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Ágrip  

Ritgerð þessi er greinargerð með kennsluleiðbeiningum við Ljósu, sögulega skáldsögu 

eftir Kristínu Steinsdóttur þar sem lögð er áhersla á eflingu lesskilnings í gegnum 

fjölbreytt verkefni. Verkefnin byggja meðal annars á því að nemendur efli 

námsvitund sína með gagnvirkum lestri, treysti þekkingu sína á orðaforða og 

bakgrunni sögunnar fyrir lesturinn og haldi lestrardagbók sem býr þá markvisst undir 

þátttöku í umræðum um ýmis viðfangsefni bókarinnar í stærri og minni hópum. 

Kennsluleiðbeiningar miðast við nám á fyrsta hæfniþrepi framhaldsskólans eða efsta 

ári grunnskólans enda eiga nemendur þess kost að ljúka hæfniþrepinu á hvoru 

skólastiginu sem er. Mikilvægt er að framhaldsskólarnir, ekki síður en grunnskólarnir, 

einbeiti sér að því að efla lesskilning nemenda. Undantekningalítið innritast 

ungmenni í nám á framhaldsskólastigi að grunnskóla loknum en niðurstöður PISA-

rannsókna benda til þess að lesskilningur fjölmenns hóps útskriftarnema úr 

grunnskóla sé afar slakur. Efling lesskilnings er ein leið til að styðja við nemendur og 

vinna á móti brotthvarfi og seinkaðri útskrift. 
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Abstract 

The following thesis is a breakdown of a teacher’s handbook containing teaching 

material and project ideas for Ljósa, a historical novel by the Icelandic author Kristín 

Steinsdóttir. The teacher’s handbook places emphasis on improving reading 

comprehension skills and strengthening vocabulary through diverse projects. These 

projects are based on the idea that students improve their metacognition skills 

through reciprocal reading, enhance their vocabulary and background information 

knowledge before the actual reading starts and keep a reading diary that prepares 

them specifically for participation in discussion groups about different topics of the 

story. The teacher’s handbook is aimed at education for qualification level 1, 

acquired in upper secondary education in Iceland or in the final year of elementary 

school as students should be able to acquire the skills needed at either school level. It 

is important that upper secondary schools focus on improving students’ reading 

comprehension skills, as has been done in elementary schools to an extent. With very 

few exceptions youngsters in Iceland enroll in upper secondary schools when they 

have finished compulsory education, but the PISA-study suggests that a large group 

of enrolled students lack reading comprehension skills considerably. Helping 

students to improve these skills is one of the ways to counteract dropping out of 

school and postponing graduation in upper secondary schools. 
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1. Inngangur  
 
Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til fullnaðar meistaragráðu í 

íslenskukennslu við Háskóla Íslands, Hugvísindasvið. Ritgerðinni fylgja 

kennsluleiðbeiningar með Ljósu,  sögulegri skáldsögu eftir Kristínu Steinsdóttur, sem 

kom út hjá Vöku-Helgafelli árið 2010. Leiðbeiningunum fylgir greinargerð um 

bókina, bókmenntategundina og höfundinn ásamt ásamt rökstuðningi fyrir þeirri 

nálgun sem valin er. 

 

Í kennsluleiðbeiningum er meðal annars lögð áhersla á eflingu lesskilnings enda er 

þar um að ræða eina grundvallarforsendu náms. Í ljósi þess að þess að lesskilningi og 

lestrarfærni um það bil fimmtungs útskriftarnemenda grunnskólanna er verulega 

ábótavant og nánast hver einasti nemandi hefur nám á framhaldsskólastigi er 

nauðsynlegt að framhaldsskólarnir sinni þessum þætti. Hátt brotthvarfshlutfall og sú 

staðreynd  að stór hluti framhaldsskólanemenda seinkar útskrift sinni má að hluta til 

setja í samhengi við slaka námsstöðu í upphafi. Það er nauðsynlegt að leggja áherslu á 

að styðja við þá nemendur sem standa veikt námslega, meðal annars með því að 

hjálpa þeim að efla lesskilning sinn og orðaforða, ekki síst í ljósi þess að 

viðmiðunartími til framhaldsnáms hefur verið syttur um tvær annir eða heilt skólaár 

sem gera mun talsvert meiri kröfur um námsframvindu en verið hefur fram til þessa. 

 

Kennsluleiðbeiningar eru miðaðar við nám á fyrsta hæfniþrepi framhaldsskólans en 

ættu einnig að henta fyrir nemendur á lokaári grunnskólans. Með breytingu á 

aðalnámskrá frá 2011 sem tók gildi árið 2015 er gert ráð fyrir að fyrsta hæfniþrep 

framhaldsskólans skarist við unglingastig grunnskólans á þann hátt að nemendur geti 

uppfyllt hæfnimarkmið fyrsta þrepsins á hvoru skólastiginu sem er. Fjallað er um 

mikilvægi þess að þeir matsþættir sem liggja til grundvallar námsmati séu 

sambærilegir milli þessara tveggja skólastiga sem og einstakra skóla. 

 

Bók Kristínar er á margan hátt vel fallin til kennslu. Einfaldur frásagnarháttur ásamt 

ríkulegum orðaforða hentar vel til lesskilningsþjálfunar og hverskonar orðavinnu. 

Bókin er verðugur fulltrúi sögulegu skáldsögunnar en sagnaskáldskapur á sér afar 

djúpar rætur í íslenskri bókmenntasögu og sögulega skáldsagan er mikilvæg 
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bókmenntagrein sem hefur lengi notið vinsælda og viðurkenningar á Íslandi. Einkar 

vönduð heimildavinna og framsetning gerir bókina einnig að fyrirtaks heimild um 

íslenskt samfélag í upphafi tuttugustu aldar en jafnframt er tekist á við málefni sem 

hafa ekki síður tengingu við samtímann og ættu að höfða til nútímalesenda, svo sem 

geðsjúkdóma og víðtækar afleiðingar þeirra, stöðu konunnar og fordóma og fráfræði. 

Enn ein ástæðan fyrir því að bókin á erindi bæði í framhaldsskólana og efstu bekki 

grunnskólans er að um það bil helmingur nemenda eru stúlkur eða konur og því 

eðlileg krafa að á námsáætlunum og leslistum sé að finna bækur þar sem fjallað er um 

reynsluheim kvenna ekki síður en karla og bækur sem skrifaðar eru af konum ekki 

síður en körlum.  

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum dr. Ármanni Jakobssyni fyrir ómetanlega aðstoð, 

frábærar ábendingar og hvatningu á meðan þetta verk var í vinnslu og ekki síður þá 

þolinmæði sem hann hefur sýnt mér í þessu langa ferli. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

minni sem hefur hvatt mig á allan hátt og sýnt mér stuðning og ekki síður tillitssemi 

þegar ritgerðin varð ef til vill fram úr hófi plássfrek í mínu daglega lífi. Mínum góða 

eiginmanni vil ég þakka fyrir yfirlestur og góðar ábendingar en ekki síður fyrir að 

hvetja mig áfram þegar ég hef þurft mest á því að halda og með því komið í veg fyrir 

að ég hafi munstrað mig frá borði áður en verkinu lauk. Einnig vil ég þakka Ingu 

Mjöll Harðardóttur fyrir einstaka hjálpsemi á öllum stigum vinnunnar, hvort sem um 

var að ræða hugmyndavinnu, ábendingar um efni, yfirlestur eða dýrmætan stuðning.  

 

Ég vil einnig þakka Kristínu Steinsdóttur fyrir að skrifa mikilvæga bók, fallegan og 

vandaðan texta en ekki síður sögu sem á brýnt erindi. Bókin hefur um nokkra hríð 

verið lesin í íslenskum skólum og á vonandi lengi enn eftir að nýtast við að mennta 

nemendur á fjölbreyttan hátt; auðga orðaforða þeirra og skilning á tungumálinu, en 

ekki síður efla skilning þeirra á viðfangsefnum sögunnar og um leið samkennd þeirra 

og víðsýni.  
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2. Brotthvarf úr framhaldsskólum og seinkuð útskrift 

 

Þegar hugað er að námsefni og kennsluaðferðum á framhaldsskólastigi þarf að taka 

tillit til ýmissa þátta, svo sem þess starfsumhverfis sem nemendur búa við og 

samsetningar nemendahópsins. Íslenska framhaldsskólakerfið er umfangsmikið en á 

hverjum tíma stunda þúsundir nám á skólastiginu. Margt er hægt að telja kerfinu til 

tekna, svo sem fjölbreytni í  námsframboði, hvort sem um er að ræða 

bóknámsbrautir til stúdentsprófs eða hverskonar list- eða starfsnám. Einnig eru 

tækifæri til náms tiltölulega jöfn. Þannig er leitast við að hafa skólagjöld hófleg en 

samkvæmt reglugerð skal innritunargjald í opinbera framhaldsskóla ekki vera hærra 

en 12.000 krónur á hverju skólaári þótt innheimta megi aukalega fyrir ýmsa valkvæða 

starfsemi (Reglugerð um gjaldtökuheimildir framhaldsskóla nr. 614/2009, 2. gr.). 

Skólar eru staðsettir í öllum landshlutum og búseta því ekki að öllu leyti hamlandi 

þótt hún takmarki val margra. Réttur fatlaðra til að stunda framhaldsskólanám með 

viðeigandi stuðningi hefur verið bundinn í lög í tæp þrjátíu ár (Lög um 

framhaldsskóla nr. 30/1988) og nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga 

lögum samkvæmt rétt á að fá að kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og tækifæri til 

að viðhalda móðurmáli sínu (Lög um framhaldsskóla nr. 57/2008). Á hinn bóginn 

endurspeglast helstu veikleikar kerfisins í tvennu. Annars vegar í ótímabæru 

brotthvarfi úr námi. Þrátt fyrir að brotthvarf hafi minnkað undanfarin ár er það enn 

með því hæsta sem gerist meðal Evrópuþjóða. Árið 2015 voru 18.8% Íslendinga á 

aldrinum 18-24 ára hvorki í skóla né höfðu lokið framhaldsskólanámi en 

meðaltalshlutfall í Evrópuríkjum var 11% (Eurostat 2016). Hins vegar endurspeglast 

veikleikinn í námsframvindu þar sem rúmlega helmingur íslenskra 

framhaldsskólanema seinkar útskrift og lýkur ekki námi á viðmiðunarnámstíma, sem 

lengst af var fjögur ár en varð þrjú með gildistöku nýrrar Aðalnámskrár 

framhaldsskóla árið 2015 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014, s. 18). 

 

2.1. Aðgerðir og stytting námstíma 

Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út Hvítbók um umbætur í menntun 

þar sem farið er yfir markmið sem stefnt er að í menntakerfinu á allra næstu árum og 

er meðal annars ætlað að ráðast gegn brotthvarfsvandanum. Eitt af 
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meginmarkmiðunum er að fyrir árslok 2018 ljúki 60% framhaldsskólanemenda námi 

á tilsettum tíma í stað 44% nú (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014, s. 3). 

Þessum markmiðum á að framfylgja samhliða því að viðmiðunarnámstími í 

framhaldsskólum styttist um tvær annir eða heilt skólaár. Styttingin er stórt og flókið 

verkefni sem allir skólar verða að takast á hendur ekki seinna en árið 2016 þegar 

innleiðingu nýrra framhaldsskólalaga lýkur (Forsætisráðuneytið 2012, s. 4). Hún 

miðar meðal annars að því að gera námið skilvirkara og viðmiðunarnámstíma líkari 

því sem tíðkast í nágrannalöndum okkar. Raunar hefur íslenskum nemendum staðið 

til boða sveigjanlegur námstími í fjölbrautakerfinu í gegnum árin, eða allt frá árinu 

1975 þegar fyrsti fjölbrautaskólinn, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, tók til starfa. 

Tilhneigingin hefur þó alla tíð frekar verið í þá átt að nemendur lengi nám sitt. Tölur 

Hagstofunnar um nemendur sem innrituðust í framhaldsskólana árið 2004 sýna til að 

mynda að eftir fjögur ár höfðu einungis 44,7% hópsins útskrifast og 58,2 % eftir sex 

ár (Hagstofa Íslands e.d.-a). Tveir framhaldsskólar hafa um nokkurt skeið boðið 

gagngert upp á þriggja ára nám til stúdentsprófs en það eru Kvennaskólinn í 

Reykjavík og Menntaskóli Borgarfjarðar, sá fyrrnefndi frá árinu 2009 og sá 

síðarnefndi frá stofnun, árið 2006. Á þessum tíma hafa í kringum 70% nemenda 

Kvennaskólans valið að klára nám sitt á þremur árum og 57% Menntaskóla 

Borgarfjarðar (Þingskjal nr. 815/2014-2015). Þótt styttri námstími verði 

viðmiðunarreglan er ólíklegt það leysi vandann sem felst í seinkaðri útskrift og 

brotthvarfi og nauðsynlegt að fjölbreyttar lausnir komi til enda um fjölþættan vanda 

að ræða. 

 

2.2 Fjölgun nema – meiri breidd  

Ástæður fyrir brokkgengri námsframvindu eru margar en eitt af því sem skiptir máli í 

þessu samhengi er breidd nemendahópsins. Hlutfall þeirra sem hefja 

framhaldsskólanám strax að loknu grunnskólanámi hefur hækkað mikið síðustu 

áratugi og um leið hefur breiddin aukist. Árið 1980 sóttu 65% grunnskólanema um 

framhaldsskóla og hafði aukningin þá verið jöfn og þétt í gegnum árin. Árið 1996 

stóð hlutfallið í 88% og árið 2016 er staðan sú að rétt tæp 99% útskrifaðra nemenda 

úr grunnskólum hefja framhaldsskólanám en þar af stefna um 70% á hefðbundið 

nám til stúdentsprófs (Menntamálastofnun 2016). Það þýðir að nánast hvert einasta 
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íslenskt ungmenni innritast í framhaldsskóla. Bóklegt nám á þessu skólastigi er ekki 

lengur fyrst og fremst leið þeirra sem hefur farnast ágætlega í bóknámi í 

grunnskólanum. Vissulega leiðir fjölgun á skólastiginu til þess að fleiri en áður stunda 

nám með góðum árangri en að sama skapi fjölgar þeim einnig sem eiga erfitt með að 

mæta þeim kröfum sem skólarnir gera, námið dregst því á langinn eða nemendur 

heltast úr lestinni áður en því lýkur.  

 

Einnig má nefna að íslenskt samfélag er ekki eins einsleitt og áður. Innflytjendum 

hefur fjölgað mikið á síðustu árum og sú þróun endurspeglast í skólakerfinu. Í byrjun 

árs 2015 voru innflytjendur 8,9% af þjóðinni en til samanburðar voru þeir tæp 2,6% 

þjóðarinnar árið 2000 (Hagstofa Íslands e.d-b). Nemendum af erlendum uppruna 

hefur fjölgað og mun ef að líkum lætur halda áfram að fjölga á komandi árum. 

Framhaldsskólanám sem fer að langmestu leyti fram á íslensku er áskorun fyrir 

nemanda sem er með annað móðurmál. Ungmenni með annað móðurmál en 

íslensku hafa svo síður innritast í framhaldsskóla og verið líklegri til að hverfa frá 

námi en þeir sem hafa íslensku að móðurmáli (Fjölmenningarsetur 2011, s. 16). Hins 

vegar er stefna stjórnvalda að flestir framhaldsskólar bjóði upp á viðeigandi 

námstilboð og skilvirkan stuðning við þessa nemendur og að skimað verði reglulega 

fyrir brotthvarfi meðal þeirra. Markmiðið er að ekki greinist munur á 

innritunarhlutfalli nemenda af erlendum og íslenskum uppruna og að námsframvinda 

verði sömuleiðis óháð uppruna (Þingskjal nr. 1285/2015-2016). 

 

2.3. Veikindi, launuð vinna og brottvísanir 

Árið 2014 kom út skýrsla á vegum Námsmatsstofnunar um ástæður brotthvarfs úr 

framhaldsskólum. Skýrslan byggir á niðurstöðum skráninga á uppgefnum ástæðum 

brotthvarfs á haustönn 2014 í átján skólum. Ástæðurnar sem nemendur nefna fyrir 

því að þeir hætta í skóla má sjá á töflu 1 en þær helstu eru eftirfarandi: Þeir glíma við 

andleg eða líkamleg veikindi (20%), þeir flytja eða fara í annan skóla (19%), þeir fara 

að vinna (17%), finnst námið tilgangslaust (10%) eða er vísað úr skóla (9%) (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti 2014, s. 4). Aðrar ástæður vega ekki eins þungt. 

Brotthvarf þarf ekki að þýða að nemendur hætti alfarið í námi. Þau 15% sem fara í 

annan skóla halda til dæmis augljóslega áfram í einhvers konar námi og tölurnar segja 
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heldur ekki til um hvort og hversu margir hverfa aftur til náms að einhverjum tíma 

liðnum. Áberandi stórir orsakavaldar eru annars vegar heilsubrestur og hins vegar að 

vinnumarkaðurinn togi í nemendur. Togstreita milli vinnu og náms er staðreynd hjá 

afar mörgum íslenskum framhaldsskólanemendum en 52% 15-19 ára ungmenna á 

Íslandi eru á vinnumarkaðnum sem er hærra hlutfall en hjá jafnöldrum þeirra á 

Norðurlöndunum. Atvinnuþátttaka meðal þessa aldurshóps er lægst í Svíþjóð, eða 

16%, en næsthæst í Danmörku, eða 44%  (Gunhild Wallin 2013). Það er athyglisvert 

að aðeins 3% íslenskra framhaldsskólanemenda sem hverfa frá námi kenna 

fjárhagsaðstæðum um sem gæti bent til þess að ekki séu endilega sterk tengsl milli 

bágs efnahags eða fátæktar og þess að nemendur hætti í námi til þess að vinna þótt 

það skuli ekki fullyrt hér. Einnig eru tölur um brottrekstur eða brot á skólareglum 

áhugaverðar. Á heimasíðum framhaldsskólanna má nálgast upplýsingar um 

mætingarskyldu en í flestum íslenskum skólum er litið á viðvarandi lélega mætingu 

sem einhvers konar agabrot og oftar en ekki er hún brottrekstrarsök. Þar er gjarnan 

miðað við að mæting sé undir 80% í lengri tíma. Í athugun þeirri sem skýrsla 

Námsmatsstofnunar byggir á er þessi þáttur hins vegar ekki skoðaður sérstaklega en 

þó er tekið fram að líklegt sé að flestir sem tilheyri hópi brotrekinna hafi ekki staðist 

lágmarksviðmið varðandi mætingu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2014, s. 6).  

 

Þær ástæður fyrir brotthvarfisem hér eru nefndar snúa allar að nemendum, þeirra 

upplifun, aðstæðum og vali. Hins vegar verður líka að leita orsaka vandans hjá 

skólunum sjálfum, til að mynda í skólastarfi, kennsluháttum eða uppbyggingu náms. 

Kennarar hljóta einnig að líta í eigin barm og endurskoða hvernig þeir geta komið til 

móts við sinn breiða og fjölmenna nemendahóp þannig að hver og einn fái sem best 

nýtt tækifæri sitt til menntunar og hljóti viðeigandi stuðning við að tileinka sér 

námsefnið og ná þeirri hæfni sem Aðalnámsskrá gerir kröfu um að 

útskriftarnemendur framhaldsskólans hafi á valdi sínu. 
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Tafla 1: 

Ástæður brotthvarfs haust 2014: Fjöldi Hlutfall 
Fór að vinna 131 17% 
Fór í annan skóla 117 15% 
Andleg veikindi 97 12% 
Vísað úr skóla/brot á skólareglum 79 10% 
Fannst námið tilgangslaust/áhugaleysi 71 9% 
Líkamleg veikindi 62 8% 
Persónulegar ástæður 53 7% 
Flutningar 17 4% 
Fjárhagsaðstæður 17 2% 
Námsörðugleikar 17 2% 
Nám of erfitt 11 1% 
Neysla/meðferð 8 1% 
Einelti 3 0% 
Veikindi barna 3 0% 
Samskiptaörðugleikar við starfsfólk skóla 1 0% 
Annað 113 14% 
Samtals 790 100% 

 

    (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2014, s. 5) 

 

2.4 Slakur lesskilningur  

Þegar fjallað er um brotthvarf úr framhaldsskólum verður ekki hjá því komist að 

ræða lesskilning og lestrarfærni. Þrátt fyrir að afar fáir framhaldsskólanemendur gefi 

þá skýringu á brotthvarfi að þeir glími við einhvers konar námsörðugleika bendir 

margt til þess að lestrarvandi geti átt drjúgan þátt í slakri námsframvindu og 

brotthvarfi. Nýlegar rannsóknir sýna að einungis 79% íslenskra grunnskólanema ná 

lágmarksviðmiðum í lestri á sinni skólagöngu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2014:3) en samkvæmt því má ætla að allt að fimmtungur framhaldsskólanemenda geti 

ekki talist að fullu læs, í víðum skilningi þess orðs, þegar hann hefur nám. Þegar talað 

er um lágmarksviðmið í lestri er átt við að nemendur hafi náð tökum á tveimur af 

fimm hæfniþrepum í lestri samkvæmt kenningaramma PISA (Program for 

International Student Assessment á vegum OECD, Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar). Nemendur á öðru þrepi teljast,  

 

,, … mjög slakir nemendur sem segja má að geti lítið lesið sér til gagns samkvæmt 

skilgreiningu OECD. Þessir nemendur hafa mjög takmarkaða færni í að kryfja texta, 

vinna með tungumálið og vinna úr innihaldi rita á merkingarbæran máta. Samkvæmt 



! 12!

skilgreiningu hæfnisþrepa sem byggir á þeim verkefnum sem nemendur geta ekki leyst er 

þessi hópur ekki tilbúinn til að taka þátt í samfélaginu á árangursríkan hátt.“ 

(Almar M. Halldórsson o.fl. 2013, s. 37) 

 

Það er sorglegt og raunar óviðunandi að tíu ára grunnskólaganga skili svo stórum 

hluta nemenda svo litlu. Það má búast við að framhaldsskólanám verði torsótt og 

jafnvel óyfirstíganlegt fyrir þann hóp sem getur hvorki lesið með góðu móti né unnið 

úr þeim upplýsingum sem hann aflar í gegnum lestur. Þetta á ekki síst við um 

fjölmennustu námsleið framhaldsskólans, bóklegt nám til stúdentsprófs. Læsi er 

grundvöllur menntunar og það verður ekki hjá því komist að leggja ríka áherslu á að 

nemendur búi yfir þeirri nauðsynlegu færni sem góð lestrarkunnátta er ef bæta á 

árangur þeirra, halda þeim í skóla og útskrifa með viðunandi árangri innan eðlilegra 

tímamarka.  

 

Árið 2014 undirrituðu Menntamálayfirvöld, sveitarfélögin í landinu, 

Kennarasamband Íslands og Heimili og skóli, landssamtök foreldra, Þjóðarsáttmála 

um læsi en markmiðið er að sporna við þróuninni og efla læsi grunnskólanemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2015). Í því skyni var samþykkt 

aðgerðaáætlun sem miðar að því að fyrir árslok 2018 verði hlutfall þeirra sem ná 

lágmarksviðmiðum í lestri við lok grunnskólans 90%.! Menntamálastofnun mun 

meðal annars gera tvíhliða samning við hvert og eitt sveitarfélag þar sem hún 

skuldbindur sig til eftirtalinna aðgerða: 

 

-! Að veita sveitarfélagi stuðning og ráðgjöf við að ná markmiðum 

sínum. 

-! Að láta skólum í té viðeigandi skimunarpróf. 

-! Að aðstoða kennara í sveitarfélaginu við að greina niðurstöður 

mælinga og ákveða aðgerðir í kjölfarið. 

-! Að reka virka upplýsingagátt þar sem þekkingu um læsi, kennslu og 

þróunarstarf verður miðlað til skólasamfélagsins. 

-! Að efna til árlegrar námstefnu um læsi.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2015) 
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Til að standa við sína hlið samningsins réð stofnunin til sín læsisteymi, hóp níu 

ráðgjafa, sem á að vinna að innleiðingu aðgerðanna og styðja við sveitarfélögin í 

ferlinu. Teymið mun meðal annars þróa skimanir fyrir alla aldurshópa og felst 

ráðgjöfin einkum í því að láta skólunum í té viðeigandi próf, aðstoða við að greina 

niðurstöður og nýta þær til umbóta með gerð aðgerðaáætlana um læsi. Niðurstöður 

reglubundinna mælinga á árangri í málþroska og læsi eiga síðan að nýtast til umbóta í 

náms- og kennsluháttum (,,Þjóðarsáttmáli um læsi,“ 2016). Í þeim hluta samningsins 

sem snýr að sveitarfélögunum er meðal annars lögð áhersla á stefnumótun um læsi, 

mælingar og greiningar, stuðning við þá sem eiga í vanda sem og nemendur af 

erlendum uppruna, að sérfræðiþjónusta sé nýtt og samstarf við foreldra eflt : 

 

-! Að setja sér markvissa læsisstefnu í samræmi við ákvæði í 

aðalnámskrá leik- og grunnskóla. 

-! Að ákveða lágmarksviðmið um lestrarhraða, lesskilning, orðaforða og 

ritfærni í samræmi við aðalnámskrá.  

-! Að mæla reglubundið leshraða, lesskilning, hljóðkerfisvitund og 

málþroska og nýta niðurstöður. 

-! Að beita snemmtækri íhlutun í leik- og grunnskólum og bregðast 

jafnóðum við vísbendingum um lestrarvanda. 

-! Að nýta markvisst sérfræðiþjónustu sína til ráðgjafar, greiningar og 

eftirfylgni. 

-! Að veita nemendum af erlendum uppruna sérstakan stuðning með 

það fyrir augum að þeir nái virku tvítyngi og sömu viðmiðum í læsi 

og aðrir nemendur. 

-! Að leggja áherslu á samvinnu við foreldra og foreldrafélög við að ná 

markmiðum samningsins. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2015) 

 

Það er óskandi að menntamálayfirvöld og sveitarfélögin muni í kjölfarið leggja ríka 

áherslu á aðgerðir og úrlausnir ekki síður en greiningar á vandanum. Greining er 

vissulega fyrsta skrefið en þó má segja að nokkuð vel hafi verið fylgst með læsi og 



! 14!

lesskilningi nemenda í grunnskólum hingað til, svo sem með lestrarhæfniskimunum, 

samræmdum prófum og með PISA-rannsóknum á nokkurra ára fresti. Stuðningur og 

leiðsögn varðandi árangursríka kennsluhætti og framþróunarstarf í læsismálum er 

kannski ekki síst það sem skólarnir þurfa á að halda. 

 

Það er hins vegar metnaðarfullt og jákvætt að farið sé í samstilltar aðgerðir til eflingar 

læsis í öllum sveitarfélögum og öllum grunnskólum landsins. Á undanförnum árum 

hefur skólafólk víða unnið að læsismálum en ekki stillt saman strengi á sama hátt og 

gert er nú. Sem dæmi má nefna að Miðstöð skólaþróunar við Hug- og 

félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri hefur lagt sérstaka áherslu á þróunarstarf 

tengt læsi en miðstöðin veitir meðal annars ráðgjöf og heldur námskeið fyrir kennara 

í leik- og grunnskólum um allt land. Guðmundur Engilbertsson, lektor við 

kennaradeild þess sama skóla, hefur einnig verið ötull við að kynna kennurum 

grunnskólanna kosti orðakennslu, m.a. í gegnum þróunarverkefni sem hann hefur 

komið á laggirnar, Orð af orði, og snýst um að efla orðaforða nemenda með ýmsum 

aðferðum og auka þannig skilning þeirra í lestri og námi. Einnig má nefna að 

Skólaþróun, samtök áhugafólks um skólaþróun, hafa beint athygli sinni í auknum 

mæli að læsi undanfarin ár og meðal annars staðið fyrir tveimur ráðstefnum þar sem 

einblínt er á þennan grunnþátt menntunar. Annars vegar er um að ræða ráðstefnuna 

Læsi er lykill sem haldin var í ágúst 2015 þar sem áhersla var lögð á læsi og lesskilning 

á öllum aldursstigum, námssviðum og námsgreinum en hins vegar ráðstefnu sem 

haldin var í apríl 2016 og nefndist Málörvun, læsi og fjöltyngi þar sem megináherslan var 

á starf með nemendum af erlendum uppruna.  

 

Málörvun, lestrarkennslu og lesskilningsþjálfun hefur fyrst og fremst verið sinnt á 

grunn- og leikskólastiginu og Þjóðarsáttmáli um læsi beinist einkum að því að 

nemendur nái góðri hæfni áður en þeir klára skólaskylduna. Þegar grunnskóla sleppir 

hefur hins vegar lítil áhersla verið lögð á þennan þátt og óhætt er að segja að 

lesskilningsþjálfun hafi almennt ekki verið markviss hluti af framhaldsskólanámi. Það 

er full ástæða til þess að skoða hvort framhaldsskólinn geti og ætti að sinna 

lesskilningsþjálfun að einhverju marki. Það á að minnsta kosti við um skóla sem taka 

á móti stórum hópum nemenda með veika námsstöðu en löngum hefur samsetning 
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nýnemahópa í íslenskum framhaldsskólum verið afar mismunandi milli einstakra 

skóla.  

 

3. Hæfniþrep framhaldsskólans og námsmat 

 

Kennsluleiðbeiningar og verkefni þau sem hér verða sett fram miðast við fyrsta 

hæfniþrep í íslensku á framhaldsskólastigi en efnið getur jafnframt hentað á lokaári 

grunnskólans. Árið 2015 tók að fullu gildi Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 og 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 með breytingum á námsmatshluta en breytingarnar 

miða meðal annars að því að samræma námsmat milli skólastiga og gera nám í 

grunn- og framhaldsskólum að meiri samfellu en verið hefur. Framhaldsskólanámi er 

nú skipt í fjögur hæfniþrep. Fyrsta hæfniþrep er á mörkum grunn- og framhaldsskóla. 

Þar eru kenndir svokallaðir grunnáfangar sem gera að einhverju leyti sömu kröfur og 

nám í efstu bekkjum grunnskólans. Nemandi sem nær viðmiðum fyrsta hæfniþreps í 

grunnskóla hefur nám á öðru hæfniþrepi um leið og hann innritast í framhaldsskóla. 

Miðað er við lokaeinkunn B í umræddu fagi við útskrift úr grunnskóla.  (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2012, s. 41). Þeir sem falla á skólaeinkunn í ákveðnu fagi í 

grunnskóla geta hins vegar ekki hafið nám í grunnáfanga. Þeir þurfa fyrst að ljúka 

undirbúningsáfanga en ekki er boðið upp á slíka áfanga í öllum framhaldsskólum. Því 

takmarkast valkostir þeirra sem ekki ná viðundandi árangri í grunnskóla við færri 

skóla en þeirra sem ná lágmarksviðmiðum. Á öðru hæfniþrepi framhaldsskólans er 

meðal annars miðað við faglegan undirbúning undir frekara nám eða störf sem 

krefjast  sjálfstæðis í vinnubrögðum og ákveðinnar ábyrgðar. Á þriðja hæfniþrepi fer 

meðal annars fram sérhæfður undirbúningur undir háskólanám, lögvarin störf eða 

sérhæft starfs- eða listnám. Þar eru gerðar meiri kröfur um þekkingu, sérhæfingu og 

fagmennsku. Nám á fjórða hæfniþrepi er á mörkum framhalds- og háskólastigs. 

Miðað er að aukinni sérhæfingu, meðal annars í tengslum við stjórnun, nýsköpun, 

leiðsögn og þróun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2012, s. 42). 

 

3.1 Framboð á námsefni 

Aðgangur að námsefni skiptir máli þegar nemendur geta uppfyllt sama hæfniviðmið, 

hvort sem er á grunn- eða framhaldsskólastigi. Að þessu leyti búa grunnskólinn og 
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framhaldsskólinn við nokkuð ólíkar aðstæður. Sé bókmenntakennsla á fyrsta 

hæfniþrepi tekin sem dæmi eru tilmæli Aðalnámskrár grunnskóla þau að við lok 

skólagöngu eigi nemendur að geta lesið fjölbreyttar bókmenntir og gert sér grein fyrir 

gildi þeirra en einnig að að þeir geti lesið almennan texta af öryggi og góðum 

skilningi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 102). Hér er um býsna víð 

og opin tilmæli að ræða og lítt hamlandi þegar kemur að vali á námsefni. Þar að auki 

hefur bókaútgáfa á Íslandi verið afar blómleg og því af nógu að taka. Þrátt fyrir að 

framboðið sé gott og forskriftin frjálsleg má segja að hendur grunnskólans séu 

nokkuð bundnar þegar kemur að vali á námsbókum. Ástæðan er meðal annars sú að 

skólanum ber að útvega nemendum sínum námsbækur endurgjaldslaust og hann er 

háður þeim fjármunum sem yfirvöld tryggja honum til bókakaupa. Auk þess sér 

Menntamálastofnun að mestu leyti um útgáfu námsbóka á grunnskólastigi og 

framboðið þar ræður því miklu um val á bókum. Af þessu leiðir að gjarnan eru sömu 

bækur í umferð árum saman, ef ekki áratugum. Skólarnir ráða ekki við að endurnýja 

bókakostinn reglulega og eigi þeir í fórum sínum heilu bekkjarsettin af bók getur 

orðið tilhneiging til að gjörnýta hana og kenna endurtekið. Hættan er meðal annars 

sú að kennarar, sem þekkja efnið út og inn og eru jafnvel komnir með leiða á því, 

stilli meðvitað eða ómeðvitað á hálfgerða sjálfstýringu og námsumhverfið verði 

hvorki frjótt né hvetjandi. Hins vegar má benda á að samanlagt eru hirslur 

grunnskóla landsins fullar af bókum og ef til vill mætti stuðla að meiri fjölbreytni í 

bókavali sæju skólarnir sér fært að deila bókum, lána eða sameinast um innkaup. Í 

grunnskólunum gætu skólabókasöfn til dæmis haft umsjón með slíkri deilistarfsemi. 

