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Ágrip 
 

Bókin Skýjamyndir er ljóðabók fyrir börn ætluð yngri stigum grunnskólans. Bókin 

inniheldur tíu frumsamin barnaljóð og fylgir mynd hverju ljóði. Kápan er harðspjalda og 

ef hún er opnuð mynda forsíða og baksíða heila mynd en inni í bókinni er hver opna með 

eitt ljóð og mynd við ljóðið. Stærðin á blaðsíðunum eru 20,95 cm sinnum 27,3 cm. 

Stærðin, myndirnar og útlit kápunnar var valið með tilliti til aldurs lesenda. Markmiðið 

með ljóðunum er að viðhalda íslenskri ljóðahefð þar sem þau eru öll samin á hefðbundinn 

hátt, í bundnu máli. Tilgangur myndanna er að laða unga lesendur að ljóðalestri. Bókinni 

er ætlað að auka fjölbreytni í vali nemenda á ljóðum til lestrar.
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Formáli 
 

Greinagerð þessi fjallar um lokaverkefni við Kennaraháskóla Íslands. Þegar nærri tvö og 

hálft ár var liðið af þriggja ára háskólanámi mínu sem verðandi grunnskólakennara tók ég 

þá ákvörðun að skrifa ljóðabók fyrir börn sem lokaverkefni. Þórður Helgason varð fyrir 

valinu sem leiðsögukennari því ég hafði frétt að hann hafi áður leiðbeint nemendum með 

svipuð verkefni. Bókin hefur fengið nafnið Skýjamyndir og er það jafnframt nafnið á 

fyrsta ljóðinu sem ort er fyrir þetta verkefni. Ljóðin eru í heildina 10 talsins og er bókin 

myndskreytt, ein mynd fyrir hvert ljóð. Mér fannst mikilvægt að hafa myndir þar sem 

ljóðin henta nemendum á yngsta- og miðstigi. 

 Veraldarvefurinn hefur víkkað út og aukið ýmsa möguleika. Natalia Yacuzzi sem 

teiknar myndirnar er ráðin í gegnum vefsíðu frá Svíþjóð. Hún sjálf er búsett í Argentínu 

og áttu öll samskipti og samvinna sér stað í gegnum tölvupóst. Síðan er bókin prentuð í 

Bandaríkjunum og öll samskipti fóru fram í gegnum heimasíðu fyrirtækisins.  

 Það var mikið sungið og farið með vísur á bernskuheimili mínu. Faðir minn er 

hagyrðingur og hefur gefið út tvær ljóðabækur þannig að ég er alin upp við ljóðagerð og 

ljóðalestur. Ég hafði samt aldrei talið mig hafa neina sérstaka gáfu svo ég lét það að 

mestu eiga sig að yrkja sjálf en við systurnar vorum stundum að „skjalda” eins og við 

kölluðum það en þá bjuggum við til nýja texta við lög sem við kunnum. Það var ekki 

mikið um að nemendur væru látnir semja sín eigin ljóð þegar ég gekk í grunnskóla en við 

lærðum ljóð eftir merk skáld utan að eins og svo margir þekkja. Bý ég að því enn þann 

dag í dag að kunna ótal ljóð og kvæði. Einu sinni man ég eftir að hafa sett saman vísu og 

gerði það með endarími eins og börn byrja svo gjarnan á að gera. Útkoman var svona: 

 

Anna er með hár, 

á hnéið fékk hún sár, 

það láku niður tár, 

og plásturinn var grár. 
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Ekki segir meira af minni ljóðagerð fyrr en ég er komin í Kennaraháskóla Íslands. Þar tek 

ég skyldunámskeið sem heitir Talað mál og framsögn. Einn hluti þessa námskeiðs var að 

velja og flytja ljóð. Ég las ljóð upp úr ljóðabók eftir Þórarin Eldjárn og flutti fyrir 

bekkjarfélaga mína. Ég fékk mikinn innblástur af ljóðum hans fyrir börn og þannig 

kviknaði áhugi minn. Í framhaldi skráði ég mig í valnámskeið sem heitir Bragur og listin 

að yrkja. Þar urðum við að skila kveðskap eftir okkur sjálf einu sinni í viku sem varð svo 

aðdragandinn að þessu lokaverkefni. 

