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Ágrip 

Í þessu verkefni sem er lokaverkefni til B.Ed. prófs, eru teknar fyrir smásögur og 

kennsluverkefni tengd þeim. Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fræðilega hlutanum er 

fjallað um smásöguna og heildstæða móðurmálskennslu auk þess sem finna má 

umfjöllun um íslenskuhluta Aðalnámskrárinnar og kennsluaðferðir.  

Seinni hluti verkefnisins samanstendur af fimm íslenskum smásögum og fjölbreyttum 

verkefnum sem kennarar geta nýtt sér. Þar er einnig að finna hugtakalista er nemendur 

geta stuðst við þegar þeir vinna sum verkefnanna. Verkefnin eru miðuð við unglingastig 

grunnskólans en auðvelt er fyrir kennara að aðlaga þau að miðstigsnemendum ef svo ber 

undir. 
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Formáli 

Eftir að við hófum nám við Kennarháskóla Íslands urðum við þess fljótt áskynja að leið 

okkar myndi liggja á íslenskukjörsvið. Við eru báðar miklar áhugamanneskjur um 

íslenskt mál og öllu er viðkemur íslenskukennslu. Þegar við sátum námskeiðið 

Bókmenntafræði og kennsla hjá Þórði Helgasyni heilluðumst við strax af smásögum og 

þeim möguleikum er gætu fylgt með þeim í kennslu. Það var svo ekki fyrr en á lokaári 

að við tókum endanlega ákvörðun og tókum stefnuna á smásögur og hönnun 

kennsluverkefna út frá þeim. Við efnisöflun nýttum við okkur þá þekkingu sem við 

höfuð öðlast á ýmsum námskeiðum við KHÍ. 

 

Þakkir viljum við færa Þórði Helgasyni dósent við Kennaraháskóla Íslands en hann var 

leiðbeinandi í þessari vinnu. Einnig viljum við færa Anítu Jónsdóttur, prófarkalesara 

okkar, sérstakar þakkir fyrir góðar ábendingar og faglega aðstoð. 
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I. kafli Inngangur  

Til er máltæki sem segir: „Það verður hverjum að list sem hann leikur.“ Þegar hugað er 

að því hvað felst að baki þessara orða með tengingu við skóla og skólastarf liggur það í 

augum uppi. Meiningin er sú að öll kennsla verður að ganga út á að allir hæfileikar 

mannsins þroskist aðeins við notkun þeirra (Guðmundur Finnbogason 1994:64). Þessi 

sannleikur er í anda heildstæðrar móðurmálskennslu sem mikið er í deiglunni í allri 

skólaumræðu í dag. Þrátt fyrir að mikið sé talað og hugsað um fræðin tekst ekki alltaf 

jafn vel að festa þau í sessi innan veggja skólanna. Sumir kennarar eru ötulir að nýta sér 

hugmyndafræðina í kennslu á meðan aðrir telja sig nota hana þrátt fyrir að svo sé ekki. 

Heildstæð móðurmálskennsla eru heillandi fræði og það lá því beinast við að við 

myndum smíða okkar kennsluverkefni með þau fræði í huga. Okkur langaði að leggja 

okkar af mörkum til að auka vægi þess háttar verkefna. 

 

Við lestur smásagna og þjóðsagna í námi okkar fannst okkur það bókmenntaform vera 

mjög heillandi til að vinna með í kennslu. Þegar við fórum að kynna okkur smásögur 

urðu við þess fljótt áskynja að ekki er um auðugan garð að gresja hvað varðar 

nútímasmásögur. En eftir lestur fjölda smásagna völdum við þær sögur sem höfðu mest 

áhrif á okkur og gáfu okkur flestar hugmyndir að kennsluverkefnum. 