Einnig mættu kennarar ef til vill að vera óhræddari við að nýta sér þann frjálsa 

ramma sem aðalnámskrá setur. Í henni segir til dæmis ekkert um að kennarar sem 

kenna sama árgangi innan sama skóla þurfi allir að notast við sömu bækur.  

 

Framhaldsskólinn hefur frjálsar hendur um val á námsbókum til bókmenntakennslu, 

hvort sem um er að ræða grunnáfanga á fyrsta hæfniþrepi eða áfanga á öðru og þriðja 

hæfniþrepi en ekki er boðið upp á nám á fjórða hæfniþrepi í íslensku. Tilmæli 

Aðalnámskrár framhaldsskóla um bókmenntakennslu eru almennt orðuð, ekkert 

síður en í Aðalnámskrá grunnskólans, og gefa mikið svigrúm. Á fyrsta hæfniþrepi er 

gert ráð fyrir að nemendur kynnist nokkrum tegundum bókmennta og nytjatexta og 
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geti lesið sér til gagns og gamans texta sem gerir nokkrar kröfur til þeirra. Þegar á 

annað þrep er komið eiga þeir að auki að þekkja nokkur lykilverk íslenskra 

bókmennta, sem ekki eru tilgreind sérstaklega, og geta fjallað um inntak þeirra. Þegar 

þeir hafa náð þriðja hæfniþrepinu eiga þeir að geta ,,lesið allar gerðir ritaðs máls, að fornu 

og nýju, sér til gagns og gamans … [skilið] lykilhugtök og [greint] mismunandi sjónarmið.“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012, s. 90).  Til að hæfniviðmiðin séu 

uppfyllt með viðunandi hætti þarf að tryggja að nemendur hafi lesið fjölbreyttan texta 

sem spannar vítt svið en eins og áður sagði skilur á milli skólastiganna tveggja, grunn- 

og framhaldsskóla, þegar kemur að vali á námsbókum. 

 

Ein helsta ástæða þess að framhaldsskólinn getur nýtt sér framboð á bókum betur en 

grunnskólinn er að bókakaupin eru á herðum nemenda og skólarnir þurfa því ekki að 

hafa áhyggjur af eigin bókhaldi þegar lesefni fyrir áfanga er valið. Með þessum hætti 

er bókakosturinn sem stendur til boða fjölbreyttari en á grunnskólastiginu þótt sá 

böggull fylgi skammrifi að nemendur þurfa sjálfir að punga út fyrir bókunum. Í 

framhaldsskólum takmarkast val á námsefni nánast eingöngu við framboðið hjá 

bókaforlögum landsins en að einhverju leyti einnig af því hvaða rit hafa verið gefin út 

í sérstakri skólaútgáfu, þá gjarnan með kennsluleiðbeiningum og verkefnum. Með 

nýju hæfniviðmiðunum verður fyrirkomulagið því þannig að þeir sem ljúka fyrsta 

hæfniþrepi í grunnskóla og þeir sem ljúka því í framhaldsskóla búa við ólíka aðstöðu 

þegar kemur að námsefnisvali. Hópurinn sem nær markmiðum í grunnskóla þarf ekki 

að standa straum af kostnaði við bókakaup en nokkrar líkur eru á því að 

hagkvæmnissjónarmið skólanna ráði vali á bókmenntatextum og bókakosturinn sé 

jafnvel gamall og margþvældur. Þeir sem ljúka hæfniþrepinu í framhaldsskóla þurfa 

hins vegar sjálfir að kaupa sínar námsbækur en ef til vill lækkar það þröskuldinn fyrir 

skólana að taka upp nýjungar í námsefnisvali.   

 

3.2 Námsmat á skilum skólastiga 

Þegar nám í grunn- og framhaldsskólum skarast jafn mikið og raunin er með 

hæfniþrepunum er afar mikilvægt að samræmis sé gætt þegar kemur að námsmati á 

skilum skólastiga eða hæfniþrepa. Þannig er best tryggt að nemendur innritist í 

framhaldsskólaáfanga sem hæfir þeirra grunni. Að öðrum kosti er hætt við því að 
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ekki njóti allir sambærilegs undirbúnings fyrir nám á öðru þrepi framhaldsskólans og 

líkurnar aukast á því að nemendur lendi í erfiðleikum með námið og gefi það upp á 

bátinn. Það er því afar mikilvægt að þessi tvö skólastig, sem núna renna að einhverju 

leyti saman í eitt, eigi samtal og samráð um hvaða kröfur skuli gerðar til nemenda 

þegar kemur að því að uppfylla viðmið aðalnámskrár fyrir fyrsta hæfniþrepið. 

Kröfurnar ættu að vera þær sömu, hvort sem námið fer fram í framhalds- eða 

grunnskóla og einnig burtséð frá því við hvaða einstaka skóla námið er stundað. Í 

þessu samhengi má nefna að vorið 2016 útskrifuðu grunnskólarnir í fyrsta sinn 

nemendur með einkunnir í bókstöfum sem byggja á færniþáttum Aðalnámskrár 

grunnskóla en Aðalnámskrá framhaldsskóla gerir hins vegar ráð fyrir að 

lokaeinkunnir séu gefnar í heilum tölum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2012, s. 59). Á skilum skólastiga grunnskólans og framhaldsskólans gæti það stuðlað 

að frekara samræmi að nota samskonar mælikvarða til að mæla sömu hæfniviðmið. 

 

Það er kostur við íslenskt menntakerfi að grunn- og framhaldsskólar geti sýnt 

sjálfstæði við skipulagningu náms og námsmats og hafi ráðrúm til að þróa starf sitt 

án of mikillar miðstýringar. Einnig er nauðsynlegt að skólarnir meti frammistöðu 

nemenda samkvæmt þeim áherslum sem hafa verið lagðar í náminu. Það má þó 

spyrja hvort einhvers konar samræming í námsmati, þar sem hæfni fremur en 

kunnátta er metin, geti átt við á skilum skólastiga, hvort sem um er að ræða skilin 

milli grunn- og framhaldsskóla eða skilin milli framhaldsskóla og háskóla. Slíkt 

fyrirkomulag gæti í það minnsta gefið skólunum haldgóðar upplýsingar um hvort 

áherslur þeirra í kennslu og námsmati séu í samræmi við það sem gerist í öðrum 

skólum. Nemendur fengju skýra mynd af stöðu sinni í samanburði við fjöldann á 

þeim tímamótum þegar þeir ljúka námi sem gæti til að mynda hjálpað þeim við að 

taka ákvörðun um val á námsbraut í framhaldinu. Það skólastig sem tekur við 

nýnemum fengi einnig haldbetri upplýsingar um hæfni þeirra á ákveðnum sviðum og 

hefði betri hugmynd um samsetningu nemendahópsins.  

 

Árið 2016 voru tekin upp aðgangspróf í hagfræði-, hjúkrunarfræði-, laga- og 

læknadeild Háskóla Íslands sem eiga að spá fyrir um námsárangur í háskólanámi. 

Prófin urðu til í kjölfar þróunarverkefnis sem Háskóli Íslands hrinti af stað árið 2012 
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í samvinnu við Námsmatsstofnun en stefnt var að því að hanna almennt próf sem 

nota mætti við val á nemendum í grunnnám í háskóla á Íslandi. Þannig hefðu allir 

háskólar aðgang að samræmdu og almennu viðmiði við ákvarðanir um inntöku í 

háskóladeildir (Námsmatsstofnun e.d.). Það er því ljóst að háskólastigið er að 

einhverju leyti farið að gera kröfu um samræmt námsmat við upphaf náms.  

 

Árið 2015 spannst nokkur umræða hér á landi um aðgangspróf í framhaldskóla. Þann 

17. september 2015 sagði forstjóri Menntamálastofnunar, Arnór Guðmundsson, frá 

því í viðtali á visi.is að til stæði að bjóða upp á hæfnispróf sem framhaldsskólar gætu 

notað við inngöngu (,,Hæfnispróf tekin upp í framhaldsskólum,“ 2015). Umræða um 

þörfina fyrir aðgangspróf hafði þá aðallega heyrst opinberlega frá skólastjóra 

Verzlunarskóla Íslands, Inga Ólafssyni, sem hafði meðal annars sagt frá því í viðtali 

við mbl.is 18. júní það sama ár að vegna mikillar aðsóknar og þess að skólinn hefði 

þurft að hafna fjölda nemenda sem hefðu fengið 9,0 eða hærra í lokaeinkunn frá 

grunnskóla, íhugaði skólinn að taka upp inntökupróf (,,Íhuga inntökupróf í Versló að 

ári.“ 2015).  Í umræðu í þingsal Alþingis 5. október 2015 sagði Illugi Gunnarsson, 

þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, að Menntamálastofnun hefði ekki 

með beinum hætti verið falið að gera hæfnispróf.  Það hafi hins vegar verið rætt og 

hlustað sé á athugsemdir, meðal annars frá skólameisturum, um að núverandi 

matskerfi veiti ekki nægjanlegar upplýsingar (Umræða í þingsal 2015). Ráðherrra tók 

einnig fram að örfáir skólar væru í þeirra stöðu að þurfa á þessum upplýsingum að 

halda og ekki stæði til að koma í veg fyrir að ungmenni gætu hafið 

framhaldsskólanám. Þótt það sé ef til vill óþarft að Menntamálastofnun hanni sérstök 

hæfnispróf sem nýtist þeim örfáu íslensku framhaldsskólum sem velja nemendur inn 

á grunni einkunna má segja að það sé afar mikilvægt fyrir alla framhaldsskóla að hægt 

sé að treysta því að lokaeinkunnir frá grunnskóla endurspegli að fullu hvar nemandi 

stendur og á hvaða hæfniþrepi hann á heima í framhaldinu. Innritun byggir á þessu 

mati enda er nemendum til dæmis raðað í viðeigandi áfanga eftir því hvernig 

grunnskólinn metur stöðu þeirra, þ.e. hvort þeir eigi heima í undirbúningsáfanga, 

áfanga á fyrsta hæfniþrepi eða áfanga á öðru hæfniþrepi. Því má velta því fyrir sér 

hvort þar gætu komið til einhvers konar sameiginlegir eða samræmdir mælikvarðar. 
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Það hvernig skólaeinkunn nemenda við lok grunnskólans er samsett er eitt af því sem 

skólarnir hafa nokkuð sjálfstæði um. Þótt þeir vinni allir eftir hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár og mat á því hvort viðmiðunum sé náð og með hvaða árangri eigi að 

vera sambærilegt geta þeir eftir sem áður farið ólíka leið við að meta nemendur. Það 

má velta því fyrir sér hvort mismunandi vinnubrögð og viðmiðanir geti komið niður 

á matsþættinum við skilin á milli skólastiga.  

 

Lengi vel voru samræmd próf sameiginlegur mælikvarði á alla nemendur við lok 

grunnskólans. Prófað var samræmt úr kjarnafögunum íslensku, ensku, stærðfræði og 

dönsku, og um nokkurra ára skeið einnig úr náttúru- og samfélagsfræðigreinum. 

Hæfniþrep voru ekki komin til sögunnar en þeir sem náðu ekki lágmarksárangri í 

kjarnafögum á samræmdu prófi þurftu að sækja undirbúningsáfanga í framhaldsskóla 

áður en þeir gátu hafið einingabært nám. Samræmdu prófin hafa haldið velli í 

grunnskólanum en hlutverk þeirra hefur breyst. Þau eru ekki lengur lögð fyrir undir 

lok grunnskólagöngunnar heldur að hausti í 4., 7. og 10. bekk og það hefur haft í för 

með sér breyttar áherslur. Í annarri grein reglugerðar um skipulagningu og 

framkvæmd samræmdra prófa segir eftirfarandi: ,,Tilgangur samræmdra könnunarprófa er 

að athuga eftir því sem kostur er, að hvaða marki námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi 

námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð, vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka 

nemendur, veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um námsárangur og námsstöðu 

nemenda [og] veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er úr, 

miðað við aðra skóla landsins.“ (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

könnunarprófa nr. 435/2009). Með öðrum orðum er niðurstöðum samræmdra prófa 

nú á dögum fyrst og fremst ætlað að upplýsa um námsárangur og stöðu einstakra 

nemenda og hvers skóla fyrir sig til að vísa veginn í skipulagningu náms og áherslum 

í kennslu.  

 

Árið 2018 er aftur að vænta breytinga á fyrirkomulagi samræmdra prófa en Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið að hætt verði að prófa tíundu bekkinga 

að hausti en þess í stað verði prófin lögð fyrir rafrænt í 9. bekk að vori. Það er meðal 

annars gert til að auðvelda grunnskólunum enn frekar að bregðast við niðurstöðum 

og móta áherslur í 10. bekk. Hins vegar eiga prófin jafnframt að geta sagt til um 
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hvort nemandi búi yfir nógu góðri hæfni til að innritast í framhaldsskóla strax að 

loknum 9. bekk (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2016, s. 18). Með þessari 

breytingu má segja að samræmd próf muni enn á ný jafngilda lokaprófi þótt það eigi 

aðeins við um þá nemendur sem teljast hafa náð nógu góðri hæfni til þess að sleppa 

síðasta ári grunnskólans og fara því beint upp á annað hæfniþrep framhaldsskólans 

eftir níunda bekk.  

 

Samræmd lokapróf hafa löngum verið umdeild og m.a. gagnrýnd fyrir að stýra 

skólastarfi um of í þröngan farveg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009). Þrátt 

fyrir að prófin hafi verið streituvaldur í grunnskólum og jafnvel komið niður á 

gæðum náms og skapandi starfi verður ekki fram hjá því litið að það getur haft ýmsa 

kosti að notast við samræmt námsmat við skilin milli skólastiga og þá kannski ekki 

síst þann að niðurstöður byggja á tölum og tölur eru samanburðarhæfar. Forsendur 

og viðmið í námsmati eru einnig gagnsæ og öllum opin. Þannig hafa prófin verið 

aðgengileg á netinu eftir að þau eru lögð fyrir og allir geta nálgast upplýsingar um 

hvaða þættir voru prófaðir og hvað liggur til grundvallar matinu. Skólaeinkunnir 

grunnskólanna eru hins vegar ógagnsærri þar sem próf og verkefni eru ekki opinber 

gögn og það getur því verið erfiðara að nálgast upplýsingar um hvaða liggur að baki 

námsmatinu.  

 

Hins vegar verður ekki framhjá því litið að samræmd próf samræmast illa þeim 

kjarna íslenskrar menntastefnu að allir nemendur skuli eigi þess kost að stunda nám í 

skólum án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 33), að hver 

fái nám við sitt hæfi og að námsmat skuli miðast við einstaklinginn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, s. 57). Það að láta alla nemendur gangast undir 

nákvæmlega eins próf gengur beinlínis gegn þeirri stefnu. Þannig má segja að leið 

sem hefði í för með sér ákveðinn hægðarauka fyrir móttöku nemenda á nýju 

skólastigi hefði jafnframt þann ókost að mælistikan tæki ekkert tillit til þess hversu 

fjölbreyttur nemendahópurinn er og hvað þarfir hans eru mismunandi.  
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4. Íslenska – kjarnafag í grunn- og framhaldsskóla 

 

Íslenska er eitt af kjarnafögum bæði grunn- og framhaldsskólans. Í bóknámi til 

stúdentsprófs telja skylduáfangar í íslensku samtals 20 einingar, hvaða námsleið sem 

nemandi hefur valið. Þetta eru fleiri einingar en áfangar annarra námsgreina 

framhaldsskólans telja þótt jafnmargar eða fleiri einingar geti staðið á bak við 

einstaka kjarnaáfanga vissra námsbrauta. Stúdentsprófið er að lágmarki 200 einingar 

og því er íslenskunám dágóður hluti þess.  

 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er lagðar línur um markmiðin með íslenskunáminu og 

þá hæfni sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér við útskrift. Þar kemur meðal 

annars fram að nemendur skuli að loknu námi geta tjáð sig í ræðu og riti á 

blæbrigðaríku máli, tekið þátt í málefnalegum umræðum og beitt gagnrýnni hugsun. 

Nemendur eiga einnig að þekkja helstu málfræðihugtök og ritreglur og geta nýtt sér 

þær til að auðga mál sitt og nema önnur tungumál. Auk þess eiga þeir að geta lesið 

sér til gagns og gamans allra handa texta frá hinum ýmsu tímabilum, þekkja íslenska 

bókmenntasögu og lykilverk íslenskra bókmennta og hafa á valdi sínu helstu hugtök í 

bókmenntafræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 90-92). 

Námsgreinin er býsna víðfeðm og prófið ætti að skila stúdentum yfirgripsmikilli 

þekkingu og góðri færni í móðurmálinu. Hafi nemandi útskrifast úr grunnskóla með 

lægri einkunn en B í íslensku þarf hann auk þess að ljúka fimm eininga grunnáfanga á 

fyrsta hæfniþrepi áður en hann tekst á við kjarnaáfangana á öðru hæfniþrepi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012, s. 67). Kennsluleiðbeiningar og þau 

verkefni sem hér eru sett fram miðast við þetta fyrsta hæfniþrep íslensku sem er á 

mörkum grunnskólans og framhaldsskólans.  Viðmið Aðalnámskrár fyrir fyrsta 

þrepið tengjast bókmenntum og lestri, ritun, málfræði og tjáningu og eiga að 

undirbúa nemendur fyrir annað hæfniþrepið (sjá töflu 2). 
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Tafla 2: 
Hæfniþrep 1 

Þekking: 
Nemandi býr yfir 

Leikni: 
Nemandi hefur öðlast leikni 

til að 

Hæfni: 
Nemandi 

fjölbreyttum orðaforða til að 
geta tjáð skoðanir sínar  og 
rökstutt þær. 

tjá sig á skýran, ábyrgan og 
skapandi hátt. 

getur tjáð hugsanir sínar og 
tilfinningar í rökréttu samhengi. 

þekkingu á samfélagslegum 
gildum, siðgæði, mannréttindum 
og jafnrétti. 

taka þátt í samræðum, færa rök 
fyrir máli sínu og virða skoðanir 
annarra. 

getur tjáð sig á einfaldan hátt á 
erlendum tungumálum. 

þekkingu sem tengist því að 
vera virkur og ábyrgur borgari í 
lýðræðislegu samfélagi. 

vera verklega sjálfbjarga í 
daglegu lífi. 

hefur skýra sjálfsmynd og gerir 
sér grein fyrir hvernig hann 
getur hagnýtt sterkar hliðar 
sínar á skapandi hátt. 

þekkingu sem tengist íslensku 
umhverfi í alþjóðlegu samhengi.  

beita skapandi hugsun í öllu 
starfi. 

getur átt jákvæð og uppbyggileg 
samskipti og samstarf við annað 
fólk. 

þekkingu sem nýtist til 
undirbúnings fyrir frekara nám. 

vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og 
skapandi hátt undir leiðsögn. 

ber virðingu fyrir lífsgildum, 
mannréttindum og jafnrétti. 

orðaforða til að geta tjáð sig á 
einfaldan hátt á erlendum 
tungumálum og innsýn í 
viðkomandi menningarheima. 

nýta sér margvíslega tækni í 
þekkingarleit og miðlun 
þekkingar á ábyrgan og 
gagnrýnin hátt. 

ber virðingu fyrir náttúru og 
umhverfi í alþjóðlegu samhengi. 

þekkingu og skilning á áhrifum 
fyrirmynda og staðalmynda á 
eigin ímynd og lífsstíl. 

nota fjölbreyttar námsaðferðir. tekur ábyrga afstöðu til eigin 
velferðar, líkamlegrar og 
andlegrar. 

 umgangast umhverfi sitt með 
sjálfbærni í huga. 

hefur tileinkað sér jákvætt 
viðhorf til náms. 

  getur verið virkur og ábyrgur 
borgari í lýðræðislegu nær- og 
fjarsamfélagi. 

  getur tengt þekkingu sína og 
leikni við daglegt líf, tækni og 
vísindi. 

 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012, s. 43) 

 

Í grunnskólanum, þar sem nemendur geta einnig lokið fyrsta hæfniþrepinu, er mikil 

áhersla lögð á íslenskunám. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að íslenska hafi 

sérstöðu meðal greina þar sem traust kunnátta sé meginundirstaða staðgóðrar 

menntunar og grunnskólanemendur fá hlutfallslega meiri kennslu í íslensku en í 

öðrum greinum á skólagöngu sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 

97). Þessa áherslu má glöggt sjá þegar litið er á hvernig skiptingu á milli námsgreina á 

þessu skólastigi er háttað. 18,8% af vikulegum kennslustundum á tíu ára 

grunnskólagöngu eiga að vera helgaðar íslensku samkvæmt aðalnámskrá en það er 
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nokkuð hærra hlutfall en á við um aðrar greinar. Mesti tíminn fer í íslenskuskennslu í 

1.-4. bekk, þegar nemendur eru að ná fullum tökum á lestri, en þá eiga mínútur 

helgaðar íslenskukennslu að vera um 280 á viku að meðaltali, á miðsstiginu í 5.-7. 

bekk skulu þær vera að meðaltali tæpar 237 á viku og á unglingastigi í 8.-10. bekk 210 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 52). Sá tími sem ætlaður er í 

íslenskukennslu á grunnskólagöngunni undirstrikar það vægi sem henni er gefið 

skyldunámi (Tafla 3).  

 

Tafla 3: 

Námsgrein: Hlutfall af vikulegum kennslustundum í 
grunnskóla:  

Íslenska 18,08% 
List- og verkgreinar 15,48% 
Stærðfræði 14,88% 
Samfélagsgreinar 11,46% 
Erlend tungumál 10,27% 
Valgreinar 9,90% 
Skólaíþróttir 8,93% 
Náttúrugreinar 8,33% 
Upplýsinga og tæknimennt 2,68% 
Samtals 100% 

 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 52) 

 

Markmiðin með íslenskunáminu sem koma fram í hæfniviðmiðum aðalnámskrár eru 

afar umfangsmikil og sett fram í fjórum flokkum: Töluðu máli, hlustun og áhorfi, 

ritun, málfræði og lestri og bókmenntum. Í töflu 4 má sjá hvaða hæfni nemandi skal 

hafa náð við lok grunnskólagöngunnar til þess að geta hafið nám á öðru þrepi 

framhaldsskólans. Það gefur augaleið að þeir nemendur sem ekki ná fullum tökum á 

lestri og lesskilningi í grunnskóla uppfylla ekki nema hluta þessara viðmiða. Þessir 

nemendur eru því skráðir til náms í undirbúnings- eða grunnáfanga 

framhaldsskólanna. Þessum hópi er nauðsynlegt að sinna vel, ekki síst með því að 

beina kröftunum að því að efla lesskilning þeirra og auka orðaforða svo að 

grundvöllur þeirra til náms í öllum fögum styrkist. 
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Tafla 4:  

Samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár eiga nemendur við lok 10. bekkjar 
grunnskólans að geta 
 

Talað mál, hlustun 
og áhorf 

Bókmenntir og lestur Ritun Bókmenntir og lestur: 

flutt mál sitt skýrt og 
áheyrilega og tileinkað 
sér viðeigandi talhraða.  

gert sér grein fyrir eðli 
góðrar framsagnar og 
framburðar og nýtt 
leiðbeiningar um 
framsögn, svo sem um 
áherslu, tónfall, 
hrynjandi �og fas og 
lagað það að viðtakanda 
og samskiptamiðli á 
fjölbreyttan hátt, m.a. 
með leikrænni tjáningu. 
 
nýtt aðferðir sem 
nemandi hefur lært til að 
taka virkan þátt�í 
samvinnu, samræðum og 
rökræðum, geta tjáð 
skoðanir sínar með 
ýmsum hætti, rökstutt 
þær og valið þeim miðil 
sem hentar. 
 
hlustað, tekið eftir og 
nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli til fróðleiks 
og skemmtunar. 
 
notið myndefnis, 
upplestrar, leikins efnis 
og tónlistar og gert grein 
fyrir skoðun sinni á 
viðkomandi efni. 

nýtt sér fjölmiðla, svo 
sem útvarp, sjónvarp, 
kvikmyndir og rafrænt 
efni, og tekið afstöðu til 
þess sem þar er birt. 
 
átt góð samskipti þar 
sem gætt er að máli, 
hlustun, tillitssemi, 
virðingu og kurteisi. 

 

lesið almenna texta af öryggi 
og með góðum skilningi, lagt 
mat á þá og túlkað.� 

skilið mikilvægi þess að geta 
lesið og eflt eigið læsi og 
m.a. valið og beitt mis- 
munandi aðferðum við 
lestur. 

greint og skilið aðalatriði og 
aukaatriði í margs konar 
texta og glöggvað sig á 
tengslum efnisatriða. 

gert sér grein fyrir eðli og 
einkennum margvíslegra 
textategunda og gert öðrum 
grein fyrir því.� 

lesið, túlkað, metið og fjallað 
um fjölbreyttar íslenskar�og 
erlendar bókmenntir�og gert 
sér grein fyrir gildi 
bókmennta. 

beitt nokkrum grunnhugtök- 
um í bókmenntafræði, svo 
sem minni, fléttu, 
sjónarhorni og sögusviði og 
kannast við myndmál, 
algengustu tákn og stílbrögð. 

notað algeng hugtök í brag- 
fræði í umfjöllun um bundið 
mál og óbundið, lesið og 
túlkað ljóð af ýmsum toga 
og frá ýmsum tímum. 

leitað og aflað sér heimilda 
úr ýmsum gagnabrunnum og 
lagt mat á gildi og trú- 
verðugleika ritaðs máls, svo 
sem fjölmiðla- og margmiðl- 
unarefnis, og tekið gagnrýna 
afstöðu til þess. � 

Skrifað skýrt og greinilega 
og beitt ritvinnslu af öryggi, 
notað orðabækur og önnur 
hjálpargögn, gengið frá 
texta, vísað til heimilda og 
skráð þær. 

beitt skipulegum vinnu- 
brögðum við ritun, skipað 
efnisatriðum í röklegt 
samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar. 

tjáð hugmyndir sínar og 
skoðanir og fært rök fyrir 
þeim í rituðu máli, samið 
texta frá eigin brjósti og�
verið óhræddur við að beita 
ríkulegu tungutaki í 
skapandi ritun. 

beitt reglum um réttritun, 
hefur náð góðu valdi á staf- 
setningu og gerir sér grein 
fyrir að rétt stafsetning er 
virðing við mál, texta og 
lesanda. ��

valið og skrifað 
mismunandi textagerðir 
sem hæfa viðkomandi verki 
og beitt mismunandi 
orðaforða og málsniði við 
hæfi. 

notað helstu aðgerðir við 
ritvinnslu, valið viðeigandi 
heimildir, vísað til þeirra og 
sett í heimildaskrá svo sem 
reglur kveða á um. 

 

beitt helstu 
málfræðihugtökum í 
umræðu um notkun málsins 
og þróun þess. 

valið orð í tali og ritun í 
samræmi við málsnið, gert 
sér grein fyrir mikilvægi þess 
að rækta orðaforðann og 
nýtt reglur um orðmyndun 
og einingar orða við ritun. 

flett upp í handbókum, 
orðasöfnum og rafrænum 
orðabönkum og nýtt sér 
málfræðilegar upplýsingar 
sem þar er að finna. 

áttað sig á beygingarlegum 
og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og 
gert sér grein fyrir hlutverki 
þeirra í eigin texta og 
annarra. 

notað fleyg orð, algeng 
orðtök, málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga 
mál sitt og gerir sér grein 
fyrir þýðingu lestrar, ekki síst 
bókmennta, í þessu skyni. 

gert sér grein fyrir 
mismunandi málnotkun og 
málsniði eftir efni og tilefni. 
Áttar sig á staðbundnum, 
starfstengdum og 
aldurstengdum tilbrigðum �í 
orðaforða og málnotkun og 
þekkir til helstu 
framburðarmállýskna. 

áttað sig á skyldleika íslensku 
við önnur mál og að 
tungumál, þar á meðal 
íslenska, breytast sífellt. 

 

 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 102-104) 
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5. Viðfangsefni ritgerðar – Ljósa  

 

Eins og áður hefur komið fram tengist efni þessarar ritgerðar bókmenntahluta 

íslenskukennslu á fyrsta hæfniþrepi. Fjallað verður um Ljósu, sögulega skáldsögu eftir 

Kristínu Steinsdóttur, sem hefur verið kennd víða í framhaldsskólum undanfarin ár, 

og settar eru fram hugmyndir að kennsluaðferðum sem eiga að miða að því að efla 

lesskilning. Í fyrsta lagi verður skoðað hvort og hvernig hægt er að leggja áherslu á 

lesskilningþjálfun og eflingu orðaforða í tengslum við verkefnavinnu með bókinni. Í 

öðru lagi verður skoðað hvort og hvernig samvinnunám með svokallaðri CLIM-

aðferð (e. Cooperative Learning in Multicultural Groups) getur nýst í verkefnavinnu 

með bókinni, bæði í fjölmenningarlegum hópum sem og hópum þar sem allir 

nemendur hafa íslensku að móðurmáli en aðferðin snýst um að nemendur hafi 

fyrirfram ákveðið hlutverk í hópavinnu, svo að virkni og þátttaka allra sé sem best 

tryggð. Í þriðja lagi verður skoðað hvernig lestrardagbók getur nýst nemendum á 

fjölbreyttan hátt við námið og meðal annar stutt við nám í gegnum samræðu. Þannig 

má segja að í kennsluleiðbeiningar byggi á  

 

!! verkefnavinnu sem efla á lesskilning og orðaforða 

!! samvinnunámi í anda CLIM-aðferðar 

!! dagbókarskrif sem styðja við nám í gegnum samræðu 

!
Ljósa, bókin sem verður hér til umfjöllunar, kom út árið 2010. Þetta er söguleg 

skáldsaga en höfundur byggir frásögnina að hluta til á ævi föðurömmu sinnar, 

Sigríðar Eyjólfsdóttur, sem glímdi áratugum saman við alvarleg andleg veikindi. 

Bókin hlaut Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna, árið 2011. Frásögn Kristínar 

er áhrifamikil. Hún nálgast viðfangsefni sitt á nærfærinn og fallegan hátt, skrifar 

grípandi og aðgengilegan texta og leggur mikla vinnu í að skapa trúverðugt sögusvið. 

Ljósa hefur á síðustu árum verið á leslistum nokkurra framhaldsskóla sem kjörbók en 
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hún hefur líka verið notuð við bókmenntakennslu, svo sem í Menntaskólanum í 

Reykjavík og Menntaskólanum á Akureyri.1  

 

5.1 Efni sem höfðar til nemenda  

Mikilvægasta ástæða þess að ég valdi að fjalla um Ljósu sem texta í 

bókmenntakennslu er að ég hef trú á því að efni bókarinnar eigi erindi við og geti 

vakið áhuga bæði grunn- og framhaldsskólanema. Texti sem notaður er til kennslu 

verður að höfða til nemenda eigi hann að þjóna tilgangi sínum vel. Markmiðið með 

bókmenntakennslu er erfiðara að uppfylla ef nemendur eru áhugalausir um efnið.  

 

Segja má að glíma aðalpersónunnar við geðsjúkdóm sé hryggjarstykki Ljósu. Þótt 

sögutíminn sé nútímalesendum fjarlægur og framandi er umfjöllunarefnið það ekki. 

Opin umræða um andlega sjúkdóma og afleiðingar þeirra hefur á undanförnum árum 

aukist í íslensku samfélagi og fullyrða má að fordómar séu á undanhaldi enda 

almenningur upplýstari en áður. Málefnið snertir ungt fólk beinlínis. Mörg ungmenni 

glíma við kvilla eins og þunglyndi eða kvíða og einn alvarlegasti geðsjúkdómurinn, 

geðklofi, greinist yfirleitt hjá fólki snemma á fullorðinsárum (Gísli Á. Þorsteinsson og 

Tómas Zoëga 1993, s. 703). Auk þess eru margir þeirra sem hafa farið fyrir opinni 

umræðu um geðsjúkdóma á Íslandi af yngri kynslóð. Má þar til dæmis nefna Högna 

Egilsson, tónlistarmann, sem hefur talað opinberlega og af mikilli hreinskilni um 

glímu sína við geðhvarfasýki (María Lilja Þrastardóttir 2012) og Töru Ösp 

Tjörvadóttur en grein eftir hana sem birtist á vefmiðlinum Pressan.is haustið 2015 

hrinti af stað herferð á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #égerekkitabú 2 

Markmið herferðarinnar var að auka sýnileika geðsjúkdóma í samfélaginu og í 

kjölfarið stigu margir fram og sögðu frá sínum sjúkdómi. Einn angi umræðunnar um 

geðsjúkdóma sem tengist ungu fólki er notkun á kannabisefnum meðal þessa 

aldurshóps en rannsóknir sýna að kannabisnotkun virðist auka marktækt líkur á 

geðrofi og að notkun á unglingsárum hafi sterkari tengsl við geðrof og þróun 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sótt af heimasíðu Menntaskólans á Akureyri og heimasíðu Menntaskólans í Reykjavík, 15. júní 
2016: http://www.ma.is/static/files/skolinn/MA/Kennsluaaetlanir/H11/ISL2A040_h11.pdf og 
http://www.mr.is/docs/bokalistar/3_bekkur15_16_v2.pdf 
2 Greinina má finna í viðtali vefmiðilsins Pressunnar við Töru 30. september 2015 á slóðinni 
http://www.pressan.is/Veroldin/Lesagrein/tara-enginn-a-ad-ganga-i-gegnum-thessa-byrdi-einn 
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geðklofa en þegar notkun hefst á fullorðinsárum (Arnar Jan Jónsson, Engilbert 

Sigurðsson og Hera Birgisdóttir 2014). Það er því óhætt að segja að geðsjúkdómar 

komi ungu fólki við, hvort sem það þekkir persónulega til slíkra veikinda eða ekki.  