 Ég vil þakka þeim sem stutt hafa við bakið á mér, haft trú á mér og hvatt mig 

áfram við gerð þessa lokaverkefnis. Fyrstan vil ég nefna Þórð Helgason sem tók að sér að 

leiðbeina mér í gegnum verkið. Hann hefur verið óhræddur við að nefna hvað megi betur 

fara. Björgvin E. Björgvinson las yfir og kom með gagnlegar ábendingar. Síðan vil ég 

nefna eiginmann minn, Vernharð R. Sigurðsson sem hefur veitt mér ómældan stuðning 

og hjálpað mér við endanlegt útlit á ljóðabókinni. Faðir minn, Birgir Hartmannsson og 

börnin mín þrjú fá sérstakar þakkir sem og skólasystur mínar tvær, Sandra og Guðný. 

Þetta fólk hefur óbugandi trú á mér. Að lokum og ekki sýst vil ég þakka Nataliu Yacuzzi 

fyrir að taka að sér að myndskreyta fyrir mig bókina. Með björtum og fallegum myndum 

glæðir hún bókina lífi og litum.  
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Inngangur 
 

Þegar ég hóf að semja mín eigin ljóð varð ég hissa á hve vel ég virtist þekkja formið. Það 

að hafa alist upp við ljóðalestur hlýtur að hafa hjálpað mér mikið. Þrátt fyrir að hafa lært 

um stuðla, höfuðstafi, rím og hrynjandi í skóla átti ég það samt til að ofstuðla og vera í 

erfiðleikum með að finna orð sem áttu við og höfðu rétt endarím. Það að hafa lært 

undirstöðuatriðin í ljóðagerð hjálpaði mér mikið svo og einnig það að hafa hlýtt á og lesið 

fjöldann allan af ljóðum. Það sem ég lærði þó mest af, var að setja saman mín eigin ljóð.  

Hvað eru ljóð? Sumir telja að þau megi eingöngu finna í ljóðabókum, er það rétt? 

Til eru ýmsar tegundir af ljóðum bæði í bundnu máli og óbundnu og eru lagatextar og 

sungin ljóð, sem ekki eru til á prenti, einnig flokkuð sem ljóð. Frá fornu fari hefur 

ljóðaarfur Íslendinga varðveist og þá í bundnu máli eins og þulum, rímum og 

söngkvæðum (Stella Soffía Jóhannesdóttir 2007). Þess vegna ætti að leggja ríka áherslu á 

ljóðakennslu í grunnskólum. Vegna menningararfsins ákvað ég að semja ljóðabók í 

bundnu máli fyrir börn og velti ég fyrir mér hvernig hægt væri að nota hana í 

ljóðakennslu auk þess að samþætta ljóðalestur inn í aðrar námsgreinar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Íslensk ljóðahefð 
 

Tvær eru þær greinar ljóðlistar sem gefa hvað helst til kynna hvernig kveðskapur var 

iðkaður til forna og eru það eddukvæði og dróttkvæði. Í upphafi lifðu þær í munnmælum 

þar til farið var að skrifa á skinn á þrettándu öld. Þessar greinar eiga að geyma fornan arf 

Íslendinga og segja dróttkvæði frá samtímaviðburðum, þ.e.a.s. mestmegnis lof- og 

minningarkvæði um höfðingja og konunga en einnig er þar að finna kveðskap um 

persónulegar tilfinningar. Eddukvæði skiptast í tvennt og þar er að finna hetjukvæði sem 

gerast í mannheimum á goðsögulegum tíma annars vegar og hins vegar goðakvæði sem 

gerast eingöngu í heimi goðanna (Eddukvæði 1998:ix–x) . Enn þann dag í dag eru ljóð 

lifandi í menningu okkar, bæði á heimilum og á samkomum ýmiskonar. Forsetinn heldur 

ekki ræðu öðruvísi en að vitna ríkulega í ljóð, bæði gömul og ný. Stjórnmálamenn lita 

umræðu sína með ljóðrænum texta. Allar stéttir þjóðfélagsins nýta sér ljóðin og má heyra 

þau í einkasamkvæmum, í sjónvarpi og útvarpi, í blöðunum og á fleiri stöðum (Sigurður 

A. Magnússon 1996).  

Til að varðveita þennan merka arf Íslendinga ætti meginmarkmiðið með 

ljóðakennslu því að vera að kynna nemendum íslenska ljóðahefð. Það er mikilvægt að 

gera þá læsa á menningararfinn og viðræðuhæfa um hann. Allir nemendur ættu að læra 

um ljóðstafi, rím, hrynjandi og mismunandi  bragarhætti.  Það er mikilvægt að viðhalda 

íslenskri ljóðagerð og standa vörð um séreinkenni menningar okkar. Kennarinn verður 

