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Ágrip  
 

Ljóðabókin Hvernig getur þú sofið? er ásamt meðfylgjandi greinargerð lokaverkefni 

mitt til B.Ed prófs við Kennaraháskóla Íslands. Í ljóðabókinni er að finna 26 ljóð 

sem öll mætti nota í kennslu. Yrkisefnin eru fjölbreytt og tengjast ýmsum þáttum 

mannlegs lífs. Í greinargerðinni er almennt fjallað um ljóð, stílbrögð í ljóðum og 

ljóðakennslu. Ásamt því að stiklað er á stóru um gagnsemi námsgreinarinnar 

lífsleikni og að lokum er sett fram kennsluverkefni. Kennsluverkefni þetta tengir 

saman námsgreinarnar íslensku og lífsleikni og er hugsað sem stigvaxandi 

forvarnarverkefni fyrir elstu nemendur grunnskólans.  
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Formáli  
 

Á öðru ári mínu í Kennaraháskólanum sótti ég námskeiðið Skapandi skrif hjá Þórði 

Helgasyni. Til þess að standast þetta námskeið var sú krafa gerð að við semdum tíu 

birtingarhæf ljóð. Þetta námskeið var sérlega gagnlegt og varð þorri þeirra ljóða sem 

birtast í bókinni til á námskeiðinu. Það var Þórður sem kom með þá uppástungu að 

útgáfa ljóðabókar ásamt greinargerð um hana yrði lokaverkefni mitt til B.Ed prófs. 

Ég tók afar vel í þá hugmynd og útgáfa þessarar ljóðabókar hefur verið einstakt 

tilhlökkunarefni. 

Ég vil sérstaklega þakka Þórði fyrir jákvæð og hvetjandi viðbrögð við 

ljóðunum mínum og þá ómældu aðstoð sem hann hefur veitt mér, bæði við 

ljóðabókina sjálfa sem og greinargerðina. Ég vil einnig þakka góðri vinkonu minni, 

Ragnheiði Bjarnadóttur, fyrir hönnun og fínpússun á útliti bókarinnar. Það gerði hún 

með prýði og útkoman er að mínu mati afar vel heppnað verk. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, yfirlestur og stuðning.  
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Inngangur 
 

Ég hef lengi haft áhuga á ljóðum og var ekki gömul þegar ég orti mín fyrstu ljóð. Því 

miður veit ég um fæst þeirra í dag. Í ljóðabók minni sem ber heitið Hvernig getur þú 

sofið? kennir ýmissa grasa og eru ljóðin alls 26 talsins. Öll ljóðin eru óhefðbundin, 

án ríms, stuðla og reglulegrar hrynjandi. Yrkisefnin eru af fjölbreyttum toga og 

tengjast margvíslegum þáttum mannlegs lífs. Bókinni sem slíkri er ekki kaflaskipt en 

þó má í raun segja að hún skiptist í  kafla eftir ólíkum yrkisefnum. Ætlunin er sú að 

lesandinn skilji og átti sig sjálfur á því hvaða andrúmsloft ríkir í hverjum þætti  

bókarinnar. Ég reyni að tala sem flestum röddum og markmið mitt er að vekja 

lesandann til umhugsunar. Ég hef dálæti á því að varpa ljósi á dekkstu sem og 

björtustu hliðar mannlífsins og legg mikinn metnað í það að gera ljóð mín 

eftirminnileg. Meðal þeirra efna, sem ég yrki um, eru dauðinn, fólk í sjálfsleit, 

söknuður, ást og börn.  

Í eftirfarandi greinargerð fjalla ég almennt um um ljóð og ljóðakennslu ásamt 

því að fjalla um námsgreinina lífsleikni. Einnig tek ég sérstaklega fyrir stílbrögð í 

ljóðum og nota þar nokkur ljóða minna til stuðnings. Þungamiðja greinagerðarinnar 

er þó hugmynd mín að kennsluverkefni út frá fjórum ljóðum bókarinnar. 

Kennsluverkefnið tengir saman námsgreinarnar íslensku og lífsleikni og er hugsað 

sem stigvaxandi forvarnarverkefni fyrir elstu nemendur grunnskólans.Von mín er sú 

að með því að tengja þessar tvær námsgreinar saman geti nemendur lifað sig inn í 

hugarheim ljóða og um leið tengt þau veruleikanum. Lífsleikni er að mínu mati afar 

þörf námsgrein og hvað fela góð ljóð í sér annað en talsverða ef ekki allmikla 

lífsleikni? 

Þau markmið, sem ég vinn út frá, eru þrepa og áfangamarkmið 10. bekkjar úr 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999. Þess ber að geta að þó fjögur ljóð séu 

sérstaklega valin til þessa verkefnis mætti í raun nota hvaða ljóð sem er úr bókinni 

og vinna út frá þeim á sambærilegan hátt.  
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Ljóð  
 

Flestir eru þeirrar skoðunar að tungumál væru fátæk án hvers konar skáldskapar og 

ljóðagerðar. En hvað er ljóð? Í íslenskri orðabók segir eftirfarandi um ljóð: 

 

Ljóðrænn texti þar sem hrynjandi og myndmáli er meðal annars beitt 

markvisst, stuðlar eru áberandi og rím er oft notað, eru annaðhvort 

háttbundin, þar sem skipan þessara og fleiri atriða fer eftir föstum 

reglum, eða frjáls án slíkra reglna (Mörður Árnason 2002:916). 