 

5.2 Englar alheimsins 

Önnur ástæða fyrir því að ég tel Ljósu geta virkað vel sem kennsluefni er að í 

grunnskólanum er komin löng reynsla af því að fjalla í bókmenntakennslu um 

sambærileg viðfangsefni og tekin eru fyrir í Ljósu og það hefur gefist vel ef marka má 

hversu fastheldnir skólarnir hafa verið á námsefnið. Um árabil hefur skáldsaga Einars 

Más Guðmundssonar, Englar alheimsins, verið lesin og kennd í tíunda bekk í 

fjölmörgum skólum. Aðalsögupersónan Páll er með geðklofa en Einar byggir söguna 

að miklu leyti á lífi eldri bróður síns, Pálma Arnar, sem féll fyrir eigin hendi árið 

1992. Englar alheimsins er afar vel skrifuð bók, hefur notið fádæma vinsælda og lifað 

góðu lífi með íslensku þjóðinni í næstum aldarfjórðung og ef til vill er það ein ástæða 

þess hversu lífseig hún hefur orðið í bókmenntakennslu tíunda bekkjar. Bókin kom 

út árið 1993 og hlaut Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs tveimur árum síðar. 

Leikstjórinn Friðrik Þór Friðriksson gerði eftir henni vinsæla bíómynd árið 2000 og 

leikgerð Þorleifs Arnar Arnarssonar og Símonar Birgissonar sem sett var upp í 

Þjóðleikhúsinu árið 2013 naut einnig mikilla vinsælda og var útnefnd verk ársins á 

Grímunni, íslensku sviðslistarverðlaununum. 137.000 Íslendingar fylgdust með 

lokasýningu leikritsins sem sjónvarpað beint frá Ríkissjónvarpinu 30. mars árið 2014 

en útsendinguna bar upp á 65 ára afmæli sögupersónunnar Páls sem samkvæmt 

skáldsögunni var fæddur þann sama dag árið 1949.  

 

Höfði Englar alheimsins og efnistök hennar til nemenda ætti Ljósa ekki síður að gera 

það. Hún gefur nemendum einnig tækifæri til að velta fyrir sér mikilvægum 

viðfangsefnum í víðu samhengi. Það er nær aldarfjórðungur liðinn frá því Englar 

alheimsins kom út á prenti og þótt sagan hafi langt því frá tapað gildi sínu er kærkomið 

að hafa í bókmenntakennslu valkost um aðra nálgun á þetta áhugaverða viðfangsefni 

sem geðsjúkdómar eru. Auk þess sem má nefna að Englar alheimsins, sem hefur verið 

svo þaulsetin á leslistum grunnskólanna, er bók um karlmann eftir karlmann en það 

ætti að vera eðlilegt og sjálfsagt að nemendur, sem eru af báðum kynjum, ættu ekki 
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síður kost á því að lesa bók eftir konu þar sem fjallað er um konur. Ég hef að 

minnsta kosti trú á því að nálgun Kristínar falli ekki síður í kramið hjá nemendum.  

 

5.3 Þverfagleg kennsla 

Einn af kostum Ljósu sem kennsluefnis er að hún býður upp á þverfaglega nálgun þar 

sem fleiri námsgreinar en ein koma við sögu. Kostir þessarar nálgunar eru margir, 

svo sem að hún kallar á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og gefur þeim tækifæri á að 

dýpka skilning sinn á viðfangsefninu. Allan F. Repko og Rick Szostak eru meðal 

þeirra sem rannsakað hafa þverfaglegt nám og halda því fram að kennsluaðferðin 

hafi góð áhrif á vitsmunaþroska nemenda og efli þá á margan hátt í námi (Repko og 

Szostak 2016, s. 16). Einnig hefur verið bent á, meðal annars af Allen Newell (1990), 

að nálgunin styrki gagnrýna hugsun, nemendur verði líklegri til að koma auga á 

hlutdrægni í umfjöllun, öðlist betri skilning á því að merking eða útkoma þarf ekki að 

vera einhlít og verði betur í stakk búnir til að takast á við siðferðileg álitaefni.  

 

Samvinna milli námsgreina af þessu tagi tíðkast víða í grunnskólum enda er 

svigrúmið til þess að laga þverfaglegt námsefni að námskrám einstakra faga yfirleitt 

gott. Frá og með áttunda bekk hækkar flækjustigið örlítið, þar sem stór hluti 

bóklegrar kennslu hvers nemendahóps er ekki lengur á höndum eins kennara. Það 

kallar á meira samráð milli kennara ólíkra greina. Í framhaldsskólanum hefur 

þverfaglegt nám hins vegar ekki verið áberandi hluti skólastarfs. Ekkert ætti þó að 

vera því til fyrirstöðu að kennarar ólíkra greina framhaldsskólans taki höndum saman 

um að kenna ákveðið viðfangsefni útfrá mismunandi nálgun. Hugmyndum um 

þverfaglega kennslu er aðeins varpað fram hér í framhjáhlaupi og þær verða ekki 

hluti af þeim kennsluleiðbeiningum og verkefnum sem fylgja ritgerðinni. Það er hins 

vegar verðugt verkefni fyrir kennara á fyrsta hæfniþrepi, hvort sem um er að ræða í 

grunnskóla eða framhaldsskóla, að þróa þverfaglegt námsefni fyrir Ljósu. 

 

Ljósu mætti til dæmis kenna þvert á íslensku og samfélagsgreinar. Í sagnfræði getur 

sagan meðal annars þjónað þeim tilgangi að varpa ljósi á íslenskt sveitasamfélag í 

byrjun 20. aldar og ýmislegt sem einkenndi það. Í bókinni er brugðið upp lifandi 

mynd af lífsháttum í íslenskum sveitum eins og þeir voru fyrir hundrað árum, 
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samfélagi sem er ekki lengur til í sömu mynd. Af mörgu er að taka, ekki aðeins 

aðstæðum geðsjúkra og fordómum fólksins, heldur einnig fjölskyldugerðinni, 

atvinnuháttum, feðraveldinu og stöðu kvenna, tækifærum til menntunar, kjörum 

vinnufólks, þjóðtrúnni, kaupstaðarlífi og áfram mætti telja. Umfjöllun um tímann og 

tíðarandann er allt önnur í skáldsögu en í hefðbundnum kennslubókum í sagn- eða 

samfélagsfræði. Skáldsagan getur leyft sér að draga upp mynd af persónum, stöðum 

og atburðum og notað sterka aðdráttarlinsu til að varpa öðru, og kannski skýrara, 

ljósi á söguna en hefðbundnar kennslubækur ná að gera.  

 

Lífsleikni er önnur samfélagsgrein þar sem Ljósa gæti hentað til þverfaglegrar kennslu 

með íslensku. Námsgreinin er hluti af námskrá bæði grunn- og framhaldsskólans en 

samkvæmt Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla gegnir hún, ásamt þjóðfélagsfræði, meðal 

annars því hlutverki, ,, … að styrkja á skapandi hátt, áræði, frumkvæði, hlutverk, ábyrgð og 

sjálfsmynd nemenda þegar þeir standa frammi fyrir stórum spurningum sem varða reynsluheim, 

hugarheim og félagsheim þeirra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 196). Í 

framhaldsskólanum er hlutverkið sambærilegt en meðal annars er lögð áhersla á 

hæfnina til að lifa í samfélagi við annað fólk og að nemendur, ,,rækti með sér samkennd, 

samhygð og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annnarra til að geta átt auðug og gefandi 

samskipti við einstaklinga óháð kyni, kynferði, þjóðerni, trú og líkamlegu og andlegu atgervi“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, s. 196). Viðfangsefni Ljósu geta meðal 

annars hjálpað lífsleiknikennurum að taka til umræðu málefni sem geta verið 

viðkvæm, eins og andlega sjúkdóma og viðhorf gagnvart þeim, og gert nemendum 

kleift að velta þeim fyrir sér í víðara samhengi. Skáldsögur geta ekki síður dýpkað 

skilning nemenda á ýmsu sem snertir mannlegt eðli og samfélagið í heild en 

kennslubókar- eða fræðitexti gerir.  

 

5.4 Lesskilningsþjálfun 

Eitt af því sem gerir Ljósu að mínu mati að góðu kennsluefni er að bókin er afar vel 

til þess fallin að efla lesskilning nemenda. Það er mikilvægt að kennarar sinni þessum 

þætti, ekki síst þegar stórir hópar innritast í framhaldsskóla án þess að hafa náð 

lágmarksviðmiðum í lestri og grunnskólanemar verða nánast undantekningarlaust 

strax að námi loknu nýnemar í framhaldsskóla. Þeir sem innritast í íslenskuáfanga á 
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fyrsta hæfniþrepi í framhaldsskólanum teljast ekki hafa náð nógu góðum árangri í 

grunnskóla til að hefja nám á öðru hæfniþrepi. Það má ætla að slakur lesskilningur og 

orðaforði hafi í mörgum tilfellum staðið í veginum. Lesskilningsþjálfun og efling 

orðaforða ætti því tvímælalaust að skipa stóran sess á fyrsta hæfniþrepinu.  Ljósa 

hentar meðal annars vegna þess að hún er skrifuð á fallegu og blæbrigðaríku máli en 

orðfærið er um leið skýrt og laust við að vera hátimbrað. Það má greina merki þess 

að Kristín er reyndur barnabókahöfundur. Hún nær auðveldlega að fanga lesendur í 

vef sögunnar og textinn er aðgengilegur, jafnvel þeim sem hafa minni orðaforða. Það 

er mikilvægt að sé texti ekki of flókinn og flúraður eigi að nota hann sem kennslutæki 

til að styrkja lesskilning. Nemendur verða að skilja og ráða ágætlega við það sem þeir 

lesa. Tyrfinn og hátimbraður texti hentar síður. Þótt textinn í Ljósu sé einfaldur og 

skýr er orðaforðinn þó jafnframt ríkulegur og hluti hans tilheyrir gömlum tíma enda 

er sagan sviðsett í kringum aldamótin 1900 og fram eftir tuttugustu öld. Fjölmörg 

orð og hugtök sögunnar gefa tilefni til að unnið sé með þau, bæði til þess að efla 

lesskilning og orðaforða en einnig til að dýpka skilning nemenda á sögunni sjálfri og 

viðfangsefnum hennar. 

Það er raunar afar mikilvægt fyrir kennara allra námsgreina að leggja ríka áherslu á að 

efla lesskilning. Strax í upphafi framhaldsskólanáms er nauðsynlegt að leggja mat á 

hvar nemendur eru staddir og mæta þeim þar. Taka verður tillit til þess að námsstaða 

nýnema í framhaldsskólum er mjög misjöfn og mismunandi nálgun því nauðsynleg. 

Stór hópur ætti að ráða nokkuð vel við hefðbundið framhaldsskólanám og hafa getu 

til þess að auka orðaforða sinn og styrkja lesskilning jafnt og þétt á ákveðnum 

sviðum með hvatningu og aðstoð kennara þótt ekki komi endilega til markviss 

þjálfun. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að aðferðir sem miða að því að efla læsi 

og lesskilning geta bætt námsárangur burtséð frá því hver námstaða var fyrir.  

 

Lesskilningur nemenda í íslenskum framhaldsskólum hefur til þessa ekki verið 

kortlagður en á grunnskólastigi hefur verið fylgst mun betur með stöðunni. Í 1. og 2. 

bekk er skimað fyrir lestrarhæfni svo að hægt sé að finna nemendur í áhættuhópi 

vegna lestrarörðugleika og styðja við þá, í samræmdum prófum í íslensku, sem lögð 

eru fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk, eru meðal annars lesskilningshlutar og frá 
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árinu 2000 hefur námsárangur nemenda í 10. bekk, lesskilningur þar með talinn, 

verið reglulega mældur í PISA-rannsókn á vegum efnahags- og 

framfarastofnunarinnar, OECD. Nemendur á lokaári grunnskólans gangast því á 

þriggja ára fresti undir alþjóðlega könnun í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og 

þrautalausnum þar sem áherslurnar eru mismunandi í hvert sinn. Niðurstöður eiga að 

gefa mynd af kunnáttu og getu í ólíkum löndum við lok skyldunáms og þannig að 

veita grundvöll fyrir alþjóðlegan samanburð og samræðu milli landa um ólík 

menntakerfi og stöðu nemenda í ólíku menningarumhverfi (Námsmatsstofnun e.d.). 

Síðustu PISA-kannanir voru lagðar fyrir árið 2015 hjá yfir 70 þátttökuríkjum og 

verða niðurstöður birtar í árslok 2016. Áhugavert verður að sjá hvernig íslenskir 

nemendur koma út í þetta sinn en niðurstöður frá árinu 2012, þar sem aðaláhersla 

var lögð á stærðfræðilæsi, sýndu að frammistaða íslenskra nemenda hafði versnað 

töluvert frá því að prófanir hófust árið 2000. Lesskilningi hafði hrakað hjá báðum 

kynjum en 21% gátu ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla. Staða drengja var 

sýnu verri en stúlkna en þriðjungur þeirra var í þessum afleitu sporum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2014, s. 16). Í Hvítbók um umbætur í menntamálum er gert ráð 

fyrir að lesskilningur sé efldur í grunnskóla en ekki sérstaklega minnst á 

framhaldsskólann í því samhengi. Talað er um tekið skuli á brotthvarfsvanda 

skólanna með endurskipulagningu námstíma, betri starfsmenntun og sérstökum 

aðgerðum gegn brotthvarfi. Þar er litið til tillagna sérfræðinga OECD sem felast í því 

að námsbrautir verði færri og hnitmiðaðri, hugað verði að ólíkri námsstöðu, hvort of 

auðvelt sé að hverfa frá námi og koma aftur síðar, hvort starfsmenntun sé í takt við 

þarfir atvinnulífsins og hvort laun og félagsbætur þyrftu að stuðla frekar að því að 

nemendur ljúki námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014, s. 34). Það má þó 

vera ljóst að aukin áhersla á að hlúa að lesskilningi framhaldsskólanemenda kæmi 

öllum nemendahópnum að gagni og gæti án efa átt sinn þátt í að draga úr brotthvarfi. 

 

Markvissar aðgerðir til að bæta lesskilning, auka orðaforða og hugtakaskilning hjá 

nemendahópum sem standa veikt námslega í framhaldsskólum þurfa að ná til allra 

bóklegra námsgreina sem kenndar eru. Finna þarf lesskilningsþjálfun stað í 

námskrám og námsáætlunum og sú þunga áhersla á námsyfirferð sem víða hefur 

tíðkast mætti þá að ósekju láta undan að einhverju leyti. Í bókmenntakennslu skiptir 
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litlu máli að farið sé yfir víðfemt efni, bókmenntasögu, fjöldann allan af 

bókmenntatextum og kveðskap af mismunandi gerð og frá mismunandi tímabilum, 

búi nemendur ekki yfir nógu góðum orðaforða og séu þar af leiðandi á sífelldum 

flótta undan því að takast á við námsefnið. Kennurum getur hætt til að verða 

hálfgerðir þrælar sinna eigin kennsluáætlana og niðurnjörvaðs námsmats í formi 

prófa þrátt fyrir að aðalnámskrá gefi þeim frelsi til að sníða áætlun, kennslu og 

námsmat að hverjum nemendahóp. Í sumum tilfellum getur samviskusemin gagnvart 

því að afgreiða kennsluáætlun komið niður á gæðum náms. Markmiðið ætti aldrei að 

vera falið í blaðsíðufjölda heldur skyldi einblínt á gæði menntunar. Í einhverjum 

tilfellum kann að þurfa að hægja á ferðinni, finna aðrar leiðir og taka lengri atrennu 

þótt í öðrum tilfellum megi gefa í og jafnvel hlaupa út um víðan völl. 

 

5.5 Bókmenntagreining 

Ljósa er ekki eingöngu vel fallin til kennslu vegna áhugaverðra viðfangsefna eða að 

hún henti til lesskilningsþjálfunar. Textinn er einnig tilvalinn til túlkunar með 

hefðbundnum aðferðum bókmenntafræðinnar. Nemendur á fyrsta hæfniþrepi ættu 

að hafa fengið nokkra þjálfun í að nota einföld bókmenntafræðileg hugtök við 

greiningu á texta á grunnskólagöngu sinni og aðalnámskrá gerir ekki ráð fyrir öðru en 

að vinna með sömu hugtök haldi áfram þar til nemendur fara upp á annað hæfniþrep 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012, s. 44). Strax í yngstu bekkjum 

grunnskólans kynnast nemendur hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og 

boðskap. Á miðstiginu, í 5. til 7. bekk, fá þeir svo þjálfun í að beita hugtökum eins og 

tíma, sjónarhorni og sögusviði og við lok grunnskólans eiga þeir að þekkja til mótífs 

eða minnis og fléttu auk myndmáls og algengustu tákna og stílbragða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, s. 102).  

 

Margt er hægt að skoða með aðferðum bókmenntafræðinnar við kennslu á Ljósu. 

Meðal annars má velta fyrir sér sögumanni og sjónarhorni en það er með nokkuð 

sérstæðum hætti þar sem sagan er sett fram sem nokkurs konar sjálfsævisaga, auk 

þess sem aðalpersóna deilir sögumannshlutverki með aukapersónu. Einnig má velta 

sögusviði og umhverfi fyrir sér, meðal annars út frá smæð samfélagsins, muninum á 
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dreifbýli og þéttbýli eða jafnvel mörkum hins raunverulega og óraunverulega. 

Sögutíminn býður auk þess upp á ýmiss konar athuganir, til dæmis hvort og hvernig 

fjarlægðin í tíma hefur áhrif á upplifun lesanda og hvort og að hvaða leyti tími og 

umhverfi sögunnar hafa áhrif á rödd sögumanns. Í sögunni eru minni sem tengjast 

meðal annars þjóðtrú en einnig mannlífinu sjálfu. Þannig má til að mynda segja að 

fram komi minnið um ótrúa eiginmanninn, ráðríka föðurinn og ástsjúku 

unglingsstúlkuna. Sagan er auk þess rík af myndmáli sem gefur næg tilefni til að vinna 

með. Stílbrögð eru athyglisverð, svo sem hvernig endurtekningin er notuð til ramma 

söguna inn og upphafskaflinn fær þannig dýpri merkingu þegar komið er leiðarlokum 

við lesturinn. Hér er aðeins fátt eitt nefnt en ýmsar nálganir eru færar í þessu efni. 

 

6. Um höfundinn  

Höfundur Ljósu, Kristínu Steinsdóttir, fæddist árið 1946 á Seyðisfirði og ólst þar upp, 

þriðja í röð fimm systkina. Foreldrar hennar voru Arnþrúður Ingólfsdóttir, húsfreyja, 

og Steinn Stefánsson, organisti, kennari og skólastjóri við Barnaskóla Seyðisfjarðar 

og síðar gagnfræðaskóla bæjarins. Arnþrúður og Steinn kynntust á Seyðisfirði og 

stofnuðu þar heimili en Arnþrúður var Vopnfirðingur og Steinn úr Suðursveit í 

Skaftafellssýslu. Á æskuheimili Steinunnar var mikill áhugi fyrir bókmenntum og 

listum. Steinn tók virkan þátt í menningarstarfi bæjarins, stýrði m.a. kórum og samdi 

tónlist, og Arnþrúður var mikil sagnakona. Hún þreyttist ekki á að segja börnum 

sínum sögur og Kristín hefur sagt að frásagnarhæfileikann hafi hún frá móður sinni 

(Kristín Heiða Kristinsdóttir 2007). Arnþrúður lést þegar Kristín var á átjánda ári en 

Kristín skrifar um móðurmissinn í fyrstu skáldsögu sinni, Sólin sest að morgni. Kristín 

er ekki sú eina úr systkinahópnum sem hefur fengist við skriftir. Eldri systir hennar, 

Iðunn, er rithöfundur og þýðandi en þær systur hafa stutt hvor aðra í skrifunum og 

oftar en einu sinni sameinað krafta sína, meðal annars skrifað saman leikrit og 

söngleiki. Elsti bróðirinn, Heimir, var prestur og þjóðgarðsvörður á Þingvöllum og 

síðar útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins í nokkur ár og yngri bræðurnir eru Ingólfur, 

ritstjóri hjá Námsmatsstofnun, og Stefán, geðlæknir, en þeir hafa báðir tveir fengist 

við skriftir og þýðingar. Kristín er gift Jóni Grétari Hálfdánarsyni, eðlisfræðingi, og á 

með honum þrjú uppkomin börn.  
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Kristín lauk prófi frá Kennaraskóla Íslands og BA-gráðu í dönsku og þýsku frá 

Háskóla Íslands. Hún starfaði lengi sem kennari, bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla, fyrst í Reykjavík og síðar á Akranesi. Hún var 41 árs gömul þegar 

hennar fyrsta bók kom út árið 1987 en það var barnabókin Franskbrauð með sultu. Það 

er óhætt að segja að rithöfundarferill Kristínar hafi farið vel af stað en fyrir þessa 

frumraun sína hlaut hún Íslensku barnabókaverðlaunin og upp frá því hafa skrifin 

verið hennar aðalstarf. Kristín hefur nú verið rithöfundur í nær þrjátíu ár og þótt hún 

hafi á síðustu árum snúið sér að skáldsögunni er stór hluti höfundarverks hennar 

barnabækur og lestrarbækur fyrir grunnskólanema. Kristín fór í sautján ár sömu leið 

fram ritvöllinn og margar kynsystur hennar á 20. öld, að skrifa fyrir yngri lesendur. 

 

Kristín var og er afar vinsæll barnabókahöfundur. Meðal verka hennar fyrir börn og 

ungmenni eru Fjólubláir dagar, sem kom út árið 1991, fékk viðurkenningu 

Íslandsdeildar IBBY, frjálsra félagasamtaka áhugamanna um barnabókmenntir og 

barnamenningu, og Engill í Vesturbænum, sem kom út árið 2002, sem er 

margverðlaunuð, hlaut meðal annars viðurkenningu Íslandsdeildar IBBY sem og 

sænsku IBBY samtakanna, Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur, Barna- og 

unglingabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins og Norrænu barnabókaverðlaunin. 

Kristín hefur sagt að þegar hún skrifaði Engil í Vesturbænum hafi hún verið farin að 

velta fyrir sér skrifum fyrir fullorðna. Raunar hafi hún ekkert síður haft fullorðna í 

huga en börn þegar hún skrifaði bókina. Viðtökurnar voru frábærar og urðu henni 

mikil hvatning til að reyna sig við nýjan lesendahóp. Það var henni ekki síst mikilvægt 

vegna þess að hún hafði lengi gælt við hugmyndina um að skrifa fyrir fullorðna en 

ekki fengið hljómgrunn hjá útgefanda sínum sem hafði latt hana frekar en hvatt til 

þess að taka skrefið (Miðstöð íslenskra bókmennta e.d.). 

 

Kristín skrifaði sína fyrstu skáldsögu margoft í huganum áður en hún varð að 

veruleika. Að lokum ákvað hún að láta slag standa þrátt fyrir eigin efasemdir og 

úrtölur annarra. Það var allt annað en auðvelt og hún kveið viðtökunum mikið 

(Miðstöð íslenskra bókmennta e.d.). Sólin sest að morgni, kom út árið 2004. Þetta er 

falleg saga, stutt og ljóðræn, byggð á endurminningarbrotum Kristínar úr æsku og í 
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kringum fráfall móður hennar þegar hún var átján ára gömul. Efasemdir um þá 

ákvörðun að skipta um lesendahóp reyndust ástæðulausar því bókin hlaut lofsamlega 

dóma. Síðan þá hafa komið út fjórar skáldsögur fyrir fullorðna til viðbótar eftir 

Kristínu. Á eigin vegum kom út árið 2006, Ljósa árið 2010, Bjarna-Dísa 2012 og 

Vonarlandið 2014. Kristín hlaut Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna, fyrir Á 

eigin vegum en sú bók var einnig tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og 

Ljósa hlaut Menningarverðlaun DV í bókmenntun og Fjöruverðlaunin.  Árið 2013 

var Kristín sæmd Riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til 

íslenskra bókmennta. 

 

Bakgrunnur Kristínar í skrifum fyrir börn og unglinga hefur án efa haft mikil áhrif á 

seinni skrif hennar, hvort sem um er að ræða skýran og einfaldan frásagnarháttinn 

eða viðfangsefni og nálgun við þau. Í barnabókum Kristínar er sögusviðið oftar en 

ekki horfinn tími og inn í sögurnar fléttast gjarnan ýmiss konar þjóðlegur fróðleikur, 

þjóðtrú og lýsingar á tíðaranda og lifnaðarháttum sem heyra sögunni til. Þetta á til 

dæmis við um fyrstu bækurnar hennar um Lillu sem gerast í sjávarþorpi austur á landi 

um miðja síðustu öld, Vítahring sem byggir að hluta á Harðar sögu Hólmverja og segir af 

Grímkeli sem flyst með foreldrum sínum til Íslands á landnámsöld og Vestur í bláinn 

þar sem íslenskir nútímakrakkar ferðast aftur í tímann og læra um örlög forfeðranna 

sem bjuggu sér ný heimkynni í Kanada á 19. öld. Þegar Kristín snýr sér að skrifum 

fyrir fullorðna sækir hún á sömu mið. Hún ferðast iðulega með lesandann aftur til 

fortíðar þótt misfjarlæg sé. Í Sólin sest að morgni fer hún aftur til æsku- og ungdómsára 

sinna á Seyðisfirði og á Akureyri um og eftir miðja 20. öld. Í Á eigin vegum er 

sögusviðið að hluta til Reykjavík samtímans en einnig er ferðast aftur í tímann, 

norður í sveitir þar sem aðalpersónan vex úr grasi. Í Ljósu er byggt á lífi formæðra- og 

feðra Kristínar í Suðursveit og í Reykjavík seint á nítjándu öld og fram undir miðja 

tuttugustu öldina. Bjarna-Dísa byggir á þjóðsögu um atburði sem sagðir eru hafa gerst 

í kringum aldamótin 1800 og Vonarlandið er Reykjavíkursaga sem gerist á seinni hluta 

nítjándu aldar. Heimur fortíðar er Kristínu greinilega hugleikinn og henni ferst mjög 

vel úr hendi að endurskapa hann á trúverðugan hátt fyrir lesendur sína. 
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Full ástæða er til þess að kynna Kristínu og rithöfundarferil hennar vel fyrir 

nemendum í upphafi. Ekki eingöngu vegna tengingar hennar við söguefni Ljósu 

heldur ekki síður vegna þess að höfundarsaga hennar sjálfrar er merkileg og 

óhefðbundin um margt og getur reynst nemendum hvatning. Hún hefur 

rithöfundarferil sinn ekki fyrr en eftir fertugt og fer ekki að skrifa fyrir fullorðna fyrr 

en um sextugt. Þessi ferill sem fer svo seint af stað hefur verið ákaflega farsæll. 

Kristín hefur enda alla tíð skrifað afar vandaðar bækur og kann auk þess þá list að 

skrifa texta sem ekki er erfiður á yfirborðinu en hefur til að bera dýpt og innihald. Þá 

á Kristín auðvelt með að nálgast lesendur sína þannig að texti hennar hafi þýðingu 

fyrir þá.  

 

Í kennsluleiðbeiningum er að finna hópverkefni sem snýst um að nemendur afli 

upplýsinga um og kynni í tíma rithöfundinn Kristínu og tengsl hennar við söguefni 

Ljósu. Kennari ætti þó ekki eingöngu að treysta á fundvísi og ályktunarhæfni 

nemenda í þessu efni og leggja sitt lóð á vogarskálarnar eftir því sem þörf krefur.  

 

7. Jafnréttismenntun og íslenskir kvenrithöfundar 

 

Í fimmta kafla voru nefndir nokkrir kostir sem gera Ljósu að hentugu námsefni á 

fyrsta hæfniþrepi. Þar eru jafnréttisrökin þó ótalin en þau ættu klárlega að vera meðal 

þess sem haft er til hliðsjónar við samsetningu kennsluáætlana og þegar teknar eru 

ákvarðanir um framboð á námsefni hverju sinni enda er jafnrétti í víðum skilningi 

þess orðs einn af sex grunnþáttum íslenskrar menntastefnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2012, s. 5). Kynjahlutföll meðal nemenda í 

framhaldsskólum eru nokkuð jöfn. Nýjustu aðgengilegu tölur Hagstofu Íslands eru 

frá árinu 2014 en þá var rétt rúmlega helmingur framhaldsskólanema stúlkur eða 

konur (Hagstofa Íslands e.d-d).3 Það hlýtur að vera eðlileg krafa að þeir textar sem 

lesnir eru í bókmenntanámi, bæði í framhaldsskólum og grunnskólum, endurspegli 

reynsluheim kvenna ekki síður en karla. Þá er það einnig afar mikilvægt að þeir sem 

setja saman kennsluáætlanir og velja námsefni í einstökum skólum gæti þess að ekki 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Samkvæmt vef Hagstofu Íslands voru kvenkynsnemendur í framhaldsskólum 13.365 árið 2014 
en karlkyns nemendur 13.148. 
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sé kynjaslagsíða í höfundavali, sér í lagi þegar kemur að samtímabókmenntum þar 

sem ekki ætti að vera hörgull á útgefnu efni eftir konur.  

 

Segja má að skólinn sem stofnun sé eitt þeirra afla í menningarlífinu sem hefur áhrif 

á hvaða bókmenntum er gert hátt undir höfði og að einhverju leyti á það hvaða verk 

verða talin til fagurbókmennta. Í það minnsta ræður skólinn miklu um það hvaða 

bókmenntatexta fólk þekkir eftir sína skólagöngu. Að baki vali á texta sem nýtist við 

bókmenntakennslu liggja fjöldamörg álitaatriði, svo sem hvaða textar teljast nógu 

merkilegir, vel skrifaðir, endurspegla bókmenntahefðina eða ólíkar 

bókmenntagreinar, hafa skírskotun til nemenda og síðast en ekki síst hvaða textar 

falla að markmiðum aðalnámskrár, sem kveður meðal annars skýrt á um að jafnrétti 

sé haft að leiðarljósi í allri menntun. Hvort sem það eru ritstjórar sýnisbóka eða 

smásagnasafna sem ætluð eru nemendum, kennarar að semja sínar kennsluáætlanir og 

setja saman bókalista eða ritstjórar hjá útgáfufyrirtækjum að ákveða hvernig 

skólaútgáfum skuli háttað, má segja að valið sé ekki án ábyrgðar. Bæði 

bókmenntirnar sem boðið er upp á og höfundar þeirra ættu að vera fulltrúar 

fjölbreytileikans en aldrei einsleits hóps.  

 

Skáldsagan er eitt þeirra bókmenntaforma sem nemendur kynnast nokkuð vel í 

íslenskunámi sínu. Enginn fer í gegnum skyldunám án þess að hafa lesið að minnsta 

kosti tíu skáldsögur, hvort sem um er að ræða sjálfstæðan yndislestur eða lestur þar 

sem nemendahópurinn skoðar og greinir söguna í sameiningu. Skáldsagan heldur svo 

áfram að skipa sinn sess í flestum áföngum framhaldsskólanna. Íslenska skáldsagan á 

hátt í 170 ára sögu en upphaf hennar markast af útkomu Pilts og stúlku eftir Jón 

Thoroddsen árið 1850. Þrjátíu árum síðar, árið 1882, skrifaði Torhildur Hólm Brynjólf 

biskup Sveinsson, fyrstu skáldsöguna eftir íslenska konu og jafnframt fyrstu sögulegu 

skáldsöguna eftir íslenskan höfund.  Frá upphafstíma þessa bókmenntaforms á 

Íslandi og fram eftir tuttugustu öldinni voru konur hins vegar lítt áberandi í hópi 

höfunda. Það á raunar við um útgáfu hverskyns bókmenntaverka.  Hins vegar er 

athyglisvert að þær voru alltaf framarlega í skrifum fyrir börn og unglinga en það 

rímar raunar nokkuð vel við rithöfundarferil Kristínar. Enn í dag eru konur 

atkvæðameiri í skrifum fyrir börn en aðra aldurshópa. Í Bókatíðindum 2015 þar sem 
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Félag íslenskra bókaútgefenda kynnir þær bækur sem komu út á árinu eru konur í 

meirihluta höfunda íslenskra barnabóka, skrifa eða ritstýra 34 af 57 útgefnum bókum. 

Þær skrifa hins vegar nokkuð færri skáldverk en karlar, 26 á móti 43 (Félag íslenskra 

bókaútgefenda 2015). Það má velta fyrir sér ástæðum þess að konur hafi í gegnum 

tíðina frekar skrifað fyrir börn en fullorðna. Því hefur meðal annars verið haldið fram 

að vegna hefðbundins uppeldishlutverks hafi þær betur gert sér grein fyrir mikilvægi 

þess að yngri lesendum stæði til boða vandað lesefni en einnig að þær hafi síður en 

karlrithöfundar talið fyrir neðan sína virðingu að skrifa fyrir yngri aldurshóp (Heimir 

Pálsson 1998, s. 128).  Líklegt er að konur hafi lengi vel einfaldlega skort fyrirmyndir 

og hvatningu til að skrifa fyrir fullorðna. Umhverfi íslenskra rithöfunda var á síðustu 

öld án vafa nokkuð karllægt. Meirihluti þeirra sem stýrðu bókaútgáfu og ekki síður 

bókmenntaumræðu, hvort sem það voru höfundar, ritstjórar, útgefendur, fræðimenn 

eða gagnrýnendur, voru karlar. Það má velta því fyrir sér hvort konur hafi veigrað sér 

við því að fara inn á svið sem var að mörgu leyti utan seilingar, svið þar sem 

eftirspurnin eftir þeirra framlagi var jafnvel af skornum skammti. Ef til vill hefur 

óttinn við dræmar viðtökur eða harkalega dóma ráðið för að einhverju leyti. 