því að þekkja vel til ljóðstafa og reglur um þá því endarím er alls ekki nægilegt. Ef yrkja 

á ljóð undir hefðbundnum háttum verður að gera  þá kröfu að þau hlíti íslenskum 

bragreglum (Birgir Stefánsson 1992:13–14). Það má þó ekki einblína um of eingöngu á 

rím og stuðlasetningu. Bragfræði er ein grein bókmenntafræðinnar og því má ekki slíta 

hana frá og einblína um of á formið. Rím og stuðlasetning er einskonar umgjörð, síðan 

verður kveðskapurinn að hafa innihald og merkingu (Þórður Helgason 1998:39). 
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Ljóðakennsla 
 

Við skiljum ljóð á mismunandi hátt. Sumum okkar líkar helst ljóð sem eru í bundnu máli 

á meðan aðrir velja heldur óbundin ljóð (Heartwell, Proal 2002). Því ættu nemendur að fá 

tækifæri til að flytja og lesa ljóð að eigin vali og má þá ekki gleyma gömlu ljóðabókunum 

sem hafa staðist tímans tönn því nemendur ættu að fá að kynnast bæði gömlum og nýjum 

ljóðum. Það að lesa ljóð og flytja eru gagnlegar aðferðir í ljóðakennslu en eru þó ekki þær 

einu. Ein góð aðferð við að kenna ljóð er að láta nemendur semja sín eigin. Til að vekja 

áhuga þeirra á ljóðagerð væri hægt að fá skáld inn í bekkinn til að kynna fyrir nemendum 

ljóðin sín og hvaða aðferðir það notar við að yrkja. Ljóðagerð er persónuleg og frábær 

leið til að koma hugsunum sínum og tilfinningum á framfæri. Því er nauðsynlegt að byrja 

á því að fá nemendur til að tjá sig áður en farið er að kenna formin. Það er vænlegt til 

árangurs að láta nemendur hafa bók með auðum blöðum til að skrifa niður hugleiðingar 

sínar og ljóð. Það á ekki að vera krafa um það að neinn lesi það sem þeir skrifa frekar en 

þeir sjálfir vilja. Þessi aðferð losar um þær áhyggjur að aðrir lesi það sem þeir skrifa 

(Pitino, Donna 2004). Það má samt ekki alveg gleymast að láta nemendur flytja sín eigin 

ljóð. Þeir þurfa að fá tækifæri til þess til að upplifa mátt ritunarinnar. Kennarar verða að 

skapa andrúmsloft þar sem ritun nemenda er metin að verðleikum og þeir fái hvatningu til 

að taka áhættu. Kennarar verða að leitast við að finna upp aðferðir við að hvetja 

nemendur áfram en passa jafnfram að kæfa ekki sköpunargleðina (Heartwell, Proal 

2002). 

Í aðalnámskrá fyrir íslensku segir, í áfangamarkmiðum við lok fjórða bekkjar, að 

aðaláherslan eigi að vera á grunnþjálfun í lestri og ritun. Nemendur skuli fá þjálfun í lestri 

texta við sitt hæfi sér til ánægju og upplýsingaöflunar og einnig til að kynnast 

bókmenntaþætti móðurmálsins með upplestri og lestri bókmennta. Nemendur eiga að fá 

tækifæri til að hlusta á og lesa ljóð sér til skemmtunar og afþreyingar. Mikilvægt er að 

efla málskilning nemenda og að þeir fái tækifæri til að skoða og leika sér með tungumálið 

á sem fjölbreyttastan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 1999:25–26). 
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Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar í íslensku  
Nemandi á að 

- hafa lesið einföld ljóð sér til ánægju 

- geta flutt ljóð skýrt og áheyrilega 

- hafa hlustað á ljóðalestur sér til skemmtunar og afþreyingar 

- geta skrifað upp ljóð, bæði frumsamin og eftir aðra 

- hafa lært nokkur ljóð utanbókar 

- hafa leikið sér með tungumálið við ljóðagerð  

                                                           (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 1999:26–29) 

 

 

 

 