 

Sá sköpunarkraftur, sem ríkir í ljóðum, er ótæmandi. Það sem í fyrstu gæti aðeins 

virst vera nokkrir stafir á blaði getur orðið ógleymanleg upplifun fyrir lesendur. Það 

er fátt betra en að detta inn í þann hugarheim sem fylgir lestri góðra ljóða. Þorsteinn 

frá Hamri lýsir ljóðinu á undaverðan hátt í ljóði sínu Samkoma sem birtist í 

ljóðabókinni Ný ljóð árið 1985.  

 

Ljóðið ratar til sinna.  

 

Það blundaði neðst í belgnum  

er hann blés sem hæst 

og þegar menn tíndust hver til síns heima  

skauzt það á laun í skóg og fjöru.  

 

Þar liggur það í lágmæltu skrafi.  

Ljóðið ratar til sinna, 

heilt, óskipt 

hugar það að mönnum og dýrum.  

 

Svo streyma að gestirnir, 

stundum allt byggðarlagið... 

 

Eða kannski bara einn sundraður 

sem þennan morgun 

verður heill, óskiptur 

heimur. 
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Ljóðagerð er  listgrein sem er afar mikilvægur þáttur þeirra kannandi hugsunar 

sem menningarlíf þjóðar getur ekki verið án. Ljóðlistin er líkt og önnur list 

kröfuhörð, jafnt til þeirra sem skapa hana og njóta hennar. Tungumálið sjálft er 

tæki þessarar listar og því ber að beita af listrænni nákvæmni og öll 

undansláttarhneigð er tilræði við ljóðið sem listform (Baldur Ragnarsson 

1983:10-11). 

Þegar skáld semur ljóð er það að koma skilaboðum til lesenda sinna. Það ljær 

lesendum ákveðin skynjunarsvið sem þeirra er að túlka og njóta. Kveðskapur getur 

dýpkað og skýrt tilfinningar og skilning lesandans á fólki, hlutum og náttúru ásamt 

því að hann vekur nýjar hugmyndir (Kolbrún Sigurðardóttir 1986:16). Ljóð er því 

boðleið skáldsins til þess að koma hugmyndum sínum frá sér en á hvaða formi það 

setur hugmyndirnar fram er þess eigið val. Það getur kosið að setja það fram eftir 

margvíslegum reglum ljóðlistar, alveg frjálsu formi eða farið hinn gullna meðalveg. 
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Stílbrögð í ljóðum  

 

Þegar skáld tjáir sig getur það notað hin ýmsu stílbrögð til þess að vekja hughrif hjá 

lesendum. Stílbrögð eru notuð þegar skáldið víkur frá einfaldri og venjubundinni 

málnotkun (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 1998:45). Hér verða nokkur þeirra stílbragða 

sem finna má í bókinni útlistuð og dæmi úr ljóðunum sýnd því til stuðnings.  

Í skáldskap er sú venja gömul og rík að láta alls kyns fyrirbæri, bæði 

náttúruleg jafnt sem huglæg, birtast í líki lifandi vera (Óskar Ó. Halldórsson 

1972:94). Stílgildi persónugervingar er sérstaklega fólgið í því að gera dauða hluti 

og hugtök nákomnari og áhrifameiri en ella (Kristján Eiríksson 1990:87). Í ljóði 

mínu Nýtt líf er að finna slíkar persónugervingar. 

 

Blómlegar hendur 

og barnslegt blik í augum 

 

léttir fætur stigu dans 

í takt við brosandi 

sólina 

 

húsið hafði augu og eyru 

hlátur barna  

ómaði 

og gleðin baðaði  

sig 

í litadýrð... 

 

Þegar skáld notar endurtekningu er það að leggja sérstaka áherslu á ákveðin atriði 

ljóðsins. Endurtekningar geta bæði verið af þeim toga að hamrað er á einhverjum 

sérstökum atriðum eða eingöngu af efnislegum toga. Þegar þær eru efnislegar þá er 

hugsunin sú að menn staldri við þær og minnist þess um leið að sama atriði hafi 

komið fyrir áður. Á þann hátt fær það stöðugt meiri og meiri áherslu (Kristján 

Eiríksson 1990:59).  Dæmi um slíka endurtekningu er að finna í ljóðinu Farvegur. 
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Litla stelpan  

í gula kjólnum 

með  

hvolpinn. 

 

Litla stelpan 

með tárvota 

hvarma. 

 

Litla stelpan 

í stutta 

pilsinu. 

 

Unga konan 

í ósamstæðu 

skónum.  

 

Með beinni mynd er átt við að skáldið lýsir nákvæmlega því sem fyrir augu ber. Það 

dregur upp mynd úr hlutveruleikanum án nokkurrar viðmiðunar eða endursköpunar 

(Njörður P. Njarðvík 1975:99). Beinar myndir leyna þó á sér og geta verið verið 

táknrænar þegar betur er að gáð. Dæmi um slíka beina mynd er að finna í ljóðinu  

Um hann I. 