 

Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um smásöguna og sögu hennar; leitast er við að 

svara þeirri spurningu hvað smásaga er. Þriðji kafli fjallar um heildstæða 

móðurmálskennslu, hugmyndafræðin kynnt og drepið á helstu þáttum er lúta að kennslu 

er fellur að heildstæðri móðurmálskennslu. Að lokum eru markmið Aðalnámskrárinnar 

kynnt sem falla beint að kennsluverkefninu sem og lítil umfjöllun um kennsluaðferðir 

þó að hér sé ekki farið í hverja aðferð fyrir sig. Kennsluverkefnin sem smíðuð, eru 

samkvæmt heildstæðri móðurmálskennslu. Þau litast mjög af fjölbreyttum aðferðum og 

nemendamiðuðum verkefnum þar sem nemendur sjá beinan tilgang með vinnu sinni. 
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II. kafli Um smásögu 

2.1 Hvað er smásaga? 

Hugtakið smásaga tekur til frásagnaraðferðar í lausu máli. Uppruni smásögunnar í 

nútímaskilningi er yfirleitt rakinn til ítalska endurreisnartímabilsins á 14. öld og ítalska 

ritsins Il Decamerone eftir Giovannis Boccaccio. Rit þetta inniheldur hundrað stuttar 

rammafrásagnir sem eru í flestum tilfellum ekki lengri en tíu blaðsíður (Í fáum dráttum 

1980:11). 

 

Á íslensku er hugtakið smásaga nú á tímum notað um þá tegund bókmennta sem á 

skandínavískum tungum nefnist novelle og er komið úr ítölsku. Upphaflega merkti 

novelle nýmæli en á endurreisnartímabilinu fær það aðra merkingu sem er sú merking 

sem gildir enn í dag, þ.e. stutt skálduð frásögn (Hugtök og heiti 1998:523). 

 

Á 19. öld tíðkaðist almennt ákveðið form smásagna þar sem smásagan snérist um einn 

ákveðinn atburð sem gerðist á mjög afmörkuðum tíma. Atburður þessi var óvæntur eða 

einstæður og fjallaði um fáeinar jafnvel aðeins eina persónu sem leitast var við að 

afhjúpa á tilteknu andartaki.  

Með tilkomu rómantísku stefnunnar á seinni hluta aldarinnar hófst blómaskeið 

smásagnanna sem óhætt er að segja að sé nær óslitið til okkar tíma. Aukin útgáfa blaða 

og tímarita hafði sín áhrif en þar kom fram vettvangur fyrir höfunda að koma smásögum 

sínum á framfæri.  

Í upphafi þessa tímaskeiðs var Johann W. Goethe einn áhrifamesti höfundurinn og með 

safni sínu Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten endurnýjaði hann hugmyndir eldri 

höfunda og birti þar sínar eigin kenningar um smásöguna. 

Önnur gerð smásagna þróaðist á sama tíma. Þessi tegund smásagna er byggð á 

augnabliksmynd úr lífinu þar sem atburðarás er ekki lokað með einhverjum ákveðnum 

hætti heldur er lesandanum látið eftir að ráða í endalok sögunnar (Hugtök og heiti 

1998:254). 

 

Hér á landi sem og annars staðar í heiminum jukust vinsældir smásagna á tímum 

rómantíkurinnar eða upp úr 1800. Enn í dag á söguformið vinsældum að fagna. Þá 
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beindist áhugi höfunda og fræðimanna að alþýðlegum bókmenntum eins og þjóðsögum 

og ævintýrum. Segja má að íslensk smásagnagerð eigi rætur að rekja til 

rómatískatímabilsins með smásögu Jónasar Hallgrímssonar, Grasaferð (Hugtök og heiti 

1998:255). 

 

Síðar, með tilkomu raunsæisstefnunnar undir lok 19. aldar, jukust mjög vinsældir 

íslenskra smásagna með tilkomu höfunda eins og Gests Pálssonar og Einars H. Kvaran. 

Smásögurnar byggðust á því að tekin voru fyrir ýmis þjóðfélagsleg vandamál og mjög 

algengt var að umfjöllunarefnið væri kjör og örlög olnbogabarna og þeirra sem minna 

máttu sín í þjóðfélaginu (Hugtök og heiti 1998:225).  

 

Það á við hér á Íslandi sem og annars staðar í heiminum að á 20. öld þróuðust hlið við 

hlið ólíkar gerðir smásagna hvað varðar frásagnaraðferðir og stíl. Einnig getum við sagt 

að hérlendis eins og annars staðar hafi aukist vinsældir smásögunnar með tilkomu 

aukinnar tækni í prentiðn. Auðveldara aðgengi almennings að blöðum og tímaritum 

gerði höfundum auðveldara fyrir að koma sögum sínum á framfæri. 

