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Ágrip 
 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir fyrstu vettvangsheimsókn okkar árið 

2007. Þar sem við unnum með dægurlög og texta og samþættum námsgreinar. Áhugi 

höfunda á íslenskum dægurlögum hefur lengi verið til staðar. Tækifæri til að miðla 

áhuganum og deila með ungmennum landsins var gott tækifæri til að kynna fyrir 

nemendum margar af perlum íslenskrar tónlistar. Í námi okkar við Kennaraháskóla 

Íslands síðar Háskóla Íslands var okkur oftar en ekki tjáð mikilvægi þess að námsefni 

vekti áhuga og að kennari sýndi áhuga. Við þetta vaknaði hjá okkur spurningar á borð 

við ,, á hverju hef ég áhuga á“. Til þess að finna svarið lögðumst við yfir laga -og 

ljóðasöfn og komumst fljótlega að því að með ýmsum hætti er hægt að kynna og 

kenna móðurmál í gegnum dægurlagatexta. Afrakstur þessarar vinnu er lokaverkefni 

það sem hér verður kynnt. Fyrri hluti verkefnisins er greinargerðin og sá síðari er 

verkmappa sem ber yfirheitið Glymskratti en þar má finna kennaraleiðbeiningar og 

nemendaverkefni auk réttra úrlausna. 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 
 

Inngangur 
 

„Móðurmál er hluti þjóðarsálar og sterkasti þáttur sem gerir þjóð að þjóð. Það gegnir 

ekki einungis því hlutverki að vera tengiliður manns við menningu þjóðar sinnar 

heldur er það einnig höfuðþáttur í samskiptum manna og ein vegamesta forsenda þess 

að einstaklingur geti aflað sér þekkingar og þroska“ (Guðmundur B. Kristmundsson 

1998:21).                                                                                                                                          

Hér að ofan er Guðmundur ómyrkur í máli og af orðum hans má ráða að hann telji  

kunnáttu í móðurmáli forsendu farsældar í lífi og starfi. Víst er að margir eru 

sammála því en móðurmál og móðurmálskennsla stendur höllum fæti í tækni- og 

þróunarsamfélagi nútímans og er það miður. Að þessum þætti þarf því að hlúa 

sérstaklega og finna til þess leiðir sem höfða til ungmenna þjóðarinnar, í þeim býr 

framtíðin. Við teljum okkur hafa fundið nálgun á móðurmál sem fellur vel að 

áhugasviði og reynsluheimi flestra barna. Íslensk dægurlög eru og hafa verið hluti af 

lífi ungmenna og því er tilvalið að nýta þau til móðurmálskennslu.                                                                                                        

Í inngangi Aðalnámskrár grunnskóla, íslensku, segir að meginmarkmið með 

íslenskunámi sé að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái jafnframt góðu 

valdi á því. Huga þarf að fjölbreytni texta og miðla, viðfangsefni nemenda í 

íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt. ,,Þeir þurfa því að fá ríkuleg tækifæri til að 

kynnast áhrifamætti þess og margbreytileika.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 

2007:1). Við teljum að notkun íslenskra dægurlaga í kennslu geti uppfyllt þessi 

meginmarkmið með sóma.  

Bergur Tómasson skrifaði árið 2003 meistaraprófsritgerð sem fjallar um viðhorf og 

skoðanir grunn- og framhaldsskólakennara til þess að nota íslensk dægurlög í 

kennslu. Markmiðið var meðal annars að skoða hvort og hvernig móðurmálskennarar 

notuðu dægurlagatexta í kennslu sinni.     

