

NN 

Krummi situr á kvíavegg (kroppar tærnar/brýnnar, 2 

erindi) 61 

NN Krumminn á skjánum 19 

NN Kvölda tekur, sezt er sól 73 

NN Lati Geir á lækjarbakka 53 

NN Litli Skjóni leikur sér 11 

NN Litli veiðimaðurinn 31 

NN Ljósið kemur langt og mjótt 75 

NN Ló, ló mín lappa 39 

NN Mánudaginn, þriðjudaginn (hýdd sd.) 87 

NN Margt er gott í lömbunum 25 

NN Margt er smátt í vettling manns 33 

NN Máríatla mín, mín 67 

NN Meistari Jakob 69 

NN Nú er glatt hjá álfum öllum 15 

NN Örninn flýgur fugla hæst 13 

NN Rauður minn er sterkur, stór 11 

NN Róum til landanna, velbornir menn 69 

NN Runki fór í réttirnar 11 

NN Séð hef ég köttinn syngja á bók 59 

NN Selur spurði sel 55 

NN Sigga litla systir mín 41 

NN Sofa urtubörn á útskerjum 85 

NN Sól skín á fossa 39 

NN Stebbi stóð á ströndu 51 

NN Stígur hann Lalli 81 

NN Stígur hún við stokkinn 81 

NN Það á að gefa börnum brauð 85 

NN Þei þei og haf ei hátt 75 

NN Þessar klappir þekkti ég fyrr 83 
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NN Tunglið má ekki taka hann Óla 5 

NN Tunglið, tunglið, taktu mig (staka) 5 

NN Unnust þau bæði vel og lengi 59 

NN Út reri einn á báti 71 

NN Úti krunkar krummi í for 43 

NN Vappaðu með mér, Vala 61 

NN Vega salt 33 

NN Við skulum ekki hafa hátt 75 

NN Við skulum róa sjóinn á 19 

Páll Ólafsson Sólskríkjan mín situr þarna á sama steini 13 

Páll Vídalín (eignuð) Hani, krummi, hundur, svín 29 

Sig. Júl. Jóhannesson Skugginn 17 

Sigurður Ágústsson Kibba, kibba, komið þið greyin (2 erindi) 25 

Sigurður Breiðfjörð Hreiðrum ganga fuglar frá 13 

Sigurður Guðmundsson á Heiði Lömbin skoppa hægt með hopp 45 

Sigurður Jónsson (vantar höf.) Sá ég spóa 23 

Sr. Eiríkur Brynjólfsson (C.M.Bellman) Gamli Nói 69 

Sr. Pétur Pétursson á Víðivöllum Litla Jörp með lipran fót 11 

Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn 63 

Sveinbjörn Egilsson Fljúga hvítu fiðrildin 5 

Sveinbjörn Egilsson Eitthvað tvenn á hné ég hef 7 

Sveinbjörn Egilsson Fuglinn segir bí bí bí 7 

Sveinbjörn Egilsson Kristín litla, komdu hér 7 

Tómas Hallgrímsson á Völlum (eignuð) Pabbi, pabbi minn 27 

Þorsteinn Erlingsson Þér frjálst er að sjá hve ég bólið mitt bjó 13 

Þorsteinn Erlingsson Snati og Óli 21 

Þorsteinn Erlingsson Sofnar lóa, er löng og mjó 73 

Örn Arnarson Hafið, blá hafið, hugann dregur 77 

Samtals ljóð 
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Viðauki 16: Efni Vísnabókar Iðunnar 

Höfundur Titill bls. 

Ari Jónsson Fram, fram fylking 35 

Benedikt Þ. Gröndal Babbi segir (Magga litla og jólin hennar) 63 

Björn Birnir Heyrðu, Lobba (Lobbukvæði) 21 

Bólu-Hjálmar Ofan gefur snjó á snjó 14 

Eiríkur Brynjólfsson (þýð. Bellman) Gamli Nói 47 

Eiríkur Sigurðsson Litlu andarungarnir 9 

Freysteinn Gunnarsson Hann Tumi fer á fætur 40 

Grímur Thomsen Á Sprengisandi 68 

Guðmundur Daníelsson Pálína með prikið 57 

Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó 12 

Gunnar Egilson (þýð. H.C.Andersen) Dansi, dansi dúkkan mín 25 

Gunnar M. Magnúss** Signir sól 10 

Halldór Laxness Bráðum kemur betri tíð 8 

Halldór Laxness Maístjarnan 76 

Halldór Laxness Úr Íslensku vögguljóði (Ég skal vaka)  70 

Hannes Hafstein Blessuð sólin elskar allt  2 

Helgi Valtýsson Vorvindar glaðir 3 

Herdís Egilsdóttir Þegar barnið í föt sín fer 42 

Jóhann Sigurjónsson Sofðu, unga ástin mín 70 

Jóhannes úr Kötlum Bráðum koma blessuð jólin 62 

Jóhannes úr Kötlum Vísurnar um kindina 7 

Jóhannes úr Kötlum** Bráðum fæðast lítil lömb (2 er. 4 

Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá (3 er.) 17 

Jónas Hallgrímsson Buxur, vesti brók og skó 23 

Jónas Hallgrímsson Hættu að gráta, hringaná (3 er.) 71 

Jónas Hallgrímsson Vorið góða 2 

Jónas Hallgrímsson (þýð. Heine) Álfareiðin 67 

Jónas Jónasson Nú gaman, gaman er 15 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili Siggi var úti 11 

Kristján Jónsson Nú er frost á Fróni 16 

Margrét Jónsdóttir** Kátur drengur (Ánægður drengur)*** 50 

Marín Guðmundsdóttir Magnús raular 22 

NN Afi minn fór á honum Rauð 29 

NN Afi minn og amma mín 29 

NN Allir krakkar 32 

NN Bangsi lúrir 73 

NN Bí, bí og blaka 70 

NN Bíum bíum bamba 70 

NN Bokki sat í brunni (brot úr þulu) 23 

NN Ein sit ég og sauma 39 

NN Ein stutt, ein löng 41 

NN Einn var að smíða ausutetur 41 

NN Ég heiti Óli rauði 46 

NN Ég langömmu á 28 
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NN Ég lonníetturnar lét á nefið 49 

NN Góðu börnin gera það 59 

NN Grýla kallar á börnin sín 60 

NN Grýla reið með garði 58 

NN Græn eru laufin 45 

NN Gæsamamma gekk af stað 20 

NN Hvað kanntu að vinna 23 

NN Hver er sá veggur 45 

NN Í loftillum svefnklefa Sigurður hraut 56 

NN Jólasveinar ganga um gólf 62 

NN Kanntu brauð að baka (7 er.) 48 

NN Karlinn undir klöppunum 59 

NN Klappa saman lófunum (2 er.) 6 

NN Komdu nú að kveðast á 35 

NN Komdu til mín... Vinur... Klappa með...  37 

NN Krummi krunkar úti 18 

NN Krummi situr á kvíavegg (2 er.) 18 

NN Ljósið kemur langt og mjótt 69 

NN Meistari Jakob 47 

NN Nú er glatt hjá álfum öllum 66 

NN Sá ég spóa 8 

NN Segðu mér söguna aftur 24 

NN Sigga litla systir mín 22 

NN Sofa urtu börn (5 er.) 74 

NN Stígur hún við stokkinn (2 er.) 25 

NN Stóra klukkan 47 

NN Sumri hallar (3 er.) 13 

NN Sunnudagur til sigurs 39 

NN Tunglið, tunglið, taktu mig 73 

NN Út um mó, inn í skóg (2 er.) 13 

NN Við erum söngvasveinar 51 

NN Við skulum róa sjóinn á 19 

NN Það á að gefa börnum brauð 60 

NN Þumalfingur er mamma 43 

NN (Körling) Fimmeyringurinn 33 

Páll J. Árdal Ef væri ég söngvari 31 

Páll Ólafsson Sólskríkjan mín situr 8 

Ragnar Jóhannesson** Út um mela og móa (2 erindi og viðlag) 5 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) 

Skugginn (Ég á lítinn, skrýtinn skugga, 4 

er) 
36 

Sig. Júl. Jóhannesson** 

Frost er úti, fuglinn minn (Fuglinn úti í 

frostinu) 
14 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Mamma borgar (Til kaupmannsins rétt...) 30 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Gleraugun hans afa 26 

Stefán Jónsson Aravísur 52 

Stefán Jónsson Hún Systa mín litla (Systa mín) 24 

Stefán Jónsson Sagan af Gutta 54 
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Steingrímur Arason** Þumalfingur, þumalfingur, hvar ert þú? 44 