Notkun Skýjamynda í kennslu 
 

Þar sem nemendur eiga að lesa og flytja ljóð tel ég bókina Skýjamyndir vera ágætis 

viðbót við þær ljóðabækur sem fyrir eru. Börn sjá  veröldina á myndrænan og 

áþreifanlegann hátt (Heartwell, Proal 2002) og tel ég bókina hafa að geyma mörg slík 

ljóð. Það er t.d. auðvelt að sjá fyrir sér skessuna í Skessukvæði en þar er útliti hennar lýst 

mjög vel. Auk þess að nota bókina í ljóðakennslu velti ég fyrir mér hvernig hægt væri að 

nýta sér hana við kennslu annarra námsgreina en íslensku.  
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Skýjamyndir 
Skýjamyndir var fyrsta ljóðið sem ég orti í bókina. Ég man svo vel eftir því að liggja á 

bakinu, horfa upp í himininn og sjá fyrir mér myndir úr skýjunum. Þannig léku börn sér 

oft þegar ég var lítil og við systurnar gerðum það mjög gjarnan. Hugmyndin að þessu 

ljóði var í rauninni að vekja upp gamlar minningar.  

 

Náttúrufræði 
Í inngangi Aðalnámskrár fyrir náttúrufræði er talað um mikilvægi þess að börn og 

unglingar fræðist um náttúruleg fyrirbæri og nánasta umhverfi. Það má vekja og efla 

forvitni barna og unglinga með vettvangskönnunum, upplifunum í gegnum leit og leik, 

með spurningum og umræðum þannig að byggja megi á alla ævi (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrufræði 1999:7,17). 

 

Kennsluhugmynd 
Það er ákveðinn leikur að skoða skýin og sjá mismunandi myndir úr þeim. Hægt væri að 

lesa fyrir nemendur á yngsta stigi ljóðið Skýjamyndir og kveikja þannig áhuga þeirra á 

þeim. Síðan væri hægt að fara út og horfa á skýin og hver nemandi segir hvort og þá 

hvaða myndir hann sér. Hægt væri að ræða um það hvernig skýin verða til, af hverju þau 

hafa mismunandi lögun o.s.frv. Þannig væri hægt að vekja nemendur til umhugsunar um 

umhverfið, hvað við sjáum í kringum okkur og skapa umræður í bekknum. Einnig væri 

hægt að nota ljóðið sem kveikju að vinnu um hringrás vatns. 

 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar í náttúrufræði  
Nemandi á að 

- sýna nánasta umhverfi áhuga 

- gera sér grein fyrir efni í nánasta umhverfi hefur fjölbreytta eiginleika 

- geta fjallað um hringrás vatns í náttúrunni 

- geta fjallað um uppsprettu, nýtingu og hreinleika kalda vatnsins  

                                                               (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði 1999:20). 
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Innipúkinn 
Ég sá sjálfa mig svolítið í Innipúkanum. Suma daga nennir maður ekki að gera neitt og 

hangir þá yfir sjónvarpi og borðar óhollan mat. Manni líður oft illa þegar svo er komið og 

þá er jafnan átak að koma sér út fyrir dyr og taka þátt í lífinu. Í dag sér maður börn hanga 

inni yfir tölvum og sjónvarpi og þetta ljóð er því gott að nota til þess að vekja nemendur 

til umhugsunar um það hvaða áhrif óhóflegt sjónvarpsgláp eða tölvunotkun og óhollt 

mataræði hefur á okkur. 

 

Lífsleikni 
Í inngangi segir að lífsleikni eigi að efla alhliða þroska nemandans og styrkja hann til að 

takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi. Að hann efli félagsþroska sinn og rækti 

með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Einnig að hann læri að 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 1999:6). 

 

Kennsluhugmynd 
Hægt væri að nota ljóðið Innipúkinn til að opna umræður um heilbrigt líferni. Hvað hefur 

jákvæð áhrif á líðan okkar og hvað neikvæð? Nemendur velta fyrir sér mikilvægi þess að 

borða hollan mat og mikilvægi svefns og rétt ról svefntímans. Þeir setja sér markmið og 

gera lista þar sem fram kemur t.d. hvað þeir ætla að eyða miklum tíma í hreyfingu á viku 

og hvað er hóflegt sjónvarpsgláp eða tölvunotkun. Einnig væri hægt að gera lista yfir það 

sem gæti komið í staðinn fyrir að horfa á sjónvarpið eða vera í tölvunni. 

 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar í lífsleikni 
Nemandi á að 

- gera sér grein fyrir að bæði jákvæð og neikvæð áreiti í umhverfinu hefur áhrif á 

heilsu hans og líðan 

- bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

- geta sett sér markmið og gera sér grein fyrir hvað það þýðir 

- þekkja líkamlegar þarfir sínar og leitast við að koma til móts við þær 

                                                               (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 1999:13-14). 
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Eyðimerkurferð 
Ljóðið Eyðimerkurferð kom til af því að mig langaði að spreyta mig á því að setja 

brandara í bundið mál. Eftir á að hyggja sé ég að hægt er að nota ljóðið í kennslu fyrir t.d. 

leikræna tjáningu. 