 Niðurstöður rannsóknarinnar færðum við okkur í nyt og bjuggum til 

kennsluefni sem er  nokkurs konar andsvar við óskum kennaranna. Þetta er 

lokaverkefni okkar til B-Ed.-prófs við Háskóla Íslands. Við útbjuggum gagnabanka, 

möppu sem inniheldur nemendaefni og kennsluleiðbeiningar. Markmið okkar er að 
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kennarar sem vilja nýta sér þetta efni geti gripið í verkefnasafnið þegar vilji er fyrir 

hendi, vakið áhuga, brotið upp kennslu og dýpkað skilning nemenda með 

námsefninu. Verkefnabankinn og kennsluleiðbeiningarnar heita einu nafni 

Glymskratti. Við völdum þetta nafn vegna þess að það vísar í  að kennari getur notað 

Glymskrattann í kennslu, valið sér verkefni og spilað dægurlag sem í honum er ef svo 

ber undir. Í möppunni er geisladiskur með lögum við alla textana sem koma fram í 

verkefnunum.                                                                                                                                

Við teljum haldbæran rökstuðning fyrir efnistökum ásamt greinargerð um þörfina á 

slíku efni, útlistun á eigin reynslu af notkun dægurlaga í íslenskukennslu og tengingu 

við Aðalnámskrá vera nauðsynlegt. Ráðlegt er því fyrir þá sem ætla sér að nota 

námsefnið í kennslu að kynna sér rökstuðning okkar á efnisvali og aðferðum. 
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Íslensk dægurlög  
 

„Lítil bændaþjóð, að vísu undir höfðingjastjórn, í víðáttumiklu landi, sem frá 

náttúrunnar hendi er fátækt að hvers konar efnivið, hlaut að leita listrænnar tjáningar í 

tungu sinni fyrst og fremst. Orðið varð þjóðinni efniviður, skáldskapurinn hennar 

yndi“. (Árni Kristjánsson 1986:15-16). Þetta eru orð Árna Kristjánssonar (1906-

2003) píanóleikara sem um árabil var meðal fremstu tónlistarmanna þjóðarinnar. 

Íslenskir dægurlagatextar eru mikilsverður hluti af íslenskri menningu þó að þeir falli 

oft í skuggann af öðrum skáldskap. Því má ekki gleyma að á bak við þennan 

skáldskap standa í mörgum tilfellum þekkt skáld s.s. Davíð Stefánsson, Tómas 

Guðmundsson og Þorsteinn frá Hamri og hafa mörg þekktustu ljóð þeirra einmitt 

orðið svo þekkt sem raun ber vitni vegna þess að þau voru sungin við tónlist. Það er 

ekki á allra færi að semja ódauðleg ljóð en margir geta hins vegar sett saman hina 

þokkalegustu dægurlagatexta og almúginn á greiðan aðgang að þessari listgrein. Ungt 

fólk hefur löngum lagt stund á textasmíðar við dægurlög sem náð hafa mikilli 

útbreiðslu og orðið ógleymanleg vegna vinsælda og greipt sig í þjóðarsálina. Þessi 

mikli fjársjóður er tiltölulega ósnortinn í kennslufræðilegu samhengi. Við teljum 

okkur vera að opna þessa annars lokuðu fjársjóðskistu, deila gullinu og leyfa öðrum 

að njóta. 

Athugun Bergs Tómassonar 
 

Bergur Tómasson gerði góða tilraun til að opna áður nefnda kistu, en hann skrifaði 

meistaraprófsritgerð sem ber yfirheitið „Dægurlagatextar í móðurmálskennslu“. 

Bergur athugaði þar hvort og hvernig móðurmálskennarar notuðu dægurlagatexta í 

kennslu sinni. Í úrtaki hans voru íslenskukennarar bæði í framhalds- og grunnskólum. 

Heildarsvörun í rannsókninni var 30% og alls svöruðu 38 framhaldsskólakennarar en 

13 grunnskólakennarar. Tekið skal fram að fleiri framhaldsskólakennarar en 

grunnskólakennarar voru í úrtakinu (Bergur Tómasson 2003: 29-30; sbr. einnig 

Bergur Tómasson 2004).  
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Niðurstaðan af athugun hans var sú að dægurlagatextar eru almennt ekki mikið 

notaðir í móðurmálskennslu en stór hluti aðspurðra kennara telur þá henta vel eða 

ágætlega til móðurmálskennslu og margir gætu hugsað sér að nota þá meira en þeir 

gera. Textarnir þykja vel til þess fallnir að vekja áhuga nemenda. Kennararnir sem 

rætt var við tóku fram að kveðskapur sem stendur nærri reynsluheimi nemenda eða 

samsvara hugsunum þeirra höfði til þeirra. Óskað var eftir umfangsmiklum 

,,textabanka“ sem mætti grípa í og vinna verkefni sem hentuðu hverju sinni. Einnig 

var nefnt að ítarlegar kennsluleiðbeiningar þyrftu að fylgja efninu (Bergur Tómasson 

2003: 30-36). 