Steingrímur Thorsteinsson Nú er sumar 10 

Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn 6 

Steingrímur Thorsteinsson Öxar við ána 77 

Sveinbjörn Egilsson Eitthvað tvennt á hné ég hef 29 

Sveinbjörn Egilsson Fljúga hvítu fiðrildin 72 

Sveinbjörn Egilsson Fuglinn segir bí bí bí 29 

Sveinbjörn Egilsson Kristín litla, komdu hér* 29 

Sæmundur Eyjólfsson Nú er glatt í hverjum hól 66 

Tómas Hallgrímsson (eignuð) Pabbi, pabbi minn 33 

Þorkell Sigurbjörnsson** Gráðug kerling 57 

Þorsteinn Erlingsson Í Hlíðarendakoti 34 

Þorsteinn Erlingsson Snati og Óli 61 

Þorsteinn Ö. Stephensen Kátt er á jólunum 64 

Þórður Kristleifsson Göngum, göngum 19 

Örn Arnarson Hafið, bláa hafið 51 

Örn Snorrason (þýð)** Grænt, grænt, grænt (4 er.) 38 

 

Samtals ljóð 106 

 

*Ljóðin þrjú um Kristínu eru birt sem ein heild í bókinni og ekki nefnd sem þrjú sjálfstæð 
erindi  í efnisyfirliti. Hér eru þetta talin sjálfstæð ljóð, eins og í Ljóðmælum Sveinbjarnar 

(1952, bls. 75). 
** Þessir höfundar eru ekki tilgreindir í Vísnabók Iðunnar.  
*** Ljóðið nefnist reyndar 'Ánægður drengur' í bók Margrétar, Á léttum vængjum, 1961, bls. 

41.  
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Viðauki 17: Höfundar ljóða í söngbókum leikskóla 

Karlar Ljóð 

Kristján frá Djúpalæk (þýð) 9 

Ólafur Haukur Símonarson 7 

Jóhannes úr Kötlum 5 

Jónas Árnason 5 

Jónas Hallgrímsson 5 

Sveinbjörn Egilsson 5 

Hermann R. Stefánsson 4 

Magnús Pétursson 4 

Sig. Júl. Jóhannesson 4 

Steingrímur Thorsteinsson 4 

Davíð Stefánsson 3 

Friðrik Guðni Þórleifsson 3 

Hinrik Bjarnason 3 

Ómar Ragnarsson 3 

Ragnar Jóhannesson 3 

Stefán Jónsson 3 

Þórarinn Eldjárn 3 

Björn Birnir 2 

Freysteinn Gunnarsson 2 

Guðmundur Guðbrandsson 2 

Guðmundur Guðmundsson 2 

Gunnar Pálsson 2 

Ingólfur Jónsson 2 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili 2 

Páll J. Árdal 2 

Páll Ólafsson 2 

Steingrímur Arason 2 

Tryggvi Þorsteinsson 2 

Þorsteinn Erlingsson 2 

Þórður Kristleifsson 2 

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 1 

Aðalsteinn Sigmundsson 1 

Árni úr Eyjum 1 

Ásgeir Jónsson 1 

Benedikt Þ. Gröndal 1 

Birgir Sigurðsson 1 

Bjartmar Guðlaugsson 1 

Björgvin Jörgensson 1 

Björn Franzson 1 

Bubbi 1 

Egill, Jakob, Eggert 1 

Eiríkur Brynjólfsson (þýð) 1 

Eiríkur Kristinsson 1 

Eiríkur Sigurðsson 1 
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Grímur Thomsen 1 

Guðjón Bjarnason 1 

Guðjón Guðjónsson 1 

Guðmundur Böðvarsson 1 

Guðmundur Daníelsson 1 

Gunnar Ásgeirsson/Sveinn Björnsson 1 

Gunnar Egilson (H.C.Andersen) 1 

Gunnar M. Magnúss 1 

Halldór Laxness 1 

Heimir Pálsson 1 

Helgi Valtýsson 1 

Hjálmar Freysteinsson 1 

Jóhann G. Jóhannsson 1 

Jóhann Sigurjónsson 1 

Jón Ólafsson 1 

Jón Sigurðsson 1 

Jón Thoroddsen 1 

Kristján Jónsson 1 

Loftur Guðmundsson 1 

Óskar Ingimarsson 1 

Pétur Pétursson frá Víðivöllum 1 

Sigurður Elíasson 1 

Sigurvin Einarsson 1 

Sveinbjörn I. Baldvinsson 1 

Valdimar Briem 1 

Þorkell Sigurbjörnsson 1 

Örn Arnarson 1 

Örn Snorrason 1 

Samtals ljóð karla 141 

 
 

Konur Ljóð 

Hildigunnur Halldórsdóttir 4 

Soffía Vagnsdóttir 4 

Margrét Jónsdóttir 4 

Herdís Egilsdóttir 3 

Olga Guðrún Árnadóttir 3 

Gunnlaug Kristjánsdóttir 2 

Elsa E. Guðjónsson 1 

Hrefna Tynes 1 

Jóhanna G. Erlingsson 1 

Lilja S. Kristjánsdóttir 1 

Margrét Ólafsdóttir 1 

Margrét Pála Ólafsdóttir 1 

María B. Johnson 1 

Þuríður Sigurðardóttir 1 

Samtals ljóð kvenna 28 
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Spilverk þjóðanna 1 

 
 

Ljóð ókunnra höfunda 116 

 
 

Samtals ljóð 286 

 
 

Höfundagreind ljóð 170 

 
 

Karlar 72 

Konur 14 

Hljómsveit 1 

Samtals höfundar 87 
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Viðauki 18: Þemaskipting í Vísnabók Iðunnar 
1. Árstíðir, náttúra, dýr  34 

Vorið, sólin, náttúran, lömbin, fuglarnir, s malinn,  

Hannes Hafstein Blessuð sólin elskar allt  2 

Jónas Hallgrímsson Vorið góða 2 
Helgi Valtýsson Vorvindar glaðir 3 
Jóhannes úr Kötlum Bráðum fæðast lítil lömb 4 

Ragnar Jóhannesson Út um mela og móa 5 
NN Klappa saman lófunum 6 

Steingrímur Thorsteinsson Smaladrengurinn 6 
Jóhannes úr Kötlum Vísurnar um kindina 7 
Halldór Laxness Bráðum kemur betri tíð 8 

Sigurður Jónsson Sá ég spóa 8 
Páll Ólafsson Sólskríkjan mín situr 8 

Eiríkur Sigurðsson Litlu andarungarnir 9 
Steingrímur Thorsteinsson Nú er sumar 10 
Gunnar M. Magnúss Signir sól 10 

Jónas Jónsson frá Hrafnagili Siggi var úti 11 
 

Berjamór, sumar, haust 

Guðmundur Guðmundsson Nú blánar yfir berjamó 12 
NN Sumri hallar 13 

NN Út um mó, inn í skóg 13 
 

Vetur, leikur, hrakningar 

Sig. Júl. Jóhannesson Frost er úti, fuglinn minn 14 
Bólu-Hjálmar Ofan gefur snjó á snjó 14 

Jónas Jónasson (frá Hrafnagili)  Nú gaman, gaman er 15 
Kristján Jónsson Nú er frost á Fróni 16 

 
Krummi og lífsbaráttan 

Jón Thoroddsen Krummi svaf í klettagjá 17 

NN Krummi krunkar úti 18 
NN Krummi situr á kvíavegg 18 
Þórður Kristleifsson Göngum, göngum 19 

NN Við skulum róa sjóinn á 19 
 

Gæs, hundur, húsdýr, störf í sveitinni áður 

NN Gæsamamma gekk af stað 20 
Björn Birnir Heyrðu, Lobba (Lobbukvæði) 21 

Marín Guðmundsdóttir Magnús raular 22 
NN Sigga litla systir mín 22 

NN Bokki sat í brunni 23 
Jónas Hallgrímsson Buxur, vesti brók og skó 23 
NN Hvað kanntu að vinna? (Baggalúturinn) 23 

 

2. Stelpurkrakkar  4 

Stefán Jónsson Hún Systa mín litla (Systa mín, brot) 24 
NN Segðu mér söguna aftur 24 
Gunnar Egilson (þýð) Dansi, dansi dúkkan mín 25 
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NN Stígur hún við stokkinn 25 

 
3. Foreldrar, afar og ömmur og börn 12 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Gleraugun hans afa 26 
NN Ég langömmu á 28 
NN Afi minn fór á honum Rauð 29 