 

Leikræn tjáning 
Í Aðalnámskrá fyrir listgreinar segir að leikræn tjáning hafi þá sérstöðu að nota 

hlutverkaleikinn og persónusköpun. Þannig læri nemendur að setja sig í spor annarra og 

að takast á við ímyndaðar aðstæður. Nemendur taka þátt í markvissri samvinnu sem eflir 

félagsþroskann og styrkir sjálfsímyndina (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 1999:85). 

 

Kennsluhugmynd 
Nemendur lesa ljóðið Eyðimerkurferð. Þeim er skipt í hópa og síðan býr hver hópur til 

sinn leikþátt upp úr ljóðinu. Þeir þurfa að búa til persónur og semja samræður. Síðan 

sýnir hver hópur sinn leikþátt. 

 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar í leikrænni tjáningu 
Nemandi á að 

- vera í hópi fær um að skapa, túlka og móta lítinn leikþátt útfrá ljóði 

- geta unnið leikþátt með upphaf og endi 

- geta flutt hlutverk fyrir framan bekkjarfélaga sína 

                                                                  (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 1999:93). 
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Svangur maður 
Ljóðið Svangur maður kom til af því mig langaði að búa til aðstæður þar sem lausnin 

byggði á fyndni. Það er alltaf verið að banna börnum að borða með fingrunum en hvað ef 

ekki væru nein hnífapör nálægt, hvað gerir maður þá? 

 

Heimilisfræði 
Í inngangi að heimilisfræði segir að nemandinn verði að kunna skil á helstu verkum sem 

inna þarf af hendi innan veggja heimilins. Hann þarf að geta tengt hollt mataræði við 

matargerð og gera sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis og meðferðar matvæla 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Heimilisfræði 1999:8–9). 

 

Kennsluhugmynd 
Nemendur lesa ljóðið Svangur maður. Kennari skýrir fyrir nemendum mikilvægi 

hreinlætis og meðferðar matvæla. Þeir velta fyrir sér hvort gott væri að borða eintóman 

soðinn fisk, þarf ekki að nota t.d. salt í pottinn? Hvaða áhöld þurfum við þegar við 

borðum og hvaða áhöld eru notuð í öðrum löndum eins og t.d. prjónar í Kína. Einnig 

velta nemendur fyrir sér hreinlæti í sambandi við að borða mat með höndunum. 

Nemendum er síðan skipt í hópa og hver hópur býr til matseðil fyrir fiskimáltíð þar sem 

fram kemur allt hráefni sem þarf. Síðan búa nemendur til lista yfir þau áhöld sem þeir 

þurfa til að matreiða fiskinn. Hér gæti kennari verið búinn að útbúa spjöld með myndum 

af matvælum og áhöldum. Hver hópur fær síðan að matbúa sinn rétt með hjálp kennara. 

 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar í heimilisfræði 
Nemandi á að 

- gera sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis í meðferð matvæla og við máltíðir 

- hafa velt fyrir sér góðum matarvenjum 

- hafa tileinkað sér góða borðsiði 

- geta raðað saman fæðutegundum 

                                                       (Aðalnámskrá grunnskóla: Heimilisfræði 1999:13–14). 
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Eftirmáli 
 

Eftir að ég fór að læra meira um bragfræði hef ég gert mér grein fyrir því hvað ég bý vel 

að hafa alist upp við ljóðalestur. Vísan um hana Önnu hefur rétta hrynjandi og endarím 

þannig að ég virðist hafa haft vissa tilfinningu fyrir forminu. Af eigin reynslu tel ég því 

mikilvægt að börn fái tækifæri til að kynnast ljóðum, bæði gömlum og nýjum. Að þau 

lesi og flytji ljóð jafnframt því að semja sjálf. Til að varðveita menningararfinn er 

nauðsynlegt að kenna þeim rím, hrynjandi og stuðlasetningu. Formið má þó ekki kæfa  

sköpun nemenda og ætti að koma smátt og smátt eftir því sem skólaárin líða. 

Með bók minni vonast ég til að bæta við í flóru íslenskrar ljóðagerðar en 

meginmarkmið mitt var að læra að setja saman vísur á bundnu máli til að geta miðlað 

áfram í grunnskólann. Við verðum að kenna þessar aðferðir til að halda í hefðir íslenskrar 

ljóðagerðar. 
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