 

Ár eftir ár 

stendur  

hann á 

brúninni  

 

veðurbarinn 

og klæðlaus 

 

hann fellur brátt.  

 

Þegar talað er um tákn í ljóðum er átt við orð eða mynd sem merkir eitthvað annað 

en það sem næst liggur (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 1998:48). Tákn eru 

skynfyrirbæri sem hafa fengið föst merkingartengsl við annað en það sem þau eru í 

raun og veru (Óskar Ó. Halldórsson 1972:100-101). Í ljóðinu sem ber heitið Lífssýn 

er að finna tákn.  
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Ég gekk þennan stíg 

fætur mínir voru frjálsir  

samviskan hrein 

en á baki mínu  

bar ég tösku. 

 

Tösku sem varð sífellt þyngri 

og bönd hennar  

tóku að skerast í axlir mínar  

uns ég var alþakinn  

blæðandi sárum... 

 

Skáld eiga það til að blanda skynjun ólíkra skynsviða saman. Menn jafnvel heyra 

liti, sjá hljóð eða finna lykt af óhlutkenndum hugtökum (Kristján Eiríksson 

1990:90). Í ljóðinu Þú og ég  notast ég við þessa aðferð.  

 

Að finna svona nístandi þrá 

geta ekki kysst þig 

horft á þig  

haldið utan um þig  

 

tala í símann 

skruðningar 

og af rödd þinni 

er bragð fjarlægðar. 

 

En þegar þú kemur  

lokum við hurðum 

 

og heimurinn verður okkar.   
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Ljóðakennsla í grunnskólum landsins  

 

Spurning er hvort ljóðakennslu í grunnskólum landsins sé sinnt eins vel og nauðsyn 

krefst. Tungan er dýrmætasti arfur þjóðarinnar og það skiptir gríðarlega miklu máli að 

vel sé staðið að móðurmálskennslu.Veigamikill þáttur í móðurmálskennslunni er 

lestur skáldverka, sagna og ljóða (Kolbrún Sigurðardóttir 1986:16). Það er ekkert nýtt 

á nálinni að fólk hafi áhyggjur af ljóðum og tilverurétti þeirra. Skáldið Hannes 

Pétursson skóf ekkert af hlutunum þegar hann lýsti áhyggjum sínum af ljóðinu í 

bókinni Stund og staðir sem kom út árið 1962. 

 

Hvers mega sín orð ljóðsins? 

stálið hefur vængjazt  

og flýgur 

Langt úr fyrir heimkynni arnarins. 

Hvers mega sín orð þess? 

 

Brostið net ljóðsins? 

Gert af kattarins dyn 

bjargs rótum. 

 

Ó dagar  

þegar heimurinn var fiskur  

 í vörpu ljóðsins.  

 

Hér á landi var kennsla ljóða lengi vel íhaldssöm. Allir nemendur áttu að læra sérstök 

skólaljóð upp úr samnefndri bók. Þar var sérstaklega tekið fram hvaða ljóð hver 

aldursflokkur átti að lesa ásamt því að þau ljóð, sem nemendur áttu að læra utan að, 

voru merkt með með sérstakri stjörnu. Allir áttu að læra það sama og prófað var í 

þessu námsefni. En upp úr 1990 kvað við nýjan tón og kennslubækurnar Ljóðsprotar, 

Ljóðspor og Ljóðspeglar litu dagsins ljós. Þessi ljóðasöfn voru talin auðvelda 

kennurum að vinna verk sitt og ljóðavalið var smekklegt og meiri breidd var í því en 

áður þekktist (Vilborg Dagbjartsdóttir 1992:16-17). Þessar bækur hafa svo sannarlega 

valdið vissum straumhvörfum í ljóðakennslu og með þeim hafa kennarar fengið meira 

svigrúm til kennslu sinnar en áður þekktist. 
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Grunnur að góðri og árangursríkri kennslu er áhugi nemenda. Þann áhuga þarf 

að rækta. Markmið með ljóðalestri og fræðslu um ljóðlist í grunnskólum þarf að vera 

margþætt og meginþræðirnir verða að tengjast lífinu sjálfu og einstaklingunum sem 

því lifa hér og nú. Það þarf að auðvelda nemendum að tileinka sér ljóð og hjálpa þeim 

að átta sig á að ljóð geta verið skemmtilegir og gagnlegir förunautar í daglegu lífi 

(Eysteinn Þorvaldsson 1986:15). 

Ljóðakennsla býður upp á marga möguleika og margt má gera til þess að gera 

kennsluna fjölbreytta og vekja áhuga nemenda. Eitt af því sem mætti gera er að tengja 

ljóðakennslu inn í aðrar námsgreinar. Góð hugmynd er að tengja ljóðakennslu við 

lífsleikni. Yrkisefni ljóða eru fjölbreytt og oft viðkvæm en jafnframt nærtæk. Af þeim 

sökum hentar afar vel að tengja ljóðakennslu við námsgreinina lífsleikni en hafa þarf í 

huga að það þarf að vanda vel til vals ljóðanna. 
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Lífsleikni 
 

Hvað felur orðið lífsleikni í sér? Lífsleikni er sá hæfileiki til að laga sig að 

aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. Þessi geta gerir okkur kleift að takast á við 

kröfur og áskoranir daglegs líf (Aldís Yngvadóttir 2004:20).  