 

Það er líka athyglisvert hversu algengt það hefur löngum verið að öflugir 

kvenrithöfundar komi fram á sjónvarsviðið tiltölulega seint á sinni starfsævi. Um það 

eru fjölmörg dæmi meðal íslenskra höfunda. Hér er ekki ætlunin að skoða til hlýtar 

meðalaldur íslenskra kvenrithöfunda við útkomu fyrsta verks og draga af því 

ályktanir en þó skulu nokkur dæmi tekin af íslenskum konum sem hafa, eins og 

Kristín, stigið fram seint og þá sem nánast sem fullskapaðir höfundar. Auður Ava 

Ólafsdóttir er án efa einn af virtari íslenskum rithöfundum samtímans. Árið 1998 

kom út skáldsagan Upphækkuð jörð eftir hana en hún var þá fertug. Bókin fékk góðar 

viðtökur og vakti meðal annars athygli fyrir óvenjulegt og myndrænt sjónarhorn. 

Auður hefur síðan notið mikillar velgengni sem rithöfundur, var meðal annars 

tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir skáldsögu sína Afleggjarann 

árið 2009. Svava Jakobsdóttir er af eldri kynslóð, fædd árið 1930. Hún var einn af 

fremstu íslensku höfundum tuttugustu aldar og eftir hana liggja meðal annars 

fjölmargar smásögur og leikverk auk tveggja skáldsagna, Leigjandans og Gunnlaðar sögu. 

Svava hóf feril sinn fremur seint, var þrjátíu og fimm ára þegar fyrsta smásagnasafn 
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hennar, Tólf konur, kom út. Smásagnasöfn eftir Svövu urðu níu og leikritin sex. 

Systurnar Fríða Áslaug og Jakobína Sigurðardætur hófu sinn feril einnig seint. Þær 

voru samtíða Svövu, Jakobína tíu árum eldri og Fríða tíu árum yngri. Fríða sendi frá 

sér sitt fyrsta smásagnasafn fertug og var fimmtug þegar skáldsagan Á meðan nóttin 

líður kom út en fyrir hana hlaut hún Íslensku bókmenntaverðlaunin og 

Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs árið 1992. Jakobína var 47 ára þegar fyrsta 

skáldsaga hennar Dægurvísa kom út og var tilnefnd til bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs. Af öðrum samtímahöfundum en Auði mætti nefna einn vinsælasta 

spennusagnahöfund Íslands, Yrsu Sigurðardóttur, sem gaf út sína fyrstu bók 35 ára 

en það var barnabókin Þar lágu Danir í því. Fyrsta skáldsaga hennar, Þriðja táknið, kom 

út árið 2005 þegar Yrsa var 42ja ára. Þá var Kristín Marja Baldursdóttir 46 ára þegar 

hennar fyrsta skáldsaga, Mávahlátur, kom út árið 1995 og markaði upphafið að 

farsælum ferli hennar. Guðrún Helgadóttir er án efa einn ástsælasti íslenski 

barnabókahöfundurinn en bækur hennar og sögupersónur eru margar löngu orðnar 

sígildar. Guðrún er ein af þeim kvenrithöfundum sem sneri sér að skrifum fyrir 

fullorðna mjög seint á sínum ferli en hún gaf út skáldsöguna Oddaflug árið sem hún 

varð 65 ára. Þá var meira en aldarfjórðungur liðinn frá því að Jón Oddur og Jón Bjarni, 

hennar fyrsta bók um þá uppátækjasömu tvíburabræður, kom út og sló í gegn hjá 

íslenskum börnum.  

 

Það er þó langt frá því að vera algilt að kvenrithöfundar byrji seint að skrifa. Fimm 

konur hafa hlotið Íslensku bókmenntaverðlaunin á sviði fagurbókmennta frá árinu 

1989, þegar þau voru fyrst veitt, til ársins 2015 en meðalaldur þeirra við útkomu 

fyrstu bókar er rúm 27 ár. Meðal þeirra eru Auður Jónsdóttir sem var 25 ára þegar 

hennar fyrsta skáldsaga, Stjórnlaus lukka, kom út og Steinunn Sigurðardóttir sem gaf 

út sína fyrstu ljóðabók, Sífellur, nítján ára gömul. Meðalaldur þeirra nítján karla sem 

hafa hlotið verðlaunin er aðeins litlu lægri, rúm 25 ár.  Þessar tölur eru aðeins nefndar 

hér til gamans enda eru höfundarnir of fáir til að þær geti gefið sterkar vísbendingar. 

Það á sérstaklega við um konurnar sem eru rétt rúmur fimmtungur höfundanna og 

má bókstaflega telja á fingrum annarrar handar. Það er kannski öllu athyglisverðara 

að kvenkyns verðlaunahafar eru mun færri en karlkyns verðlaunahafar. Konur höfðu 

um langan tíma verið ósáttar við ójafna kynjaskiptingu, bæði hjá handhöfum Íslensku 
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bókmenntaverðlaunanna og við úthlutun úr Launasjóði rithöfunda, sem varð til þess 

að hópur kvenna innan rithöfundarstéttar stofnsetti árið 2007 Fjöruverðlaunin, 

bókmenntaverðlaun kvenna. Frá þeim tíma hafa þau verið veitt árlega og hefur 

Kristín Steinsdóttir tvisvar sinnum verið útnefnd fyrir skáldsögur sínar, bæði fyrir Á 

eigin vegum og Ljósu. 

 

8. Sögulega skáldsagan 
 
 
Ljósa er söguleg skáldsaga. Raunar er að einhverju leyti hægt að skilgreina 

frásagnarhátt Kristínar sem sjálfsævisögulegan en þó ekki í þeim hefðbundna 

skilningi að hér sé um að ræða ævisögu höfundar, skráða af honum sjálfum. Það er 

aðeins frásagnarformið sem er á vissan hátt það sama og í hefðbundinni 

sjálfsævisögu. Sjónarhornið er þannig nánast alfarið hjá aðalpersónu bókarinnar og 

hún segir frá lífi sínu í fyrstu persónu. Sú aðalpersóna byggist þó ekki á höfundi og 

þar skilur á milli. Hún er byggð á konu sem hafði verið látin hátt í sjötíu ár þegar 

bókin kom út og aðrar persónur eiga margar hverjar sínar eigin fyrirmyndir hjá fólki 

sem var samtíða henni. Sögusvið og aðstæður hafa sömuleiðis sterka skírskotun til 

umhverfisins sem þetta fólk hrærðist í. Efnistök Kristínar ríma því við hefðbundna 

skilgreiningu á sögulegri skáldsögu, það er að frásögnin byggi á raunverulegum 

persónum og atburðum fyrri tíma og leitist við að endurskapa sögulegt baksvið þeirra 

(Hugtök og heiti í bókmenntafræði 1983, s. 274). Þrátt fyrir að Kristín vinni afar 

vandaða heimildavinnu og sé trú ramma hinnar raunverulegu sögu sem liggur að baki 

bera þau vinnubrögð skáldskapinn sjálfan aldrei ofurliði.  

 

Sögulega skáldsagan verður fyrst til sem bókmenntagrein snemma á nítjándu öld en 

skáldskapur sem sækir efnivið til fortíðar, hvort sem þar er um að ræða sögulegar 

persónur og atburði eða hreinar goðsagnir, á sér mun lengri hefð í 

heimsbókmenntunum. Hómerskviðurnar grísku frá áttundu öld fyrir Krist eru eitt elsta 

þekkta dæmið um skáldskap byggðan á miklum atburðum úr fortíðinni en þær segja 

frá hinu goðsögulega Trójustríði. Bæði grísk og rómversk skáld sóttu síðar efnivið í 

kviðurnar og þannig eru til að mynda Eneasarkviður rómverska skáldsins Virgils frá 

fyrstu öld fyrir Krist innblásnar af frásögn Hómers (De Groot 2009, s. 18). Allt frá 
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þessum tíma hefur fortíðin verið túlkuð og endursögð á ótal vegu í skáldskap. Þar 

sem viðfangsefnið hér er íslenskar bókmenntir er nærtækt að nefna 

Íslendingasögurnar, séríslenska grein innan miðaldabókmennta, þar sem fjallað er um 

helstu persónur og leikendur við upphaf byggðar á Íslandi. Sögurnar voru skrásettar á 

þrettándu og fjórtándu öld en efniviðurinn sóttur nokkur hundruð ár aftur í tímann, 

til tímabilsins frá landnámi og fram til ársins 1050, sem einnig hefur verið nefnt 

söguöld. Á endurreisnartímanum í Evrópu urðu til sígild verk þar sem fortíðin er að 

einhverju leyti endursköpuð, hvort sem um er að ræða raunverulega eða goðsögulega 

atburði. Þannig er enska sextándu aldar leikskáldið William Shakespeare meðal þeirra 

sem sótti efnivið til fortíðar, þá einkum í sögulegum verkum sínum um bresku 

konungana, svo sem í Lé konungi og Ríkharði III. Einnig má nefna landa 

Shakespeares, John Milton, sem undir lok sautjándu aldar orti hinn mikla kvæðabálk 

Paradísamissi en þar er byggt á goðsögn Mósebókar um brotthvarf Adams og Evu úr 

aldingarðinum Eden (De Groot 2009, s. 24).  

 

Sögulega skáldsagan sem bókmenntagrein er talin eiga upphaf sitt snemma á nítjándu 

öld á Bretlandseyjum en skoski höfundurinn Walter Scott hefur verið nefndur 

upphafsmaðurinn með verki sínu Waferly sem kom út árið 1814. Sögusviðið er 

Skotland um miðja átjándu öld á tíma uppreisnar Jakobíta, fylgismanna Jakobs II, en 

hans tæplega fjögurra ára valdatíð í Englandi, Skotlandi og Írlandi lauk í byltingunni 

1688. Eins og Jerome de Groot og fleiri hafa bent á er tæplega hægt að útnefna Scott 

höfund eða skapara sögulegu skáldsögunnar sem bókmenntagreinar heldur má segja 

að hann hafi fyrst og fremst þróað nýjan farveg fyrir þann sögulega áhuga sem lengi 

hafði verið til staðar í frásagnarlist (De Groot 2010, s. 12). Samvæmt ungverska 

bókmenntafræðingnum og heimspekingnum Georg Lukács er hið nýstárlega við 

sögulega skáldsöguna ekki falið í því að hún segi frá atburðum mannkynsögunnar 

heldur að hún blási hún ljóðrænu eða skáldlegu lífi í persónur í hringiðu atburðanna. 

Markmiðið er að lesendur upplifi í gegnum skáldskapinn hvernig fólki leið og hvers 

vegna það hugsaði eða hagaði sér eins og það gerði í þeim aðstæðum sem fjallað er 

um (Lukács 1962, s. 42). 
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Aðferð Scotts við að miðla sögunni í gegnum skáldskap hafði mikil áhrif á höfunda 

víðar í álfunni sem fóru svipaða leið og hann. Má þar nefna Frakkann Victor Hugo 

sem skrifaði Hringjarann í Notre Dame árið 1831 en landi Hugos, Balzac, var þó ef til 

vill fremstur þeirra sem tileinkuðu sér þessar aðferðir að ógleymdum Alexandre 

Dumas, einum mest lesna höfundi Frakklands, sem um miðja 19. öld skrifaði 

geysivinsælar sögulegar skáldsögur með ævintýraívafi, Skytturnar þrjár, en þær komu 

út árið 1844, og ári síðar Greifann af Monte Cristo. Þessi verk hafa verið endurútgefin 

ótal sinnum og gerðar eftir þeim kvikmyndir. Þau má flokka sem 

afþreyingarbókmenntir eins og raunar á við um margar sögulegar skáldsögur frá 

þessum tíma. Það skýrir að einhverju leyti vinsældir bókmenntagreinarinnar að verkin 

voru oftar en ekki aðgengileg og skrifuð til þess að skemmta. Lév Tolstoj er einn af 

þeim sem sagður er hafa orðið fyrir áhrifum Scotts en Stríð og friður kom út árið 1869 

í Rússlandi. Þekktustu bandarísku sögurnar af þessari gerði eru án efa sögurnar í 

bókaflokknum The Leatherstocking Tales eftir James Fenimore Cooper sem fjölluðu um 

samskipti evrópskra innflytjenda og indjána. Frægust er önnur bókin í þeim flokki, 

Síðasti Móhíkaninn, sem kom út árið 1826.  

 

Á Íslandi hefur skáldskapur sem byggist á atburðum og persónum liðins tíma löngum 

notið mikilla vinsælda og sögulega skáldsagan á sér langa hefð, eða allt frá ofanverðri 

nítjándu öld. Það er því sjálfsagt að nemendur hafi haft einhver kynni af 

bókmenntagreininni áður en þeir koma upp á annað hæfniþrep framhaldsskólans. 

Líklegt er að þeir kynnist sögulegu skáldsögunni enn frekar á öðru og þriðja 

hæfniþrepi þar sem meðal annars er farið í seinni tíma bókmenntir. Til að mynda 

hefur Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness verið lesin með nemendum um árabil í 

mörgum framhaldsskólum.  

 

Skáldkonan Torfhildur Hólm er fyrst íslenskra kvenna til að hafa ritstörf að atvinnu 

og jafnframt frumkvöðull í sögulegum skáldskap. Bók hennar, Brynjólfur biskup 

Sveinsson, sem kom út árið 1882 er fyrsta sögulega skáldsagan sem kemur út á 

íslensku.  Hún byggir á ævi Brynjólfs Sveinssonar biskups sem þjónaði í Skálholti á 

sautjándu öld. Meðal þess sem Torfhildur sendi síðar frá sér eru þrjú önnur verk sem 
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voru byggð á íslenskri kristnisögu, Elding, Jón biskup Vídalín og Jón biskup Arason. 

Torfhildur lagði ríka áherslu á sagnfræðilegt gildi sinna bóka og yfirlýst markmið 

hennar var að leitast við að þær væru nálægt því að vera sannsögulegar og studdar 

sagnfræðilegum heimildum. Hennar höfundareinkenni eru þó á nokkuð öðrum 

slóðum þar sem persónuleg túlkun og siðferðilegt mat er áberandi og atburðir eru 

sýndir í rómantísku ljósi en frásögnin í senn hlaðin kristilegum gildum og boðskap 

(Matthías Viðar Sæmundsson 1996, s. 556). 

 

Brynjólfur biskup Sveinsson og harmsaga fjölskyldu hans hefur orðið fleiri 

listamönnum að yrkisefni en Torfhildi og ef til vill má segja að það sé að einhverju 

leyti táknrænt fyrir áhuga Íslendinga á hinu sögulega í skáldskap og ekki síst því 

persónulega. Þar á smæð samfélagsins, tengsl fólks og skyldleiki kannski einhvern 

hlut að máli. Ragnheiður, dóttir Brynjólfs biskups, hefur raunar ekki síður en faðir 

hennar orðið þjóðinni hugleikin. Leynilegt ástarsamband hennar við Daða 

Halldórsson, latínukennara, og þungun af hans völdum er enda safaríkt söguefni. Á 

sínum tíma varð orðrómurinn um ástandið til þess að hún var þvinguð til að sverja 

skírlífseið en eignaðist son níu mánuðum síðar og lést skömmu eftir það. Brynjólfur 

tók dóttursoninn að sér, eina afkomanda sinn, en áður hafði hann misst öll sín börn í 

bernsku eða snemma á fullorðinsárum. Drengurinn lést aðeins ellefu ára gamall og 

lifði Brynjólfur því alla afkomendur sína. Í túlkun Torfhildar á örlögum Ragnheiðar 

lætur biskupsdóttirin fífla sig og kallar með því svívirðingu yfir fjölskyldu sína. 

Fimmtíu árum eftir að bók hennar kemur út skrifar Guðmundur Kamban, 

rithöfundur og leikskáld verkið Skálholt, en það kom út í fjórum bindum á árunum 

1930-32 ásamt samnefndu leikriti. Nálgun Guðmundar er nokkuð önnur en 

Torfhildar en örlög Ragnheiðar verða honum efniviður í harmræna ástarsögu.  

 

Saga Ragnheiðar Brynjólfsdóttur verður tónlistarmanninum og textaskáldinu Megasi 

að yrkisefni á hljómplötu hans Millilendingu frá árinu 1975 í laginu Ragnheiður 

biskupsdóttur. Óhætt er að segja að þar kveði við ögrandi og berorðan tón sem er 

órafjarri bæði siðvendni Torfhildar og harmsögulegri túlkun Kambans. Túlkun 

tónlistarmannsins og skáldsins Megasar á samdrætti Ragnheiðar og Daða á lítt skylt 
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við rómantík. Það má færa rök fyrir því að í gáskafullum og ögrandi tóninum örli á 

kvenfyrirlitningu þar sem sungið er um hina föllnu konu, drusluna Ragnheiði:4  

,,Ragnheiður biskupsdóttir brókar var með sótt 
og beiddi þegar Daði söng á latínu. 
Hann kenndi henni sitthvað til gamans og til gagns 

og gjörðist snemma þaulkunnugur gatinu.“ 
       (Megas 2012, s. 131)  

Í túlkun Megasar fær biskupinn engu betri útreið þar sem þungun dótturinnar er 

þegar öllu er á botninn hvolft af völdum hans sjálfs og hann því sekur um sifjaspell. 

Það má kannski segja að Torfhildur og Megas eigi það þó sameiginlegt að 

siðgæðisbrestur þeirra sem koma við sögu er gerður að umtalsefni þótt á ólíkan hátt 

sé. Nýjasta dæmið um að þessari dramatísku sögu séu gerð skil er í óperunni Ragnheiði 

eftir Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson sem var frumsýnd árið 2014 og naut 

mikilla vinsælda.   

 

Við kennslu á Ljósu og þegar rætt er um bókmenntagreinina sögulega skáldsögu er 

tilvalið að kynna fyrir nemendum sögu Ragnheiðar biskupsdóttur, þann áhuga sem 

íslenskir listamenn hafa sýnt henni og örlögum hennar og þær ólíku leiðir sem þeir 

hafa farið til að túlka hennar sögu. Það getur skerpt skilning þeirra á eðli sögulegu 

skáldsögunnar og vakið þá til umhugsunar um það hvað afstaða og túlkun höfundar, 

og ekki síður lesenda, á fortíðinni og efniviðnum skiptir miklu máli. Sami efniviður 

býður upp á fjölbreytta túlkun og margar og mismunandi sögur og höfundur getur til 

að mynda nýtt söguna til að koma á framfæri boðskap sínum sem á rætur í 

nútímanum. Þetta er hægt að ræða út frá ýmsum sjónarmiðum, svo sem út frá 

hefðbundinni sagnfræði og áhrifum þeirra sem skrásetja og túlka söguna.  Einnig út 

frá valdinu sem fólgið er í hlutverki höfundar sögulegu skáldsögunnar, hvernig 

túlkun hans getur verið umdeild og jafnvel í óþökk þeirra sem standa nærri 

söguefninu. Í íslenskri bókaútgáfu eru raunar fjölmörg dæmi um að afkomendur og 

fjölskyldur fólks sem á sér samsvörun í persónum sögulegra skáldsagna verði afar 

ósátt við efnistök og sögutúlkun.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Sótt  23.07.2016 af: https://www.youtube.com/watch?v=oUYZu5DVmuw 
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Ljósa er tilvalinn fulltrúi bókmenntagreinarinnar á fyrsta hæfniþrepi, meðal annars 

vegna þess að frásagnarhátturinn er einfaldur og aðgengilegur, viðfangsefnin 

fjölbreytileg og áhugaverð, persónusköpunin sterk og vönduð heimildavinna skilar 

trúverðugri endursköpun á aðstæðum og atburðum. Þannig ætti hún að geta þjónað 

því hlutverki að kynna fyrir nemendum þessa mikilvægu tegund frásagnarlistar sem er 

stór hluti af íslenskri bókmenntahefð og uppfylla um leið þau markmið aðalnámskrár 

sem miða að því að við lok framhaldsskólanáms hafi nemendur kynnist íslenskum 

bókmenntum á breiðum grunni, það er mismunandi tegundum bókmennta frá 

mismunandi tímabilum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2012, s. 92). 

 

9.  Konan að baki sögunni 

 

Ljósa er afar persónulegt verk. Kristín gekk með hugmyndina að bókinni í maganum í 

meira en tuttugu ár áður en hún fór að skrifa og að baki lá áralöng rannsóknarvinna 

og heimildaleit. Sem fyrr segir byggir bókin á sögu Kristínar Eyjólfsdóttur, 

föðurömmu Kristínar og nöfnu. Þessi kona hafði alist upp við góð efni, var 

húsmóðir á barnmörgu heimili í sveit, hélt vinnufólk, var eiginkona hreppstjórans, 

kvennaskólagengin, tónelsk og kenndi börnum sínum að meta tónlist. Hún glímdi 

líka öll sín fullorðinsár við erfiðan geðsjúkdóm sem hafði mikil áhrif á líf hennar, sem 

og hennar nánustu.  Kristín kynntist ömmu sinni aldrei í lifanda lífi því að gamla 

konan var látin fyrir hennar dag. Hún vissi raunar fátt um ævi þessarar konu áður en 

hún hóf rannsóknarvinnu fyrir bókina. Veikindi Kristínar Eyjólfsdóttur og raunasaga 

hennar lágu í þagnargildi í fjölskyldunni enda tíðkaðist ekki að ræða slíka hluti 

(Miðstöð íslenskra bókmennta e.d.). Fjölskylda Kristínar er þar ekkert einsdæmi. Það 

er ekki langt síðan geðsjúkdómar voru viðkvæmt einkamál og eru það að einhverju 

leyti enn. Þeim hefur fylgt mikil skömm og skilningur samfélagsins hefur löngum 

verið afar takmarkaður. Það var ekki fyrr en Kristín hóf að grafast fyrir um líf ömmu 

sinnar, ræða við fjölskyldumeðlimi og annað fólk sem var samtíða henni, að hún 

komst að því hversu erfiðar aðstæðurnar höfðu verið og myndin fór smám saman að 

skýrast. Sumar gloppur var þó ekki hægt að fylla upp í enda hafði langur tími liðið og 
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samferðamenn Kristínar heitinnar farnir að týna tölunni (Miðstöð íslenskra 

bókmennta e.d.). 

 

Kristín Eyjólfsdóttir fæddist 10. janúar árið 1874 og lést 23. apríl 1938, þá 64 ára 

gömul.  Hún bjó alla sína tíð í Suðursveit í Austur-Skaftafellssýslu fyrir utan 

vetrardvöl í Reykjavík á sínum yngri árum þegar hún gekk í Kvennaskólann. Pétur 

Gunnarsson rithöfundur hefur lýst sveitinni hennar Kristínar á fallegan hátt:  

 

,,Ætli Suðursveit sé ekki frægasta sveit á Íslandi. Orðinu fylgir svo kunnuglegur blær að 

maður gæti haldið að hún væri einhvers staðar í alfara leið. En því er ekki að heilsa. 

Hún hefur til skamms tíma verið einhver afskekktasta sveit landsins, mjó landræma 

suðaustur með Vatnajökli sem girðir sveitina alveg af í norður; í vestri er fínriðið net af 

fljótum sem tálma ferðir yfir mestu sandflæmi landsins en í austur er fjallvegur sem leiðir í 

strjálar og afskekktar sveitir Austurlands. Í suðri er svo endalaust hafið með hafnlausri 

strönd.“ (Pétur Gunnarsson e.d.) 
 

Á meðan Kristín lifði var Suðursveit afar einangruð. Ekki var farið að brúa 

jökulfljótin sunnan Vatnajökuls fyrr en árið 1958 og var því ekki að fullu lokið fyrr 

en árið 1974 þegar Skeiðará var brúuð og hringvegurinn opnaður. Fyrir þann tíma 

voru fljótin óútreiknanlegir farartálmar og gat verið mikið hættuspil að leggja í ferð 

yfir þau. Nútíminn með sínum vegum, brúm og fararækjum hélt innreið sína seint og 

um síðir í þessa fögru sveit. 

 

Faðir Kristínar var Eyjólfur Runólfsson, hreppstjóri og hómópati. Þórbergur 

Þórðarson rithöfundur og sveitungi hans segir hann hafa verið greindan og 

músíkalskan, kvensaman og trúaðan á kynjavætti og galdra (Þórbergur Þórðarson, 

1975, s. 496). Móðir hennar var Ingunn Gísladóttir. Þau bjuggu á Reynivöllum undir 

Steinafjalli, skammt austur af Breiðamerkurjökli. Þarna ólst Kristín upp í stórum 

systkinahópi og bjó í foreldrahúsum þar til hún flutti ásamt eiginmanni sínum Stefáni 

austar í sveitina, á bæinn Kálfafell við mynni Kálfafellsdals en í Njálu segir að þar hafi 

búið Kolur Þorsteinsson, frændi Síðu-Halls. Stefán var hreppstjóri og vegaverkstjóri. 

Þau Kristín eignuðust fimm börn sem komust á legg, tvo syni og þrjár dætur. Þau eru 
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í aldursröð Eyjólfur, Steinn, Regína, Magnea og Guðný. Þetta var menningarheimili 

og meðal annars átti húsmóðirin orgel sem hún kenndi öllum börnum sínum að leika 

á. Báðir synirnir urðu seinna kirkjuorganistar meðfram öðrum störfum. Kristín 

andaðist á Kálfafelli árið 1938. 

 

Það má velta því fyrir sér með nemendum hvaða þýðingu það hafi hversu tengd 

Kristín Steinsdóttir er efniviðnum sem hún spinnur úr og túlkar í Ljósu, sérstaklega í 

ljósi þess hve afstaða höfundar til söguefnis skiptir miklu máli í sögulegri skáldsögu. 

Fólkið sem Kristín dregur upp mynd af og deilir með lesendum er henni nákomið, 

föðuramma hennar og aðrir ættingjar, og það er óhætt að segja að hún gangi nærri 

söguefninu, og jafnvel sjálfri sér um leið, sé nærgöngul og persónuleg í sinni frásögn. 

Persónusköpun er afar vönduð, ekki síst er Ljósa sjálf sem byggð er á Kristínu 

Eyjólfsdóttur feykilega vel skrifuð. Veikindin og einkenni þeirra eru aðeins einn af 

mörgum þráðum í hennar persónugerð enda er það eitt af einkennum Kristínar sem 

höfundar að velja ekki auðveldu leiðina í sköpun sinni. Persónur eru ekki flatar og 

einsleitar heldur flóknar og samsettar, eins og á við um Ljósu. 

 

 

10.  Aðferðir til að bæta lesskilning við lestur á Ljósu 

 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar snýr að því hvernig kenna megi Ljósu með það að 

leiðarljósi að bæta lesskilning og efla orðaforða. Farin er sú leið að markmiðinu að 

nemendur: 

 

1.! Efli námsvitund sína og beiti til þess gagnvirkum lestri. 

 

2.! Treysti kunnáttu sína í lykilorðaforða sögunnar fyrir lesturinn. 

 

3.! Kynni sér sögusvið, og að hluta til viðfangsefni, fyrir lesturinn. 

 

4.! Lesi og rýni í afmörkuð viðfangsefni sögunnar og vinni stutt ritunarverkefni.  
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5.! Ræði sömu afmörkuðu viðfangsefni í litlum hópum og að lokum í bekk. Til 

grundvallar er lögð aðferð sem byggist á þrískiptingunni hugsa-ræða-miðla 

(einn-fleiri-allir) sem þróuð var af dr. Frank Lyman. 

 

10.1 Námsvitund og gagnvirkur lestur 

Námsvitund (e. metacognition) og efling hennar er mikilvægur þáttur þegar 

nemendur vinna að því að bæta lesskilning sinn og tileinka sér árangursríkar aðferðir 

við námið. Hugtakið felur annars vegar í sér að þekkja eigin hugsun og hins vegar að 

hafa stjórn á henni (Flavell 1976, s. 232). Þannig á nemandinn að geta fylgst með 

hugsuninni, stýrt henni og beint að þeim atriðum og þáttum sem skipta máli við 

lausn verkefna (Guðmundur B. Arnkelsson 2000, s. 60). Mikilvægi námsvitundar 

hefur hlotið sífellt meiri athygli og viðurkenningu á undanförnum árum. Þeir sem 

stunda nám með góðum árangri hafa margir að einhverju leyti tamið sér að beita 

aðferðum sem stuðla að góðri námsvitund. Þeir eru meðvitaðir um eigin hugsun í 

námi, jafnvel án þess að veita því sérstaka athygli og án þess að hafa fengið kennslu í 

að efla hana. Hana má hins vegar auðveldlega læra og tileinka sér meðvitað og á það 

verður lögð áhersla hér. 

Vinna með námsvitund og lestur byggir meðal annars á því að lesandinn staldri við 

og spyrji sig spurninga áður en hann les, á meðan hann les og að lestri loknum. Þessi 

aðferð er hluti námsaðferðar sem nefnist gagnvirkur lestur (e. reciprocal reading) og 

hefur verið notuð í því skyni að efla lesskilning og bæta námsárangur. Rannsóknir 

hafa sýnt að aðferðin getur nýst nemendum á öllum skólastigum, allt frá fyrstu árum 

grunnskólans upp í nám á háskólastigi. Hún var fyrst þróuð af Palinscar og Brown en 

rannsóknir þeirra leiddu í ljós að aðferðin gat bætt lesskilning nemenda í 

afmörkuðum viðfangsefnum um tugi prósenta (Palinscar og Brown 1984, s. 164). 

Gagnvirkur lestur snýst um gagnvirkni textans og lesandans, að lesandi nálgist 

textann skipulega, spái fyrir um framhald hans, velti fyrir sér skilningi sínum á 

honum, spyrji spurninga og taki saman meginatriði. Nemendur með góðan 

námsvitund og lestrartækni kunna margir ósjálfrátt að bregðast við með slíkum hætti 

þegar þeir finna að skilningur þeirra þverr. Nemendur með slaka lestrarfærni geta 
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hins vegar átt erfiðara með að átta sig á því hvenær þeir eru hættir að skilja eða þeir 

lenda í vandræðum með að finna leiðir til þess að skilja betur. Gagnvirki lesturinn 

snýst um að feta leiðina til skilnings í litlum skrefum en þannig á lesandinn að geta 

haldið utan um hugsun sína og framvindu textans. Gagnvirkan lestur má hvort sem 

er þjálfa í hópum, pörum eða á einstaklingsgrunni. Í kennsluleiðbeiningum er þó 

fyrst og fremst gert ráð fyrir að nemendur tileinki sér að staldra við og spyrja sjálfa 

sig spurninga. Í töflu 5 er að finna spurningar í anda gagnvirks lestrar.  

Tafla 5:  

Dæmi um spurningar áður 
en lestur hefst: 

Dæmi um spurningar á 
meðan lesið er: 

Dæmi um spurningar eftir 
lestur: 

,,Hver er tilgangurinn með 
lestrinum?“ 

,,Skildi ég þetta?“ ,,Um hvað var fjallað í stuttu 
máli?“  

,,Hvernig tækni er best að beita 
við lesturinn?“ 

,,Hvað var ég að lesa rétt í 
þessu?“ 

,, ,,Hvað lærði ég nýtt?“ 

 

Í kennsluleiðbeiningunum sem hér fylgja er lögð áhersla á að í upphafi kennslu ræði 

kennari námsvitund við nemendur, hvað felist í hugtakinu, hvaða aðferðir geti 

hjálpað þeim til að efla hana og hvaða árangri aukin námsvitund getur skilað. Það er 

mikilvægt að nemendur sjái í byrjun bæði tilgang og hugsanlegan ávinning af því að 

tileinka sér nýja aðferð við námið. Það er erfitt að meta gagngert hversu vel 

nemendur ná að vinna með eigin námsvitund. Hún getur aldrei orðið beinn hluti af 

námsmati þótt efling hennar geti haft bein áhrif á frammistöðu sem er metin með 

hefðbundnum hætti. Í námsumhverfi þar sem nemendur hafa vanist því að einblína á 

vinnu sem metin er til einkunnar í prófum og verkefnum getur verið nauðsynlegt að 

skýra vel tilgang þeirra viðfangsefna sem ekki eru metin á þann hátt.  

Það er nauðsynlegt að ræða við nemendur um hvernig þeir geta nýtt sér aðferðir 

gagnvirks lestrar til að efla námsvitund og bæta skilning sinn og árangur og hvernig 

þeir geti notað einfaldar spurningar sem tæki til að aga hugsunina og fylgjast með 

henni. Nemendur fá lista yfir spurningar til að spyrja sig fyrir, á meðan og eftir að 

sérhver hluti Ljósu er lesinn. Alltaf er um að ræða sömu spurningar enda eru þær 
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almennar og snúa fremur að því að lesið sé af athygli en að spurt sé um afmörkuð 

efnisatriði. Spurningarnar eru sniðnar að lestri Ljósu auk þess sem taka þarf tillit til 

nemendahóps og námsstöðu hans.  