Ummæli þessara kennara leiðbeindu okkur við gerð námsefnisins og því má segja að 

lokaverkefni okkar til B.Ed.–prófs sé nokkurs konar áframhald af 

meistaraprófsritgerð Bergs Tómassonar, þ.e. við tókum niðurstöðurnar skrefi lengra 

en hann gerði sjálfur. Verkefnin sem Glymskrattinn hefur að geyma eru mjög 

notendavæn og eru tilbúin til ljósritunar og eru að því leyti ólík verkefnunum sem 

Bergur lagði fram í ritgerð sinni en þar kemur hann aðallega fram með 

kennsluhugmyndir og tillögur að verkefnum. 

Það er ljóst að niðurstöður Bergs eru tiltölulega mikið framhaldsskólamiðaðar en í 

ritgerð sinni leggur hann fram fjórtán kennsluáætlanir um hvernig nýta má 

dægurlagatexta í móðurmálskennslu. Sex þeirra eru fyrir nemendur í grunnskóla, 

nánar tiltekið á unglingastigi. Stór hluti kennsluáætlana Bergs miðast við það hvernig 

nýta má dægurlög í ljóðakennslu. Við ætlum að leggja litla áherslu á ljóðatúlkun og 

bragfræði úr því að slík verkefni eru þar þegar fyrir hendi, og einbeita okkur fremur 

að öðrum þáttum móðurmálskennslu s.s. ritun, málfræði, notkun orðabóka og annarra 

handbóka, framsögn og orðaforða.    

Mikilvægi þess að námsefni sé áhugavekjandi  
 

Allt nám byggist á áhuga.  Hægt er að hvetja nemendur til dáða og ýta undir áhuga 

þeirra með skemmtilegri nálgun á viðfangsefni hverju sinni. Þar spilar kennarinn 

auðvitað stórt og veigamikið hlutverk. Kennarar geta tileinkað sér notkun 
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áhugaverðra kennsluaðferða og námsefni skiptir miklu máli í þessu samhengi.  

 Í bókinni Looking in Classrooms (Good og Brophy 2003) kemur fram að 

viðfangsefni sem eru ný eða óvenjuleg vekja áhuga nemenda. Tengsl við það sem 

nemendum þykir mikilvægt í lífinu utan skólans er einnig talið tilvalið til umfjöllunar 

inni í kennslustofunni en það kveikir hvöt nemenda til að læra og heyra meira um 

efnið. Þar segir jafnframt að farsælasta leiðin til að ná námsmarkmiðum sé að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og það er hjálplegt að notast við námsefni og verkefni 

sem nemendum finnst ánægjulegt að vinna og miðast við áhugsvið þeirra (Good og 

Brophy 2003: 230). 

Eins og Ingvar Sigurgeirsson segir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna (2005) 

skiptir miklu máli skipti hvernig farið er af stað í kennslu og áhugi vakinn. Kveikja er 

sú aðferð sem kennarinn getur notað til að hleypa verkefni af stokkunum. Kveikjan 

þjónar margvíslegum tilgangi en henni er aðallega ætlað að vekja áhuga nemenda á 

viðfangsefninu og draga fram þekkingu á því (Lilja M. Jónsdóttir 1996:27). Við 

teljum dægurlög vera vel til þessara hluta fallin. Dægurlag sem inniheldur óvenju 

mörg lýsingarorð, dægurlag með málfarsvillum eða dægurlag með myndlíkingum eru 

t.d. mjög góðar kveikjur ef kenna á orðflokkagreiningu, fjalla um málfar eða skoða 

myndlíkingar. Einnig eru lögin sem textunum fylgja oft og tíðum hugleikin 

unglingum og höfða til þeirra.  