NN Afi minn og amma mín 29 
Sveinbjörn Egilsson Kristín litla, komdu hér 29 

- Eitthvað tvennt á hné ég hef 29 
- Fuglinn segir bí bí bí 29 
Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Mamma borgar 30 

Páll J. Árdal Ef væri ég söngvari 31 
NN Allir krakkar 32 

NN (Körling) Fimmeyringurinn 33 
Tómas Hallgrímsson sr. (eignuð) Pabbi, pabbi minn 33 
 

4. Leikir barna í sveitasamfélaginu, lærdómur, hreyfing...  20 

Leikir, skemmtun 

Þorsteinn Erlingsson Í Hlíðarendakoti 34 
Ari Jónsson Fram, fram fylking 35 
NN Komdu nú að kveðast á 35 

Sig. Júl. Jóhannesson (þýð) Skugginn 36 
NN Komdu til mín 37 

 
Leikur, lærdómur, hreyfingar 

Örn Snorrason Grænt, grænt, grænt 38 

NN Ein sit ég og sauma 39 
NN Sunnudagur til sigurs 39 

Freysteinn Gunnarsson Hann Tumi fer á fætur 40 
NN Ein stutt, ein löng 41 
NN Einn var að smíða ausutetur 41 

Herdís Egilsdóttir Þegar barnið í föt sín fer 42 
NN Þumalfingur er mamma 43 

Steingrímur Arason Fingurnir (Þumalfingur ... hvar ert þú?) 44 
NN Græn eru laufin 45 
NN Hver er sá veggur 45 

NN Ég heiti Óli rauði 46 
Eiríkur Brynjólfsson sr. (þýð) Gamli Nói 47 

NN Meistari Jakob 47 
NN Stóra klukkan segir 47 
 

5. Gleði, fjör...  3 

Margrét Jónsdóttir Kátur drengur (Ánægður drengur) 50 

Örn Arnarson Hafið, bláa hafið 51 
NN Við erum söngvasveinar 51 
 

6. Strákar; litlir og stórir kjánar, prakkarar 3 

Stefán Jónsson Aravísur 52 

Stefán Jónsson Sagan af Gutta 54 
NN Í loftillum svefnklefa 56 
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7. Grýla og afleiðingar óþægðar  4 

NN Grýla reið með garði 58 

NN Góðu börnin gera það /Illu börnin...  59 
NN Karlinn undir klöppunum 59 
NN Grýla kallar á börnin sín 60 

 
8. Jól og áramót  9 

Gjafir, jólin 

NN Það á að gefa börnum brauð 60 
Þorsteinn Erlingsson Snati og Óli 61 

Jóhannes úr Kötlum Bráðum koma blessuð jólin 62 
NN Jólasveinar ganga um gólf 62 

Benedikt Þ. Gröndal Babbi segir (Magga litla og jólin, 1 er.) 63 
Þorsteinn Ö. Stephensen Kátt er á jólunum 64 
 

Áramótin 

NN Nú er glatt hjá álfum öllum 66 

Sæmundur Eyjólfsson Nú er glatt í hverjum hól 66 
Jónas Hallgrímsson (þýð) Álfareiðin 67 
 

9. Ljós og myrkur, svefn, huggun 11 

Grímur Thomsen Á Sprengisandi 68 

NN Ljósið kemur langt og mjótt 69 
NN Bí, bí og blaka 70 
NN Bíum bíum bamba 70 

Halldór Laxness Úr Íslensku vögguljóði (Ég skal vaka…) 70 
Jóhann Sigurjónsson Sofðu, unga ástin mín 70 

Jónas Hallgrímsson Hættu að gráta, hringaná 71 
Sveinbjörn Egilsson Fljúga hvítu fiðrildin 72 
NN Bangsi lúrir 73 

NN Tunglið, tunglið, taktu mig 73 
NN Sofa urtu börn 74 

 
 
 

Annað  6 

Samskipti, samdráttur? 

NN Kanntu brauð að baka 48 
NN Ég lonníetturnar lét á nefið 49 
 

Þorkell Sigurbjörnsson Gráðug kerling 57 
Guðmundur Daníelsson Pálína með prikið 57 

 
Hvatning 

Halldór laxness Maístjarnan 76 

Steingrímur Thorsteinsson Öxar við ána 77 
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Viðauki 19: Vísnabækur og leikskólaljóð 

Höfundur 
Tvær 
vísna- 
bækur 

Ljóð 

Vísna- 
bækur + 

leikskóla- 
ljóð 

NN 1 Afi minn fór á honum Rauð 1 

NN 1 Allir krakkar 1 

Jónas Hallgrímsson  1 Álfareiðin (þýð?) 1 

Benedikt Þ. Gröndal 1 Babbi segir 1 

NN 1 Bí bí og blaka 1 

NN 1 Bíum bíum bamba 1 

Jónas Hallgrímsson  1 Buxur, vesti brók og skó,  1 

Gunnar Egilson (þýð) 1 Dansi dansi dúkkan mín 1 

Sveinbjörn Egilsson 1 Fljúga hvítu fiðrildin,  1 

Eiríkur Brynjólfsson (þýð) 1 Gamli Nói 1 

Örn Arnarson  1 Hafið, bláa hafið 1 

NN 1 Hver er sá veggur? 1 

NN 1 Jólasveinar ganga um gólf 1 

NN 1 Klappa saman lófunum 1 

Sveinbjörn Egilsson 1 Kristín litla komdu hér 1 

Sveinbjörn Egilsson 1 Eitthvað tvennt á hné ég hef 1 

Sveinbjörn Egilsson 1 Fuglinn segir bí bí bí 1 

NN 1 Krummi krunkar úti 1 

Jón Thoroddsen  1 Krummi svaf í klettagjá 1 

NN 1 Meistari Jakob 1 

Guðmundur Guðmundsson  1 Nú blánar yfir berjamó 1 

NN 1 Nú er glatt hjá álfum öllum 1 

NN 1 Sá ég spóa 1 

NN 1 Sigga litla systir mín 1 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili 1 Siggi var úti 1 

Sig. Júl. Jóhannesson 1 Skugginn 1 

Steingrímur Thorsteinsson 1 Smaladrengurinn 1 

Þorsteinn Erlingsson  1 Snati og Óli 1 

Jóhann Sigurjónsson  1 Sofðu, unga ástin mín 1 

NN 1 Tunglið, tunglið taktu mig 1 

Jónas Hallgrímsson  1 Vorið góða grænt og hlýtt 1 

NN 1 Það á að gefa börnum brauð 1 

NN 1 Góðu börnin gera það 
 

NN 1 Grýla kallar á börnin sín 
 

NN 1 Grýla reið með garði 
 

NN 1 Komdu nú að kveðast á 
 

NN 1 Krummi situr á kvíavegg 
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NN 1 Ljósið kemur langt og mjótt 
 

Marín Guðmundsdóttir 1 Magnús raular, músin tístir 
 

Bólu-Hjálmar  1 Ofan gefur snjó á snjó 
 

Tómas Hallgrímsson (eignuð) 1 Pabbi, pabbi minn 
 

Jóhann Magnús Bjarnason 1 Segðu mér söguna aftur 
 

NN 1 Sofa urtubörn á útskerjum 
 

Páll Ólafsson  1 Sólskríkjan mín situr 
 

NN 1 Stígur hún við stokkinn 
 

NN 1 Við skulum róa sjóinn á 
 

Samtals 46 
 

32 
 
Talan 1 merkir hér að ljóðið er í viðkomandi ljóðasöfnum. 
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Viðauki 20: Ljóðabækur fyrir börn 1916-2010 
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, myndir Halla Sólveig Þorgeirsdóttir (2005) Romsubókin / 

romsur 
Anna Þorgrímsdóttir, Erla (Guðfinna Þorsteinsdóttir), Barbara M. Árnason teiknaði myndirnar 

(1958) Ævintýri dagsins 
Arna Ósk Arnarsdóttir (2007) Barnavísur : mikilvægur þáttur í uppeldi barna / Arna Ósk 

Arnarsdóttir, Ásdís Helga Hallgrímsdóttir (16 s. + vefur með barnavísum) 

Á götunni, [myndhöf. ekki getið] (1961) 
Árni Árnason og Árni Hafstað völdu efnið, Freydís Kristjánsdóttir, Halldór Bjarnason og 

Kolbeinn Árnason gerðu myndirnar (1994) Vísur, kvæðabrot og þulur 
Árni Elvar valdi efni (1991) Söng- og píanóbók barnanna 
Árni Sigurjónsson (1994) Stafrófsvísur 

Áslaug Jónsdóttir (1993) Á bak við hús 
Baldur Pálmason (1958) Kátt er um jólin 

Barnavísur: lesbók - litabók (1967) 
Bergljót Hreinsdóttir (1989) Íris: Saga með söngvum: Textabók 
Björn Daníelsson (1969) Dýrabókin 

Boð hjá Gyðu, [myndhöf. ekki getið] (1961) 
Bragi Magnússon (1956) Sagan hennar Systu 

Bragi Magnússon, höfundur myndskreytti (2009) Sagan hennar Systu ; Stelksþula /  
Brian Pilkington, Þórarinn Eldjárn ljóðskreytti (2006) Á dýrabaki 
Bryndís Guðmundsdóttir, Gunnar Salvarsson og Inga Blandon völdu ljóðin. (1992) Barnaljóð. 