Spurningarnar sem nemendur eiga að spyrja sig fyrir lesturinn á Ljósu eiga í raun 

aðeins við í upphafi, ekki fyrir hvern og einn kafla. Í fyrsta lagi spyrja þeir sig hvað 

þeir viti um bókina, í öðru lagi hvernig hún sé byggð upp, svo sem skipting í kafla og 

lengd, og í þriðja lagi hvernig best sé að hátta lestri, svo sem hvort það borgi sig að 

punkta hjá sér eða hvort betra sé að leyfa textanum að flæða.  Á meðan á lestri 

stendur á spurningin um hvað lesandi var að lesa rétt í þessu alltaf að vera 

undirliggjandi, auk spurningarinnar um hvort hann skilji það sem hann er að lesa. Að 

loknum lestri spyrja nemendur sig þriggja spurninga. Í fyrsta lagi hver hafi verið 

aðalatriðin í þeim kafla bókarinnar sem þeir lásu, í öðru lagi hvaða nýju upplýsingar 

hafi komið fram og í þriðja lagi hvort eitthvað hafi komið þeim á óvart (Tafla 6).  

Tafla 6: 

Áður en Ljósa er lesin: Á meðan lesið er: Eftir að lesið er: 
,,Hvað veit ég um efnið?“ 
(saga og höfundur) 

,,Hvað var ég að lesa?“  ,,Hver voru aðalatriðin í 
þessum kafla?“ 

,,Hvernig er textinn byggður 
upp?“ (kaflaskipting og 
lengd) 

,,Skil ég það sem ég er að 
lesa?“ 

,,Hvaða nýju upplýsingar 
komu fram?“ 

,,Hvernig er best að lesa? “ 
(glósa eða lesa eingöngu) 

 ,,Kom eitthvað mér á óvart?“ 

 

Þegar nemendum hefur verið sýnt hvernig þeir geti notað spurningarnar til að 

styðjast við er framhaldið undir þeim sjálfum komið. Aðferðirnar er aðeins hægt að 

læra og tileinka sér með því að nota þær. Nemendum getur fundist þær tefja lesturinn 

í byrjun en þá má minna þá á að með æfingunni læra þeir að spyrja aðeins þegar þeir 

þurfa á því að halda og markmiðið sé að spurningarnar flýti fyrir og hjálpi. Þannig 

geti þær orðið ósjálfráður hluti af lestrinum sem verður til þess að nemendur taka 

fyrr eftir því þegar þeir missa þráðinn og eru fljótari að taka hann upp. Á meðan á 

lestri Ljósu stendur er hlutverk kennarans aðallega falið í að minna nemendur 

reglulega á að nýta sér aðferðirnar og spurningarnar auk þess sem hann getur nýtt 
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umræðutíma til þess að minna á og ræða spurningar sem nemendur spyrja sig að 

lestri loknum. Að öðru leyti er erfitt að fylgjast með því kerfisbundið hvort 

nemendur nýti sér aðferðirnar og því reynir á að þeir taki ábyrgð á eigin námi.  

 

10.2 Orðaforði efldur í hópastarfi með CLIM-aðferð 

Vinna með orðforða er afar mikilvæg þegar kemur að lesskilningi eins og sýnt hefur 

verið fram á, svo sem af David. W Moore (e.d.) og Camille L. Z. Blachowicz (2011). 

Í kennsluleiðbeiningum er lögð áhersla á eflingu orðaforða en gert er ráð fyrir að 

nemendur búi sig undir lesturinn með því meðal annars að kynna sér lykilorðaforða 

sögunnar. Fyrst og fremst eru skoðuð orð sem eru ekki í daglegri notkun nú á dögum 

og gætu því reynst nútímalesendum framandi. Nemendum er gert að kafa aðeins í 

merkingu þessara orða og uppruna þeirra. Einnig er orðaforði treystur með því að fá 

nemendur til að kynna sér fyrirfram höfund sögunnar ásamt söguefni og tengslum 

hennar við það, sögusvið og umhverfi en einnig eitt aðalviðfangsefni sögunnar, 

geðhvarfasýki. Þeir bæta því ekki eingöngu við orðaforða sinn með því að kynna sér 

orð sem koma fyrir í sögunni heldur einnig með því að kynna sér og kynna fyrir 

öðrum þætti sem tengjast frásögninni og eru samofnir henni.  Þessi vinna ætti að 

treysta grunn nemenda og hjálpa þeim að öðlast betri þekkingu á orðum og 

hugtökum sem verða á vegi þeirra við lesturinn og ekki síður að efla almennt skilning 

á sögunni og erindi hennar. Þannig má segja að lesendur taki fyrsta skrefið í að efla 

lesskilning sinn áður en eiginlegur lestur hefst. 

 

Með þessari nálgun vinnst tvennt. Bakgrunnsþekking á sögunni hjálpar nemendum 

að tengja við efnið og styður við skilning og með því að vinna fyrirfram með 

orðaforða minnka líkurnar á að nemendur hnjóti um orð við lesturinn, hökti og missi 

þráðinn. Texti með tilbúnum orðskýringum býður reyndar þeirri hættu heim. Rekist 

nemendur á orð sem þeir ekki skilja, þurfa þeir að nema staðar við lesturinn, leita að 

skýringunni, og finna aftur þann stað sem þeir voru á í textanum. Það eru alltaf líkur 

á því að þeir gefi skýringunum engan gaum og lesi áfram, engu nær, merking textans 

verði rýrari fyrir þeim og lesskilningur eflist lítið sem ekkert. Raunar er eina 

tryggingin fyrir því að nemendur kynni sér orðskýringar neðanmáls að prófað sé upp 

úr þeim. Þótt segja megi að viss orðaforðaþjálfun felist í því að leggja á minnið 
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orðskýringar fyrir próf hafa rannsóknir sýnt (Moore e.d.) að utanbókarlærdómur er 

mun verr til þess fallinn að treysta kunnáttu nemenda en virk verkefnavinna.  

 

Gert er ráð fyrir því að aðferðir samvinnunáms séu nýttar í þeirri verkefnavinnu sem 

fram fer fyrir lesturinn. Þannig undirbúa nemendur lesturinn í litlum hópum og hver 

hópur tekur að sér afmarkað verkefni. Hópvinna leggst misvel í nemendur. Sumir eru 

heldur neikvæðir gagnvart því að vinna í hóp og finnst betra að vinna sjálfstætt. 

Ástæður fyrir því geta verið margar, svo sem feimni og óframfærni, vantrú á eigin 

getu, að nemanda finnist hann hafa lítið til málanna að leggja, að aðrir nemendur vaði 

yfir hann og taki fram fyrir hendurnar á honum, að veik félagsleg staða valdi kvíða 

eða að nemanda finnist aðrir nemendur einfaldlega dragbítar og hann geti skilað mun 

betri vinnu upp á eigin spýtur. Það er nauðsynlegt að nemendur átti sig á því að 

hópvinna er mikilvægur hluti af þeirra námi. Í því sambandi getur reynst gott að 

skerpa á því að fjölbreyttar aðferðir við nám skili bestum árangri og að hæfni til 

samvinnu sé hluti af lögbundinni menntun samkvæmt aðalnámskrá sem 

óhjákvæmilega muni reyna á að skólagöngu lokinni. 

 

Til þess að efla samvinnuhæfni nemenda og minnka líkurnar á því að þeir verði 

óvirkir eða vansælir í hópvinnu er þó ekki nóg að benda á að slík vinna sé 

nauðsynlegur og lögbundinn hluti af náminu. Markvisst verður að tryggja virkni 

nemenda og hlutverk hvers og eins verður að vera skýrt. Í kennsluleiðbeiningum er 

stuðst við svokallaða CLIM-aðferð (e. cooperative learning in multicultural groups) 

sem í upphafi var þróuð af félagsfræðingnum Elizabeth Cohen (1984) og notuð við 

að kenna nemendum af ólíkum uppruna. Aðferðin hentar raunar öllum fjölbreyttum 

nemendahópum. Uppruni er ekki það eina sem skilur nemendur að heldur getur þar 

margt komið til, svo sem námsstaða, félagsleg staða eða kyn. Rannsóknir Cohen 

leiddu í ljós að staða nemenda í hópi getur haft veruleg áhrif á virkni þeirra og 

árangur í námi en CLIM-aðferðin felst einkum í því að þeir læra að vinna saman með 

árangursríkum hætti, að virða hver annan og að hæfni hvers og eins nýtist betur 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003, s. 24). 
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Í upphafi CLIM-hópvinnu er nemendum skipað í ákveðin hlutverk af kennara og er 

hvert og eitt hlutverk skýrt afmarkað:  

 

1.! Skipuleggjandi skipuleggur vinnuna í hópnum. Hann gengur úr skugga um að 

allir leggi sama skilning í hvað verkefnið gengur út á. Góð regla er að 

skipuleggjandi lesi í upphafi fyrirmæli verkefnisins fyrir aðra í hópnum. Hann 

passar upp á að hlustað sé á alla og er ábyrgur fyrir samskiptum við kennara.  

 

2.! Kynnir skipuleggur kynninguna og gengur úr skugga um að hver og einn í 

hópnum hafi lagt sitt af mörkum við framsetningu og taki þátt í kynningunni.  

 

3.! Hvetjari hvetur meðlimi hópsins til að leggja sitt af mörkum og vinna saman. 

Hann hvetur þá auk þess til að hjálpa hver öðrum. Hann  hrósar þegar vel er 

gert eða þegar góð hugmynd kemur fram.  

4.! Efnisaflari er ábyrgur fyrir öllu því efni sem er notað við verkefnið. Efnis- og 

heimildaleit er skipulögð af honum og hann gengur úr skugga um að 

heimildir séu traustar, rétt sé farið með þær og vísað sé í þær þar sem það á 

við.  

 

5.! Tímavörður útbýr tímaáætlun fyrir þá vinnu sem þarf að leysa af hendi. Hann 

passar upp á að hópurinn sé varaður við þegar hann eyðir of miklum tíma í 

ákveðna hluta verkefnisins.  

 

Hlutverkin eiga að tryggja virkni nemenda en hin eiginlega vinna við verkefnið er þó 

ekki eingöngu bundin við þau enda væri sú skipting harla ósanngjörn. Til að mynda 

er óhætt að segja að stórkostlegur munur sé á hlutverki þess sem sér um að hvetja 

félaga sína áfram og hrósa þeim og þeim sem ber ábyrgð á allri efnisöflun. Sé 

aðferðin reglulega notuð við verkefnavinnu er gert ráð fyrir að nemendur taki að sér 

mismunandi hlutverk í hvert sinn en hér er hins vegar ekki um slíkt að ræða. Það er 

kennarans að meta hvernig hann skipar í hlutverk og að einhverju leyti verður hann 

að treysta innsæi sínu og þeim upplýsingum sem hann hefur um námsstöðu 

nemenda, styrkleika þeirra eða félagslega stöðu. Þrátt fyrir að hlutverkin séu sex má 
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aðlaga fjölda þeirra að hópastærð. Í minni hópum getur sami nemandi til að mynda 

tekið að sér hlutverk tímavarðar og hvetjara og í stærri hópum er til að mynda hægt 

að bæta við hlutverki fundarstjóra. Hafa ber í huga að í stærri hópum getur reynst 

erfiðara að tryggja virkni allra.  

 

Gert er ráð fyrir að skil á hópverkefnum séu tvískipt, annars vegar er um að ræða 

kynningu og hins vegar skýrslu sem er aðgengileg nemendahópnum á meðan á lestri 

stendur. Í verkefnunum reynir meðal annars á upplýsingaleit og upplýsingalæsi og því 

er nauðsynlegt að leiðbeina nemendum um hvernig farið skuli að við leit, mat á 

trúverðuleika, meðferð og framsetningu upplýsinga. Með vinnunni byggja nemendur 

í sameiningu upp traustan þekkingargrunn um söguna og efla um leið tök sín á þeim 

tiltekna orðaforða sem sagan notar. Verkefnin eru fremur aðgengileg og ætti vinnan 

við þau og kynningin ekki að þurfa að taka meira en fjórar kennslustundir. Þau eru 

sem hér segir: 

 

1.! Verkefni 1: Gamla norræna tímatalið  

2.! Verkefni 2: Tíminn mældur í eyktum 

3.! Verkefni 3: Gamli burstabærinn og lífið í sveitinni 

4.! Verkefni 4: Sögusvið Ljósu í Suðursveit og Reykjavík 

5.! Verkefni 5: Geðhvarfasýki 

6.! Verkefni 5: Höfundur og persónur 

 

Í verkefnum 1 og 2 er tilgangurinn ekki að ,,þýða“ orð sem koma fyrir í bókinni yfir á 

nútímamál heldur er ætlast til þess að nemendur afli sér haldgóðra upplýsinga um 

gamla tímatalið í stóru samhengi og treysti þar með orðaforða sinn á því sviði. Þeir 

vinna því ekki eingöngu með orð sem koma fyrir í bókinni. Í verkefni 1 kynna þeir 

sér meðal annars á hvaða kerfi gamla norræna tímatalið byggðist, hvers vegna 

mánaðamót voru ekki alltaf á sama tíma ár hvert, hver mánaðaheitin voru, hvaða 

tíma gömlu mánuðirnir samsvara í nútíma gregoríönsku tímatali, uppruna 

mánaðanafna og hvaða merki má enn finna um gamla kerfið í nútíma tímali. Verkefni 

2 tengist stundum dags og nætur og hvernig þær voru áður mældar í eyktum. 

Hópurinn kynnir sér gömlu eyktarmörkin og hvaða tíma dagsins þær samsvara í 
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nútímatímatali ásamt meðal annars merkingu þeirra orða sem notuð voru yfir 

tímaviðmiðin og jafnvel skyldleika einhverra þeirra við önnur germönsk tungumál.  

 

Verkefni 3 tengist séríslenska burstabænum sem kom til sögunnar á seint á átjándu 

öld. Ljósa býr í torfbæ með burstum sem barn og flyst síðan aftur í timburþiljaðan 

torfbæ á fullorðinsárum. Slík húsakynni eru nemendum eflaust meira framandi en 

tvílyft timbur- og steinhús sem einnig koma fyrir í sögunni. Nemendur kynna sér 

meðal annars útlit og byggingarefni burstabæja, einnig vistarverur og hvaða tilgangi 

þær þjónuðu. Orð- og hugtakaskýringar koma við sögu enda þurfa nemendur að 

kynna sér merkingu ýmissa hugtaka sem tengjast húsakynnum og sveitalífi og eru 

misvel þekkt meðal nútímalesenda. Önnur atriði, svo sem saga burstabæjarins og 

kostir og gallar hans sem húsakynna, eru einnig tekin til skoðunar í verkefninu.  Þótt 

aðferðir við miðlun séu nokkuð frjálsar í verkefnunum er óhjákvæmilegt að notast að 

einhverju marki við myndræna miðlun hér. 

 

Verkefni 4 snýr að sögusviðinu sjálfu og sögutímanum, annars vegar Suðursveit í 

Austur-Skaftafellssýslu og hins vegar Reykjavík um aldamótin 1900 og á fyrstu 

áratugum tuttugustu aldar. Verkefnið snýst þess vegna fyrst og fremst um 

upplýsingaöflun um bakgrunn sögunnar. Sögusvið Ljósu er að stórum hluta til 

afskekkt sveit á þeim tíma þegar mikill meirihluti landsmanna bjó í í dreifbýli og 

iðnvæðingin hafði enn ekki haldið innreið sína í sveitir landsins en það teygir sig líka 

til höfuðstaðarins Reykjavíkjur sem um aldamótin 1900 var smábær með rétt rúmlega 

sex þúsund íbúa (Hagstofa Íslands e.d-c). Í fyrsta lagi kynna nemendur sér hvar á 

landinu sagan gerist, þeir staðsetja Austur-Skaftafellssýslu og Suðursveit annars vegar 

og Reykjavík hins vegar á Íslandskortinu, kynna sér vegalengdir, í hverju landfræðileg 

einangrun sveitarinnar var fólgin og hvernig og hvenær sú einangrun var rofin með 

samgöngubótum og framförum í tækni og boðskiptum manna á milli. Einnig skoða 

þeir mannfjölda á þessum tíma, bæði á Íslandi öllu, í sýslunni og í Reykjavík og setja í 

samhengi við íbúafjölda á Íslandi í dag. Nemendur velta því einnig fyrir sér hvað er 

ólíkt með sveitinni og Reykjavík á þessum tíma og hvað hlutirnir hafa breyst mikið til 

dagsins í dag. 

 



! 57!

Verkefni 5 snýst um eitt aðalviðfangsefni sögunnar, sjúkdóminn geðhvarfasýki sem 

aðalpersónan glímir við. Vinna nemenda felst í því að afla sér greinagóðra upplýsinga 

um sjúkdóminn, svo sem helstu einkenni hans, algengi, meðferð og aldur sjúklinga 

þegar þeir veikjast. Þar sem sjúkdómurinn er ekki nefndur á nafn í sögunni og 

einkennum hans er lýst á annan hátt en gert er í upplýsinga- og fræðiritum nútímans 

um geðsjúkdóma má segja að það efni sem nemendur kynna sér og vinna með hjálpi 

þeim við að skilja mikilvægan þátt sögunnar og efli orðaforða þeirra á því sviði.  

 

Verkefni 6 snýst um að nemendur kynni sér annars vegar rithöfundinn, Kristínu 

Steinsdóttur, og hennar höfundarsögu. Þeir afla sér upplýsinga um hver hún er, 

hvenær hún fór að skrifa, hvernig bækur hún hafi skrifað gegnum tíðina og hvað hún 

fékkst við áður en hún fór að skrifa svo að eitthvað sé nefnt. Hins vegar afla þeir sér 

upplýsinga um Kristínu Eyjólfsdóttur, fyrirmynd aðalsögupersónunnar, tengsl hennar 

við höfundinn, hver hún var og hvar hún bjó. Einnig skoða þeir fyrirmyndir að 

öðrum persónum sögunnar, svo sem pápa og mömmu. Þar sem um persónulega 

sögu er að ræða eru heimildir hér að einhverju leyti af skornum skammti og því er 

nauðsynlegt að kennarinn aðstoði hópinn við upplýsingaöflun. Í bók Þórbergs 

Þórðarsonar Í Suðursveit er til að mynda að finna mannlýsingar sem nýtast vel fyrir 

þetta verkefni. 

 

Auk verkefnanna sem hér um ræðir fylgir kennsluleiðbeiningum listi orð- og 

hugtakaskýringa sem tengjast meðal annars tímatali og starfsárinu hjá bændum og 

vinnufólki en orðin koma öll fyrir í bókinni. Þessi orð getur kennari farið í sjálfur 

með nemendum eða jafnvel bætt þeim við verkefnin vilji hann stækka þau. Að baki 

margra orðanna býr heilmikill fróðleikur þótt ekki sé endilega þörf á að fara í 

nákvæmar orðsifjar. Orðin og hugtökin sem um ræðir eru til að mynda krossmessa, 

vinnuhjúaskildagar, útmánuðir, sláturtíð, vetrarvertíð, sumar- og vetrarsólstöður og 

jólafasta. Þessi vinna, hvort sem kennari leiðir hana eða nemendur vinna í hóp og 

kynna fyrir öðrum, er enn einn þáttur í því að treysta orðaforðann og bæta 

lesskilninginn áður en hinn eiginlegi lestur hefst.  
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10.3 Verkefnavinna í anda félagslegrar hugsmíðahyggju 

Í framhaldi af hópverkefnum hefst hinn eiginlegi lestur. Þau verkefni sem nemendum 

verða falin meðfram lestrinum eru í anda kennslufræði félagslegrar hugsmíðahyggju 

(e. social constructuvism) sem hefur rutt sér til rúms síðustu tvo áratugi. Þessi sýn á 

nám og kennslu þróaðist upphaflega út frá kenningum svissneska sálfræðingsins Jean 

Piaget um vitsmunaþroska (1976) en hann hélt því meðal annars fram að 

vitsmunaþroski yrði til og þróaðist við reynslu einstaklingsins og hún byggi hann 

undir að takast á við mismunandi kringumstæður og þau viðfangsefni sem kynnu að 

mæta honum í framhaldinu. Kenningar um félagslega hugsmíðahyggju byggja á 

þessum grunnþætti en jafnframt því að félagsleg samskipti hafi áhrif á 

vitsmunaþroska. Einstaklingurinn túlki þannig reynslu sína, skapi úr henni merkingu 

og til verði einstaklingsbundin þekking. Þetta gerist hins vegar í félagslegu umhverfi 

sem bundið sé þeirri menningu sem einstaklingurinn tilheyrir. Samkvæmt 

kenningunni snýst nám því ekki um að nemandinn afli sér upplýsinga um ytri 

veruleika sem er honum óháður heldur um það að hann taki virkan þátt í að skapa 

sína þekkingu í félagi við aðra (Jonassen o.fl. 1993).  

 

Þegar unnið er í anda félagslegrar hugsmíðahyggju við kennslu má segja að hlutverk 

kennarans sé fyrst og fremst að skapa aðstæður og umhverfi sem hvetur og styður 

nemendur til virkrar þátttöku og þekkingarsköpunar en það veltur meðal annars á því 

að þeir fái svigrúm til að beita sjálfstæðum vinnubrögðum í skapandi verkefnum, 

einstaklingsbundið og í félagi við aðra. Nemendur búa allir yfir ákveðinni reynslu og 

þekkingu í upphafi og hún hefur áhrif á það hvernig þeir skapa sína merkingu í 

framhaldinu. Þeir tengja ný viðfangsefni við fyrri þekkingu sína og eiga að geta dregið 

ályktanir og sett fram hugmyndir og kenningar á grundvelli hennar. Þess vegna er 

einnig mikilvægt að skapa öruggt andrúmsloft þar sem nemendur geta tekið þátt í 

uppbyggilegum umræðum og skoðanaskiptum um viðfangsefnið. Það styður við 

lærdómsferlið og hjálpar nemendum að feta sig að nýrri þekkingu. Fleiri þættir skipta 

máli þegar skapa á frjótt námsumhverfi en hér verður aðaláherslan lögð á ofangreint. 

 

Til þess að ná fram þessum markmiðum er lögð til grundvallar þekkt kennsluaðferð 

sem rímar við félagslega hugsmíðahyggju og þá sérstaklega þann þátt hennar sem 
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snýr að því að nám fari fram í félagslegu og menningarlegu samhengi. Aðferðin hefur 

verið kölluð hugsa-ræða-miðla-aðferðin en hún var þróuð af bandaríska 

fræðimanninum dr. Frank Lyman (1981) og byggist á því að vinna við ákveðin 

viðfangsefni fari fram í þremur skrefum; að nemendur fái fyrst ráðrúm til þess að 

ígrunda sjálfir viðfangsefnið sem þeir standa frammi fyrir, að því loknu ræði þeir það 

í pörum eða litlum hópum og að lokum taki allur nemendahópurinn þátt í umræðum 

um sama viðfangsefni. Aðferðin á meðal annars að hvetja til virkni, meiri ígrundunar 

og greinandi hugsunar. Ekki er gert ráð fyrir að lærdómsferlið taki langan tíma; 

ákveðinni spurningu eða kveikju er varpað fram, nemendur fá nokkrar mínútur til 

þess að ígrunda hana í einrúmi, þeir ræða hana síðan í stutta stund við sessunaut sinn 

eða fámennan hóp og að lokum fara fram umræður þar sem allur hópurinn tekur 

þátt, eða fær í það minnsta tækifæri til þess. Ferlið á að vera hægt að endurtaka oftar 

en einu sinni í sömu kennslustund. Aðferðin er þekkt og mjög útbreidd. Ekki 

eingöngu nýta margir sér hana við kennslu heldur er einnig líklegt að stór hópur 

kennara hafi sótt einhvers konar fullorðinsfræðslu, endurmenntun, fyrirlestra eða 

málstofur þar sem aðferðinni er beitt til að hvetja til virkrar þátttöku. 

 

Verkefnavinna meðfram lestri Ljósu má segja að sé tilbrigði við þessa aðferð en gert 

er ráð fyrir að hvert lærdómsferli taki lengri tíma, í það minnsta eina sextíu mínútna 

kennslustund, og feli í sér ritun, bókmenntaspjall í fámennum hópi og umræður. 

Áður en ígrundun í kennslustund getur farið fram verða nemendur að hafa lesið 

þann hluta bókarinnar sem þeim er settur fyrir en gert er ráð fyrir að lesið sé heima. 

Kennari varpar fram kveikju, spurningu eða hugmynd, sem tengist textanum og 

viðfangsefnum hans og nemendur vinna með hana. Kveikjurnar geta verið fleiri en 

ein. Það fer eftir því hversu mikla umfjöllun þær bjóða upp á en einnig getur það 

oltið á nemendahóp hvernig kennari vinnur með kveikjur. Vinna nemenda getur 

snúist um ígrundun, samantekt, upplýsingaleit eða hvaðeina. Þeir skrá hjá sér í 

lestrardagbók en jafnframt er þeim frjálst að fjalla um þá þætti textans sem þeim 

sjálfum finnst áhugaverðir. Með þessum færa nemendur hugsun sína í orð í rituðu 

máli og ná betur utan um hana strax í byrjun. Í flóknari verkefnum má segja að þeir 

taki fyrsta skrefið í að skapa merkingu úr því sem þeir hafa lesið. Gera verður ráð 

fyrir að dágóður tími fari í dagbókarvinnu enda felst vinnan ekki aðeins í að hugsa og 
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skrifa. Í einhverjum tilvikum er nauðsynlegt að nemendur skoði jafnframt betur þann 

texta sem þeir hafa þegar lesið. Þegar dagbókarvinnu er lokið tekur annað skrefið 

við. Þá er nemendum skipt í minni hópa eða pör þar sem þeir ræða niðurstöður 

sínar. Þetta skref á að taka mun styttri tíma en fyrsta skrefið, aðeins nokkrar mínútur, 

og er til þess fallið að nemendur geti borið saman bækur sínar, nái enn frekar utan 

um eigin hugmyndir og taki annað skrefið á átt að því að skapa eigin merkingu og 

þekkingu en nú í félagi við aðra. Ekki er æskilegt að í hópunum séu fleiri en þrír 

nemendur. Það byði þeirri hættu heim að færri fengju tækifæri til þess að taka virkan 

þátt. Að lokum stýrir kennari umræðum þar sem allur hópurinn tekur þátt. Umræður 

fara þá fram með óformlegum hætti og ekki eftir fyrirfram ákveðnum ramma. 

Hlutverk kennara er fyrst og fremst að hvetja alla til þátttöku og virkni og leitast við 

að skapa andrúmsloft þar sem nemendur eru tilbúnir til að deila eigin hugmyndum 

og kenningum, hlusta á aðra og sýna skoðunum þeirra virðingu. Gangi allt upp færir 

þriðja skrefið nemendur áfram í átt að meiri þekkingu. Setja má lærdómsferlið við 

lesturinn upp á þennan hátt: 

 

1.! Undirbúningur: Nemandi les heima það sem sett er fyrir. 

2.! Kveikja: Kennari varpar fram spurningu eða hugmynd til ígrundunar.  

3.! Fyrsta skref: Nemendur vinna sjálfstætt, ígrunda og skrá niðurstöður sínar og 

hugleiðingar hjá sér í lestrardagbók. Þeir fá einnig tækifæri til að skrá hjá sér 

hverjar þær hugmyndir sem upp koma við lesturinn. 

4.! Annað skref: Nemendur nota samræðu sem námsleið og ræða viðfangsefnið í 

pörum eða minni hópum. 

5.! Þriðja skref: Kennari stýrir umræðu þar sem allur hópurinn tekur þátt, vinnur 

sig að einhvers konar niðurstöðu sem hjálpar hverjum og einum að skapa 

nýja þekkingu. 

 

Gert er ráð fyrir að nemendur kynni sér söguna út frá mismunandi sjónarhorni. 

Annars vegar að þeir skoði hana og greini með aðferðum bókmenntafræðinnar, svo 

sem að þeir veiti eftirtekt myndmáli og þeim stílbrögðum sem Kristín notar. Hins 

vegar er horft til þess að Kristín tekur fjölmörg málefni til umræðu í bókinni sem 

hafa sterka tengingu við umræðu dagsins í dag, hvort sem það eru geðsjúkdómar og 
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fordómar eða jafnrétti og staða konunnar. Þessi málefni eru einnig lögð til 

grundvallar í verkefnavinnu. Tilgangurinn er meðal annars sá að auðvelda nemendum 

að setja námið í samhengi við eigin raunveruleika, að þeir byggi á þekkingu sem þeir 

búi þegar yfir.  

 

Í kennsluleiðbeiningum eru gefnar hugmyndir að kveikjum fyrir dagbókarfærslur sem 

tengjast báðum þáttum, bókmenntafræði og viðfangsefnum. Kveikjunum er þó ekki 

raðað upp á reglubundinn hátt eftir viðfangsefnum sögunnar eða einstökum 

bókmenntahugtökum. Þeim er skipt í tíu minni kveikjusöfn sem tilheyra þeim tíu 

hlutum sem bókin skiptist í, auk upphafs- og lokakafla.  Þannig er tryggt að 

kveikjurnar rími við það sem nemendur hafa lesið og hafa þess vegna forsendur til að 

ígrunda.  Vinna við dagbók felst ekki eingöngu í því að skrifi samfelldan texta heldur 

er gert ráð fyrir að nemendur geti nýtt fjölbreyttar leiðir við að skrá hjá sér. Sumum 

getur til að mynda hentað að kortleggja þekkingu sína og hugsanir á myndrænan hátt, 

til dæmis með því að nota hugarkort (e. mind-mapping) og öðrum hentar vel að 

útbúa lista yfir ákveðin atriði. Í sumum tilfellum er þó gagngert ætlast til þess að 

vinnan sé í formi ritunar.  

 

10.4 Texti ígrundaður út frá bókmenntafræðihugtökum 

Texti Ljósu býður lesendum upp á fjölmörg tækifæri til að styðjast við hefðbundin 

hugtök bókmenntafræðinnar, hvort sem um er að ræða að sögumanni og sjónarhorni 

sé veitt athygli, sögusviði og umhverfi, sögutíma, minni, myndmáli, táknum og 

vísunum eða öðrum stílbrögðum. Af nógu er að taka. Bókmenntafræðileg greining er 

órjúfanlegur þáttur bókmenntakennslu. Hún auðgar og dýpkar skilning nemenda á 

textanum og samhengi hans. Þó er mikilvægt að hafa í huga samsetningu og 

námsstöðu nemendahóps þegar ákveðið er hversu ítarlega er farið í þennan þátt. 

Bandaríski uppeldis- og menntunarfræðingurinn Alfie Kohn heldur því fram að til að 

efla áhuga nemenda á lestri fagurbókmennta sé nauðsynlegt að leggja áherslu á þeir 

fái tækifæri til þess að skapa sjálfir merkingu úr því sem þeir lesa. Gefa eigi þeim færi 

á að upplifa án þess að greina eða þurfa að standa skil á bókmenntahugtökum. Hann 

setur til dæmis spurningamerki við hvort það ýti undir áhuga nemanda á lestri að 

velta fyrir sér hvort ákveðið myndmál flokkist undir viðlíkingu eða myndhverfingu 
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(Kohn 2010, s. 17). Vissulega er erfitt að halda nemendum um borð sjái þeir hvorki 

tilgang með því sem þeir læra né geti sett það í samhengi við eigin raunveruleika þó 

að í þessu samhengi skyldi því haldið til haga að haldgóð þekking á myndmáli hefur 

svo sannarlega notagildi fyrir hinn almenna málnotanda enda er það allt um lykjandi í 

daglegu tali. Hins vegar útilokar bókmenntafræðileg greining ekki annars konar 

nálgun við efnið. Ekki má heldur gleyma því að nemendur búa áfram að kunnáttunni 

við að beita hugtökum bókmenntafræðinnar og í því felst dýrmæt menntun enda 

getur hverskonar menningarupplifun orðið bæði auðugari og merkingarbærari með 

hana í farteskinu. 

 

Auk þess að nota markvisst spurningar og kveikjur sem tengjast bókmenntagreiningu 

eftir hvern kafla bókarinnar og kalla eftir umfjöllun sem tengist þeim afmarkaða hluta 

er gert ráð fyrir því í kennsluleiðbeiningum að kennari skerpi á nokkrum atriðum sem 

varða stílbrögð og bókmenntahugtök strax í upphafi. Þessi hugtök ættu nemendur að 

geta stuðst við þegar þeir lesa textann, greina sjálfstætt og ígrunda. Hér er um að 

ræða grundvallaratriði í stílbrögðum og spurningar, almenns eðlis, sem tengjast þeim. 

Kennari getur minnt nemendur reglulega á að hafa atriðin í huga og notað þau sjálfur 

í umræðum eða verkefnum sem hann leggur fyrir nemendur. Atriðin eru þessi: 
 

Endurtekningar: Notar höfundurinn endurtekningar og hver er tilgangurinn  

með því?  

Er eitthvað sem kemur endurtekið fyrir í frásögninni (svo 

sem hegðun, orðanotkun eða atburðir)? 

 

Hið óvænta:  Er eitthvað sem kemur okkur á óvart í frásögninni? Það gæti  

til dæmis verið að eitthvað gerist og skyndilega renni upp  

fyrir okkur ljós. Við sjáum jafnvel persónur sögunnar í nýju 

ljósi eða breytum um álit á þeim.  
 

Andstæður:   Notar höfundurinn andstæður og ef svo er, hvernig? Eru  

persónur ólíkar, aðstæður þeirra eða upplifanir? Eru persónur 

jafnvel í mótsögn við sjálfar sig og gera eitthvað eða upplifa 
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sem er ekki í samræmi við upphaflegar hugmyndir okkar um 

þær.  

 

Sjónarhorn:  Hver er sögumaður og hvert er sjónarhorn hans? Er hans  

sjónarhorn það eina sem við höfum? Eða hefur sögumaður 

að einhverju leyti takmarkaða sýn? Og hvaða aðferðum beitir 

höfundur þá til að koma frekari upplýsingum til lesanda? 

 

Söguheimur:  Hvert er sögusviðið, sögutíminn? Er sögusviðið trúverðugt?  