Námsgreinin lífsleikni er fremur ný á nálinni hérlendis og orðið sem slíkt á 

sér ekki langa sögu í málinu. Uppruna orðsins má með nokkurri vissu rekja til enska 

hugtaksins „life skills education“. Þær hugmyndir, sem búa að baki 

námsgreinarinnar, voru farnar að ryðja sér rúms innan skólasamfélagsins talsvert 

áður en hafist var handa við að setja þær í búning sérstakrar námsgreinar, sem varð 

til við útkomu Aðalnámskrár grunnskólanna árið 1999 (Aldís Yngvadóttir 2002).  

Í Aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 1999 segir meðal annars að 

námsgreinin eigi að stuðla að því að byggja upp alhliða þroska nemenda til þess að 

þeir geti tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Lífsleikni er heiti margra 

námsþátta sem eiga að auðvelda kennurum að feta mismunandi leiðir að settum 

markmiðum (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 1999:7). 

Því er engum blöðum um það að fletta að námsgreinin lífsleikni er mikilvæg 

í hröðu samfélagi nútímans. Sjálfsmynd barna og unglinga skiptir miklu máli og 

mikilvægt er að hún sé sterk frá upphafi. Það er margt sem dynur á börnum og 

unglingum og nægir að nefna hraðari breytingar, síbreytilegar og miklar kröfur, 

vaxandi neysluhyggju, minna félagslegt samneyti, aukin samfélagsleg vandamál af 

ýmsum toga, aukna tíðni þunglyndis og geðraskana af ýmsu tagi, áfengis- og 

fíkniefnaneyslu, almennt agaleysi og farald kynsjúkdóma meðal ungs fólks. 

Sorglegar niðurstöður rannsókna sýna að talsverður fjöldi unglinga hefur reynt 

sjálfsvíg.  Í þessu ljósi hefur lífsleikni ákveðið forvarnarhlutverk (Aldís Yngvadóttur 

2002). Mikilvægt er að skólar marki sér skýra stefnu í lífsleikni og setji sér einhver 

markmið til þess að vinna markvisst út frá (Aldís Yngadóttir 2004:21). 

 Lífsleikni býður okkur að hjálpa nemendum að þekkja sínar eigin 

tilfinningar, hafa stjórn á þeim og vera næmir á það hvernig öðrum líður. Aðstoðar 

nemendur við að eiga uppbyggileg samskipti við aðra, geta tekið ákvarðanir, leyst 

mál og beitt til þess gagnrýnni og skapandi hugsun. Námsgreinin færir okkur því 

dýrmæt tækifæri til þess að sinna félags- og  og tilfinningamiðaðri menntun þannig 

að ungt fólk sé raunverulega undir það búið að lifa og starfa á 21. öld og læri sem 
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best á lífið (Aldís Yngvadóttir 2002). Þegar námsgreinin lífsleikni er útfærð er 

mikilvægt að hafa í huga að samþætting viðfangsefna annarra námsgreina við hana 

er möguleg. Slík samþætting gæti gefið efninu meiri dýpt og merkingu 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 1999:9).  

Upplifun þeirra sem lesa ljóð skiptir máli og ljóð geta hrifið með þeim hætti 

að ný vídd opnast í veruleikaskynjun lesandans (Baldur Ragnarsson 1983:10-11). Af 

þeim sökum gætir reynst sterkur leikur að tengja saman ljóðakennslu og lífsleikni. Í 

ljóðum er að finna mikla lífsleikni og með markvissum ljóðalestri má vinna að því 

að færa börn nær því að tileinka sér uppbyggjandi markmið námsgreinarinnar 

lífsleikni.  
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Kennsluverkefnið 
 

Kennsluverkefnið hefur að geyma fjögur ljóð. Hugsunin er sú að kennslu sé þannig 

háttað að hvert ljóð fyrir sig sé skoðað vandlega og það lesið með ýmis stílfræðileg 

hugtök í huga.  Að því loknu er unnið með yrkisefni ljóðsins á kerfisbundinn hátt. 

Settar eru fram hugmyndir að verkefnum og ákveðinn þráður fundinn sem kennari 

getur fylgt.  

 Ljóðin fjalla í raun öll um persónur sem þurfa á einhvern hátt að endurskoða 

líf sitt og tilveru. Segja má að hugblær ljóðanna feli í sér ákveðna stígandi. Í fyrstu 

er að finna persónuleika sem eru ekki á réttri leið í lífinu uns síðasta ljóðið fjallar um 

blákaldan dauðann. 