Ljóð um börn - ljóð til barna 
Böðvar Guðlaugsson, Myndir Sigrún Guðjónsdóttir (1969) Glatt á Hjalla  

Böðvar Guðmundsson (endurorti),  Feodor Rojankovsky (myndir) (án árs) Vísnabók barnanna 
- Gæsamömmubók (án árs) 

Böðvar Guðmundsson, Myndir Áslaug Jónsdóttir (2002) Krakkakvæði 

Davíð Stefánsson, Myndir Regnhildur Ólafsdóttir [1945] Sálin hans Jóns míns  
Davíð Stefánsson, Myndir Tryggvi Magnússon [1947] Litla kvæðið um litlu hjónin 

Davíð Þór Jónsson, Myndir Jean Antoine Posocco (2004) Jólasnótirnar þrettán 
Davíð Þór Jónsson, Myndir Lilja Gunnarsdóttir (2004) Vísur fyrir vonda krakka  
Ef væri ég söngvari : söngvasafn (2008) Ragnheiður Gestsdóttir valdi og myndskreytti 

Einu sinni átti ég gott (2006) Umsjón með útgáfu Rósa Þorsteinsdóttir ; efnisval Rósa 
Þorsteinsdóttir og Katla Kjartansdóttir ; myndir Halldór Baldursson 

Einu sinni átti ég gott (2009) [umsjón með útgáfu; efnisval Rósa Þorsteinsdóttir og Katla 

Kjartansdóttir ; myndir Halldór Baldursson 
Eric Ericsson ofl. söfnuðu (1963) Fagnaðarljóð 

Erla [Guðfinna Þorsteinsdóttir] (1958) Æfintýri dagsins: Þulur og barnaljóð eftir Erlu  
Freysteinn Gunnarsson (1950) Myndir og vísur 
Freysteinn Gunnarsson [1949] Dýrin: myndabók með vísum eftir Freystein Gunnarsson 

Friðrik Bjarnason (án árs) skólasöngvar: ljóð, 1.-2. hefti 
Fusintesþula: lesbók - litabók [1967] 

Gaman væri að syngja saman (1981)  
Geir Sigurðsson (1966) Bjart er um bernskunnar leið  
Grýla: Emm Ká (1978) 

Guðmundur Erlendsson, Grímur M. Helgason (bjó til prentunar) (1967) Dæmisögur Esóps, 
fyrri hluti 

Guðmundur Steingrímsson,  myndir Halldór Baldursson (2009) Svínið Pétur  
Guðmundur Thorsteinsson, Gunnar Egilson þýddi og staðfærði (1947) Negrastrákarnir  
Guðrún Auðunsdóttir.  Myndir eftir Halldór Pétursson. (1956) Í föðurgarði fyrrum  



 

126 

 

Guðrún Hannesdóttir  (1999) Eina kann ég vísu - Skrýtinn kveðskapur frá ýmsum tímum 

Guðrún Hannesdóttir valdi og myndskreytti  (1994) Gamlar vísur handa nýjum börnum 
Guðrún Hannesdóttir valdi og myndskreytti  (1995) Fleiri gamlar vísur handa nýjum börnum 

Guðrún Helgadóttir (1999) Handagúndavél 
Guðrún Jóhannsdóttir (1945) Hitt og þetta, ljóð sögur og þulur til lesturs fyrir börn.  
Guðrún Jóhannsdóttir (1943) Tíu þulur 

Gunnar Egilson (1922) Tíu litlir negrastrákar (Þýðing) 
Gyða Karlsdóttir tók saman (1992) Bænabók barnsins 

Gyða Ragnarsdóttir, Myndir Bjarni Jónsson (1959) Nú er glatt: barnavísur  
Gylfi Garðarsson (ritstj.) (1996) Jólasöngvar, nótubók og söngbók 
Halldóra Bjarnadóttir (1951) Til barnanna í dalnum og barnanna á ströndinni 

Halldóra Bjarnadóttir safnaði efni (1949) Kvæði og leikir handa börnum 
Hallgrímur Pétursson [myndskreyting Anna Þóra Árnadóttir] (2006) Heilræðavísur  

Helga Gunnarsdóttir safnaði efni (1986) Fljúga hvítu fiðrildin 
Herdís Egilsdóttir (1981) Gegnum holt og hæðir, saga með söngvum.  
Herdís Egilsdóttir (1992) Vatnsberarnir 

Hermann Ragnar Stefánsson (1979) Við jólatréð 
Hinrik Bjarnason, Myndir Baltazar (1967) Ég sá mömmu kyssa jólasvein. Krummi, 

krakkarnir og jólin. 
Hjörleifur Hjartarson (1996) Veðurtepptur 
Hjörtur Gíslason (1951) Prinsessan í Portúgal 

Ingibjörg Birgisdóttir (2007) Skýjamyndir(23 s. : litmyndir + greinargerð (14 s.))  
Ingibjörg Birgisdóttir, Natalia Yacuzzi myndskreytti  (2007) Skýjamyndir  

Íslenzk litabók handa börnum [1948] 
Jakobína Johnson (1942) Sá ég svani 
Jóhanna Á. Steingrímsdóttir (1990) Barnagælur - Amma yrkir fyrir drenginn sinn 

Jóhanna Á. Steingrímsdóttir (2000) Tóta á ferð og flugi (vísur og lausamál)  
Jóhannes úr Kötlum  (1959) Vísur Ingu Dóru 

Jóhannes úr Kötlum (1932) Jólin koma 
Jóhannes úr Kötlum (1933) Ömmusögur 
Jóhannes úr Kötlum (1941) Bakkabræður 

Jóhannes úr Kötlum (1946) Ljóðið um Labbakút 
Jóhannes úr Kötlum (1984) Barnaljóð. Ljóðasafn IX 

Jóhannes úr Kötlum tók saman (1969) Litlu skólaljóðin 
Jóhannes úr Kötlum, Barbara Árnason teiknaði myndirnar (2008) Ljóðið um Labbakút  
Jóhannes úr Kötlum, myndir gerði Gunnar Ek (2008) Vísur Ingu Dóru : tíu barnaljóð  

Jóhannes úr Kötlum, Myndir Ragnheiður Gestsdóttir  (1987) Saga af Suðurnesjum [fyrst í 
Ömmusögum, 1933] 

Jóhannes úr Kötlum, Myndir Tryggvi Magnússon (2004) Bakkabræður (endurútg.)  
Jóhannes úr Kötlum, Myndir: Tryggvi Magnússon (2003) Ömmusögur (endurútg.)  
Jónas Árnason. Atli Már myndskreytti.  (1957) Fuglinn sigursæli 

Katrín Árnadóttir (1936) Kátir krakkar 
Katrín J. Óskarsdóttir, höfundur ljóðs Guðrún Jónína Magnúsdóttir (2007) 10 litlir 

sveitastrákar / 
Kári Tryggvason (1943) Fuglinn fljúgandi 
Kári Tryggvason og nemendur hans 1946-1947 (1948) Skólarím 

Kristján frá Djúpalæk (1980) Píla Pína 
Kristján frá Djúpalæk, Myndir Feodor Rojankovsky (1970) Vísnabók æskunnar  

Kristján J. Gunnarsson, valdi efni (án árs) Skólaljóð 
Kristján Jóhann Jónsson, teikningar Freydís Kristjánsdóttir (2005) Stafrófsvísur Ara orms  
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Lárus Jón Guðmundsson, Myndir Aðalheiður Ólöf Skarphéðinsdóttir (2004)Fröken Kúla 

könguló   
Leikskólasöngvar (1989) 

Litla vísnabókin (1954) 
Ljóð eftir íslensk börn (1991) Ljóðabók barnanna 
Ljóð unga fólksins (2001) Vetur, sumar, vor og haust 