Af þeim þáttum, sem tengjast nútímabókmenntum, standa smásögur að öllum líkindum 

næst upphafi allrar frásagnarlistar í formi sem þekkst hefur frá örófi alda; maður segir 

manni sögur. Smásöguna er hægt að setja í flokk milli stuttra texta munnlegrar 

frásagnarlistar eins og goðsagna – helgisagna – dæmisagna eða ævintýra annars vegar 

og hins - vegar skáldsögunnar (Hugtök og heiti 1998:253).  

 

Margir hafa á ýmsum tímum spreytt sig á því að reyna að skilgreina hugtakið smásaga 

og greina þannig fræðilega smásöguna frá öðrum bókmenntafræðigreinum. Það hefur í 

gegnum tíðina reynst erfitt því hugtakið sem slíkt býður varla upp á sérstaka takmörkun. 

En þó svo að skilgreiningin liggi ekki fyrir þá er tekið mið af ákveðnum atriðum þegar 

rætt er um hugtakið smásaga. Gengið er út frá því að smásagan sé stutt, hnitmiðuð 

frásögn með þröngt sögusvið og afmarkaðan tíma. Efni sögunnar er einn ákveðinn 

atburður eða stutt atburðarás þar sem lesandanum er ætlað að meta og túlka á sinn hátt 

hvað í sögunni felst því frásögnin einkennist oft og tíðum ekki síður af því sem sleppt er 

en hinu sem fram kemur í sögunni (Hugtök og heiti 1998:255). 
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III. kafli Heildstæð móðurmálskennsla  

3.1 Hvað er heildstæð móðurmálskennsla? 

Á undanförnum árum hefur engin menntunarstefna komið fram sem hefur vakið jafn 

mikinn áhuga, virkni og ágreining og heildstæð móðurmálskennsla. Hún hefur haft 

mikil áhrif á hvernig lestrarsamfélag samtímans hugsar og talar um kennslu. Heildstæð 

móðurmálskennsla er bæði fagleg og fræðileg hreyfing (Harris og Hodges 1995:279). 

Heildstæð móðurmálskennsla er framsækin hugmyndarfræði sem festi rætur um 1960 

og blómstraði um 1980 (Vacca, Vacca og Gove 2006:42).  

 

Guðmundur B. Kristmundsson heldur því fram í grein sinni Grunnskólalög og 

móðurmálskennsla að hér á landi hafi hugmyndafræðin ekki náð að festast í sessi að 

verulegu leyti þó að mörg lönd hafi haft hana að leiðarljósi í allnokkur ár. Þó hafi 

umræðan um fræðina náð nokkurri útbreiðslu og nokkrir áhugasamir kennarar hafi 

kynnt sér hana og byrjað að starfa eftir henni. Áhuga fyrir heildstæðri 

móðurmálskennslu má finna á öllum stigum grunnskólans (Guðmundur B. 

Kristmundsson 1998:128). Það mætti kannski segja að hluti hugmyndafræðinnar um 

heildstæða móðurmálskennslu hafi komið fram hérlendis fyrir margt löngu eða með riti 

Guðmundar Finnbogasonar Lýðmenntun. Í því riti sér Guðmundur fyrir sér 

skólasamfélag þar sem nemendur byggja ofan á fyrri reynslu sína og öðlast þannig nýja 

þekkingu hver á sínum forsendum. Guðmundur vill meina að allir hæfileikar mannsins 

þroskist aðeins við notkunina. Í þessari fullyrðingu er sá sannleikur fólginn að við 

lærum að hugsa við að hugsa (Guðmundur Finnbogason 1994:64). 