Er það raunverulegt? Hvaða skilning má leggja í atburði 

sögunnar sem virðast ekki ríma við raunveruleikann? 

 

Boðskapur:  Varpar höfundur fram spurningum sem erfitt er að svara, til  

dæmis siðferðilegum spurningum? Þurfa sögupersónur að 

taka erfiðar ákvarðanir? Af hverju eru þessi atriði mikilvæg 

fyrir söguna?  

 

Myndmál: Hvenær og hvernig notar höfundur myndmál? Hvaða 

hlutverki gegnir það í sögunni? Er sálarástand sögupersóna til 

að mynda tákngert með myndmáli? Hvaða áhrif hefur 

myndmál á frásögnina?  

 

10.5 Texti ígrundaður út frá viðfangsefnum 

Þótt Ljósa geti við fyrstu sýn virst fremur einföld að gerð eru viðfangsefni hennar 

afar fjölbreytt og mörg tilefni til að kafa undir yfirborðið og ígrunda. Lestrardagbókin 

ætti ekki að binda nemendur um of við ákveðin efnistök en þar sem vinna við hana 

er aðeins fyrsta þrepið af þremur í námsferlinu, og það eina sem veltur á 

einstaklingsvinnu, er nauðsynlegt að nemendur ígrundi að einhverju leyti allir sömu 

viðfangsefni. Það tryggir að á næstu þrepum, í bókmenntaspjalli og umræðum, séu 

nemendur að ræða sama hlutinn þótt þeir geti haft mismunandi sýn og skoðun. Í 

kveikjusöfnum sem fylgja köflum bókarinnar er athyglinni sérstaklega beint að 

þremur atriðum sem eru meðal meginviðfangsefna sögunnar. Þar er geðhvarfasýkin 
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og viðfangsefni sem tengjast henni fyrirferðarmest. Þá koma viðfangsefni sem 

tengjast stétt og stöðu og loks viðfangsefni sem tengjast hinu yfirnáttúrulega sem er 

áberandi þráður í gegnum frásögnina. Hér á eftir verður fjallað um helstu 

viðfangsefni en spurningar og kveikjur eru settar fram í kennsluáætlun. 

 

10.5 a) Geðhvarfasýki  

10.5 b) Ást 

10.5 c) Hjónaband 

10.5 d) Börn 

10.5 e) Fordómar 

10.5 f) Stétt og staða 

10.5 g) Hulduheimar  

 

10.5 a) Geðhvarfasýki  

Segja má að geðsjúkdómur aðalsögupersónunnar Ljósu sé eitt stærsta viðfangsefni 

sögunnar. Eins og áður hefur verið minnst á snertir málefnið margt ungt fólk og 

söguefnið þess vegna langt frá því að vera framhaldsskólanemendum óviðkomandi. 

Auk þess fellur efnið vel að áherslum aðalnámskrár en samkvæmt henni er eitt 

markmið bókmenntakennslu einmitt að kenna nemendum umbyrðarlyndi, hvort sem 

það er í garð ólíkra menningarsamfélaga eða minnihlutahópa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, s. 99) en óhætt er að telja geðsjúka til þeirra. Vinna 

með þennan þátt sögunnar getur án efa aukið skilning nemenda á þessum alvarlega 

sjúkdómi sem margir samborgarar þeirra glíma við. 

Spurningar og kveikjur sem lagðar eru til grundvallar eiga að hvetja nemendur til að 

skoða betur hvernig fjallað er um geðveiki í Ljósu en þær krefjast þess meðal annars 

að þeir leiti upplýsinga annars staðar en í sjálfri sögunni.  

Geðhvarfasýki er ekki algengur sjúkdómur. Talið er að aðeins um 1-2% fólks veikist 

af honum á lífsleiðinni og líkurnar á að veikjast eru þær sömu hjá körlum og konum 

(Gísli Á. Þorsteinsson og Tómas Zoëga 1993, s. 750). Nú á dögum eru líkurnar á 

viðeigandi meðferð og einhvers konar bata mun meiri en áður þegar minna var vitað 

um sjúkdóminn og úrræðin ekki þau sömu. Samt sem áður er það enn svo að margir 
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þurfa að glíma við geðhvarfasýki alla ævi. Sjúkdómurinn einkennist af miklum 

sveiflum milli örlyndis og þunglyndis. Áhrifamikil er lýsing bandaríska sálfræðingsins 

dr. Kay Redfield Jamison á þeirri rússíbanareið hugans sem sjúklingar upplifa en fyrir 

tuttugu árum skrifaði Jamison bókina Í róti hugans um eigin baráttu við geðhvarfasýki. 

 

Það er alveg sérstök tegund þjáningar, upphafningar, einsemdar og ógnar sem einkennir 

þetta afbrigði af geðveiki. Það er stórkostlegt að vera hátt uppi. Hugmyndir og 

tilfinningar spretta fram og fuðra upp eins og geimsteinar … Vellíðan, innileiki, vald, 

unaður, fjárhagsleg öryggiskennd og sæluvíma flæða um mann allan. En allt í einu 

breytist þetta. Hugsanagangurinn verður alltof hraður og hugsanirnar of margar. Skýr 

hugsun hverfur og yfirþyrmandi ruglingur kemur í stað hennar … Maður verður 

uppstökkur, kvíðinn, kjarklaus, missir stjórn á sér og tapar svo áttunum í dimmustu 

afkimum hugans sem maður hafði ekki hugmynd um að væru til. Þetta tekur aldrei 

enda vegna þess að geðveikin skapar sinn eigin veruleika   

(Jamison 1999, s. 51). 

 

Sjúklingur sem fer í gegnum örlyndistímabil getur verið haldinn ýmiss konar 

ranghugmyndum. Hann getur meðal annars upplifað nánast takmarkalausa orku og 

óraunhæfar hugmyndir um sjálfan sig og hæfileika sína en þunglyndistímabilinu fylgir 

örvænting og í alvarlegustu tilvikum eykst hættan á sjálfsvígi. Sjúklingur finnur fyrir 

svefntrufunum, missir lystina og hæfileikinn til að einbeita sér getur skerst verulega 

(Gísli Á. Þorsteinsson og Tómas Zoëga 1993, s. 752). Erfitt er að gera sér í 

hugarlund hvílík örmögnun hlýtur að fylgja því að þurfa síendurtekið að upplifa 

stjórnleysi hugans, að vera hrifsaður af stað í tryllingslegt ferðalag og brotlenda í 

kjölfarið af öllu afli. Í Ljósu er þreytunni og framtaksleysinu, sem er fylgifiskur 

sjúkdómsins, einmitt lýst. 

 

Þreytan víkur ekki frá mér. Ég reyni að borða vel og sofa en kvíðinn heldur fyrir mér 

vöku á nóttunni. Svo dúra ég yfir daginn. Það gengur ekkert undan mér. Allt hrannast 

upp, bæði húsverk og saumaskapur  

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 124). 
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Lesandi kynnist Ljósu fyrst sem heilbrigðri, vel gefinni lítilli stúlku með fjörugt 

ímyndunarafl. Hún elst upp í stórum systkinahóp og er augasteinn föður síns sem 

hún lítur mikið upp til. Þótt kvíðinn og myrkfælnin sem hún kljáist við í æsku gefi 

vísbendingar um veikindin síðar meir á ævinni er í byrjun varla um að ræða 

birtingarmyndir sjúkdóms. Myrkfælnin á sér augljósar rætur enda elst Ljósa upp fyrir 

tíma rafmagnslýsingar, þegar myrkrið er plássfrekara en það er nú á dögum; í 

skammdeginu á löngum vetrum, í dimmum bæjargöngum, skemmum og útihúsum. 

Hjátrú og trú á ýmis hindurvitni lifa líka góðu lífi og viðhorf til barnauppeldis eru 

ólík því sem nú er. Ekki var hikað við að hræða börn til hlýðni á þessum tíma og þess 

sjást víða merki í menningu okkar enn í dag. Jólunum, hátíð ljóss og friðar, fylgja 

meira að segja skelfilegar ókindir sem hafa skotið börnum skelk í bringu í gegnum 

aldirnar. Grýla rænir óþekkum börnum og étur þau og karlinn Leppalúði er 

vitorðsmaður hennar, jólakötturinn, gæludýr þeirra skötuhjúa, étur vanræktu og 

fátæku börnin sem fá ekki nýja flík og synirnir, jólasveinarnir þrettán, sitja um 

grandalaust fólk á aðventunni, hrekkjóttir og þjófóttir þótt ásýnd þeirra hafi breyst og 

mildast á síðustu áratugum. Ljósa fer ekki varhluta af draugasögum og hrollvekjum 

fullorðna fólksins og er Kristbjörg, gömul vinnukona á bænum, atkvæðamikil á því 

sviði. Hún hlífir barninu til að mynda ekki við frásögn af voveiflegum dauðdaga 

vinnumanns sem hengdi sig í smíðaskemmunni heldur lýsir því fjálglega hvernig vofa 

hans hangi þar með lafandi tungu og sálin hafi farið beint til andskotans (Kristín 

Steinsdóttir 2010, s. 9). Sögur sem þessar fóðra ímyndunarafl stúlkunnar og ókyrra 

hugann, kvíði tekur sér bólstað í brjóstinu og ímyndað sæskrímsli eltir hana á 

röndum, en það er þó ekki fyrr en á unglingsárum að hún fer að missa tökin á 

hugsunum sínum og veikindin láta á sér kræla. 

10.5 b) Ást 

Ljósa lendir ung í ástarsorg og í kjölfarið veikist hún. Þetta mætti nota sem kveikju í 

lestrardagbók og umræðum. Ungmenni eru væntanlega sá þjóðfélagshópur sem 

líklegastur er til að upplifa þær erfiðu og miklu tilfinningasveiflur sem tengjast 

hrifningu og ást. Þessi þáttur sögunnar ætti því að geta vakið áhuga og samkennd 

margra þeirra og einhverjir nemendur tengt viðfangsefnið að einhverju leyti við eigin 

veruleika.  
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Ljósa verður ástfanginn af Sveini sem kemur á bæinn til að leita sér lækninga við 

brjóstveiki hjá föður hennar, hómópatanum. Ráðríkur faðirinn stíar þeim í sundur og 

sendir unga manninn í burtu. Brotthvarf Sveins leggur Ljósu í rúmið. Ef til vill kann 

hugmyndin um að ástarsorg eigi þátt í að ræna unga stúlku geðheilsunni að virðast 

eilítið dramatísk og jafnvel klisjukennd.  Hins vegar þarf það ekki að vera fjarri lagi. 

Ekki er óalgengt að fyrsta geðsveiflan hjá geðhvarfasjúklingum komi í kjölfar atburða 

sem valda streitu. Sólrún Ósk Lárusdóttir, sálfræðingur hjá Geðhjálp, segir 

sambandsslit einn mesta streituvald sem fólk lendi í á lífsleiðinni og geti verið mikið 

áfall. Ástarsorg sé því alvöru sorg: ,,Sorg er skilgreind sem viðbrögð við missi og 

ástarsorg er vissulega missir og henni fylgir sorgarferli og úrvinnsla eins og í annarri 

sorg. “ (Erla Hlynsdóttir 2013) 
 

Ljósa er send í námsdvöl í Kvennaskólanum í Reykjavík ásamt yngri systur sinni en 

þótt hún yfirgefi fásinnið í sveitinni, skipti um umhverfi og fái að upplifa nýja og 

spennandi hluti, læri að sauma danska kjóla og leika á orgel, tekur hún ekki gleði sína. 

Í Reykjavík verða merkin um vanheilsu hennar fyrst skýr. Kvíðinn nagar hana 

stöðugt og hún er haldin innilokunarkennd uppi í litlu risherbergi þeirra systra á 

heimavist Kvennaskólans þar sem hún liggur andvaka undir súð.  

 

,,Er hugsanlegt að kvíði tengist mannfjölda? Getur verið að allir Reykvíkingar séu 

áhyggjufullir? Á kvöldin sofna ég með kvíðann í brjóstinu og vakna upp við hann á 

nóttunni. Tel í mig kjarkinn á morgnana og mjaka mér undan súðinni. Reyni að loka 

óþægindin úti. Mig langar að ráðfæra mig við Gunnhildi en geri það ekki. Kannski færi 

hún að hafa áhyggjur. Hefði jafnvel samband við pápa. “  

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 57).  

 

Vanlíðanin skapar fjarlægð milli Ljósu og þeirra sem standa henni næst. Hún vill ekki 

blanda þeim í málin eða valda þeim áhyggjum. Hún er auk þess ennþá heltekin af 

ástarsorg veikist alvarlega þegar bréf berst frá Sveini þar sem hann slítur sambandi 

þeirra. Hún æðir af stað út í frostbyl og finnst síðan meðvitundarlaus í fjörunni. Upp 

frá þessum atburðum er Ljósa aldrei laus frá veikindum sínum um lengri tíma. Þau 
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ágerast með árunum og smám saman verða köstin algengari og alvarlegri og vara 

lengur. Eitt af því sem nemendur geta skoðað í sambandi við veikindi Ljósu er 

hvernig þau  þróast og hvaða atburðir í sögunni valda henni streitu og ýti henni fram 

af brúninni. Þar má skoða þátt Sveins, fyrstu ástarinnar, sérstaklega enda kemur hann 

oftar en einu sinni við sögu þegar Ljósa veikist. 

 

10.5 c) Hjónaband 

Ljósa kynnist smiðnum Vigfúsi í námsdvölinni í Reykjavík og þau trúlofast heima í 

sveitinni þegar hann gerist vinnumaður hjá foreldrum hennar. Samband þeirra er 

áhugavert að skoða fyrir nokkurra hluta sakir. Í fyrsta lagi út frá glímu hennar, og 

raunar þeirra beggja, við sjúkdóminn. Það er þekkt að geðsjúkdómar hafa mikil áhrif 

á nánustu aðstandendur hins veika og eftir því sem veikindin eru alvarlegri verður 

álagið meira. Full ástæða til þess að staldra vel við þennan þátt með nemendum enda 

áhugaverð hlið á sögunni sem getur verið lærdómsríkt að vinna með. Eydís 

Sveinbjarnardóttir, geðhjúkrunarfræðingur, hefur langa reynslu af vinnu með 

geðsjúkum og fjölskyldum þeirra og í doktorsverkefni sínu við Háskóla Íslands 

rannsakaði hún meðal annars þjónustu við aðstandendur geðsjúkra á 

heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Í viðtali við blaðamann Morgunblaðsins árið 1996 

vekur hún athygli á því hversu þungbær og erfið andleg veikindi geta verið fyrir 

ástvini hins veika. 

 

,,Fátt er sorglegra en að vera geðveikur en trúlega er allt eins sorglegt að horfa á þjáningar 

og vanlíðan sinna nánustu og finna fyrir vanmætti sínum. Geðveiki birtist í ýmsum 

myndun. Depurð, oflæti, skapsveiflur, kvíði, ofskynjanir og sinnuleysi eru algengustu 

einkennin. Geðsjúklingar eru gjarnir á að snúa sólarhringnum við, sýna ógnvekjandi 

hegðun, neita að þrífa sig og taka nauðsynleg lyf. Hefðbundið heimilislíf verður fjarlægur 

draumur. “  

(Valgerður Þ. Jónsdóttir 1996) 

 

Eydís segir andlegu spennuna og óttann sem fylgi nánum samskiptum við geðsjúkan 

ættingja geta verið yfirþyrmandi. Ættingjar hafi stöðugt áhyggjur af því upp á hverju 

sjúklingurinn kunni að taka og hvort hann verði jafnvel sjálfum sér að öðrum að 
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fjörtjóni. Í Ljósu kemur oftar en einu sinni fram hvað veikindin taka á Vigfús. Hann 

verður gamall og lúinn fyrir aldur fram. Ótti og ráðaleysi verða til þess að hann 

smíðar fjárkró þar sem hann lokar fárveika konu sína inni, jafnvel sólarhringum 

saman. Það er ekki gert af illmennsku heldur er um örþrifaráð að ræða eins og hann 

er látinn útskýra fyrir Katrínu dóttur sinni þegar hún kemur heim eftir fjarveru, 

skortir skilning á því hvernig ástandið á æskuheimilinu er orðið og misbýður 

meðferðin á móður sinni.  

 

- Af hverju er mamma í þessari kró? Hróparðu og stappar niður fótunum. Pabbi er 

orðinn svifaseinn. Hann horfir lengi á þig áður en hann svarar: 

- Þú skalt ekki koma heim og áfellast okkur, Katrín litla. Þú veist ekki hvað við 

máttum ganga í gegnum með hana mömmu þína. 

- Já, en það þarf ekki að loka hana inni eins og dýr, hróparðu og ert aftur farin að gráta. 

- Hún er hættuleg, bæði sjálfri sér og öðrum!  

- Hvernig dettur þér í hug að smíða utan um hana búr? Kannski af því að þú ert smiður? 

Þú veist að þú átt ekki að segja þetta. Heyrir sjálf hvað það er ósanngjarnt. Þú sérð líka 

að orðin eru eins og svipuhögg en þú ert bara svo reið. 

- Það er eina ráðið við fólk í æðisköstum, svarar hann og reynir að vera rólegur. Og ef þú 

heldur að það sé mín uppfinning þá skjátlast þér. 

Pabba er brugðið, þú þekkir hann nógu vel til að sjá það. 

-Eina ráðið! Þú reynir að vera háðsk en tekst það illa. 

- Ég gerði þetta ekki fyrr en í síðustu lög. Og hef hana inni hjá okkur. Sinnisveikir dúsa 

oftast í útihúsum, því þar trufla þeir minna. Þá eru þeir miklu afskekktari og þeim er 

líka kaldara. 

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 227) 

 

Hér vísar höfundur í blákaldan veruleikann eins og hann blasti við geðsjúkum á 

sögutímanum þegar farið var með veikt fólk eins og dýr og það jafnvel lokað inni eða 

geymt í útihúsum. Króin í Ljósu á sér raunar fyrirmynd í veruleikanum en í 

rannsóknarvinnu fyrir bókina komst Kristín að því að í verstu köstunum hafði amma 

hennar verið geymd í einskonar búri, sem kallað var dárakista (Miðstöð íslenskra 

bókmennta e.d.). 
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Annað í sambandi við hjónabandið sem nemendum gæti þótt athyglisvert og jafnvel 

undarlegt er að Ljósa ákveði yfirhöfuð að taka bónorði manns sem hún er ekki 

ástfangin af. Í því sambandi er áhugavert að þeir velti fyrir sér stöðu kvenna á 

sögutímanum. Vigfús er ekki draumaprinsinn og Ljósa er enn í sárum eftir 

sambandsslitin við æskuástina sína þegar hann biður hennar. Það er henni hins vegar 

gríðarlega mikilvægt að ganga í hjónaband enda eina trygging fyrir afkomu og 

nokkurn veginn sjálfstæðri tilveru. Með því að hafna Vigfúsi myndi hún hætta á að 

verða upp á aðra komin, foreldra sína, bræður og tengdafólk.  

 

Hvað á að verða um mig ef ég giftist ekki Vigfúsi? Vera hjá pápa og mömmu meðan þau 

endast og lenda svo í horninu hjá einhverjum bræðra minna? Hjá mágkonu sem líkar 

ekki við mig og mér ekki við hana? Að vera vinnukona. 

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 86) 

 

Að kjósa að vera ein á báti mynda því ekki þýða sjálfstæði heldur einmitt ósjálfstæði, 

fátækt og einstæðingsskap. Hlutskipti margra kvenna á sögutíma Ljósu var ævilöng 

vinnumennska enda voru konur fleiri en karlar og offramboð af konum á 

giftingaraldri þegar eina augljósa leiðin til frelsis og sjálfstæðis var hjónabandið 

(Guðmundur Hálfdánarson, 1993, s. 16). Það gæti verið áhugavert að fá nemendur til 

að velta fyrir sér þeirri mótsögn sem felst í því að binda sig til frelsis.   

 

Þriðja leiðin til að skoða hjónaband Ljósu og Vigfúsar er hvernig erfiðleikar og 

vonbrigði leika sambandið með tímanum. Þar málar höfundur ekki upp einsleita eða 

svarthvíta mynd. Hjónabandið er uppfullt af óhamingju en einnig hamingju. Með 

tímanum versnar sambandið en styrkist þó og höfundur lætur hvorugt þeirra hjóna 

eitt bera sökina af hjónabandserfiðleikunum. Þeir eiga margs konar rætur. Í fyrsta lagi 

eru hjónin barnmörg, eignast þrjár dætur og fjóra syni, en næstyngsti sonurinn deyr 

kornabarn. Þótt börnin veiti þeim hamingju fylgir svo stórum hópi einnig mikið álag, 

jafnvel fyrir fullfríska manneskju og jafnvel þótt sorgin knýi ekki dyra með 

ungbarnadauða.  
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Í öðru lagi eru þau hjónin ólík. Þau eiga í byrjun fátt annað sameiginlegt en að vera úr 

sömu sýslu. Uppruni þeirra er ólíkur og gildismatið einnig. Ljósa kemur af stöndugu 

heimili þar sem nóg er af vinnufólki og er góðu vön úr æsku þegar kemur að 

efnislegum gæðum. Hún hefur aldrei búið við skort og foreldrar hennar hafa ráð á að 

senda hana í Kvennaskóla og tónlistarnám í Reykjavík. Vigfús er af öðru sauðahúsi. 

Hann er af fátæku fólki, hefur þurft að hafa fyrir lífinu og er mikið í mun að standa á 

eigin fótum. Hann fer, eins og Ljósa, til Reykjavíkur að mennta sig en hefur bara 

lærlingskaupið til að lifa af og það er of lágt til að hann nái að klára námið.  Hann er 

vinnusamur og ráðdeildarsamur og tilbúinn til að neita sér og konu sinni um ýmsan 

óþarfa munað svo að endar nái saman. Þessi ólíki bakgrunnur veldur árekstrum og 

pirringi. Vigfúsi finnst kona sín löt, ofdekruð og ábyrgðarlaus. En Ljósu á hinn 

bóginn finnst eiginmaðurinn nískur og smámunasamur og fábrotinn lífstíllinn fyrir 

neðan sína virðingu. Þetta kemur einna skýrast fram þegar Ljósa hefur beðið 

Gunnhildi systur sína að senda til sín efni frá Reykjavík. 

 

Löngu seinna þegar pakkinn kom réð ég mér ekki fyrir kæti. Gunnhildur hafði keypt 

ríflega af öllu og valið vel. Krakkarnir stóðu agndofa og horfðu á. Ég sagði þeim hver ætti 

að fá hvað og Katrín brosti svo að skein í báða spékoppana. Svo kom Vigfús og sá 

reikninginn. Þá var ekkert gaman lengur. Samt sem áður hafði Gunnhildur fengið góðan 

afslátt af því hún skipti við Hansens-Magasín þar sem Þórarinn er innanbúðarmaður. 

-! Góðan afslátt! sagði Vigfús og hvítnaði af reiði. Án þess að minnast á neitt við 

mig! Hvað varstu að hugsa kona? 

Mér var svarafátt, hafði ekki hugsað um annað en njóta þess að sjá góð efni breytast í 

fallegar flíkur. Uppskera gleði og hamingju. 

-! Þetta gerirðu ekki aftur! Sagði Vigfús, alveg æfur. 

Reiðin sauð í mér þegar ég pakkaði öllu saman og stakk því ofan í kommóðuskúffu. 

Löngunin til að sauma var rokin út í veður og vind. 

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 116) 

 

Í þriðja lagi má velta fyrir sér hugtökum eins og höfnun og svikum, tortryggni, og 

afbrýðisemi í sambandi við hjónaband Ljósu og Vigúsar. Bæði þurfa að glíma við 

sársauka sem á sér þó ólíkar rætur. Vigfús virðist ekki hafa gert sér grein fyrir því 
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hversu náið samband Ljósu og Sveins í raun var, þótt hún hafi í upphafi kynna þeirra 

sagst vera lofuð manni. Hann vissi ekki heldur af því að veikindi hennar í Reykjavík 

hefðu ekki aðeins verið líkamleg. Þegar þau eru gift og eiga tvö ung börn heyrir hann 

kvitt um hvorttveggja. Grunur um að ást hans sé ekki endurgoldin læðist að honum 

og honum finnst hann svikinn. 

 

-! Af hverju fékk ég ekki að vita af ýmsu sem sagt er áður en við gengum í 

hjónaband? 

Ef ég vissi um hvað hann væri að tala gæti ég kannski svarað en nú held ég bara 

áfram að þegja. 

-! Er það satt sem sagt er að þú hafir sturlast veturinn í Kvennaskólanum? Og 

litlu munað að þú yrðir úti? 

Mig grípur löngun til þess að hjúfra mig upp að honum, biðja hann um að kyssa burt 

þreytuna og losa mig við kvíðann. Tala við hann í einlægni. En ég hef ekki minnstu 

von um að hann skilji hvað ég er að segja. Virði hann fyrir mér og þegi. 

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 105) 

 

Hér mætti staldra við og fá nemendur til að ígrunda það með hvaða hætti er stofnað 

til hjónabandsins og hvort annaðhvort þeirra eða bæði séu einhvers konar 

fórnarlömb aðstæðna. Smám saman verður það hlutverk Vigfúsar að annast um 

sjúkling og bera auk þess einn fulla ábyrgð á heimili og börnum. En þrátt fyrir allt 

sem á undan er gengið eru böndin milli þeirra sterk og þegar Ljósa er orðin fárveik 

vill Vigfús frekar hafa hana hjá sér með öllu því ónæði og umstangi sem því fylgir en 

að senda hana á hæli í Reykjavík.  

 

Þótt segja megi að Ljósa gangi í hjónaband af hagkvæmnisástæðum verður hún 

fljótlega sjúklega tortryggin og afbrýðisöm. Þegar börnunum fjölgar og veikindin 

ágerast ræður hún ekki við að sinna húsmóðurstarfinu og ráðin er vinnukona á 

heimilið. Það getur hún illa sætt sig við enda óttast hún sífellt að Vigfús haldi 

framhjá. Vinnukonurnar hrekjast því á brott, ein af annarri. Síðasta vinnukonan sem 

kemur á heimilið þegar Ljósa er í heilsubótarferð í Reykjavík er ólétt þegar Ljósa snýr 

aftur. Barnið er ekki feðrað en síðar kemur í ljós að faðirinn er bóndi á næsta bæ. 
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Þegar Ljósa sér ástandið á konunni við heimkomuna bregst hún ókvæða við og 

grunar Vigfús strax um græsku. 

 

,,Auðvitað hlaut að koma að því. Að láta sér detta í hug að Vigfús væri öðruvísi en 

aðrir karlmenn! Að hann héldi ekki framhjá mér? Ó nei! En inni á mínu eigin heimili! 

Með börnin okkar allt í kringum sig. Átti ég kannski að taka krakkann að mér líka? 

Ég vildi að stúlkan færi strax en Vigfús benti mér á að hann ætti ekki þetta barn. Eins 

og ég tryði nú einu orði af fullyrðingum hans.“  

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 186) 

 

Henni er verulega brugðið og batinn sem hún hafði náð í Reykjavík er fyrir bí. 

Tortryggnin og vantrúin á karlpeningnum á sér skýringar. Sorg og niðurlæging vegna 

svika og framhjáhalds höfðu sett mark sitt á æskuheimili hennar enda var faðir 

hennar umtalaður kvennabósi og hafði barnað nokkrar vinnukonur í sveitinni. Einar 

hálfbróðir Ljósu er sonur Margrétar, ungrar vinnukonu á æskuheimilinu, sem er send 

í aðra vist eftir fæðinguna en drengurinn verður eftir. Ljósu svíður sárt niðurlægingin 

sem fjölskyldan, og þá sérstaklega móðir hennar, verður að þola vegna 

kvennastandsins og barnanna sem fæðast hingað og þangað. Þessi sviði fylgir henni í 

inn í hjónabandið. Þegar Ljósa og Vigfús takast á um hvort þriðja vinnukonan á 

heimilinu, Bergþóra, verði látinn fara þarf lítið til að ýfa upp sárin.  

 

-Voruð þið ekki alltaf með vinnukonur þegar þú varst að alast upp? Er nokkuð 

athugavert við það? 

Ég horfði á hann og mig sundlaði. Ef hann vissi þvílíkur kross þær voru henni mömmu. 

Kannski sá hann hvað ég var að hugsa því hann sagði: 

-Þú skalt ekki halda að ég sé eins og hann pápi þinn, góða mín. Ég get alveg horft á 

stúlku án þess að reyna að komast yfir hana. Þótt hún sé falleg. Svo stóð hann upp og fór 

út.    

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 145) 

 

Hér er meðal annars hægt að taka til umræðu afbrýðisemi, birtingarmyndir hennar, 

hvernig hún getur haft áhrif á hvernig fólk skynjar veruleikann. Einnig má velta fyrir 
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sér hvað okkar eigin upplifun og túlkun hefur mikil áhrif á veruleika okkar. Þá geta 

nemendur einnig rætt hvernig ,,syndir feðranna“ geta markað líf fólks. 

 

 

10.5 d) Börn  

Það er einnig áhugavert er að skoða með nemendum barnahópinn, samband þeirra 

við foreldra sína og hvernig þær öfgafullu aðstæður sem þau alast upp við, að búa í 

afskekktri sveit með föður sem er mikið frá vegna vinnu og fárveikri móður, hefur 

ólík áhrif á þau. Álagið brýst út á mismunandi hátt og þau eru misvel í stakk búin til 

að takast á við veikindi móðurinnar. Ýmsu er hægt að velta upp, svo sem hvort 

systkinaröðin skipti einhverju máli fyrir upplifun þeirra og það hvernig þau vinna úr 

sínum aðstæðum: Tekur elsta systkinið eitthvert ákveðið hlutverk að sér? Af hverju 

fer ástandið verst með yngstu börnin? Börnin neyðast öll til að axla aukna ábyrgð og 

þau elstu sýnu mest. Segja má að hlutverk móður og barna snúist alveg við. Börnin 

hlífa Ljósu og eru góð við hana. Þegar hún leggst í þunglyndi eftir að faðir hennar 

deyr, fer ekki fram úr á morgnana og sefur heilu og hálfu dagana þurfa allir að taka á 

sig auknar byrðar en börnin eru henni samt góð. Elsta dóttirin hamast við að halda 

hlutunum gangandi svo að enn ein vinnukonan komi ekki heilsu Ljósu í uppnám.   

 

Vigfús reynir að koma mér í föt. Hann fær enga vinnukonu á þessum árstíma þótt hann 

feginn vildi. Ég þrái ekkert frekar en standa mig en kemst ekki á fætur. Katrín segist geta 

hugsað um þetta sjálf og vill enga hjálp í húsið. Ég heyri í henni niðri þar sem hún tuktar 

maddömu Önnu til og heldur henni að vinnu. Strákarnir eru í útiverkunum með Vigfúsi. 

Ég þoka mér fram úr og reyni að hjálpa til. Anna greiðir mér og fléttar. Hamingjan 

sanna, ég er ekki vön að koma ógreidd niður! Er ég orðin svona mikill aumingi?   

 

(Kristín Steinsdóttir 2010, s. 154) 

 

Stefán er frumburðurinn. Hann hefur enga löngun til þess að taka við búinu af föður 

sínum og verða bóndi en á sér draum um að verða tónlistarmaður en Ljósa á orgel 

sem hún hefur kennt börnunum að leika á. Stefán þarf hins vegar ungur að axla mikla 

ábyrgð, sinna móður sinni í veikindunum og einnig öllum almennum verkum á 
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bænum með pabba sínum og ekki virðast miklar líkur á því að hann muni hafa 

tækifæri til þess að stunda tónlistarnám. Þótt móðir hans nái ekki að sinna 

móðurhlutverkinu sem skyldi er það að lokum hún sem hjálpar syni sínum að láta 

drauma sína rætast. Vigfús hefur ekki skilning á framtíðaráformum drengsins enda 

eiga þau ekki upp á pallborðið hjá manni sem hefur aldrei fengið tækifæri til að líta 

upp úr striti og erfiðleikum. Ljósa skilur draumana og hún fær bróður sinn til að 

aðstoða drenginn við að komast í nám í Noregi.  

 

Katrín er elsta dóttirin. Í seinni hluta bókarinnar eru stuttir kaflar þar sem hún segir 

frá en að öðru leyti er Ljósa sögumaður og hennar sjónarhorn ríkjandi. Rödd 

Katrínar er mikilvæg því að hún vetir lesanda betri innsýn í ástandið og hjá henni 

kemur fram annað sjónarhorn á sjúkdóminn og áhrif hans. Katrín tengist móður 

sinni sterkum böndum og vill vernda hana. Mikil ábyrgð er lögð á herðar hennar 

enda heldur hún heimilinu gangandi þegar Ljósa veikist og Vigfús á fullt í fangi með 

að brauðfæða fjölskylduna. Katrín á í innri baráttu því að hún þráir að komast í burt 

en á erfitt með að sleppa takinu af móður sinni. Hennar vanlíðan brýst út í reiði í 

garð fordómafullra sveitunga, í garð Vigfúss og aðferða hans við að hafa taumhald á 

ástandinu og í garð veikindanna sem hafa svipt fjölskylduna Ljósu og valdið svo 

mikilli sorg og erfiðleikum. Katrín annast Ljósu fram í andlátið og fylgir henni þannig 

til söguloka.  

 

Miðjubörnin eru Ingi og Anna. Ingi lendir oft í útistöðum við krakkana í sveitinni 

þegar hann er yngri enda ver hann mömmu sína með kjafti og klóm þegar hann fær 

að heyra eitthvað misjafnt um hana eða móðurafa sinn. Hann býr heima alla tíð, 

tekur við búinu af föður sínum og þekkir vel hversu slæmt ástandið getur orðið. Þess 

vegna sýnir hann því ef til vill meiri skilning en Katrín systir hans þegar Ljósa er 

lokuð inni í krónni. Anna er fjórða í röðinni en Guðmundur, fimmta barnið, deyr 

sem kornabarn.  