Ljóð unga fólksins, ljóðasamkeppni barna og unglinga (1999) 
Ljóðabók barnanna (1953) Guðrún P. Helgadóttir og Valborg Sigurðardóttir völdu ljóðin  

Ljóðspeglar (1989) 
Ljóðspor (1988) 
Ljóðsprotar (1990) 

Magnea J. Matthíasdóttir, myndskreytingar Ólafur Pétursson (2008) Jólasveinar : af fjöllum í 
fellihýsi 

Margrét Gunnarsdóttir Schram og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir völdu ljóðin (1996) Ljóð eftir 
leikskólabörn 

Margrét Jónsdóttir (1993) Vorið kallar, úrval ljóða og söngva 

Margrét Jónsdóttir, Myndir Barbara Á. Árnason (1974) Siggi og Logi: saga í ljóðum eftir 
erlendri fyrirmynd 

Margrét Jónsdóttir, Myndir Halldór Pétursson (1966) Vísnakver krakkanna  
Margrét Jónsdóttir, Myndir Þórdís Tryggvadóttir (1961) Á léttum vængjum 
Margrét Jónsdóttir, valdi efni (án árs) Vísnakver krakkanna 

Matthías Kristinsson (2005) Grýla / Afi Matti 
Músin sem fann risaost (1991) (Ljóð eftir börn í Austurbæjarskólanum) 

Myndir eftir Tryggva Ólafsson með ljóðum eftir Þórarinn Eldjárn (1992) Litarím 
Myndir Freydís Kristjánsdóttir, Oddný S. Jónsdóttir valdi ásamt Freydísi. (200) Vísnabók um 

íslensku dýrin 

Myndir úr sveitinni (1954) 
Nína Tryggvadóttir (1947) Kötturinn sem hvarf 

Nína Tryggvadóttir (1982) Kötturinn sem hvarf (endurútgáfa)  
Ófeigur J. Ófeigsson (bjó undir prentun) (1945) Raula ég við rokkinn minn  
Ólafur Beinteinn Ólafsson, myndir Dagný Emma Magnúsdóttir (2007) Fjársjóðurinn 

Ólafur Gaukur valdi lögin (1981) Börnin syngja jólalög 
Ólafur Haukur Árnason (1970) Nú er glatt hjá álfum öllum 

Ólafur Haukur Símonarson (1983) Eniga meniga 
Ólafur Haukur Símonarson (1984) Hattur og Fattur - komnir á kreik 
Óli og dýrin (1954) 

Ómar Ragnarsson, Myndir Þorsteinn Eggertsson (1968) Barnavísur Ómars Ragnarssonar  
Páll J. Árdal, Halldór Pétursson teiknaði myndirnar (2007) En hvað það var skrýtið  

Páll J. Árdal. Myndir eftir Halldór Pétursson (1955) En hvað það var skrýtið 
Pétur Hafþór Jónsson (2009) Söngvasafn : fyrir yngsta stig. 1  
Ragnar Jóhannesson (1944) Þegar Sigga fór í sveit 

Ragnar Jóhannesson (1949) Jólavísur 
Ragnar Jóhannesson (án árs) Komdu Kisa mín 

Ragnar Jóhannesson, Myndir Halldór Pétursson (1947) Komdu kisa mín 
Ragnheiður Gestsdóttir (2000) Klappa saman lófunum 
Ragnheiður Gestsdóttir tók saman og myndskreytti (1992) Klappa saman lófunum - Safn af 

barnagælum 
Ragnheiður Gestsdóttir valdi og myndskreytti (1998) Bráðum koma dýrleg jól 

Sálmabók barnanna (2000) 



 

128 

 

Selma Hrönn Maríudóttir , teikningar Brynhildur Jenný Bjarnadóttir (2007) Glingló, Dabbi og 

Rex : sumar í Sandgerði 
Selma Hrönn Maríudóttir, teikningar Brynhildur Jenný Bjarnadóttir (2009) Glingló, Dabbi og 

Rex : ævintýri í Eyjum 
Sig. Júl. Jóhannesson (1930) Sólskin, 50 ljóð barna og unglinga 
Sigfús Elíasson (1959) Æfintýrið í sveitinni 

Sigrún og Þórarinn Eldjárn (1999) Stafrófskver 
Sigrún Eldjárn, Þórarinn Eldjárn ljóðskreytti (1981) Gleymmérey. 

Sigrún og Þórarinn Eldjárn (1999) Gleymmérei 
Símon Jóhannes Ágústson tók saman (1999) Vísnabókin (endurútgáfa) 
Sjón (1995) Sagan af húfunni fínu 

Skálholtsútgáfan gaf út (1995) Ég get sungið af gleði, bók og geisladiskur  
Skólaljóð, fyrr og síðara hefti (1965) 

Stefán Jónsson (1938) Sagan af Gutta og sjö önnur ljóð: söngtextar barna 
Stefán Jónsson (1942) Það er gaman að syngja: söngtextar barna  
Stefán Jónsson (1979) Segðu það börnum (Bókin inniheldur m.a: Sagan af Gutta og sjö önnur 

ljóð (1938), Hjónin á Hofi (1941), Það er gaman að syngja (1942), Þrjú ævintýri  (1945, 
þýtt og endursagt úr norsku) og vísur Stefáns úr bók þeirra Halldórs Péturssonar: Lítil 

bók um dýrin (1947) 
Stefán Jónsson (2000) En hvað það var skrítið (endurútgáfa) 
Stefán Jónsson (samdi, þýddi og endursagði) (1948) En hvað það var skrýtið, barnavísur með 

litmyndum. 
Stefán Jónsson [myndir Þórdís Tryggvadóttir, Eggert Sigurðsson og Tryggvi Magnússon] 

(2005) Guttavísur og fleiri kvæði 
Stefán Jónsson, Myndir Atli Már (1950) Stafa og myndabókin  
Stefán Jónsson, Myndir Halldór Pétursson (1947) Lítil bók um dýrin  

Stefán Jónsson, Myndir Halldór Pétursson (1957) Aravísur og ýmsar fleiri  
Stefán Jónsson, Myndir Tryggvi Magnússon (1940) Hjónin á Hofi: Söngtextar barna  

Stefán Jónsson, Myndir Tryggvi Magnússon (1945) Þrjú ævintýri 
Stefán Jónsson, Myndir Þórdís Tryggvadóttir, Eggert Sigurðsson og Tryggvi Magnússon 

(1965) Segðu það börnum, segðu það góðum börnum 

Stefán Júlíusson þýddi, valdi og endursagði (1988) Bráðum koma blessuð jólin 
Steindór Sigurðarson (1946) Kvæðabókin okkar 

Steinn Steinarr, Myndir Louisa Matthíasdóttir (2000) bók  
Steinn Steinarr. Nína Tryggvadóttir gerði myndirnar (1943) Tindátarnir  
Steinunn Eyjólfsdóttir, Myndir Hermína Huld Hilmarsdóttir og Hjördís Garðarsdóttir (1989) 

Silfurskottur 
Sveinbjörn I. Baldvinsson, Myndir Anna V. Gunnarsdóttir (1999) Stjörnur í skónum 

Söngbók Hólaborgar (1990) 
Söngbók Vesturborgar (1989) 
Theodóra Thoroddsen (1981) Þulur (aukin útgáfa frá 1916 og 1950) 

Theodóra Thoroddsen, Myndir Katrín Thoroddsen (1984) Tíu litlar ljúflingsmeyjar  
Theodóra Thoroddsen. Myndirnar eftir Guðmund Thorsteinsson - Mugg (1916) Þulur 

Theódóra Thoroddsen (2000) Þulur (endurútgáfa)  
Tik tak: Einn dagur í lífi Dísu (1949) 
Tíu litlir hvuttar (1949) 

Tíu vísur (2009) Helga Egilson myndskreytti 
Tómas Guðmundsson (1942)  Ljóð við Disneymyndir úr ævintýrinu Mjallhvít og dvergarnir 

sjö 
Tómas Guðmundsson, myndir Erla Sigurðardóttir (1993) Fjallganga 
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Valdimar Hólm Hallstað, Myndir Borgþór Jónsson (1951) Syngið sólskinsbörn 

Valdimar Hólm Hallstað, Myndir Jóhann Björnsson (1944) Hlustið þið krakkar 
Valdimar Hólm Hallstað, Myndir Örlygur Kristfinnsson (1969) Ævintýrið af Loðinbarða og 

fleiri ljóð 
Valgarður Egilsson, Myndir Guðmundur Thoroddsen (1985) Ferjuþulur: rím við bláa strönd  
Vilborg Dagbjartsdóttir og Þorvaldur Kristinsson völdu efni (1993) Barnanna hátíð blíð, sögur 

söngvar og fróðleikur um jólin. 
Vísnabók Iðunnar, Myndir Brian Pilkington (1990) (Ný og breytt frá 1946) 

Vísnabókin (1946) Símon Jóh. Ágústsson valdi efnið 
Vísnabókin (2006) Vísurnar valdi Símon Jóh. Ágústsson ; teikningar eftir Halldór Pétursson 
Vísnabókin (2009) Vísurnar valdi Símon Jóh. Ágústsson ; teikningar eftir Halldór Pétursson. 