 

Hvað er heildstæð móðurmálskennsla, hvað felur hún í sér í raun og veru? Í þessu 

samhengi er skilgreining hugtaksins ekki öllum jafn ljós. Horfa þarf til annarra landa 

eftir skilgreiningu á hugtakinu þar sem engin nákvæm skýring á fyrirbærinu finnst 

hérlendis (Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 1999:7) Ef horft er á heildstæða 

móðurmálskennslu frá heimspekilegu sjónarhorni er skilgreiningin sú að aðferðin kalli á 

ákveðið kerfi til að læra og um það hvernig nám fer fram (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 

2000-2001:6). 
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Svanhildur Kr. Sverrisdóttir telur að íslenskir kennarar skilji fræðin ekki sem skyldi. 

Hún telur að hér á landi sé jafnvel ruglingur á hugtökum á meðal kennara, að þeir rugli 

saman heildstæðri móðurmálskennslu og tengslum þátta innan hennar þar sem þeir eru 

kenndir sem heild, t.d í þemavinnu (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 2004:77). 

 

3.2 Hvernig er kennt samkvæmt heildstæðri móðurmálskennslu? 

Námskrá, sem fellur að heildstæðri móðurmálskennslu, endurspeglar þá vissu að 

nemendur læri að lesa í gegnum eigin reynsluheim, noti fyrri reynslu til að lesa, skrifa, 

tala um og hlusta eftir hlutum sem þeim finnst skipta máli (Vacca, Vacca og Gove 

2006:42). Þessu er Guðmundur sammála í áðurnefndri grein Grunnskólalög og 

móðurmálskennsla:  Nokkur atriði þarf að hafa að leiðarljósi þegar kennsla er heildstæð. 

Viðfangsefnin þurfa að skipta nemandann máli og vera sniðin að þörfum hvers 

einstaklings og einnig þurfa þau að hafa tilgang. Nemendur læri mál af máli og að 

skólar eigi að taka mið að því máli sem nemandinn hafi öðlast og reynslu hans af 

málnotkun (Guðmundur B. Kristmundsson 1998:127). Undir þetta tekur Sveinbjörg er 

hún bendir á að samkvæmt hugmyndafræðinni er hver nemandi sérstakur og aðlaga 

þurfi námið að þörfum hvers og eins því mismunandi er hvaða leið nemendur fari í námi 

sínu og þetta þurfi námskráin að endurspegla (Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 1999:8). 

 

Heildstæð móðurmálskennsla kallar á ákveðnar kennsluaðferðir. Allir þeir, sem hafa 

skrifað um fyrirbærið, eru sammála um að hugmyndafræðin gangi út á það (Sveinbjörg 

Sveinbjörnsdóttir 1999:7). Í heildstæðri móðurmálskennslu er kennslustofan „samfélag“ 

þar sem kennari og nemendur vinna saman í lestri, ritun og öðrum viðfangsefnum í sinni 

þekkingarleit, þeir hjálpast að og tala saman um það sem þeir lesa og skrifa (Vacca, 

Vacca og Gove 2006:43).  
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IV. kafli Aðalnámskrá og kennsluaðferðir 

4.1 Fjórir flokkar íslenskunnar 

Í allri íslenskukennslu þarf að taka mið að því hversu margþætt greinin er. Íslenskan 

fjallar til að mynda um menningarleg verðmæti sem tungumálið og bókmenntir hafa að 

geyma. Umræða og lestur bókmennta bjóða upp á aðstæður þar sem hægt er að ræða við 

nemendur um lífið og tilveruna, sorgir og sigra. Til að auka áhuga nemenda á íslensku 

þarf að skapa tækifæri fyrir þá að leika sér með tungumálið frá orði til samningar texta 

og tengja það t.d. tónlist og leiklist. Þetta eflir nemendur á sjálfstæðan og skapandi hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 2007:8). 

 

Fyrir hvern og einn einstakling er móðurmálið mikilvægt samskiptatæki. Nauðsynlegt er 

að geta tjáð sig á greinargóðan hátt og þá skiptir máli hversu gott vald einstaklingur 

hefur á tungumálinu. Frá upphafi skólagöngu nemenda skal lögð áhersla á að nemandi 

fái þjálfun við hæfi bæði í framsögn og skýrum framburði þannig að hann eigi auðvelt 

með að gera öðrum grein fyrir skoðunum sínum. Það að hafa gott vald á munnlegri 

tjáningu á eigin tungumáli er góður grunnur til að byggja á þegar nemendur hyggja á 

nám í öðrum tungumálum ásamt því að nýtast vel í flestum öðrum námsgreinum. 