Þörf á slíku efni  
 

Í vettvangsnámi okkar höfum við kynnst því að mikil þörf er á áhugaverðu námsefni. 

Margar námsbækur í móðurmáli byggjast að stórum hluta á eyðufyllingum, og því 

miður reyna þær ekki mikið á sköpunargáfu eða ímyndunarafl og eru oft ansi fjarri 

áhugasviði nemenda. Að okkar mati er efnið oft og tíðum þurrt og þannig framsett að 

það virkar fráhrindandi á börn og unglinga. Við þökkum það ungum aldri okkar að 

við skiljum viðhorf þeirra mætavel.  

Nemendur sem eiga erfitt með að halda einbeitingu eiga oft á tíðum auðveldara með 

að vinna verkefni sem fanga athygli þeirra. Með því að brjóta upp hefðbundna 
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kennslu og setja lag á fóninn nær kennari athygli flestra nemenda. Sérstaklega vegna 

þess að sú aðferð er fremur óhefðbundin í móðurmálskennslu.                                             

Við viljum taka fram að notkun íslenskra dægurlaga í kennslu þarf að vera markviss. 

Fyrir kennara sem langar að breyta til í kennslunni er ekki nóg að spila eitt dægurlag 

og vita síðan ekkert um framhaldið. Íslensk dægurlög og textar eru engin töfralausn 

við tilbreytingarlausri kennslu, kennari þarf að virkja nemendur sína og sýna þeim 

fram á fjölbreytni texta og laga með leiðum sem eru árangursríkar. Nemendur þurfa 

einnig að finna að verk þeirra eru til einhvers metin, þau leiði af sér árangur og 

afurðir.  

Námsmat 
 

,,Með hugtakinu námsmat er yfirleitt átt við öflun upplýsinga um námsárangur og 

framvindu náms einstakra nemenda“ (Ingvar Sigurgeirsson 1999: 147). Í 

grunnskólalögum segir að megintilgangur námsmats sé örvun nemenda og námshjálp. 

Með námsmati skal afla sem öruggastrar vitneskju um árangur skólastarfsins, það fer 

ekki einungis fram í lok námstímans heldur er það einn af föstum þáttum skólastarfs, 

órjúfanlegt frá námi og kennslu.   

Við hvetjum kennara til að hafa námsmat sem fjölbreyttast. Við mælumst einnig til 

þess að kennarar láti nemendur safna öllum verkefnum sem þeir vinna í tengslum við 

Glymskrattann í þar til gerða möppu. Gott er að meta hvert verkefni og höfum við 

þess vegna haft sérstakt svæði til þess í sumum nemendaverkefnunum þar sem 

kennari getur komið skoðunum sínum, einkunn og öðrum athugasemdum á framfæri.  

Í nemendamöppunni er þá að finna samansafn verkefna nemenda sem kennari hefur 

metið jafnt og þétt allt námsárið. Það léttir kennaranum störf sín og auðveldara er að 

gefa nemenda heildareinkunn fyrir námsmöppuna. 
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Reynsla okkar af verkefninu  
Í vettvangsnámi okkar á undanförnum misserum höfum við notast töluvert við íslensk 

dægurlög í íslenskukennslu.        

 Vorið 2007 vorum við í vettvangsnámi í Setbergsskóla í Hafnarfirði. Þar 

kenndum við 7. bekk í nokkrar vikur og gekk það með eindæmum vel. Við viljum 

þakka gott gengi námsefninu sem við höfðum undir höndum en við notuðumst að 

miklum hluta til við íslensk dægurlög og dægurlagatexta í kennslunni. Við skiptum 

bekknum niður í fjögurra manna hópa og hóparnir mynduðu síðan hljómsveitir. 

Þannig unnu hóparnir margs konar verkefni. Verkefnin sem nemendur glímdu við 

féllu vel að Aðalnámskránni sem kom út árið 1999 en þar segir að nemendur skuli við 

lok 7. bekkjar þjálfast í að syngja ýmsa algenga söngva, taka þátt í leikrænni tjáningu 

og æfa söngatriði. Fjölmörg önnur atriði sem nefnd eru  passa vel við verkefnið en í 

áfangamarkmiðum í íslensku við lok 7. bekkjar eiga nemendur að geta sent frá sér 

ritað mál af ýmsu tagi, m.a. að geta skrifað endursagnir og lýsingar. Þeir eiga einnig 

að hafa fengist við skapandi skrif, m.a. að geta samið sögur og leikrit og myndskreytt 

frumsamið efni. Nemendur eiga að hafa öðlast hæfni í stafsetningu, geta þekkt 

einkenni helstu orðflokka og margt fleira.  