Vísur fyrir börn (2001) Börnin syngja 
Vísur um krakkana í þorpinu (1945)  

Ýmsir norrænir höfundar, m.a. Sigrún Eldjárn og Þórarinn Eldjárn (2003) Þ að er komin 
halastjarna 

Það er leikur að læra (1945)  

Þorsteinn Ö. Stephensen (1938) Jólasveinninn í útvarpinu.  
Þorsteinn Ö. Stephensen, Myndir Halldór Pétursson (1951) Krakkar mínir, komið þið sæl 

Þóra Sigurðardóttir, myndir (1993) Einn og tveir inn komu þeir 
Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (1993) Stafrófskver 
Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (1994) Talnakver 

Þórarinn Eldjárn , Myndir Sigrún Eldjárn (1991) Óðfluga 
Þórarinn Eldjárn , Myndir Sigrún Eldjárn (1997) Halastjarna  

Þórarinn Eldjárn , Myndir Sigrún Eldjárn (2000) Óðfluga (endurútgáfa) 
Þórarinn Eldjárn ljóðskreytti bók Sigrúnar Eldjárn (1996) Gleym mér ey (endurútgáfa)  
Þórarinn Eldjárn, Kristín Ragna Gunnarsdóttir myndskreytti (2005) Völuspá , Þórarinn 

Eldjárn endurorti 
Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (1992) Heimsk ringla 

Þórarinn Eldjárn, Myndir Sigrún Eldjárn (2001) Grannmeti og átvextir  
Þórarinn Eldjárn, Myndir Sigrún Eldjárn (2004) Óðhalaringla (Óðfluga, Halastjarna og 

Heimskringla í einni bók) 

Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (2007) Tíu litlir kenjakrakkar 
Þórarinn Eldjárn, Sigrún Eldjárn gerði myndir (2007)Gælur, fælur og þvælur  

Þórarinn Eldjárn, Sigrún Eldjárn gerði myndir (2010) Árstíðirnar  
Þórunn Björnsdóttir tók saman (1988) Syngjum saman 
Þröstur J. Karlsson, Myndir Harpa Karlsdóttir (1980) Uglan 

Æskulýðsstarf þjóðkirkjunnar gaf út (án árs) Bænirnar mínar 
Æskusöngvar (1980)  

Örn Snorrason (1959) Íslandssöguvísur 
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Viðauki 21: Ljóðabækur fyrir börn 1916-1991 
Frumsamdar bækur flokkaðar eftir kyni höfundar 

 

Niðurstaða 1916/1944-1991: 

Alls 120 bækur, 13 án höfunda, 6 í endurútgáfu, 30 ljóðasöfn 

 

54 bækur eftir 31 karl:  

 Stefán Jónsson 9,  

 Jóhannes úr Kötlum 5,  

 Ragnar Jóhannesson/Valdimar Hólm Hallstað 3,  

 Davíð Stefánsson/Freysteinn Gunnarsson/Kári Tryggvason/Kristján frá 

Djúpalæk/Ólafur Haukur/Þorsteinn Ö/Þórarinn Eldjárn 2  

 20 aðrir 1 

17 bækur eftir 13 konur:  

 Theodóra Thoroddsen 3,  

 Guðrún Jóhannsdóttir/Margrét Jónsdóttir 2,  

 10 aðrar 1 

12 bækur: Höfunda(r) ekki getið 

31 ljóðasafn (vísnabækur, leikskólaljóð, skólaljóð) 

6 endurútgáfur (Jóhannes úr Kötlum 2) 

 
Bækur eftir karla 

Baldur Pálmason (1958) Kátt er um jólin 
Björn Daníelsson (1969) Dýrabókin 

Bragi Magnússon (1956) Sagan hennar Systu 
Böðvar Guðlaugsson, Myndir Sigrún Guðjónsdóttir (1969) Glatt á Hjalla  
Davíð Stefánsson, Myndir Ragnhildur Ólafsdóttir [1945] Sálin hans Jóns míns  

Davíð Stefánsson, Myndir Tryggvi Magnússon [1947] Litla kvæðið um litlu hjónin 
Freysteinn Gunnarsson (1950) Myndir og vísur 

Freysteinn Gunnarsson [1949] Dýrin: myndabók með vísum eftir Freystein Gunnarsson 
Geir Sigurðsson (1966) Bjart er um bernskunnar leið  
Guðmundur Thorsteinsson, Gunnar Egilson þýddi og staðfærði (1947) Negrastrákarnir  

Hermann Ragnar Stefánsson (1979) Við jólatréð 
Hinrik Bjarnason, Myndir Baltazar (1967) Ég sá mömmu kyssa jólasvein. Krummi, 

krakkarnir og jólin. 

Hjörtur Gíslason (1951) Prinsessan í Portúgal 
Jóhannes úr Kötlum  (1959) Vísur Ingu Dóru 

Jóhannes úr Kötlum (1932) Jólin koma 
Jóhannes úr Kötlum (1933) Ömmusögur 
Jóhannes úr Kötlum (1941) Bakkabræður 

Jóhannes úr Kötlum (1946) Ljóðið um Labbakút 
Jónas Árnason. Atli Már myndskreytti.  (1957) Fuglinn sigursæli 

Kári Tryggvason (1943) Fuglinn fljúgandi 
Kári Tryggvason og nemendur hans 1946-1947 (1948) Skólarím 
Kristján frá Djúpalæk (1980) Píla Pína 

Kristján frá Djúpalæk, Myndir Feodor Rojankovsky (1970) Vísnabók æskunnar 
Ólafur Haukur Símonarson (1983) Eniga meniga 

Ólafur Haukur Símonarson (1984) Hattur og Fattur - komnir á kreik 
Ómar Ragnarsson, Myndir Þorsteinn Eggertsson (1968) Barnavísur Ómars Ragnarssonar  
Páll J. Árdal. Myndir eftir Halldór Pétursson (1955) En hvað það var skrýtið  
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Ragnar Jóhannesson (1944) Þegar Sigga fór í sveit 

Ragnar Jóhannesson (1949) Jólavísur 
Ragnar Jóhannesson (án árs) Komdu Kisa mín 

Sigfús Elíasson (1959) Æfintýrið í sveitinni 
Sigrún Eldjárn, Þórarinn Eldjárn ljóðskreytti (1981)Gleym mér ey.  
Stefán Jónsson (1938) Sagan af Gutta og sjö önnur ljóð: söngtextar barna  

Stefán Jónsson (1942) Það er gaman að syngja: söngtextar barna  
Stefán Jónsson (samdi, þýddi og endursagði) (1948) En hvað það var skrýtið, barnavísur með 

litmyndum. 
Stefán Jónsson, Myndir Atli Már (1950) Stafa og myndabókin  
Stefán Jónsson, Myndir Halldór Pétursson (1947) Lítil bók um dýrin  

Stefán Jónsson, Myndir Halldór Pétursson (1957) Aravísur og ýmsar fleiri  
Stefán Jónsson, Myndir Tryggvi Magnússon (1940) Hjónin á Hofi: Söngtextar barna  

Stefán Jónsson, Myndir Tryggvi Magnússon (1945) Þrjú ævintýri 
Stefán Jónsson, Myndir Þórdís Tryggvadóttir, Eggert Sigurðsson og Tryggvi Magnússon 

(1965) Segðu það börnum, segðu það góðum börnum 

Steindór Sigurðarson (1946) Kvæðabókin okkar 
Steinn Steinarr. Nína Tryggvadóttir gerði myndirnar (1943) Tindátarnir  

Stefán Júlíusson þýddi, valdi og endursagði (1988) Bráðum koma blessuð jólin 
Tómas Guðmundsson (1942)  Ljóð við Disneymyndir úr ævintýrinu Mjallhvít og dvergarnir 

sjö 

Valdimar Hólm Hallstað, Myndir Borgþór Jónsson (1951) Syngið sólskinsbörn 
Valdimar Hólm Hallstað, Myndir Jóhann Björnsson (1944) Hlustið þið krakkar  