Þjálfun í þessum þáttum má skipta í tvennt. Annars vegar framburðar og framsagnarhátt 

og hins vegar frásagnar, samræðu og umræðuþátt. Þessir þættir tengjast óhjákvæmilega 

oft saman þegar unnið er með þá. Mikilvægt er að eðlilegur stígandi sé í náminu þannig 

að alltaf sé byggt ofan á fyrri þekkingu nemandans (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 

2007:9).  

 

Til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu er góð lestrarfærni nauðsynleg. Má segja að 

lestrarkunnátta sé undirstaða allrar almennrar menntunnar. Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að lestrarerfiðleikar eru algengir og ef ekki er strax unnið með 

vandamálið getur það reynst nemanda fjötur um fót þegar lengra er komið í náminu. 

Mikilvægt er að auka áhuga nemenda á almennum lestri og gera þeim jafnframt grein 

fyrir mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu almennt. Lögð skal áhersla á fjölbreytileika í 
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lesefnavali og frjáls lestur skal skipa fastan sess á öllum stigum skólans (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íslenska 2007:9). 

 

Í ritunarhluta námskrárinnar er bent á að nemendur eigi að ná tökum á að setja eigið efni 

fram, hvort sem það er handskrifað eða á tölvutæku formi, á skipulagðan og skýran hátt, 

á ólíka vegu fyrir breiðan hóp lesenda. Ritun fellur undir tvo þætti, þ.e. tæknileg og 

efnisleg atriði. Undir efnisleg atriði fellur skipulag og málsnið og undir tæknileg atriði 

uppsetning texta, skrift og stafsetning. Nemendur eiga að huga að þessum þáttum, hvort 

sem þeir skrifa skólatengd efni, nothæfan texta eða eigin hugleiðingar. Uppbyggileg og 

fagleg gagnrýni á eigin texta er eitt af því sem nemendur þurfa að læra að taka og nýta 

sér til hins betra, einnig á að gefa nemendum tækifæri til að umrita og bæta texta sína 

eins og hægt er (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 2007:10). 

 

Í mannlegum samskiptum er færni í notkun tungumálsins grundvöllur og kennsla í 

málfræði á að gera nemendur hæfa til að taka þátt um mál og málfar, efla þá í notkun 

málsins og kveikja áhuga þeirra á móðurmálinu. Hugtök málfræðinnar koma að gagni í 

umræðum um mál og málnotkun og eru einnig nauðsynleg til að geta haft not af 

orðabókum og handbókum. Þegar nemendur vinna með bókmenntir, við ritun eða ræða 

um málfar ætti ætíð að nýta tækifærið til að nota málfræðihugtök (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íslenska 2007:10). 

 

4.2 Kennsluaðferðir 

Í kennsluverkefni sem þessu, þar sem verkefnin eru ólík og mörg, er óhjákvæmilegt 

annað en að kennsluaðferðirnar verði margar og ólíkar. Þegar hugað er að því hvaða 

aðferðir samræmast hugmyndafræðinni heildstæð móðurmálskennsla er engin ein 

aðferð réttari en önnur. Hins vegar rúmast nokkuð margar aðferðir innan fræðinnar. 

Hægt væri að nefna í því sambandi aðferðir eins og: hópavinna, samvinna, leitaraðferð, 

innlifunaraðferð og skapandi viðfangsefni. Kennari þarf ætíð að hafa það að í huga að 

nemendahópurinn getur verið ólíkur frá bekk til bekkjar og ekki algilt að ein aðferð 

henti öllum bekkjum. Huga þarf að þörfum hópsins því efnisval og leiðir í kennslu eru 
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margar þó að ákveðin grundvallaratriði þurfi að vera fyrir hendi (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir 2004:61). Mismunandi kennsluaðferðir hæfa ólíkum nemendum, nemendur 

ættu því að fá tækifæri til að læra með ólíkum aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:67). 