 

Veikindin hafa ef til vill mest áhrif á yngstu börnin tvö, Jón og Þorgerði. Þegar þau 

koma í heiminn er móðir þeirra fárveik og ástandið á heimilinu erfitt.  Um tíma eru 

þau send í fóstur á nágrannabæi. Jón á mjög bágt, á enga vini, er strítt og hann lendir 
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í útistöðum vegna mömmu sinnar. Hann er reiður út í hana. Hún er of veik til að 

geta lagað ástandið og veldur honum endurtekið vonbrigðum. Hann þolir illa við 

heima og flytur að lokum til Einars, móðurbróður síns. Þorgerður er yngst og afar 

hænd að móður sinni. Hún er vansælt barn, eirðarlaus og plöguð af kækjum, alltaf 

döpur, lasin og með magaverk. Erfiðleikarnir eru ekki bara heima fyrir því að hún er 

vinalaus og meðvituð um að krakkarnir í sveitinni eru hræddir við mömmu hennar.  

 

Í dagbókarvinnu og umræðum mætti einnig vinna með hlutverkaskipti í fjölskyldum 

yfirleitt, meðvirkni og hvernig erfiðleikar geta annaðhvort breikkað bilið milli 

foreldra og barna eða fært þau nær hvert öðru. 

 

10.5 e) Fordómar 

Viðhorf til geðsjúkdóma og geðsjúkra er eitt af aðalviðfangsefnum Ljósu. Það er 

nauðsynlegt að nemendur velti þeim þætti sögunnar vel fyrir sér. Það er til að mynda 

áhugavert ígrundunarefni að bera saman sögutíma og nútíma þegar kemur að 

viðhorfum til sjúkdóma og hvernig þau hafa verið að breytast og umræðan að opnast 

síðustu ár. Einnig er áhugvert að fá nemendur til að ígrunda fordóma almennt, hvaða 

merkingu orðið hafi og hvaðan þeir séu sprottnir.  

 

Suðursveitin, þar sem Kristín Eyjólfsdóttir fyrirmyndin að Ljósu ól aldur sinn, var ein 

afskekktasta sveit landsins langt fram eftir tuttugustu öld og afar fámenn. Þar bjuggu 

aðeins nokkur hundruð hræður. Sögusvið Ljósu er slíkur staður. Höfundinum tekst 

vel að draga fram andrúmsloft einangrunar og það hvernig ótti sveitunganna og 

fordómar auka á einstæðingsskap Ljósu. Hún á lítil sem engin samskipti við aðra en 

en sína nánustu og segja má að heimur hennar skreppi sífellt meira saman þar til hún 

endar ævidaga sína, lokuð inni í litlu súðarherbergi þar sem aðeins glittir í himininn út 

um gluggann. Það er einnig verðugt efni fyrir nemendur að athuga, hvort umhverfi 

Ljósu í bókinni, svo sem vistarverur eða húsnæði, endurspegli að einhverju leyti 

tengsl hennar við umheiminn.  

 

Það viðhorf sem Ljósa mætir rímar við viðhorfin sem ríktu í samfélaginu á 

sögutímanum. Kleppspítalinn, fyrsta geðsjúkrahúsið á Íslandi, hóf starfsemi sína í 
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Reykjavík árið 1907. Þórður Sveinsson var ráðinn yfirlæknir en hann var fyrsti 

Íslendingurinn sem menntaði sig gagngert í geðlækningum (Jóhannes Bergsveinsson 

2007, s. 781). Sama ár og spítalinn opnaði skrifaði Þórður grein í tímaritið Fjallkonuna 

þar sem hann fjallar meðal annars um ættgengi geðsjúkdóma og tengsl þeirra við 

óhóflega áfengisneyslu. Þórður telur að ekki sé nóg með að helmingur geðsjúklinga 

hafi misst geðheilsuna, eða sturlast, vegna drykkju,  
 

,, … heldur eru þeir einatt svo ólánsamir að eiga börn er hafa fengið sjúkt taugakerfi í 

arf og þannig sáist sýkin í allar áttir af því að menn eru einatt nógu hugsunarlausir þegar 

um barneignir og hjónabönd er að ræða. Það er alveg eins og mönnum standi á sama um 

heilbrigði ættarinnar, einmitt það sem er aðalatriðið. Það er hrein vandræði hvað menn 

eru frámunalega skeytingalausir í því efni ⦗ ...⦘ Barneignir eru alls ekki fátíðar meðal 

geðveikra hjóna. Slíkt skeytingarleysi og hugsunarleysi er glæpsamlegt gagnvart 

afkomendum ⦗ ...⦘  en hitt er þó það allra bezta að heilbrigða fólkið veldist saman, það 

væri ómetanlegt velferðarmál þjóðfélaga og manna. Veikluðustu ættirnar deyja út og eiga 

að deyja út, helst án þess að geta nokkuð sýkt út frá sér.“  

(Þórður Sveinsson 1907, s. 97) 
 

Skrifin endurspegla að einhverju leyti það sem læknavísindin töldu sig vita um 

geðsjúkdóma á þessum tíma. Þórður varpar því hreinlega fram að kynbætur gætu 

verið ákjósanlegar til að draga úr nýgengi slíkra sjúkdóma enda liggi þeir í ,,sýktum“ 

ættum. Afkomendur fólks fólks sem hafi eyðilagt í sér taugakerfið vegna ofdrykkju 

fái sjúkdóminn í arf. Í greininni talar Þórður einnig um úrkynjun betri ætta landsins 

og ólifnað embættismanna.  

 

,, … en þessar ættir eru meira eða minna sýktar. Þannig hefur það verið hér á landi þar 

sem meirihluti embættismanna og betri borgara hafa verið allmiklir óreglumenn. Þessar 

ættir hafa sýkt í allar áttir út frá sér. Mægðirnar við þessar “fínu” ættir fluttu sýkina 

inn í heilbrigðu ættirnar. Fjölda margar þessara “göfugu” ætta eru að meiru eða minna 

leyti sóttkveikjur, er miklu frekar þyrfti að einangra og varast að mægjast við. 

Heilbrigðar ættir geta haldist ósýktar kynslóð fram af kynslóð, ef þær eru aðeins gætnar í 

valinu. Það er eins auðvelt að kynbæta menn eins og önnur dýr.“  
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(Þórður Sveinsson 1907, s. 97) 
 

Þótt Þórður hafi átt að heita sérfróður um geðsjúkdóma var hann auðvitað einnig 

barn síns tíma en skrif hans gefa nokkuð sterka vísbendingu um andrúmsloftið 

gagnvart geðsjúkum sem ríkti á sögutíma Ljósu. Það væri ekki úr vegi að nemendur 

kynntu sér viðhorf sem tíðkuðust á sögutíma Ljósu og vísindi sem voru viðurkennd 

en þykja bæði forneskjuleg og fráleit nú á dögum. Í ljósi þess gætu þeir skoðað ýmsis 

ríkjandi viðhorf í samfélaginu nú á dögum og velt fyrir sér hver þeirra séu líkleg til að 

lifa áfram og hver ekki.  
 

10.5 f) Stétt og staða 

Stéttskipting íslenska bændasamfélagsins er einn þáttur sem skoða mætti með 

nemendum, auk þess sem bera mætti samfélagsgerð sögutímans, eins og hún kemur 

lesendum fyrir sjónir, saman við nútímann. Hvetja ætti nemendur til að ígrunda 

stéttaskiptingu almennt, hvort hún sé við lýði hér á landi, hafi verið, og í hverju hún 

kemur fram. Á sögutímanum, í kringum aldamótin 1900, var aldagömul 

þjóðfélagsskipan íslenska bændasamfélagsins enn við lýði. Stórbændur og 

embættismenn tilheyrðu efstu lögum samfélagsins en stór hluti fólks í sveitum var 

vinnufólk, nær undantekningalaust bundið í vistarband, jarðnæðislaust og skyldugt til 

að vera í vinnumennsku. Landeigendur fengu svo allan arð af vinnu þessa fólks 

(Íslandssagan í máli og myndum 2005, s. 200). Þjóðfélagsstaða jarðnæðislausra 

manna, og raunar allra kvenna, endurspeglast meðal annars í því að kosningaréttur 

þessa fólks var fyrst tryggður árið 1915.  

 

Í sögunni tilheyrir fjölskylda Ljósu yfirstétt. Faðir hennar er stórbóndi, hreppstjóri og 

fyrirmaður í sveitinni. Heimilið hefur rúm fjárráð, er menningarheimili og heldur 

vinnufólk. Börnin fá tækifæri til þess að mennta sig og fjölskyldan flytur snemma úr 

torfbænum í tvílyft hús með geymslulofti og kjallara. Á fullorðinsárum breytast 

aðstæður Ljósu. Hún verður margra barna móðir á fremur efnalitlu heimili, er 

vinalaus og einangruð í afskekktri sveit. Fátækleg húsakynnin trufla hana, moldargólf 

undir eldavélinni með tilheyrandi subbuskap og gardínur úr ódýru efni. Hún lítur 

niður á sveitunga sína og vinnukonur sem koma á heimilið, finnst fólkið afkáralegt 
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og sóðalegt. Í dagbókarverkefnum væri hægt að fá nemendur til að skoða stöðu og 

stétt Ljósu og hvort hún á einhvern hátt hafi áhrif á gang sjúkdómsins eða þær 

bjargir sem færar eru. Þá má einnig velta því fyrir sér til að mynda hver örlög hennar 

hefðu orðið ef hún hefði tilheyrt lægri stétt, svo sem fjölmennri stétt vinnuhjúa. 

 

Sögu Ljósu má einnig að einhverju leyti lesa í samhengi við stöðu kynjanna í kringum 

aldamótin og í upphafi tuttugustu aldar á Íslandi. Þótt ógæfa Ljósu felist fyrst og 

fremst í heilsumissi og veikindum hafa ytri aðstæður augljós áhrif á líf hennar.  

 

,,Nær alla 19. öld var réttarstaða íslenskra kvenna sú, að þær höfðu engin lagaleg 

réttindi, hvorki pólitísk né efnahagsleg réttindi, þær höfðu ekki rétt til skólagöngu í æðri 

skóla og giftar konur réðu hvorki yfir eignum sínum né tekjum.“  

(Sigríður Th. Erlendsdóttir 1987, s. 1) 
 

Það er ekki fyrr en upp úr miðri nítjándu öldinni að staða kvenna á Íslandi fer að taka 

einhverjum breytingum, fyrst með lögum um jafnan erfðarétt árið 1850. Síðar bættust 

við réttur kvenna til náms, fjárráð í hjónabandi og kosningarétturinn, svo eitthvað sé 

nefnt.  Þegar konur fengu í fyrsta sinn að kjósa til alþingis á Íslandi árið 1915 var 

Kristín Eyjólfsdóttir, fyrirmyndin að Ljósu, rúmlega fertug.  
 

Fá má nemendur til þess að velta fyrir sér stöðu kynjanna á sögutíma með því til 

dæmis að bera saman stöðu móður Ljósu annars vegar og föður hennar hins vegar. 

Móðirin hefur veika stöðu og lítið að segja um ákvarðanir fjölskyldunnar þótt hún 

axli ábyrgðina á heimilinu, taki afleiðingum gjörða mannsins síns og ali upp 

lausaleiksbarn hans. Trygg staða föður Ljósu, þrátt fyrir ýmsar yfirsjónir, 

endurspeglar sterka stöðu karlmannsins sem húsbónda og æðsta yfirvalds á 

heimilinu. Að sumu leyti má segja að fjölskyldan búi við ofríki hans enda flytja elstu 

börnin að heiman um leið og þau ná aldri til. Ekki má tala um Inga, elsta soninn, og 

þegar fréttist af því að hann hafi drukknað í millilandasiglingum er ekki talað um það 

heldur. Í mörg ár vita foreldrarnir einir um lát hans. Tvær elstu systurnar gerast 

vinnukonur á öðrum bæjum til að geta um frjálst höfuð strokið en einnig til að flýja 

skömmina sem fylgir líferni föðurins.  
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Flókið samband föður Ljósu við börnin sín er einkar athyglisvert og það mætti nýta 

lestrardagbókinni. Þar má til dæmis spyrja hvers vegna honum sé svo annt um 

makaval dætra sinna. Þrátt fyrir að faðir Ljósu sé gallagripur málar Kristin ekki 

einsleita mynd af honum. Hann getur verið hlýr og skemmtilegur og sem barn dáir 

Ljósa hann. Þótt ljóminn máist af honum þegar myndin fer að skýrast yfirgefur 

samúð höfundar og lesanda hann ekki alveg.  

 

Einnig má vekja athygli nemenda á þeirri stöðu sem Margrét vinnukona, hin unga 

barnsmóðir hreppstjórans, er í. Það má velta því fyrir sér hvort staða hennar hafi 

verið dæmigerð fyrir konur af lægri stéttum. Hún eignast barn með gömlum karli og 

neyðist til að gefa það frá sér, hrekst síðan úr einni vist í aðra þar til hún hverfur úr 

sögunni.  

 
10.5 g) Hulduheimar 
Eitt af því sem taka mætti til skoðunar með nemendum er þjóðtrú og hið 

yfirnáttúrulega sem leikur stórt hlutverk í Ljósu eins og reyndar í fleiri bókum 

Kristínar. Amma hennar, og fyrirmyndin að Ljósu, var fædd á nítjándu öld en óhætt 

er að segja að á þeim tíma hafi sagnir um álfa og huldufólk verið mikilvægur þáttur í 

íslenskri alþýðumenningu. Ísland fór ekki varhluta af þeirri þjóðernisvakningu sem 

átti upptök sín í rómantísku stefnunni og glæddi meðal annars áhuga fólks á 

þjóðsögum en á fyrri hluta nítjándu aldar safnaði Jón Árnason og skráði fjöldann 

allan af íslenskum sögum og ævintýrum og gaf út, fyrst í Leipzig í Þýskalandi árið 

1862. Ljósa er í það minnsta alin upp í trú á huldufólk og við þá hugmynd að 

efnisheimurinn sé ekki eini veruleikinn. Þegar veikindin herja á hana verða skilin milli 

hins raunverulega og þess yfirnáttúrulega eða ímyndaða hins vegar sífellt óskýrari. 

Hugmyndin um álfa og huldufólk hefur tekið miklum breytingum í gegnum aldirnar 

og var á nítjándu öld afar ólík þeirri sem haldið er á lofti í dag, ekki síst í fjölmiðlum. 

Nítjándu aldar álfurinn, eins og Ármann Jakobsson kallar hann í grein í tímaritinu 

Folklore, var gjarnan líkur mannfólki en bjó yfir meiri auðæfum, völdum og glæsileika 

en dauðlegir menn. Ármann bendir á að það hafi jafnvel verið nauðsynlegt fyrir fólk, 

sem bjó við fátækt og frumstæðar aðstæður, að geta trúað á álfa sem voru gæddir 

yfirnáttúrulegum eiginleikum og höfðu allt til að bera sem sótsvartur almúginn gat 
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aðeins látið sig dreyma um (Ármann Jakobsson 2015). Það er ekki úr vegi að setja 

þjóðtrúna í Ljósu í þetta samhengi með nemendum og að fá þá meðal annars til að 

velta því fyrir sér hvaða hlutverki trúin á hið hulda hafi gegnt í menningu þessa tíma 

og hvort að hugmyndin um aðra vídd hafi að einhverju leyti hjálpað fólki að takast á 

við lífið, svo sem til að hefja sig yfir gráan hversdagsleikann eða sefa sorgir sínar. 

 

Það getur einnig verið áhugavert að skoða með nemendum hugmyndir um álfa og 

huldufólk í samtíma okkar sem endurspeglast einkum í svonefndri nýjaldarhyggju en 

hún á rætur sínar í spírítisma eða andatrú nítjándu aldar og snýst meðal annars um að 

ná sambandi við einhvers konar æðri veruleika. Umræðan um trú á álfa og huldufólk 

lifir góðu lífi, hversu djúpt sem hún ristir, en samtímaálfurinn á þó fátt sameiginlegt 

með hinum tignarlega nítjándu aldar álfi annað en nafnið og fáein einkenni. Ræturnar 

í menningu samtímans eru mun sterkari og hugmyndin um hann endurspeglar að 

einhverju leyti samband nútímamannsins við náttúruna, togstreituna milli þess að 

beisla hana og vernda. Þannig eru álfar smáir og óæðri okkur. Við uppgötvum tilvist 

þeirra og höldum yfir þeim hlífiskildi. Álfinn er hægt að samsama hugmyndum og 

fyrirbærum á tækni- og geimöld og hann getur til að mynda auðveldlega flækst inn í 

flökkusögur samtímans (Ármann Jakobsson 2015). Þetta birtist meðal annars í því að 

álfar og huldufólk hafa í gegnum árin öðru hverju orðið fréttaefni á Íslandi, einkum í 

tengslum við framkvæmdir þar sem jarðrask verður. Vegastæði hafa verið færð til að 

hlífa álfasteinum, bilanir á atvinnutækjum og slys á verkamönnum hafa verið rakin til 

reiði huldufólks og bústaðir þess hafa jafnvel verið fluttir með mikilli fyrirhöfn frá 

framkvæmdasvæðum.  Sumarið 2016 voru fluttar fréttir af því að jarðboranir eftir 

köldu vatni á bænum Ríp í Hegranesi í Skagafirði hefðu verið stöðvaðar vegna 

dulafullra bilana á vinnuvélum. Í frétt á vefmiðlinum mbl.is kom fram að heimamenn 

teldu ástæðuna vera þá að ekki hafi verið óskað eftir samþykki huldufólks á staðnum. 

Boranir hófust á nýjum stað við bæinn þegar samþykkis hafði verið leitað og allt 

gengið eins og í sögu (,,Álfar samþykktu boranir.“ 2016). Menn hafa jafnvel gengið 

enn lengra í samskiptum við huldufólk og álfa eins og Árni Johnsen þingmaður gerði 

árið 2012 þegar hann lét flytja 25 tonna bjarg frá Sandskeiði á Hellisheiði og koma 

því fyrir við heimili sitt í Vestmannaeyjum. Árni hafði nokkru áður lent í bílveltu á 

Sandskeiði og bifreið hans staðnæmst við bjargið. Þegar unnið var að færslu 
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Suðurlandsbrautar sá hann til þess að bjargið stæði óáreitt þar til hann hafði fundið 

mannesku sem gat samið við ábúendur steinsins um flutningana (,,Álfar flytjast 

búferlum til Vestmannaeyja.“ 2012). 

 

Þar sem þjóðtrúin og samband fólks við hulda heima er eitt af leiðarstefum sögu 

Kristínar er mikilvægt að beina athyglinni að þessum þætti. Huldukonan Hulda leikur 

stórt hlutverk en frá barnsaldri fer Ljósa með föður sínum að færa henni mjólk í 

bústað hennar við klett fyrir ofan bæinn. Þegar Sveinn tekur sopa af mjólkinni sem er 

ætluð Huldu óttast Ljósa afleiðingarnar. ,,Ég get ekki varist þeirri hugsun að allt hafi snúist 

í höndunum á okkur.“ (Kristín Steinsdóttir 2010, s. 41) Áður en langt um líður kemur í 

ljós að samband þeirra Sveins er dauðadæmt. Hafi Hulda átt þar hlut að máli rímar 

miskunnarleysi hennar við frásagnir af huldufólki í þjóðsögum þar sem því er lýst 

sem ákaflega hefnigjörnu og langræknu. Jón Árnason segir í þjóðsagnasafni sínu: ,,En 

ef álfar reiðast þó góðir séu leggst hefnd þeirra svo þungt á þann er fyrir henni verður að honum 

verður lítillar líknar von þaðan af.“ (Jón Árnason 1862-1864, s. 6) Ljósa forðast að 

styggja huldukonuna á ný og leitar eftir samþykki hennar þegar hún kynnist 

eiginmannsefni sínu, Vigfúsi. Sambandið verður langlíft og eiginmaðurinn traustur 

þrátt fyrir skuggann sem veikindin varpa á hjónabandið. 
 

Aftur leitar Ljósa til Huldu þegar hún heldur til Reykjavíkur að fá meðferð við 

veikindunum. Ljósu er ekki rótt að fara yfir jökulárnar og biður Huldu í hljóði um að 

fylgja sér. Hún virðist vera bænheyrð því að þegar hún ærist úr hræðslu úti í miðri á 

og ætlar af hestinum er henni hjálpað. ,,Um leið finn ég þykkar hendur ýta mér niður. Á 

bakkanum hinum megin hætti ég að finna fyrir þeim.“ (Kristín Steinsdóttir 2010, s. 168) Á 

ferðalaginu verður Ljósa síðan fyrir því áfalli að hitta óvænt Svein, sem hún hélt að 

væri löngu látinn. Í kjölfarið finnst henni hún sjá Huldu ljóslifandi og eltist 

árangurslaust við mynd hennar. Þegar til Reykjavíkur er komið og Ljósa er örmagna 

eftir ferðina og í miklu uppnámi birtist Hulda henni ítrekað í draumi, huggar hana og 

segir valt að treysta nokkrum í mannheimum. Þegar allt kemur til alls virðist 

huldukonan á hennar bandi og óhamingja Ljósu fyrst og fremst föður hennar að 

kenna sem lagði stein í götu unga parsins eða þá uppburðarleysinu í fyrrum 

unnustanum sem þorði ekki að takast á við hreppstjórann. 
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Faðir Ljósu sér lengra en nef hans nær og á í samskiptum við huldufólk. Að minnsta 

kosti gefur vinnukona á heimilinu Ljósu þær skýringar á kvensemi hans að huldukona 

sem hafi lagt á hann þau álög að hann fyndi aldrei frið hjá einni konu. Minnið um 

álög hefnigjarnrar ástkonu er raunar þekkt í íslenskum bókmenntum og nægir að 

nefna Gunnhildi konungamóður í Brennu-Njáls sögu sem leggur álög á Hrút 

Þorleifsson. Hlutskipti Hrúts og hreppstjórans í Ljósu eru þó ólík. Annar verður 

getulaus en hinn fjölþreifinn. Þessi dulræni þáttur í persónulýsingu föðurins er trúr 

fyrirmyndinni, Eyjólfi Runólfssyni hreppstjóra og hómópata, sem var sagður 

göldróttur og hafa tengsl við hulduheima. Hann átti það líka til að segja 

skemmtisögur af því hvernig hann fékkst við drauga og útilegumenn. Í bókinni Í 

Suðursveit lýsir sveitungi hans, Þórbergur Þórðarson, mannlífinu í Suðursveit og 

kemur Eyjólfur nokkuð við sögu.  
 

,, Hann [Eyjólfur] trúði því, að vættir byggju í Fellsfjalli og huldufólk og draugar, og 

það var ekki lakari trú en sú, að huldufólk og draugar væru ekki til. Einu sinni raðaði 

hann ljáum á milli Fells og Reynivalla og lét eggjarnar snúa skáhallt upp og að felli, til 

þess að óvættirnar kæmust ekki austur að Reynivölllum, og þuldi yfir. Og þetta var sízt 

vitlausara hjá Eyjólfi gamla en krossauppsetningar og latínuþulur kirkjunnar á móti 

óhreinum öndum.“      

(Þórbergur Þórðarson 1975, s. 6) 

 

Auk þess að skoða birtingarmyndir þjóðtrúarinnar í Ljósu getur verið áhugavert að 

skoða ýmiss konar hjátrú og hindurvitni í víðara samhengi, á ýmsum tímum og í 

mismunandi samfélögum. Þá er um að gera að fá nemendur til að deila sinni eigin 

þekkingu og reynslu. Í því samhengi má til dæmis velta upp ýmsum boðum og 

bönnum tengdum hjátrú og flökkusögum, svo sem að svartur köttur sem hlaupi yfir 

götu boði ógæfu eða að nú á dögum sé sumum, eins og móður Ljósu í sögunni, 

meinilla við að sungið sé yfir matnum og þar með sulturinn sunginn í búið. Einnig 

geta nemendur skoðað hvort þeir verði varir við menningu sem tengist þjóðtrú 

umhverfi sínu, svo sem að á einhverjum heimilum tíðkast að hreingera fyrir áramótin 

því að á nýársnótt skipti álfar og huldufólk um bústaði. Ýmislegt af þessu tagi getur 
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komið fram og skapað skemmtilegar umræður þegar nemendur fara að velta fyrir sér 

hjátrú eins og þeir þekkja hana. 

 

Hér hafa aðeins verið talin nokkur af viðfangsefnum Ljósu sem gefa tilefni til að 

kafað sé betur í þau með nemendum. Söguna er hægt að nota sem endalausa 

uppsprettu ýmiss konar pælinga og umræðna sem tengjast henni bæði beint og 

óbeint. Það er í raun ótrúlegt hvað Kristínu tekst að taka marga mikilvæga hluti til 

umfjöllunar í bók sem virðist svo einföld að gerð á yfirborðinu. Þegar spurningar eru 

lagðar fyrir nemendur eða kveikjur til þess að vinna með má hafa í huga þessa nálgun 

Kristínar. Hún nær að segja flókna og marglaga sögu á skýran og einfaldan hátt. Segja 

má að þannig ættu verkefni með bókinni einnig að vera, að þrátt fyrir að þau séu 

einföld og aðgengileg hjálpi þau nemendum á leið til meiri þekkingar. Það er haft að 

leiðarljósi í kennsluleiðbeiningum.  

 

11. Eftirmáli 

 

Hér hafa verið reifuð rök fyrir því að framhaldsskólarnir þurfi í ríkari mæli að beina 

sjónum sínum að lesskilningi nemenda og orðaforða þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að 

lestrarkunnátta um 20% innritaðra nemenda sé afar slæm, að brotthvarf meðal 

framhaldsskólanema nálgist 20% og að meira en helmingur þeirra útskrifist eftir að 

viðmiðunarnámstíma lýkur. Hann var lengst af fjögur ár en er núna þrjú. Markviss 

lesskilningsþjálfun og efling orðaforða ætti að vera fyrirferðarmikill þáttur í 

baráttunni gegn brotthvarfinu enda sýna rannóknir að sterk fylgni er á milli 

lesskilnings og námsárangurs. Þjálfunin nýtist ekki aðeins þeim sem hafa veika 

námsstöðu heldur einnig sterkari nemendum.  

 

Námsefni og kennsluleiðbeiningar við bókina Ljósu sem fylgja þessari ritgerð, geta 

verið gott tæki til að treysta orðaforðann og þjálfa lesskilninginn. Þær eru ætlaðar 

fyrir íslenskukennslu á fyrsta hæfniþrepi framhaldsskólans eða á lokaári grunnskólans 

en með nýjum hæfniviðmiðum sem nýlokið er við að innleiða má segja að þessi tvö 

skólastig renni saman í eitt. Nemendur sem útskrifast með B úr grunnskóla teljast 

hafa náð hæfniviðmiði fyrsta þreps. Aðrir taka upp þráðinn í framhaldsskóla.  Þar 
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sem skólastigin skarast jafn mikið og raun ber vitni er nauðsynlegt að huga vel að því 

að námið, öll umgjörð þess sem og matsþáttur sé sambærilegt milli skóla. Þannig er 

best tryggt að samfella náms sé með eðlilegum hætti og að allir innritist í nám við 

hæfi þegar þeir færast upp um skólastig.  

 

Samræmd próf voru löngum nýtt við innritun í framhaldsskóla en svo er ekki lengur. 

Þau höfðu þann kost ótvíræða kost að auðvelda samanburð á frammistöðu nemenda 

en hins vegar má segja að þess konar próf samræmist ekki að öllu leyti vel skóla án 

aðgreiningar þar sem einstaklingsmiðað nám er haft að leiðarljósi. Þó munu 

samræmd próf í 9. bekk í framtíðinni segja til um hvaða nemendur búa yfir nógu 

góðri hæfni til að innritast í framhaldsskóla frekar en 10. bekk. Að því leyti verða 

samræmd próf enn við lýði sem lokapróf. Í framhaldsskólum hafa slík próf ekki 

tíðkast en sumstaðar á háskólastiginu er verið að kynna til sögunnar aðgangspróf sem 

spá eiga fyrir um námsárangur stúdenta. Færa má rök fyrir því að háskólum beri 

minni skylda en framhaldsskólum til að mæta nemendum sínum hver svo sem 

námsstaða þeirra er og hafi fullan rétt á að beina til sín nemendum sem hafa 

forsendur til að stunda nám með fullnægjandi hætti.  

 

Ég valdi að skrifa um Ljósu með það fyrir augum að útbúa námsefni sem myndi 

henta vel til að efla lesskilning. Það skiptir máli hvaða bækur eru kenndar í skólum og 

því þarf að vanda valið. Ljósa er í fyrsta lagi vandaður fulltrúi sögulegu 

skáldsögunnar, þeirrar bókmenntahefðar sem hún sprettur af. Í öðru lagi tekur hún 

til umræðu mikilvæg viðfangsefni sem eiga brýnt erindi við nútímalesendur. Í þriðja 

lagi er hún skrifuð af konu og fjallar um konu og það skiptir máli í menntakerfi þar 

sem jafnréttismenntun er snar þáttur. Kvenkyns og karlkyns nemendur þurfa að eiga 

kost á því að lesa um bæði kyn eftir bæði kyn. Í sögulegu samhengi hafa 

kvenrithöfundar hins vegar farið halloka í íslensku bókmenntalífi og ekki hlotið sama 

hljómgrunn hjá menningarkanónum og karlhöfundar.  

 

Aðferðir þær sem stuðst er við í kennsluleiðbeiningum snúast um það að: 

•! Efla námsvitund. 

•! Beita gagnvirkum lestri. 
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•! Treysta orðaforða og þekkingu áður en lestur hefst með markvissum 

verkefnum. 

•! Taka þátt í hópastarfi þar sem virkni allra er tryggð. 

•! Skrá dagbókarfærslur frjálst. 

•! Skrá dagbókarfærslur eftir forskrift kennara. 

•! Taka þátt samræðum í minni hóp og umræðum í stærri hóp um sama efni og 

fjallað er um í dagbók 

•! Veita athygli ákveðnum lykilviðfangsefnum sögunnar. 

•! Veita athygli þeim stílbrögðum sem höfundur beitir í sögunni. 

•! Í gegnum samvinnunám læri nemendur að afla sér þekkingar í anda 

félagslegrar hugsmíðahyggju. 

 

Það er von mín að kennsluleiðbeiningar þessar og verkefni geti hjálpað nemendum á 

leið sinni til skilnings á bókinni og merkingu hennar, að vinnan skili nemendum meiri 

orðaforða og betri lesskilningi en einnig að nemendur geti haft gaman af þeirri 

nálgun sem hér er valin og af þeim verkefnum sem fylgja. Sá tilgangur með námi má 

ekki gleymast.  
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Viðauki I – Kennsluleiðbeiningar 

Í viðauka þessum eru settar fram kennsluleiðbeiningar við Ljósu og verkefni. Í ritgerð 

er nánar fjallað um á hvaða hugmyndum og kenningum hvort tveggja byggir. Auk 

þess er þar að finna þær heimildir sem stuðst er við. Hér verður vísað í heimildir 

þegar ekki er um að ræða sama efni og kemur fram í ritgerð. Aðaláherslan er lögð á 

að framsetning sé skýr og einföld og að leiðbeiningarnar geti þannig orðið 

handhægar og auðveldar í notkun.  

 

I.1 Námsvitund efld með gagnvirkum lestri 

 

Í upphafi, áður en farið er af stað við lestur bókarinnar og verkefnavinnu, er 

nauðsynlegt að kynna hugtakið námsvitund (e. metacognition) fyrir nemendum, 

kosti þess að efla hana og þann beina ávinning sem nemendur geta haft af því að 

vera meðvitaðir um eigin hugsun þegar þeir læra (Mynd 2). Rannsóknir hafa sýnt að 

öflug námsvitund hefur jákvæð tengsl við námsárangur og nemendur eiga að geta 

tileinkað sér aðferðir sem stuðla að eflingu hennar nokkuð auðveldlega en það krefst 

þó þess að þeir æfi sig. Í byrjun ættu nemendur að átta sig á því hvað felst í einfaldri 

skilgreiningu á námsvitund (Mynd 1). Þeim sem sýna frekari áhuga má einnig benda á 

vefsíður um efnið (Mynd 3). 

 

Nemendur nota fyrst og fremst gagnvirkan lestur (e. reciprocal reading) til efla 

eigin námsvitund við lesturinn á Ljósu. Hann gerir þær kröfur að þeir spyrji sig 

markvisst spurninga við lesturinn og dragi saman það sem þeir hafa lesið. Segja má 

að þessi lestraraðferð sé leið til að aga hugann og venja hann við halda einbeitingu 

þegar fengist er við erfið verkefni eða þungan texta. Slík vinnubrögð getur verið 

dýrmætt að tileinka sér enda nýtast þau nemendum við hvers konar nám eða flókin 

viðfangsefni. 

 

Ljósa skiptist í tíu kafla. Auk þess ramma stuttir upphafs- og lokakaflar frásögnina 

inn. Gert er ráð fyrir að að lestrinum sé skipt í lotur sem byggjast á þessari 

kaflaskiptingu. Í hverri lotu er lesið gagnvirkt; nemendur spyrja sig spurninga á 

reglubundin hátt og draga saman efni. Spurningunum má skipta í þrjá flokka. Við 
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upphaf lestrar þjóna þær þeim tilgangi að nemendur búi sig undir lesturinn og ákveði 

hvernig skuli nálgast textann. Upphafsspurningar eru eingöngu nauðsynlegar áður en 

byrjað er á bókinni. Tilvalið er að nemendur og kennari velti þeim fyrir sér í 

sameiningu enda sjá augu betur en auga. Aðrar spurningar eiga við um alla kaflana. 