Valdimar Hólm Hallstað, Myndir Örlygur Kristfinnsson (1969) Ævintýrið af Loðinbarða og 
fleiri ljóð 

Valgarður Egilsson, Myndir Guðmundur Thoroddsen (1985) Ferjuþulur: rím við bláa strönd  

Þorsteinn Ö. Stephensen (1938) Jólasveinninn í útvarpinu.  
Þorsteinn Ö. Stephensen, Myndir Halldór Pétursson (1951) Krakkar mínir, komið þið sæl 

Þórarinn Eldjárn , Myndir Sigrún Eldjárn (1991) Óðfluga 
Þröstur J. Karlsson, Myndir Harpa Karlsdóttir (1980) Uglan 
Örn Snorrason (1959) Íslandssöguvísur 

 
Bækur eftir konur 

Anna Þorgrímsdóttir, Erla (Guðfinna Þorsteinsdóttir), Barbara M. Árnason teiknaði myndirnar 
(1958) Ævintýri dagsins 

Bergljót Hreinsdóttir (1989) Íris: Saga með söngvum: Textabók 

Erla [Guðfinna Þorsteinsdóttir] (1958) Æfintýri dagsins: Þulur og barnaljóð eftir Erlu  
Guðrún Auðunsdóttir.  Myndir eftir Halldór Pétursson. (1956) Í föðurgarði fyrrum, þulur  

Guðrún Jóhannsdóttir (1945) Hitt og þetta, ljóð sögur og þulur til lesturs fyrir börn.  
Guðrún Jóhannsdóttir (1943) Tíu þulur 
Herdís Egilsdóttir (1981) Gegnum holt og hæðir, saga með söngvum.  

Jakobína Johnson (1942) Sá ég svani 
Jóhanna Á. Steingrímsdóttir (1990) Barnagælur - Amma yrkir fyrir drenginn sinn 

Katrín Árnadóttir (1936) Kátir krakkar 
Margrét Jónsdóttir, Myndir Þórdís Tryggvadóttir (1961) Á léttum vængjum 
Margrét Jónsdóttir, Myndir Barbara Á. Árnason (1974) Siggi og Logi: saga í ljóðum eftir 

erlendri fyrirmynd 
Nína Tryggvadóttir (1947) Kötturinn sem hvarf 

Steinunn Eyjólfsdóttir, Myndir Hermína Huld Hilmarsdóttir og Hjördís Garðarsdóttir (1989) 
Silfurskottur 
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Theodóra Thoroddsen (1981) Þulur (aukin útgáfa frá 1916 og 1950) 

Theodóra Thoroddsen, Myndir Katrín Thoroddsen (1984) Tíu litlar ljúflingsmeyjar 
Theodóra Thoroddsen. Myndirnar eftir Guðmund Thorsteinsson - Mugg (1916) Þulur 

 
Ókunnir höfundar 

Á götunni, [myndhöf. ekki getið] (1961) 

Barnavísur: lesbók - litabók (1967) 
Boð hjá Gyðu, [myndhöf. ekki getið] (1961) 

Fusintesþula: lesbók - litabók [1967] 
Grýla: Emm Ká (1978) 
Íslenzk litabók handa börnum [1948] 

Myndir úr sveitinni (1954) 
Óli og dýrin (1954) 

Tik tak: Einn dagur í lífi Dísu (1949) 
Tíu litlir hvuttar (1949) 
Vísur um krakkana í þorpinu (1945)  

Það er leikur að læra (1945)  
 

Endurútgáfur 

Davíð Stefánsson, Tryggvi Magnússon, myndir (án árs) Litla kvæðið um litlu hjónin 
Jóhannes úr Kötlum (1984) Barnaljóð. Ljóðasafn IX 

Jóhannes úr Kötlum, Myndir Ragnheiður Gestsdóttir  (1987) Saga af Suðurnesjum [fyrst í 
Ömmusögum, 1933] 

Nína Tryggvadóttir (1982) Kötturinn sem hvarf (endurútgáfa)  
Ragnar Jóhannesson, Myndir Halldór Pétursson (1947) Komdu kisa mín  
Stefán Jónsson (1979) Segðu það börnum (Bókin inniheldur m.a: Sagan af Gutta og sjö önnur 

ljóð (1938), Hjónin á Hofi (1941), Það er gaman að syngja (1942), Þrjú ævintýri  (1945, 
þýtt og endursagt úr norsku) og vísur Stefáns úr bók þeirra Halldórs Péturssonar: Lítil 

bók um dýrin (1947) 
 
Skólaljóð 

Jóhannes úr Kötlum tók saman (1969) Litlu skólaljóðin 
Kristján J. Gunnarsson, valdi efni (án árs) Skólaljóð 

Ljóðspeglar (1989) 
Ljóðspor (1988) 
Ljóðsprotar (1990) 

Skólaljóð, fyrra og síðara hefti (1965) 
Friðrik Bjarnason (án árs) skólasöngvar: ljóð, 1.-2. hefti 

 
 
Leikskólaljóð 

Gaman væri að syngja saman (1981) 
Leikskólasöngvar (1989) 

Söngbók Hólaborgar (1990) 
Söngbók Vesturborgar (1989) 
 

Ljóðasöfn (almennur markaður) 

Árni Elvar valdi efni (1991) Söng- og píanóbók barnanna 

Eric Ericsson ofl. söfnuðu (1963) Fagnaðarljóð 
Gyða Ragnarsdóttir, Myndir Bjarni Jónsson (1959) Nú er glatt: barnavísur 
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Halldóra Bjarnadóttir (1951) Til barnanna í dalnum og barnanna á ströndinni 

Halldóra Bjarnadóttir safnaði efni (1949) Kvæði og leikir handa börnum 
Helga Gunnarsdóttir safnaði efni (1986) Fljúga hvítu fiðrildin 

Litla vísnabókin (1954) 
Ljóð eftir íslensk börn (1991) Ljóðabók barnanna 
Ljóðabók barnanna (1953) Guðrún P. Helgadóttir og Valborg Sigurðardóttir völdu ljóðin  

Margrét Jónsdóttir, Myndir Halldór Pétursson (1966) Vísnakver krakkanna  
Margrét Jónsdóttir, valdi efni (án árs) Vísnakver krakkanna 

Músin sem fann risaost (1991) (Ljóð eftir börn í Austurbæjarskólanum) 
Ófeigur J. Ófeigsson (bjó undir prentun) (1945) Raula ég við rokkinn minn  
Ólafur Gaukur valdi lögin (1981) Börnin syngja jólalög 

Ólafur Haukur Árnason (1970) Nú er glatt hjá álfum öllum 
Sig. Júl. Jóhannesson (1930) Sólskin, 50 ljóð barna og unglinga 

Vísnabók Iðunnar, Myndir Brian Pilkington (1990) (Ný og breytt frá 1946) 
Vísnabókin (1946) Símon Jóh. Ágústsson valdi efnið 
Þórunn Björnsdóttir tók saman (1988) Syngjum saman 

Æskusöngvar (1980)  
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Viðauki 22: Ljóðabækur fyrir börn 1992-2010 
Samtals 80 bækur 

Karlar   26 Þórarinn Eldjárn 11, Davíð Þór Jónsson 2 

Konur  8 Selma Hrönn Maríudóttir 2 

Úrvalsrit  24 

Endurútgáfur 18 Þórarinn Eldjárn 5, Jóhannes úr Kötlum 4, Stefán Jónsson 2 

Endurútg. úrvalsrit 4 

Leikskólaljóðin komin á netið? 