Markmiðið með verkefninu er að nemendur hljóti grundvallarþekkingu á 

þeim stílfræðilegu hugtökum sem tekin eru fyrir ásamt því að vekja þá til 

umhugsunar um eigið líf. Að þeir átti sig á hve mikið þeir hafi í raun að segja um 

eigið líf og hve miklu máli það skipti að hafa sterka sjálfsmynd fyrir frekari 

ákvarðanatökur í lífinu. Verkefnið er því í raun hugsað sem nokkurs konar 

forvarnarverkefni; það byggist upp á því að besta forvörnin við ýmsum áreitum sem 

steðja að börnum, sé sterk sjálfsmynd. Með sterkri sjálfsmynd eru ungmennin betur í 

stakk búin að takast á við lífið og tilveruna en ella.  
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Aðalnámskrá grunnskóla 1999.  

Þrepamarkmið – íslenska  

Þrepamarkmið í íslensku fyrir 10. bekk.  

Bókmenntir 

 Nemendur lesi og fjalli um fjölbreytt úrval ljóða eftir samtímahöfunda. 

 Þeir geri sér grein fyrir hugtökunum laust mál og bundið, hefðbundið og 

óhefðbundið ljóð.  

 Geti fjallað um form og byggingu ljóða og notað m.a. til þess hugtök eins og 

braglína, hrynjandi og endurtekning.  

 Þeir þekki mismunandi gerðir myndmáls; beina mynd, líkingu, 

persónugervingu og myndhverfingu. 

                                                  (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 1999:80) 

 

Þrepamarkmið  - lífsleikni  

Þrepamarkmið í lífsleikni fyrir 10. bekk. 

Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll 

 Nemendur geti sett sér raunhæf markmið til að stefna að í lífinu. 

 Þeir meti á sjálfstæðan hátt eigin lífsgildi og lífstíl óháð fyrirmyndum og 

staðamyndum samfélagsins. 

                                                 (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 1999:24) 

 

Áfangamarkmið – lífsleikni  

Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar í lífsleikni  

 Nemendur geti sýnt sjálfsaga og sjálfstraust í margvíslegum samskiptum í 

daglegu lífi, til að mynda í persónulegum og ópersónulegum samskiptum, 

samskiptum við jafningja, foreldra, kennara eða aðra.  

 Þeir eiga að vera færir um að beita gagnrýnni hugsun í samskiptum, skapandi 

starfi sem og við að setja sér markmið og taka ákvarðanir. 

                                                 (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 1999:20) 
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Ljóðin  

1. Kona  

 

Leggjalöng 

hún veður yfir 

blómum prýddan 

veginn 

 

stilkar blómanna 

dragast að henni 

og hringa sig 

um ökklana 

 

sólin skín á þykka 

svarta 

dragtina 

og hún gætir þess 

að óhreinka 

ekki skóna sína 

 

í gegnum huga hennar 

fljúga myndir 

stórar 

smáar 

skýrar 

óskýrar 

myndir liðinna ára 

myndir dagsins í dag 

 

en andlit hennar hefur verið máð af þeim öllum. 

 

Ljóðakennsla. Fyrst eru tekin fyrir stílfræðileg hugtök ljóðsins. Nemendur lesa 

ljóðið sjálfir eða með aðstoð kennara. Að því loknu eru þeir látnir skrifa niður 

nokkrar línur um eigin túlkun á ljóðinu. Gæta verður þess að leyfa nemendum að 

túlka innihald ljóðsins frjálslega og að þeim séu ekki settar of fastar skorður við 

túlkun. Þegar nemendur hafa skrifað sína eigin túlkun er upplagt að leyfa þeim sem 

vilja að segja frá sinni túlkun. Kennari getur þá spurt nemendur nánar út í túlkun 

þeirra og leiðbeint þeim ef honum finnst þeir á mjög rangri leið. Þegar túlkun og 
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umræðu um efni ljóðs og hugblæ er lokið fjallar kennari um þau hugtök sem er að 

finna í ljóðinu. Þau hugtök, sem sérstaklega mætti taka fyrir í þessu ljóði, eru 

hugtökin endurtekning og bein mynd.  

 

Lífsleikni. Umræður við nemendum um yrkisefni.  

Útgangspunktar:  

- Hvernig persónuleikar viljum við vera?  

- Hvað finnst ykkur um persónu ljóðsins? 

- Hve miklu máli skiptir að taka tillit til þeirra sem eru í kringum okkur? 

- Viljum við ekki afreka eitthvað sérstakt í lífinu?  

- Eða viljum við að andlit okkar verði máð af öllum myndum?  

- Hver og einn persónuleiki skiptir mjög miklu máli, við erum öll merkileg og getum 

skarað fram úr á einhverjum sviðum.  

- Hver er sinnar gæfu smiður. 

 

2. Farvegur  

 

Litla stelpan  

í gula kjólnum 

með  

hvolpinn. 

 

Litla stelpan 

með tárvota 

hvarma. 

 

Litla stelpan 

í stutta 

pilsinu. 

 

Unga konan 

í ósamstæðu 

skónum.  
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Ljóðakennsla. Ljóðið er lesið með nemendum eða þeir lesa það sjálfir og fjallað 

er um yrkisefnið. Þau hugtök sem hentugt væri að fjalla um með nemendum í þessu 

ljóði væru  tákn, endurtekning og braglínur. Þegar kennari hefur fjallað um þessi 

hugtök væri upplagt að biðja nemendur að semja sín eigin ljóð um svipað yrkisefni. 