Haustið 2008 fórum við í vettvangsnám í Varmahlíðarskóla. Þar kenndum við einnig 

7. bekk í nokkrar vikur. Þar lá áherslan sérstaklega á ljóðskáldinu Steini Steinarri. Þá 

nýttust dægurlögin sem samin hafa verið við ljóð hans mjög vel. Nemendur lærðu 

ljóðin utanbókar, myndskreyttu þau og völdu sér uppáhalds ljóð. Einnig bjuggu 

nemendur til ljóð í anda Steins og lukkaðist það mjög vel. Þessi verkefni urðu til þess 

að nemendur fengu virkilegan áhuga á skáldinu og vildu setja upp leikrit á árshátíð 

skólans um líf og störf Steins. 

Reynsla okkar af verkefnum af þessum toga er sú að allir nemendur geta tekið þátt í 

þeim og haft gaman af. Áhugi barnanna var vissulega mismikill til að byrja með en 

þegar leið á tóku allir virkan þátt án undantekninga. Algengt er að nemendur kannist 

við texta en þekki ekki forsögu þeirra, t.d. höfund og lífsreynslu hans sem lagið fjallar 

um.                                                                                                                                           
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Það var líkt og nemendur væru fegnir og glaðir þeirri tilbreytingu sem í vinnunni 

fólst. Því teljum við Glymskrattann eiga ærið erindi til allra þeirra sem í grunnskólum 

starfa, bæði nemenda og kennara. 

Hvernig er efnið hugsað   
 

Verkefnabankinn Glymskratti er fyrst og fremst hugsaður fyrir mið- og unglingastig 

grunnskóla. Í Glymskrattanum á að vera þægilegt ítarefni fyrir íslenskukennara að 

grípa til þegar þá langar til að dýpka og auka við hið venjulega námsefni. Við höfum 

valið lögin af mikilli natni og leitast við að finna sem fjölbreyttasta texta, gamla og 

nýja. Eins og alkunna er þá er til ógrynni af textum en margir hverjir eru orðnir 

órjúfanlegur hluti af menningu Íslendinga. Stór hluti námsefnisins er 

einstaklingsmiðaður og mörg verkefnanna gefa ekki eitt rétt svar heldur kost á ólíkum 

úrlausnum. 

Við höfum leitast við að hafa nemendaefnið og kennsluleiðbeiningarnar sem 

handhægastar. Nemendaverkefnin eru flokkuð niður eftir námsþáttum og 

kennsluleiðbeiningar fylgja hverjum námsþætti. Verkefnin eru tilbúin til ljósritunar 

en við ákváðum að hafa þann háttinn á því oft reynist tímafrekt fyrir kennara að fara 

inn á þar til gerðan námsvef og prenta þaðan út. Með þessu móti teljum við að allir 

kennarar noti námsefnið óháð tæknikunnáttu. Okkar reynsla sýnir að því eldri sem 

kennararnir eru því hræddari eru þeir við að tileinka sér tækninýjungar.  

Í verkefnum okkar tökum við ekki sérstakt tillit til barna með frávik eða aðra 

námsörðugleika, en við teljum reyndar að grundvallarhugmyndin um notkun 

dægurtónlistar í móðurmálskennslu sé bæði sameinandi og hvetjandi og verkefnin 

þess vegna að nokkru leyti sjálfkrafa nothæf fyrir alla hópa. Nýbúum hefur fjölgað 

talsvert á undanförnum árum og því væri það mikið framfaraskref ef hægt væri að 

laga námsefnið að þeim börnum sem hafa íslensku sem annað mál. Í Aðalnámskrá 

segir að í allri skipulagningu íslenskukennslu skuli huga að fjölbreytileikanum í 

nemendahópi grunnskóla (Aðalnámskrá: Íslenska 2007). Við teljum þó aðra 
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einstaklinga en okkur betur til þess fallna, enda höfum við enga sérhæfingu á þessu 

sviði, en vissulega væri gaman ef þetta væri gerlegt.  