 

Bækur eftir karla 

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, myndir Halla Sólveig Þorgeirsdóttir (2005) Romsubókin / 
romsur 

Árni Sigurjónsson (1994) Stafrófsvísur 
Bragi Magnússon, höfundur myndskreytti (2009) Sagan hennar Systu; Stelksþula /  

Böðvar Guðmundsson, Myndir Áslaug Jónsdóttir (2002) Krakkakvæði 
Davíð Þór Jónsson, Myndir Jean Antoine Posocco (2004) Jólasnótirnar þrettán 
Davíð Þór Jónsson, Myndir Lilja Gunnarsdóttir (2004) Vísur fyrir vonda krakka  

Guðmundur Steingrímsson,  myndir Halldór Baldursson (2009) Svínið Pétur 
Hjörleifur Hjartarson (1996) Veðurtepptur 

Kristján Jóhann Jónsson, teikningar Freydís Kristjánsdóttir (2005) Stafrófsvísur Ara orms  
Lárus Jón Guðmundsson, Myndir Aðalheiður Ólöf Skarphéðinsdóttir (2004) Fröken Kúla 

könguló   

Matthías Kristinsson (2005) Grýla / Afi Matti 
Ólafur Beinteinn Ólafsson, myndir Dagný Emma Magnúsdóttir (2007) Fjársjóðurinn  

Sjón (1995) Sagan af húfunni fínu 
Steinn Steinarr, Myndir Louisa Matthíasdóttir (2000) Halla  
Sveinbjörn I. Baldvinsson (1999) Stjörnur í skónum (bók og hljómdiskur, sbr. plata 1978) 

Þórarinn Eldjárn , Myndir Sigrún Eldjárn (1997) Halastjarna  
Þórarinn Eldjárn ljóðskreytti, Brian Pilkington,  (2006) Á dýrabaki 

Þórarinn Eldjárn og Sigrún Eldjárn (1999) Stafrófskver 
Þórarinn Eldjárn, Kristín Ragna Gunnarsdóttir myndskreytti (2005) Völuspá , Þórarinn 

Eldjárn endurorti 

Þórarinn Eldjárn, Myndir eftir Tryggva Ólafsson með ljóðum eftir Þórarinn Eldjárn (1992) 
Litarím 

Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (1992) Heimsk ringla 

Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (1994) Talnakver 
Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (2001) Grannmeti og átvextir 

Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (2007) Tíu litlir kenjakrakkar  
Þórarinn Eldjárn, Sigrún Eldjárn gerði myndir (2007) Gælur, fælur og þvælur 
Þórarinn Eldjárn, Sigrún Eldjárn gerði myndir (2010) Árstíðirnar  

 
Bækur eftir konur 

Áslaug Jónsdóttir (1993) Á bak við hús 
Guðrún Helgadóttir (1999) Handagúndavél 
Ingibjörg Birgisdóttir, Natalia Yacuzzi myndskreytti  (2007) Skýjamyndir 

Jóhanna Á. Steingrímsdóttir (2000) Tóta á ferð og flugi (vísur og lausamál)  
Katrín J. Óskarsdóttir, höfundur ljóðs Guðrún Jónína Magnúsdóttir (2007) 10 litlir 

sveitastrákar / 
Magnea J. Matthíasdóttir, myndskreytingar Ólafur Pétursson (2008) Jólasveinar: af fjöllum í 

fellihýsi 
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Selma Hrönn Maríudóttir , teikningar Brynhildur Jenný Bjarnadóttir (2007) Glingló, Dabbi og 

Rex : sumar í Sandgerði 
Selma Hrönn Maríudóttir, teikningar Brynhildur Jenný Bjarnadóttir (2009) Glingló, Dabbi og 

Rex : ævintýri í Eyjum 
 
Endurútgáfur 

Einu sinni átti ég gott (2009) [umsjón með útgáfu; efnisval Rósa Þorsteinsdóttir og Katla 
Kjartansdóttir ; myndir Halldór Baldursson, Smekkleysa/stofnun Árna Magnússonar  

Hallgrímur Pétursson [myndskreyting Anna Þóra Árnadóttir] (2006) Heilræðavísur 
Herdís Egilsdóttir (1992) Vatnsberarnir 
Jóhannes úr Kötlum, Barbara Árnason teiknaði myndirnar (2008) Ljóðið um Labbakút  

Jóhannes úr Kötlum, myndir gerði Gunnar Ek (2008) Vísur Ingu Dóru : tíu barnaljóð  
Jóhannes úr Kötlum, Myndir Tryggvi Magnússon (2004) Bakkabræður (endurútg.) 

Jóhannes úr Kötlum, Myndir: Tryggvi Magnússon (2003) Ömmusögur (endurútg.)  
Páll J. Árdal, Halldór Pétursson teiknaði myndirnar (2007) En hvað það var skrýtið  
Stefán Jónsson [myndir Þórdís Tryggvadóttir, Eggert Sigurðsson og Tryggvi Magnússon] 

(2005) Guttavísur og fleiri kvæði 
Stefán Jónsson (2000) En hvað það var skrítið (endurútgáfa) 

Theódóra Thoroddsen (2000) Þulur (endurútgáfa)  
Tómas Guðmundsson, myndir Erla Sigurðardóttir (1993) Fjallganga 
Þóra Sigurðardóttir, myndir (1993) Einn og tveir inn komu þeir 

Þórarinn Eldjárn , Myndir Sigrún Eldjárn (2000) Óðfluga (endurútgáfa)  
Þórarinn Eldjárn ljóðskreytti bók Sigrúnar Eldjárn (1996) Gleym mér ey (endurútgáfa)  

Þórarinn Eldjárn og Sigrún Eldjárn (1999) Gleymmérei 
Þórarinn Eldjárn, myndir Sigrún Eldjárn (1993) Stafrófskver 
Þórarinn Eldjárn, Myndir Sigrún Eldjárn (2004) Óðhalaringla (Óðfluga, Halastjarna og 

Heimskringla í einni bók) 
 

Ljóðasöfn 

Arna Ósk Arnarsdóttir (2007) Barnavísur: mikilvægur þáttur í uppeldi barna / Arna Ósk 
Arnarsdóttir, Ásdís Helga Hallgrímsdóttir (16 s. + vefur með barnavísum) 

Árni Árnason og Árni Hafstað völdu efnið, Freydís Kristjánsdóttir, Halldór Bjarnason og 
Kolbeinn Árnason gerðu myndirnar (1994) Vísur, kvæðabrot og þulur  

Bryndís Guðmundsdóttir, Gunnar Salvarsson og Inga Blandon völdu ljóðin. (1992) Barnaljóð. 
Ljóð um börn - ljóð til barna 

Ef væri ég söngvari : söngvasafn (2008) Ragnheiður Gestsdóttir valdi og myndskreytti 

Einu sinni átti ég gott (2006) Umsjón með útgáfu Rósa Þorsteinsdóttir ; efnisval Rósa 
Þorsteinsdóttir og Katla Kjartansdóttir ; myndir Halldór Baldursson 

Guðrún Hannesdóttir  (1999) Eina kann ég vísu - Skrýtinn kveðskapur frá ýmsum tímum 
Guðrún Hannesdóttir valdi og myndskreytti  (1994) Gamlar vísur handa nýjum börnum 
Guðrún Hannesdóttir valdi og myndskreytti  (1995) Fleiri gamlar vísur handa nýjum börnum 

Gyða Karlsdóttir tók saman (1992) Bænabók barnsins 
Gylfi Garðarsson (ritstj.) (1996) Jólasöngvar, nótubók og söngbók 

Ljóð unga fólksins (2001) Vetur, sumar, vor og haust 
Ljóð unga fólksins, ljóðasamkeppni barna og unglinga (1999) 
Margrét Jónsdóttir (1993) Vorið kallar, úrval ljóða og söngva  

Margrét Gunnarsdóttir Schram og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir völdu ljóðin (1996) Ljóð eftir 
leikskólabörn 

Myndir Freydís Kristjánsdóttir, Oddný S. Jónsdóttir valdi ásamt Freydísi. (200) Vísnabók um 
íslensku dýrin 
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Pétur Hafþór Jónsson (2009) Söngvasafn : fyrir yngsta stig. 1  

Ragnheiður Gestsdóttir tók saman og myndskreytti (1992) Klappa saman lófunum - Safn af 
barnagælum 

Ragnheiður Gestsdóttir valdi og myndskreytti (1998) Bráðum koma dýrleg jól 
Sálmabók barnanna (2000) 
Skálholtsútgáfan gaf út (1995) Ég get sungið af gleði, bók og geisladiskur  

Tíu vísur (2009) Helga Egilson myndskreytti 
Vilborg Dagbjartsdóttir og Þorvaldur Kristinsson völdu efni (1993) Barnanna hátíð blíð, sögur 

söngvar og fróðleikur um jólin. 
Vísur fyrir börn (2001) Börnin syngja 
Ýmsir norrænir höfundar, m.a. Sigrún Eldjárn og Þórarinn Eldjárn (2003) Það er komin 

halastjarna 
 

Ljóðasöfn í endurútgáfu 

Ragnheiður Gestsdóttir (2000) Klappa saman lófunum 
Símon Jóhann Ágústson tók saman (1999) Vísnabókin (endurútgáfa)  

Vísnabókin (2009) Vísurnar valdi Símon Jóh. Ágústsson; teikningar eftir Halldór Pétursson.  
Vísnabókin (2006) Vísurnar valdi Símon Jóh. Ágústsson ; teikningar eftir Halldór Pétursson 

 