 

Lífsleikni. Umræður við nemendur um yrkisefni.  

Útgangspunktar:  

- Hvað finnst nemendum um persónu ljóðsins? 

- Við erum öll í fyrstu ómótaðar sálir. Hversu sterk erum við til þess að mæta 

hindrunum sem verða á vegi okkar í lífinu?  

- Við ráðum því að mestu hver við erum og erum sterkari en við höldum. 

- Það skiptir miklu máli að móta sterka sjálfsmynd frá upphafi. 

- Við þurfum að halda vel utan um líf okkar. Hvenær er of seint að líta um öxl? 

3. Lífssýn  

 

Ég gekk þennan stíg 

fætur mínir voru frjálsir, 

samviskan hrein 

en á baki mínu  

bar ég tösku.  

 

Tösku sem varð sífellt þyngri 

og bönd hennar  

tóku að skerast í axlir mínar  

uns ég var alþakinn  

blæðandi sárum. 

 

Með saumana í sárunum 

sem aldrei ná að gróa  

reyni ég að feta stíginn  

enn og aftur. 

 

Sársaukinn er mikill 

og hjarta mitt falið 

bakvið skugga drauma  

sem aldrei rættust.  

 

Ég geng áfram skref fyrir skref.   
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Ljóðakennsla. Ljóðið lesið með nemendum og túlkað. Sérstaklega farið í 

hugtakið tákn og nemendur látnir hugsa út í fyrir hvað táknið taskan standi í ljóðinu. 

Hver og einn nemandi gæti til að mynda skrifað nokkrar línur um hvað hann héldi 

að taskan stæði fyrir og nemendur bæru svo túlkanir sínar saman. 

 

Lífsleikni. Umræður við nemendur um yrkisefni og sérstakt sjálfspróf lagt fyrir 

nemendur.  

Útgangspunktar:   

- Umræður um forvarnir, brýna fyrir nemendum að það liggi ekkert 

á að prófa neitt.  

- Höfum við ekki val til þess að segja nei frá upphafi?  

- Allt byrjar á því smáa en svo vindur það upp á sig. 

 

Nemendur taka sjálfspróf þar sem er sett fram eins og nokkurs 

konar spurningakönnun. Nemendur svara spurningum um sjálfa sig 

og fá ákveðin stig fyrir staðlaða svarmöguleika sem þeir merkja 

við. Nemendur eru hvattir til að vera samkvæmir sjálfum sér og að 

loknu prófinu reikna þeir út stig sem þeir fá. Ef þeir skora hátt er 

sjálfsmynd þeirra talsvert góð en því minna sem nemendur skora 

því nánar þarf að skoða sjálfsmynd þeirra. Kennari gæti svo unnið 

sérstaklega með þessar niðurstöður ef hann teldi þörf á því. 

 

4. Um hann I 

 

Ár eftir ár 

stendur  

hann á 

brúninni  

 

veðurbarinn 

og klæðlaus 

 

hann fellur brátt.  
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Ljóðakennsla. Nemendur lesa ljóðið og túlka það á sinn eigin hátt. Hvað á sér 

stað í ljóðinu? Hvers vegna er einstaklingurinn veðurbarinn og klæðlaus? Fjallað 

sérstaklega og ítarlega um hugtakið bein mynd.  

 

Lífsleikni. Umræður við nemendur um yrkisefni.  

Útgangspunktar: 

- Hérna hefur einstaklingur ekki gætt að sér og hann á ekki mikið val eftir. Staðan er 

orðin sú að það er of seint að líta um öxl.  

- Vekja nemendur til umhugsunar um alvarleika misnotkunar á vímuefnum. 

- Það er ekki nóg að horfa á fólk sem hefur farið rangan veg í lífinu og segja svo ,,Ég 

verð aldrei svona.“  

- Brýna það fyrir nemendum að líta í eigin barm og gæta vel að sér. 

- Hverjum og einum er aðeins gefið eitt líf.  
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Eftirmáli  
 

Kennsluverkefnið er eins og fyrr segir hugsað sem ljóðakennsla og stigvaxandi 

fornvarnarverkefni fyrir börn og unglinga. Til þess að framkvæmd verkefnisins 

gangi vel skiptir miklu máli að góð tenging sé á milli námsgreinanna tveggja. Hafa 

ber í huga að hér er einungis sett fram hugmynd að kennslu á efninu og að 

sjálfsögðu mætti hver kennari sníða það að eigin þörfum. Einnig mætti leikandi nota 

önnur ljóð bókarinnar.  

 Með kennsluverkefninu vonast ég til þess að geta sýnt fram á hve heppilegt 

og auðvelt það er að tengja ljóðakennslu við námsgreina lífsleikni. Mjög ánægjulegt 

væri ef ég gæti lagt mitt  lóð á vogarskálarnar til þess að vekja áhuga nemenda á 

fjölbreytileika og nytsemi ljóða og um leið stuðla að forvörnum. Fátt er dýrmætara 

en æska landsins.  