Við gerum það með vilja að hafa verkefnin í möppu sem þeirri sem hér fylgir með. 

Með þessu móti getum við auðveldlega bætt við verkefnum, endurbætt þau og breytt.  

Höfundarréttur 
 

Eins og áður hefur komið fram fylgir námsmöppunni geisladiskur. Við höfum kannað 

höfundarréttarlög á vefsíðu Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar. Þar segir 

að opinber flutningur  tónverks sem út hefur verið gefið sé heimill við 

fræðslustarfsemi. Einnig kemur þar fram að heimilt sé að gera eintök af birtu verki til 

einkanota eingöngu. Enginn má þó gera eða láta gera fleiri en þrjú slík eintök til 

notkunar í atvinnu sinni (STEF án árs). Í Glymskrattanum koma nöfn höfunda lags og 

texta skýrt fram. 

Möguleiki á samþættingu námsgreina 
 

Hægt er að samþætta notkun dægurlaga í íslenskukennslu við aðrar námsgreinar. Hér 

verður varpað fram nokkrum hugmyndum sem kennarar geta vonandi nýtt, og verður 

látið nægja að setja hugmyndirnar fram í formi punkta. 

Upplýsingatækni 

Nemendur útbúa myndbönd við lög. 

Nemendur þjálfa fingrasetningu í tengslum við ritunarverkefni. 

Nemendur afla sér heimilda um tónlistarmenn eða hljómsveitir í Gegni og annars 

staðar á veraldarvefnum. 

Nemendur útbúa glærusýningar um tónlistarmenn í Power Point.   

Nemendur hanna umslag á geisladisk og límmiða á geisladiskinn.  
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Samfélagsfræði 

Nemendur rýna í texta, finna fróðleik í dægurlögum og skoða sögulegt gildi.  

Nemendur skoða til dæmis sérstaklega sjómannalögin og fá glögga mynd af fyrri 

atvinnuháttum og lífsmynstri. 

Nemendur skoða viðhorf til kvenna á 20. öldinni og hvernig þau birtast í 

dægurlagatextum.  

Nemendur athuga hvernig dægurlagatextar þróast þegar þjóðin stendur á tímamótum, 

(sjálfstæði Íslendinga og kreppa) um hvað er fjallað?      

 Myndmennt 

Nemendur hlusta á dægurlag og teikna myndir sem túlka lagið.  

Nemendur hanna plötuumslag.  

Nemendur útbúa og hanna veggspjöld í nafni tónlistarmanns/hljómsveitar. 

Nemendur gera klippimyndir um textabrot.      

Stærðfræði  

Nemendur kanna vinsældir laga. 

Nemendur setja niðurstöður fram í prósentum.  

Nemendur gera súlurit og skífurit til að sýna niðurstöður.  

Lífsleikni  

Hæglega mætti nota inntak laganna sem efni í umræður. Lögin geta líka verið tilvalin 

kveikja að umræðu um t.d.  forvarnir, kynfræðslu og barneignir.   
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Námsþættir í Glymskratta og tenging við lokamarkmið 

Aðalnámskrár 
 

Ritun  

Lokamarkmið í Aðalnámskrá (2007) er varða ritun eru meðal annars þau að 

nemendur skulu vera færir um að skrifa margvíslega texta og textategundir af öryggi, 

hafi góðan orðaforða, geti beitt myndmáli, geti rökstutt mál sitt, hafi vald á réttritun 

og geti nýtt sér hjálpargögn við skrifin. Í Glymskratta eru fjölbreytt verkefni sem 

miða alfarið að þessum markmiðum Aðalnámskrár. Námsþættirnir sem þjálfa ritun 

eru eftirfarandi: 