 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna eru kennsluaðferðirnar 

flokkaðar í nokkra flokka og þar er bent á eftirfarandi atriði sem eru megineinkenni 

hvers flokks fyrir sig: 

• Útlistunarkennsla: hér er kennarinn í hlutverki fræðarans. Hann þekkir 

viðfangsefnið, aðferðirnar í þessum flokki gera þær kröfur að kennarinn kunni 

að miðla, vekja áhuga, útskýra og vekja nemendur til umhugsunar. Nemandinn 

fylgist með og reynir að skilja efnið og muna það. 

• Þulunám og þjálfunaræfingar: hér er þekking nemenda könnuð t.d með 

spurningum. Kennlan hér byggist á því að verkefni sem fylgja ákveðnu 

námsefni eru leyst. 

• Verklegar æfingar: vinnubrögð nemenda eru þjálfuð eða leikni þeirra efld á 

tilteknu sviði.  

• Umræðu- og spurnaraðferðir: markmið hér er að virkja nemendur til 

skoðanaskipta, umræðu og rökræðu. Nemendur fá krefjandi spurningar eða 

önnur umræðuefni. 

• Innlifunaraðferðir og tjáning: vakinn er áhugi nemenda og sköpunarhæfileiki 

þeirra fær að njóta sín. Nemendur lifa sig inn í ólíkar aðstæður, setja sig í spor 

annarra og öðlast færni í að sjá hluti fyrir sér í huganum. 

• Þrautalausnir: hér er rökhugsun nemenda þjálfuð, ályktunarhæfni og innsæi. 

Nemendur eru vaktir til umhugsunar með spurningum og öðrum 

athugunarefnum sem þeir vinna að. 

• Leitaraðferðir: leitast er við að líkja eftir fræðilegum vinnubrögðum og virkja 

nemendur til þess háttar vinnubragða. Nemendur afla upplýsinga og vinna úr 

þeim á skipulagðan hátt. 

• Hópvinnubrögð: nemendur vinna saman við lausn viðfangsefna. Nemendur 

þurfa að huga að mörgum þáttum t.d., val viðfangsefna, verkaskiptingu, 

upplýsingaöflun, úrvinnslu og miðlun efnis. 
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• Sjálfstæð skapandi viðfangsefni: nemendur vinna sjálfstætt að skapandi 

verkefnum, einir eða í hóp. Þeir vinna upp á eigin spýtur við val verkefna, 

mótun og þróun þeirra. Nemendur reyna að líkja eftir raunverulegri starfsemi 

og setja sig í spor annarra (Ingvar Sigurgeirsson 1999:43-46). 
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Lokaorð 

Löngu áður en við ákváðum endanlega að semja kennsluverkefni með smásögum, 

höfðum við gert okkur grein fyrir því að tilvalið væri að vinna með smásögur í 

íslenskukennslu. En þegar við hófum vinnuna og leituðum sérstaklega eftir smásögum 

sem við töldum geta hentað nemendum á unglingastigi grunnskólans kom á óvart að 

ekki var um auðugan garð að gresja. Við teljum þó að á endanum hafi okkur tekist vel 

til og reyndum við að hafa sögurnar sem fjölbreyttastar þannig að vinna mætti með sem 

flesta þætti heildstæðrar móðurmálskennslu í öllum sögunum.  

 

Við val smásagnanna höfðum við það í huga að að nú á dögum lesa unglingar minna af 

almennum bókmenntum en áður tíðkaðist og því mikilvægt að sögurnar kveiki áhuga 

þeirra. Gera má líka ráð fyrir því að stuttur og grípandi texti nái frekar að fanga athygli 

ungra lesenda fremur en þykkar bækur þar sem mikið getur reynt á úthald og þolinmæði 

lesandans.  

 

Við teljum miðað við reynslu okkar við vinnu þessa kennsluverkefnis að þætti 

smásagna í kennslu hafi ekki verið gert nógu hátt undir höfði í gegnum tíðina og þykir 

okkur það miður. Við vonum að þær hugmyndir sem við höfum sett hér fram í þessu 

kennsluverkefni okkar eigi eftir að greiða leið smásögunnar í íslenskukennslu í 

grunnskólum landsins. 
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