 Ég vona jafnframt að ljóðabók mín hljóti góðar viðtökur. Ef ég næ að vekja 

nokkrar sálir til umhugsunar um þau málefni sem ég yrki um og einhverjir gætu 

hugsað sér að lesa fleiri ljóðabækur eftir mig þá geng ég sátt frá borði. Ég hef ekki 

sagt mitt síðasta orð.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 
                                                                                                    
                                                                                                       Sólveig María Svavarsdóttir 
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Viðauki – hugleiðingar um ljóðin í bókinni.  
 

Það sem er einstaklega skemmtilegt við ljóð er á hve mismunandi hátt má túlka þau. 

Hér hef ég til gamans sett fram mínar eigin útskýringar á ljóðum bókarinnar.   

 

Ljóðið Um hann I fjallar um einstakling sem hefur lifað lífinu hátt í mörg ár. Með 

hverjum deginum, mánuðunum og árunum sem hann lifir virðist honum hraka. Hann 

á fátt eftir nema líkama sem hefur að geyma skugga sálarinnar. 

 

Í ljóðinu Um hann II er um að ræða einstakling sem hefur farið út af brautinni. Líf 

hans er ekki eins og hann vildi sjálfur að það væri og virðist stefna í óefni. Þó má sjá 

glitta í von í ljóðinu og vonarneistinn er sá að einhver nái að leiða persónuna á rétta 

braut og aðstoða hana við að snúa blaði sínu. 

 

Í ljóðinu Lífssýn er enn að finna einstakling sem hefur misst stjórn á lífi sínu. Hér er 

um að ræða mann sem lítur yfir farinn veg og líf hans fór ekki eins og hann vildi. 

Hann bar tösku á bakinu sem ég nota sem tákn fyrir alkahólisma. Hann getur með 

engu móti losnað við þessa tösku. Það hefur ýmislegt drifið á daga hans en hann 

hefur ekki gefið upp alla von og reynir ítrekað að feta sig áfram í lífinu.  

 

Ljóðið Sjálfsmynd fjallar um manneskju sem hefur á einhvern hátt týnt sjálfri sér. Þó 

ég segi að sjálfið hennar hafi frosið í gær, þarf ekki endilega að túlka það sem svo að 

eitthvað hafi gerst daginn áður. Hún hefur þó nýlega áttað sig á því að líf hennar er í 

einhverri stöðnun og hún hefði viljað ná lengra en hún hefur gert.  

 

Í ljóðinu Farvegur er um að ræða stúlku sem í fyrstu er saklaust barn sem leikur sér 

áhyggjulaust. En þegar fram í líður fer sakleysi hennar að minnka. Í lokin eru skór 

hennar orðnir ósamstæðir sem ber vott um öryggisleysi og ósamræmi. 

 

Í því ljóði sem nefnist Feluleikur er um að ræða persónu í mikilli sjálfsleit. Hún 

hefur eins og persónan í ljóðinu sjálfsmynd að einhverju leyti týnt sjálfri sér.  Sál 

hennar og hugur eru ekki á þeim stað þar sem þau ættu að vera. Þessi persóna hefur 

gefist upp á leit sinni. 
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Líklegt er að flestir kannist þá týpu sem ljóðið Kona fjallar um. Ósnertanlegu 

konuna sem telur sig geta gert allt upp á eigin spýtur. Hún hrindir  öllu frá sér og 

viðmót hennar er kalt. Hún gefur lítið af sér og tekur við litlu og því er tilvist hennar 

ekki eftirminnileg. 

 

 

Í ljóðinu Nýtt líf er ég að fjalla um geðveiki. Einstaklingar geta lifað stóran hluta 

lífsins áður en veikin fer smátt og smátt að ná tökum á þeim. Fyrst kemur hún eins 

og óboðinn gestur en kíkir svo æ oftar í heimsókn. Uns hún nær alveg tökum á 

einstaklingnum og hann kemst aldrei úr vítahring hennar. 

 

Í ljóðinu Hvernig getur þú sofið er ég að tala um hluti sem aldrei má þagga niður. 

Börn eru misnotuð kynferðislega og oft af einhverjum sem er þeim nálægur eða 

jafnvel býr á heimili þeirra. Þetta ljóð hefur að geyma staðreyndir sem ekki má líta 

framhjá. 

 

Í næsta ljóð sem nefnist Að hugsa sér er ég aftur að tala um hve varnarlaus börn geta 

verið.  

Því miður er það svo að til eru börn sem alast upp við afar erfiðar aðstæður og eru 

vanrækt.  

 

Ljóðið Börnin okkar fjallar um það þegar þjóðfélagið bregst þeim börnum sem þurfa 

hvað mest á aðstoð þess að halda. 

  

Í ljóðinu Kaflaskil er ég að lýsa því þegar einstaklingur stendur einn og sár uppi eftir 

sambandslit. Þessi einstaklingur átti sitt öryggi og hafði búið við það í mörg ár. 

Skyndilega er öllu rift, makinn hefur farið frá honum og það fyrir einhvern annan. 

Þetta ljóð lýsir beiskju og reiði. 