- Dagblaðaskrif 

- Gagnrýni 

- Heimildaritun 

- Persónuleg ritun 

- Endursögn  

- Stafsetning 

Ljóð 

Markmið í Aðalnámskrá (2007) sem varða ljóðakennslu eru í meginatriðum þau að 

nemendur kunni ljóð utanbókar og geti flutt þau, hafi flutt laust og bundið mál, 

sungið og leikið og kunni að meta íslenskan menningararf. Við höfum valið nokkur 

ljóðskáld sem við teljum eiga erindi til ungra námsmanna enda eru til dægurlög við 

mörg ljóð þeirra. Skáldin eru: 

- Steinn Steinarr 

- Davíð Stefánsson 

- Tómas Guðmundsson 

Orðflokkagreining 

Í lokamarkmiðum Aðalnámskrár (2007) stendur m.a. að nemendur eigi að þekkja 

helstu málfræðihugtök og geta beitt þeim í umfjöllun um tungumálið. Orðflokkar, 
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einkenni þeirra og sérstaða eru mikilvæg atriði í allri málfræðilegri umræðu. Í þeim 

verkefnum sem lögð eru til í Glymskrattanum er að finna fjölmörg málfræðileg 

hugtök, s.s. beygingu sagnorða og tíð sagnorða, stigbreytingu lýsingarorða, 

fallbeygingu nafnorða og fornafna. Þeir orðflokkar sem fjallað verður um eru 

eftirfarandi: 

-  nafnorð 

- sagnorð 

- lýsingarorð 

- fornöfn 

Talað mál og hlustun 

Úrlausnir margra verkefna í Glymskrattanum miðast við að nemendur flytji þær fyrir 

samnemendur og kennara. Mörg verkefnanna stuðla þess vegna að þjálfun í töluðu 

máli og jafnframt hlustun. Í Aðalnámskrá (2007) kemur fram að við lok grunnskóla 

skuli nemendur geta flutt mál sitt skýrt og áheyrilega, hafi sungið og leikið og hafi 

fengið tækifæri til að semja, horfa á og hlusta á margs konar listrænt efni. 

 

Bókmenntahugtök 

Um bókmenntir segir í lokamarkmiðum Aðalnámskrár (2007) að nemendur skuli geta 

beitt helstu hugtökum sem notuð eru í umræðu um bókmenntir. Í Glymskrattanum 

ætlum við að leggja aðaláherslu á tvö hugtök en þau eru:   

- Minni 

- Myndmál 

Leikræn tjáning 

Í íslenskum hluta Aðalnámskrár (2007), nánar tiltekið lokamarkmiðum er lítið sem 

ekkert talað um leikræna tjáningu. Okkur þykir dægurlög og dægurlagatextar vera vel 

til þess fallnir að þjálfa þennan afskipta námsþátt. Í námi okkar höfum við kynnst 
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mikilvægi leikrænnar tjáningar í kennslu og því verða verkefni í Glymskrattanum 

sem reyna á og þjálfa þessa hæfni nemenda.  

- Látbragð 

- Leikþættir  

Uppflettirit  

Í Aðalnámskránni (2007) segir að nemendur skuli kunna að notfæra sér upplýsingar 

um tungumálið í ýmiss konar gagnasöfnum og hafi vanist við að notfæra sér 

hjálpargögn við ritun. Í Glymskrattanum eru verkefni sem stuðla að þjálfun notkunar 

eftirfarandi bóka:  

- Íslensk orðabók 

- Samheitaorðabók 

- Alfræðiorðabók unglinganna 

 

Lokaorð 
 

Von okkar er sú að í framtíðinni muni efnið nýtast til kennslu og að kennarar 

grunnskólanna glæði móðurmálskennslu í skólum landsins lífi. Við völdum að hafa 

efnið handhægt og notendavænt og var okkur hugsað til kennara sem forða sér frá því 

að nýta efni af veraldarvefnum vegna vankunnáttu og reynsluleysis í tæknimálum. 

Við gerð verkmöppunnar sáum við að möguleikarnir eru óþrjótandi og stöðugt væri 

hægt að bæta og laga möppuna. Við vonumst til þess að hafa unnið gott og þakklátt 

starf og að fólk sýni verki okkar áhuga. 
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