 

Næsta ljóð nefnist Þráhyggja og eins heiti þess segir til er það um þráhyggju. Hún 

getur leikið margan manninn grátt. Margir hafa í einhverri mynd kynnst því að vera 

hafnað eða hafa hafnað öðrum þar sem einhverskonar þráhyggja kemur við sögu. 

Hún getur tekið á sig margar myndir allt frá því að vera nær eðlilegur söknuður til 

þess að verða sjúkleg þrá eins og þetta ljóð lýsir.  
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Ljóðið Húsasund fjallar um persónu sem er í ástarsambandi eða hefur verið í slíku 

og nær sér ekki af heilum hug út úr því. Persónan kemst ekki út úr einhverju gömlu 

mynstri og er alls ekki hamingjusöm.  

 

Í ljóðinu Næturgaman er ég að leika mér með gamlar álfasögur og nútímann. Við 

þekkjum flest sögur af álfum sem hafa heillað menn. Sögur um álfasveina sem heilla 

stúlkur og fara jafnskjótt og þeir koma. Það er ekki svo fjarri lagi að þessa sveina sé 

að finna enn í dag þó þeir komi ekki fram sem álfar í bláum klæðum. 

 

Ljóðið Fjaran er leikur minn að því að líkja lífinu saman við flóð og fjöru. Á 

lífsleiðinni kynnist fólk ýmsum persónuleikum, góðum sem slæmum, og oft leynist 

flagð undir fögru skinni. En það eru alltaf einhverjir kuðungar sem standa upp úr og 

sama hve oft það flæðir að land þeim tekst alltaf að standa jafn skínandi fallegir í 

fjörunni.  

 

Næsta ljóð heitir Leit. Það hafa líklega margir upplifað það að vera ekki alveg sáttir 

við að vera einir á báti og eru sífellt að skima í kringum sig, bæði ósjálfrátt og 

meðvitað. Ég hef séð þess ótalmörg dæmi  að þegar fólk hættir þessari leit sinni og 

slakar aðeins á. Fer jafnvel fer að vinna í sínum eigin málum og þess háttar, er oft 

eins og elskhuginn banki upp á að óvörum.  

 

Ljóðið Heimkomu  held ég mikið upp á og það er persónulegt. Ég tel að þegar við 

finnum það sem við viljum og okkur er ætlað fari það ekki á milli mála. Það finnst 

jafnvel við fyrstu augngotu, fyrsta kossinn eða strax í upphafi sambands. Hér nota ég 

orðið „heim“ því heimili er ekki endilega sá dauði kofi sem veitir okkur húsaskjól á 

næturnar. Það er fjölskyldan okkar og þeir sem manni næstir.  

 

Í ljóðinu Þú og ég er yrkisefnið áfram ástin. Hér er ég að fjalla um þann söknuð sem 

flestir þeir sem hafa verið ástfangnir hafa kynnst. Sú tilfinning að geta ekki verið 

með elskhuganum þegar þráin er mikil.  

  

Í ljóðinu Að vera er ég að fjalla um að þegar einhver er ástfanginn finnst honum 

hann oft vera ósigrandi. Það fannst mér líka þegar ég var lítil og hélt að ég gæti 
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sigrað heiminn með því að tína steina í innkeyrslunni heima. Mála þá í öllum 

regnbogans litum og selja þá svo fyrir væna fúlgu. Ég var svo sæl og glöð og þekkti 

ekkert nema örugga veröld.  

  

Lífsins æð er um landið mitt Ísland. Mér þykir vænt um land mitt og sé það oft fyrir 

mér eins og fullþroska, móðurlega konu. Konu sem ég á öruggt skjól hjá og ég er 

stolt af að tengjast. Þessari konu fylgir mikill sagnaarfur og hún ber sig tígulega.  

 

Í ljóðinu Æviár er ég að yrkja um gang lífsins. Eitt sinn erum við ung, eignumst börn 

og njótum alls þess sem lífið hefur að bjóða. En dagar og ár líða og áður en við 

vitum af erum við orðin gömul. Lífið hefur gengið í hring. Við erum ósjálfbjarga og  

getum ekki séð um einföldustu hluti sjálf. Þá eru þeir einstaklingar sem við ólum 

upp farnir að hugsa um okkur og hringurinn lokast þegar lífsklukka okkar hættir að 

ganga.  

 

Ljóðið Áhorf er í raun orð að vissu leyti um líf mitt og þá stöðu sem það er í dag. Ég 

á margt og hef einskins að sakna en ég á engu að síður eftir að upplifa ýmislegt. 

 

Í ljóðinu Langferð er ég að yrkja um hvað börn geta verið einlæg og yndisleg. Það 

að byrja í skóla er stórt skref út í lífið. Það að rata heim er mikið afrek fyrir sex ára 

kríli.  

 

Í ljóðinu Fyrir þig er ég að fjalla um móðurhlutverkið. Hve sterkur maður vill vera í 

því hlutverki og þá tilhneigingu til þess að vernda afkvæmi sitt.  

 

Ljóðið Lífsfylling er persónulegt og fjallar um son minn. Að mínu mati er ekkert sem 

veitir manni meiri lífsfyllingu en það að eiga barn.  
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