Meðan á lestri stendur eiga spurningarnar að beina athyglinni að því sem lesið er og 

stuðla að einbeitingu og að lestri loknum gegna þær því hlutverki að auðvelda 

nemendum að draga saman efnið og átta sig betur á því (Mynd 4). Markmiðið er að 

með nokkurri þjálfun fari nemendur að nýta sér aðferðina ómeðvitað þar sem það á 

við. 

 

Eflings námsvitundar með gagnvirkum lestri veltur á nemandanum sjálfum, að hann 

taki ábyrgð á eigin námi og sé tilbúinn að leggja nokkuð á sig við að tileinka sér nýjar 

aðferðir og námstækni. Hlutverk kennarans í ferlinu felst fyrst og fremst í því að 

 

•! kynna fyrir nemendum hvað námsvitund er og hvernig gagnvirkur lestur 

nýtist við að efla hana. 

•! láta nemendum í té spurningar sem þeir nota við gagnvirkan lestur. Þær má 

einnig hafa sýnilegar í skólastofu. 

•! fara yfir upphafsspurningar með öllum nemendahópnum.  

•! minna nemendur reglulega á að nýta sér aðferðir gagnvirks lestrar. 

•! nota umræðutíma meðal annars til þess að fá nemendur til að draga saman 

efni kafla í stuttu máli. 

 

Mynd 1: 

 

Námsvitund (e. metacognition): 

Þekking á eigin hugsun. Í þekkingu á eigin hugsun getum við fylgst með hugsun okkar og stýrt 

henni og þannig beint henni að þeim atriðum og þáttum sem skipta máli við lausn einhverra 

verkefna. 

(Guðmundur B. Arnkelsson 2000, s. 60) 
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Mynd 2: 

 

Kostir þess að efla námsvitund: 

o! Vinnubrögð sem stuðla að betri námsárangri og nýtast við allt nám. 
o! Tæki til þess að aga hugann og auka einbeitingu. 
o! Tæki til að öðlast betri skilning. 
o! Tæki til að festa námsefni betur í minni. 
o! Betri skilningur þýðir að það verður skemmtilegra að lesa. 

 

Mynd 3: 

 

Upplýsingavefir um námsvitund og gagnvirkan lestur: 
http://vefir.nams.is/klarari_klb/pdf/thekking_egin_hugs.pdf 
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/ 
http://vefir.nams.is/lesid_til_skilnings/lesidtilskilnings_klb.pdf 
http://hagurbal.weebly.com/gagnvirkur-lestur.html 
http://egskil.is/mod/page/view.php?id=23 
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Annad/lesturrosa.pdf 
http://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching 
http://www.adlit.org/strategies/19765/ 

 

Mynd 4: 
 

Gagnvirkur lestur – Spurningar 
 

Áður en Ljósa er lesin: Á meðan á lestri hvers 
kafla stendur: 

Eftir hvern kafla: 

,,Hvað veit ég um efnið?“ 
(saga og höfundur) 

,,Hvað var ég að lesa?“  ,,Hver voru aðalatriðin í 
þessum kafla?“ 

,,Hvernig er textinn byggður 
upp?“ (kaflaskipting og 
lengd) 

,,Skil ég það sem ég er að 
lesa?“ 

,,Hvaða nýju upplýsingar 
komu fram?“ 

,,Hvernig er best að lesa? “ 
(glósa eða lesa 
eingöngu?) 

 ,,Kom eitthvað mér á óvart?“ 
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I. 2 Efling orðaforða í hópvinnu með CLIM-aðferð 

Þekking á grundvallarorðaforða texta sem fengist er við eykur lesskilning. Til þess að 

treysta þekkingu á grundvallarorðaforða Ljósu og skilning nemenda á bakgrunni 

sögunnar er lagt til að þeir vinni í hópum, afli upplýsinga um ákveðin atriði, kynni 

fyrir öðrum nemendum og skili skýrslu til kennara. Verkefnin tengjast afmörkuðum 

orðaforða, sögusviði, sögutíma, höfundi og persónum og einu aðalviðfangsefni 

sögunnar, geðhvarfasýki.  

 

Í hópvinnu er stuðst við CLIM-aðferðina (e. Cooperative Learning in Multicultural 

Groups) sem Elizabeth Cohen þróaði fyrir samstarf nemenda af ólíkum uppruna. 

Aðferðin hentar hvers konar fjölbreyttum hópum en hún á að tryggja virkni allra og 

minnka líkurnar á því að nemendur upplifi sig annaðhvort utanveltu eða að þeir einir 

dragi vagninn. Kennari skiptir nemendum í 3ja til 5 manna hópa en auk þess sem allir 

vinna sameiginlega að lausn verkefnisins fær hver og einn fær úthlutað ákveðnu 

hlutverki í hópnum: 

 

1.! Skipuleggjandi skipuleggur vinnuna í hópnum. Hann gengur úr skugga um að 

allir leggi sama skilning í hvað verkefnið gengur út á. Góð regla er að 

skipuleggjandi lesi í upphafi fyrirmæli verkefnisins fyrir aðra í hópnum. Hann 

passar upp á að hlustað sé á alla og er ábyrgur fyrir samskiptum við kennara.  

 

2.! Kynnir skipuleggur kynninguna og gengur úr skugga um að hver og einn í 

hópnum hafi lagt sitt af mörkum við framsetningu og taki þátt í kynningunni.  

 

3.! Hvetjari hvetur meðlimi hópsins til að leggja sitt af mörkum og vinna saman. 

Hann hvetur þá auk þess til að hjálpa hver öðrum. Hann  hrósar þegar vel er 

gert eða þegar góð hugmynd kemur fram.  

4.! Efnisaflari er ábyrgur fyrir öllu því efni sem er notað við verkefnið. Efnis- og 

heimildaleit er skipulögð af honum og hann gengur úr skugga um að 

heimildir séu traustar, rétt sé farið með þær og vísað sé í þær þar sem það á 

við.  
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5.! Tímavörður útbýr tímaáætlun fyrir þá vinnu sem þarf að leysa af hendi. Hann 

passar upp á að hópurinn sé varaður við þegar hann eyðir of miklum tíma í 

ákveðna hluta verkefnisins.  

 

 

Mynd 5: 

 

1.! Verkefni 1: Gamla norræna tímatalið  

2.! Verkefni 2: Tíminn mældur í eyktum 

3.! Verkefni 3: Gamli burstabærinn og lífið í sveitinni 

4.! Verkefni 4: Sögusvið Ljósu í Suðursveit og Reykjavík 

5.! Verkefni 5: Geðhvarfasýki 

6.! Verkefni 6: Höfundur og persónur 

 

 

Upplýsingar um CLIM-aðferð og eflingu orðaforða : 

 

https://notendur.hi.is/ingvars/kennsluadferdir/clim/ 

http://vefir.nams.is/klb/vinir_nyjulandi.pdf 

http://vocoltriangles.eu/about/cooperative-learning-guide/ 

http://hagurbal.weebly.com 

http://www.readingrockets.org/article/teaching-vocabulary 
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I. 3 Hópverkefni 

 

Ljósa – hópverkefni 1   
  Gamla norræna tímatalið 

 
Í Ljósu er notast við gamla norræna tímatalið sem var við lýði á Íslandi langt fram 
eftir öldum. Verkefni ykkar er að:  
 

a) afla upplýsinga um tímatalið. 
b) undirbúa og flytja kynningu á því fyrir nemendahópinn.  
c) Útbúa skjal á rafrænu formi með helstu upplýsingum. 

 
A.! Upplýsingaöflun:  

 
Hafið þessi atriði í huga: 

a.! Gömlu nöfnin á mánuðunum. 
b.! Merkingu og uppruna mánaðanafnanna. 
c.! Tímabilið sem hver mánuður samsvarar í nútíma tímatali. 
d.! Af hverju mánaðamót voru á mismunandi tíma ár hvert. 
e.! Hvort gamla tímatalið sé að einhverju leyti enn í notkun nú á dögum og 

hvernig. 
f.! Hvenær nýju mánaðaheitin voru tekin upp og hvaðan tímatalið er ættað. 
g.! Aðrar skemmtilegar og/eða fróðlegar upplýsingar sem þið finnið.  

 
Leitið heimilda sem víðast. Ykkur er óhætt að nota leitarvélar á netinu þótt 
þið verðið alltaf að hafa í huga áreiðanleika heimildanna sem þið að endingu 
notið.  Athugið að geta þeirra heimilda sem þið notið í skjalinu. 

 
 

Tillögur að heimildum: 
•! Almanak Háskóla Íslands fyrir árið 2000. 
•! Árni Björnsson. 1993. Saga daganna. Reykjavík: Mál og menning. 
•! Ásgeir Blöndal Magnússon. 1989. Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Forlagið. 
•! Íslenska alfræðiorðabókin. Ritstj. Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir. 
•! Sigrún Kristjánsdóttir. 2004. Afmörkun tímans. Rímfræði í aldanna rás. 

Hlutavelta tímans. s. 324-331.  
 

B.! Kynning: 
 
•! Má vera á hvaða formi sem er. Þið getið útbúið glærur, veggspjald, 

myndræna framsetningu, spurningakeppni eða leiki, samið lag o.s.frv. 
•! Á að taka 5-8 mínútur. Best er að hafa lokaæfingu og taka tímann.   
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•! Allir í hópnum taka þátt. Vandið framsögn. Verið dugleg að horfa framan 
í áheyrendur og tilbúin að svara spurningum að flutningi loknum.  

•! Fyrir þá sem nota glærur í kynningu: Ekki hafa of mikinn texta á 
glærunum. Það sem þið segið á ekki allt að vera á glærunum. Best er að 
þær bæti einhverju við það sem þið segið. Myndskreytingar, kort eða 
töflur sem tengjast efninu gera glærurnar skemmtilegri og áhugaverðari. 

 
C.! Skjal 

 
•! Hugsið fyrst og fremst um að upplýsingarnar séu gagnlegar og aðgengilegar 

og framsetning skýr. 
•! Texti þarf ekki að vera samfelldur. Forðist langlokur. Þið megið t.d. nota 

myndræna framsetningu, lista eða línurit.  
•! Skjalið skal vista inn á moodle-síðu áfangans / á google docs. 
•! Notið traustar heimildir og gerið heimildaskrá. Þið megið benda á frekari 

fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða á vefsíðum. 
•! Munið að það er ritstuldur að nota heimildir án þess að geta þeirra eða nota 

texta orðrétt án þess að hafa hann innan gæsalappa með tilvísun. 
•! Vandið stafsetningu og málfar. 
•! Þið megið benda á frekari fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða vefsíðum. 
•! Uppsetning skjals á að vera á þessa leið: 

 

Vinstra megin:                                                                          Hægra megin: 
Skóli                                                                                         Árstíð, ár 
1 bil 
                          Miðjað: Gamla norræna tímatalið (stærra letur) 
2 bil 
Umfjöllun um efnið. Hér má koma texti, töflur, listar, myndir eða hvað sem er. Hafið 
í huga hvernig ykkur fyndist þægilegast að fá upplýsingarnar. 
1 bil 
Heimildir: 
Hér skráið þið heimildir í stafrófsröð og eftir reglum um heimildaskráningu. 
2 bil 
                                                                           Hægra megin:  
                                                             Staður, dags. mán. ár    undirstrikað. 
1 bil 
                                                                            Hægra megin:  
                                                                     Full nöfn, eitt nafn í hverri línu. 
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Ljósa – hópverkefni 2 
  Tíminn mældur í eyktum 

 
Í Ljósu eru stundir dags og nætur mældar í eyktum en þannig tíðkaðist að mæla 
tímann fram eftir öldum.  
 
Verkefni ykkar er að  
a) afla upplýsinga um tímatal samkvæmt eyktum. 
b) undirbúa og flytja kynningu á því fyrir nemendahópinn.  
c) Útbúa skjal á rafrænu formi með helstu upplýsingum sem verður aðgengilegt 
fyrir nemendahópinn á meðan við lesum bókina.  

 
A.! Upplýsingaöflun 

 
Hafið þessi atriði í huga við undirbúning:  

 
a.! Heitin á stundum dags og nætur. 
b.! Merkingu heitanna eða uppruni þeirra. 
c.! Stundirnar sem hver eykt samsvarar samkvæmt okkar klukku. 
d.! Hvaða skemmtilegu og fróðlegu upplýsingar sem þið rekist á. 

 
 

Leitið heimilda sem víðast. Ykkur er óhætt að nota leitarvélar á netinu þótt þið 
verðið alltaf að hafa í huga áreiðanleika heimildanna sem þið að endingu notið.  
Athugið að geta þeirra heimilda sem þið notið í skjalinu. 

 
Tillögur að heimildum: 

 
•! Ásgeir Blöndal Magnússon. 1989. Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Forlagið. 
•! Íslenska alfræðiorðabókin. Ritstj. Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir. 
•! Sigrún Kristjánsdóttir. 2004. Afmörkun tímans. Rímfræði í aldanna rás.  
•! Aðrar skemmtilegar og/eða fróðlegar upplýsingar sem þið finnið.  
•! Nýta má leitarvélar á netinu fyrir kynninguna en hafið í áreiðanleika 

heimilda í huga þegar þið semjið skjalið og gerið heimildaskrá. 
 

B.! Kynning: 
 
•! Má vera á hvaða formi sem er. Þið getið útbúið glærur, veggspjald, 

myndræna framsetningu, spurningakeppni eða leiki, samið lag o.s.frv. 
•! Á að taka 5-8 mínútur. Best er að hafa lokaæfingu og taka tímann.   
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•! Allir í hópnum taka þátt. Vandið framsögn. Verið dugleg að horfa framan 
í áheyrendur og tilbúin að svara spurningum að flutningi loknum.  

•! Fyrir þá sem nota glærur í kynningu: Ekki hafa of mikinn texta á 
glærunum. Það sem þið segið á ekki allt að vera á glærunum. Best er að 
þær bæti einhverju við það sem þið segið. Myndskreytingar, kort eða 
töflur sem tengjast efninu gera glærurnar skemmtilegri og áhugaverðari. 

 
C.! Skjal 

 
•! Hugsið fyrst og fremst um að upplýsingarnar séu gagnlegar og aðgengilegar 

og framsetning skýr. 
•! Texti þarf ekki að vera samfelldur. Forðist langlokur. Þið megið t.d. nota 

myndræna framsetningu, lista eða línurit.  
•! Skjalið skal vista inn á moodle-síðu áfangans / á google docs. 
•! Notið traustar heimildir og gerið heimildaskrá. Þið megið benda á frekari 

fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða á vefsíðum. 
•! Munið að það er ritstuldur að nota heimildir án þess að geta þeirra eða nota 

texta orðrétt án þess að hafa hann innan gæsalappa með tilvísun. 
•! Vandið stafsetningu og málfar. 
•! Þið megið benda á frekari fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða vefsíðum. 
•! Uppsetning á því skal vera á þessa leið: 
 

Vinstra megin:                                                                          Hægra megin: 
Skóli                                                                                         Árstíð, ár 
1 bil 
                          Miðjað: Tíminn mældur í eyktum (stærra letur) 
2 bil 
Umfjöllun um efnið. Hér má koma texti, töflur, listar, myndir eða hvað sem er. Hafið 
í huga hvernig ykkur fyndist þægilegast að fá upplýsingarnar. 
1 bil 
Heimildir: 
Hér skráið þið heimildir í stafrófsröð og eftir reglum um heimildaskráningu. 
2 bil 
                                                                           Hægra megin:  
                                                             Staður, dags. mán. ár    undirstrikað. 
1 bil 
                                                                            Hægra megin:  
                                                                     Full nöfn, eitt nafn í hverri línu. 
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Ljósa – hópverkefni 3 
  Gamli burstabærinn og lífið í sveitinni 

 
Æskuheimili Ljósu er íslenskur burstabær í sveit í kringum aldamótin 1900, meðal 

annars byggður úr torfi og grjóti. 

 
Verkefni ykkar er að  
a) afla upplýsinga um gamla burstabæinn og hugtök tengd honum. 
b) undirbúa og flytja kynningu á því fyrir nemendahópinn.  
c) Útbúa skjal á rafrænu formi með helstu upplýsingum sem verður aðgengilegt 
fyrir nemendahópinn á meðan við lesum bókina.  
 

A.! Upplýsingaöflun 
 

Hafið þessi atriði í huga við undirbúning:  
 

a.! Hvernig torfbær með burstum lítur út. 
b.! Byggingarefni sem notuð voru. 
c.! Hvenær Íslendingar ,,fluttu úr“ torfbænum og þær minjar sem til eru um  
 þá. 
d.! Dæmigerð herbergjaskipan. 
e.! Helstu vistarverur.  
f.! Umhverfi bæjarins. 
g.! Kostir og gallar torfbæjarins sem húsnæðis. 
h.! Aðrar skemmtilegar og/eða fróðlegar upplýsingar sem þið finnið. 
 

Leitið heimilda sem víðast. Ykkur er óhætt að nota leitarvélar á netinu þótt þið 
verðið alltaf að hafa í huga áreiðanleika heimildanna sem þið að endingu notið.  
Athugið að geta þeirra heimilda sem þið notið í skjalinu. 

 
Tillögur að heimildum: 
•! Hjörleifur Stefánsson. 2013. Af jörðu. Íslensk torfhús. Reykjavík: Crymogea. 
•! Íslenska alfræðiorðabókin. Ritstj. Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir. 
•! Heimasíðan Íslenski torfbærinn: http://islenskibaerinn.is 
•! Upplýsingasíða um torfbæinn: 

http://mennta.hi.is/vefir/saga/torf/2003/litla_thufa_og_bardastadir/ne
w_page_1.htm 

  
 

B.! Kynning: 
 



! 105!

•! Má vera á hvaða formi sem er. Þið getið útbúið glærur, veggspjald, 
myndræna framsetningu, spurningakeppni eða leiki, samið lag o.s.frv. 
Hins vegar er æskilegt að hér sé í það minnsta að hluta til lögð áhersla á 
myndræna framsetningu. 

•! Á að taka 5-8 mínútur. Best er að hafa lokaæfingu og taka tímann.   
•! Allir í hópnum taka þátt. Vandið framsögn. Verið dugleg að horfa framan 

í áheyrendur og tilbúin að svara spurningum að flutningi loknum.  
•! Fyrir þá sem nota glærur í kynningu: Ekki hafa of mikinn texta á 

glærunum. Það sem þið segið á ekki allt að vera á glærunum. Best er að 
þær bæti einhverju við  það sem þið segið. Myndskreytingar, kort eða 
töflur sem tengjast efninu gera glærurnar skemmtilegri og áhugaverðari. 

 
C.! Skjal 

 
•! Hugsið fyrst og fremst um að upplýsingarnar séu gagnlegar og aðgengilegar 

og framsetning skýr. 
•! Texti þarf ekki að vera samfelldur. Forðist langlokur. Þið megið t.d. nota 

myndræna framsetningu, lista eða línurit.  
•! Skjalið skal vista inn á moodle-síðu áfangans / á google docs. 
•! Notið traustar heimildir og gerið heimildaskrá. Þið megið benda á frekari 

fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða á vefsíðum. 
•! Munið að það er ritstuldur að nota heimildir án þess að geta þeirra eða nota 

texta orðrétt án þess að hafa hann innan gæsalappa með tilvísun. 
•! Vandið stafsetningu og málfar. 
•! Þið megið benda á frekari fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða vefsíðum. 
•! Uppsetning á því skal vera á þessa leið: 
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Vinstra megin:                                                                          Hægra megin: 
Skóli                                                                                         Árstíð, ár 
1 bil 
           Miðjað: Gamli burstabærinn og lífið í sveitinni (stærra letur) 
2 bil 
Umfjöllun um efnið. Hér má koma texti, töflur, listar, myndir eða hvað sem er. Hafið 
í huga hvernig ykkur fyndist þægilegast að fá upplýsingarnar. 
1 bil 
Heimildir: 
Hér skráið þið heimildir í stafrófsröð og eftir reglum um heimildaskráningu. 
2 bil 
                                                                           Hægra megin:  
                                                             Staður, dags. mán. ár    undirstrikað. 
1 bil 
                                                                            Hægra megin:  
                                                                     Full nöfn, eitt nafn í hverri línu. 
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Ljósa – hópverkefni 4 
  Sögusvið Ljósu í Suðursveit og Reykjavík 

 
Sögusvið Ljósu er annars vegar Suðursveit í Austur-Skaftafellssýslu og hins vegar 
Reykjavík í upphafi 20. aldar. Á þeim tíma var Suðursveit afar afskekkt. Þetta var 
við upphaf iðnvæðingar, engin vélvæðing hafði orðið í sveitum og meira en 
helmingur landsmanna bjó enn í torfbæjum. 
 
Verkefni ykkar er að  
a) afla upplýsinga um sögusviðið. 
b) undirbúa og flytja kynningu á því fyrir nemendahópinn.  
c) Útbúa skjal á rafrænu formi með helstu upplýsingum sem verður aðgengilegt 
fyrir nemendahópinn á meðan við lesum bókina.  

 
A.! Upplýsingasöfnun 

 
Hafið þessi atriði í huga við undirbúning:  

 
a.! Hvernig var Ísland um aldamótin 1900. 
b.! Hvar á landinu Suðursveitin er. 
c.! Hvernig náttúrufarið er (t.d. landslagið) 
d.! Einangrun Suðursveitar. Breytingar til dagsins í dag. 
e.! Reykjavík 100 árum (t.d. fólksfjöldi)  
f.! Aðrar skemmtilegar og/eða fróðlegar upplýsingar sem þið finnið.  

 
Leitið heimilda sem víðast. Ykkur er óhætt að nota leitarvélar á netinu þótt þið 
verðið alltaf að hafa í huga áreiðanleika heimildanna sem þið að endingu notið.  
Athugið að geta þeirra heimilda sem þið notið í skjalinu. 

 
Tillögur að heimildum: 

 
•! Íslandsatlas. 2005. Kortaritstj. Örn Sigurðsson.  Reykjavík: Edda. 
•! Guðjón Friðriksson. 1991-1994. Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. 
•! Þórbergur Þórðarson. 1975. Í suðursveit. Reykjavík: Mál og menning 
•! www.thorbergur.is 
•! www.hagstofa.is 

 
B.! Kynning: 

 
•! Má vera á hvaða formi sem er. Þið getið útbúið glærur, veggspjald, 

myndræna framsetningu, spurningakeppni eða leiki, samið lag o.s.frv. 
•! Á að taka 5-8 mínútur. Best er að hafa lokaæfingu og taka tímann.   



! 108!

•! Allir í hópnum taka þátt. Vandið framsögn. Verið dugleg að horfa framan 
í áheyrendur og tilbúin að svara spurningum að flutningi loknum.  

•! Fyrir þá sem nota glærur í kynningu: Ekki hafa of mikinn texta á 
glærunum. Það sem þið segið á ekki allt að vera á glærunum. Best er að 
þær bæti einhverju við  það sem þið segið. Myndskreytingar, kort eða 
töflur sem tengjast efninu gera glærurnar skemmtilegri og áhugaverðari. 

 
C.! Skjal 

 
•! Hugsið fyrst og fremst um að upplýsingarnar séu gagnlegar og aðgengilegar 

og framsetning skýr. 
•! Texti þarf ekki að vera samfelldur. Forðist langlokur. Þið megið t.d. nota 

myndræna framsetningu, lista eða línurit.  
•! Skjalið skal vista inn á moodle-síðu áfangans / á google docs. 
•! Notið traustar heimildir og gerið heimildaskrá. Þið megið benda á frekari 

fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða á vefsíðum. 
•! Munið að það er ritstuldur að nota heimildir án þess að geta þeirra eða nota 

texta orðrétt án þess að hafa hann innan gæsalappa með tilvísun. 
•! Vandið stafsetningu og málfar. 
•! Þið megið benda á frekari fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða vefsíðum. 
•! Uppsetning skjals á að vera á þessa leið: 
 

 
  

Vinstra megin:                                                                          Hægra megin: 
Skóli                                                                                         Árstíð, ár 
1 bil 
                                    Miðjað: Sögusvið (stærra letur) 
2 bil 
Umfjöllun um efnið. Hér má koma texti, töflur, listar, myndir eða hvað sem er. Hafið 
í huga hvernig ykkur fyndist þægilegast að fá upplýsingarnar. 
1 bil 
Heimildir: 
Hér skráið þið heimildir í stafrófsröð og eftir reglum um heimildaskráningu. 
2 bil 
                                                                           Hægra megin:  
                                                             Staður, dags. mán. ár    undirstrikað. 
1 bil 
                                                                            Hægra megin:  
                                                                     Full nöfn, eitt nafn í hverri línu. 
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Ljósa – hópverkefni 5  
  Geðhvarfasýki 

 
Aðalpersóna bókarinnar glímir við geðhvarfasýki á tíma þegar meðferð var afar 
frumstæð og miklir fordómar í samfélaginu. 
 
Verkefni ykkar er að  
a) afla upplýsinga um sjúkdóminn geðhvarfasýki. 
b) undirbúa og flytja kynningu á því fyrir nemendahópinn.  
c) Útbúa skjal á rafrænu formi með helstu upplýsingum sem verður aðgengilegt 
fyrir nemendahópinn á meðan við lesum bókina.  

 
A.! Upplýsingaöflun 

 
Hafið þessi atriði í huga við undirbúning:  

 
a.! Hver sjúkdómseinkenni geðhvarfasýki eru. 
b.! Hversu algengur sjúkdómurinn er. 
c.! Aldur við greiningu. Kynjaskiptingu. 
d.! Meðferð við sjúkdóminum. 
e.! Aðrar skemmtilegar og/eða fróðlegar upplýsingar sem þið finnið.  

 
Leitið heimilda sem víðast. Ykkur er óhætt að nota leitarvélar á netinu þótt þið 
verðið alltaf að hafa í huga áreiðanleika heimildanna sem þið að endingu notið.  
Athugið að geta þeirra heimilda sem þið notið í skjalinu. 

 
Tillögur að heimildum: 

•! Héðinn Unnsteinsson. 2015. Vertu úlfur. Reykjavík: JPV. 
•! Íslenska sálfræðibókin handa heimilum. 1993. Ritstj. Hörður Þorgilsson og 

Jakob Smári. Reykjavík: Mál og menning. 
•! Óttar Guðmundsson. 2007. Kleppur í 100 ár. Reykjavík: JPV. 
•! Styrmir Gunnarsson. 2012. Ómunatíð. Saga um geðveiki. Reykjavík: Veröld. 
•! Fréttablaðið 12. desember 2012. ,,Ég heiti Högni og ég er með 

geðhvörf.“ Viðtal við Högna Egilsson: 
https://issuu.com/frettatiminn/docs/14_desember_2012/1 

 
 

B.! Kynning: 
 
•! Má vera á hvaða formi sem er. Þið getið útbúið glærur, veggspjald, 

myndræna framsetningu, spurningakeppni eða leiki, samið lag o.s.frv. 
•! Á að taka 5-8 mínútur. Best er að hafa lokaæfingu og taka tímann.   
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•! Allir í hópnum taka þátt. Vandið framsögn. Verið dugleg að horfa framan 
í áheyrendur og tilbúin að svara spurningum að flutningi loknum.  

•! Fyrir þá sem nota glærur í kynningu: Ekki hafa of mikinn texta á 
glærunum. Það sem þið segið á ekki allt að vera á glærunum. Best er að 
þær bæti einhverju við  það sem þið segið. Myndskreytingar, kort eða 
töflur sem tengjast efninu gera glærurnar skemmtilegri og áhugaverðari. 

 
C.! Skjal 

 
•! Hugsið fyrst og fremst um að upplýsingarnar séu gagnlegar og aðgengilegar 

og framsetning skýr. 
•! Texti þarf ekki að vera samfelldur. Forðist langlokur. Þið megið t.d. nota 

myndræna framsetningu, lista eða línurit.  
•! Skjalið skal vista inn á moodle-síðu áfangans / á google docs. 
•! Notið traustar heimildir og gerið heimildaskrá. Þið megið benda á frekari 

fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða á vefsíðum. 
•! Munið að það er ritstuldur að nota heimildir án þess að geta þeirra eða nota 

texta orðrétt án þess að hafa hann innan gæsalappa með tilvísun. 
•! Vandið stafsetningu og málfar. 
•! Þið megið benda á frekari fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða vefsíðum. 
•! Uppsetning skjals á að vera á þessa leið: 

 
 

Vinstra megin:                                                                          Hægra megin: 
Skóli                                                                                         Árstíð, ár 
1 bil 
                                    Miðjað: Geðhvarfasýki (stærra letur) 
2 bil 
Umfjöllun um efnið. Hér má koma texti, töflur, listar, myndir eða hvað sem er. Hafið 
í huga hvernig ykkur fyndist þægilegast að fá upplýsingarnar. 
1 bil 
Heimildir: 
Hér skráið þið heimildir í stafrófsröð og eftir reglum um heimildaskráningu. 
2 bil 
                                                                           Hægra megin:  
                                                             Staður, dags. mán. ár    undirstrikað. 
1 bil 
                                                                            Hægra megin:  
                                                                     Full nöfn, eitt nafn í hverri línu. 
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Ljósa – hópverkefni 6  
  Höfundur og persónur 

 
Kristín Steinsdóttir, rithöfundur, á sér langan og merkilegan feril. Ljósa er afar 
persónulegt verk vegna þess hve tengd Kristín er söguefninu.  
 
Verkefni ykkar er að  
a) afla upplýsinga Kristínu Steinsdóttur og tengsl hennar við söguefnið. 
b) undirbúa og flytja kynningu á henni fyrir nemendahópinn  
c) Útbúa skjal á rafrænu formi með helstu upplýsingum sem verður aðgengilegt 
fyrir nemendahópinn á meðan við lesum bókina.  

 
A.! Upplýsingaöflun 

 
Hafið þessi atriði í huga við undirbúning:  

 
a.! Hver Kristín Steinsdóttir er. 
b.! Hvað hún hefur skrifað lengi og um hvað hún skrifar. 
c.! Hvernig hún tengist því söguefni sem fjallað er um í Ljósu. 
d.! Aðrar skemmtilegar og/eða fróðlegar upplýsingar sem þið finnið.  

 
Leitið heimilda sem víðast. Ykkur er óhætt að nota leitarvélar á netinu þótt þið 
verðið alltaf að hafa í huga áreiðanleika heimildanna sem þið að endingu notið.  
Athugið að geta þeirra heimilda sem þið notið í skjalinu. 

 
Tillögur að heimildum: 

•! Þórbergur Þórðarson. 1975. Í suðursveit. Reykjavík: Mál og menning 
•! www.bokmenntir.is 
•! www.islit.is 

 
 

B.! Kynning: 
 
•! Má vera á hvaða formi sem er. Þið getið útbúið glærur, veggspjald, 

myndræna framsetningu, spurningakeppni eða leiki, samið lag o.s.frv. 
•! Á að taka 5-8 mínútur. Best er að hafa lokaæfingu og taka tímann.   
•! Allir í hópnum taka þátt. Vandið framsögn. Verið dugleg að horfa framan 

í áheyrendur og tilbúin að svara spurningum að flutningi loknum.  
•! Fyrir þá sem nota glærur í kynningu: Ekki hafa of mikinn texta á 

glærunum. Það sem þið segið á ekki allt að vera á glærunum. Best er að 
þær bæti einhverju við  það sem þið segið. Myndskreytingar, kort eða 
töflur sem tengjast efninu gera glærurnar skemmtilegri og áhugaverðari. 
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C.! Skjal 

 
•! Hugsið fyrst og fremst um að upplýsingarnar séu gagnlegar og aðgengilegar 

og framsetning skýr. 
•! Texti þarf ekki að vera samfelldur. Forðist langlokur. Þið megið t.d. nota 

myndræna framsetningu, lista eða línurit.  
•! Skjalið skal vista inn á moodle-síðu áfangans / á google docs. 
•! Notið traustar heimildir og gerið heimildaskrá. Þið megið benda á frekari 

fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða á vefsíðum. 
•! Munið að það er ritstuldur að nota heimildir án þess að geta þeirra eða nota 

texta orðrétt án þess að hafa hann innan gæsalappa með tilvísun. 
•! Vandið stafsetningu og málfar. 
•! Þið megið benda á frekari fróðleik, t.d. í bókum, greinum eða vefsíðum. 
•! Uppsetning skjals á að vera á þessa leið: 

 
 

Vinstra megin:                                                                          Hægra megin: 
Skóli                                                                                         Árstíð, ár 
1 bil 
                                    Miðjað: Höfundur og persónur (stærra letur) 
2 bil 
Umfjöllun um efnið. Hér má koma texti, töflur, listar, myndir eða hvað sem er. Hafið 
í huga hvernig ykkur fyndist þægilegast að fá upplýsingarnar. 
1 bil 
Heimildir: 
Hér skráið þið heimildir í stafrófsröð og eftir reglum um heimildaskráningu. 
2 bil 
                                                                           Hægra megin:  
                                                             Staður, dags. mán. ár    undirstrikað. 
1 bil 
                                                                            Hægra megin:  
                                                                     Full nöfn, eitt nafn í hverri línu. 
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I.4 Lestrardagbók og umræður 

 
Meðfram lestri Ljósu eiga nemendur að halda lestrardagbók. Lestrardagbókin þjónar 

þeim tilgangi að hjálpa nemendum að halda utan um lesturinn og hugleiðingar sínar, 

styðja við verkefnavinnu í tíma auk þess sem dagbókina er hægt að nýta við 

námsmat. Nemendur geta notað hverja þá leið sem þeim þykir best við skráninguna. 

Venjuleg stílabók getur verið hentug til að halda öllu vel til haga en sumum hentar 

hins vegar betur að skrá rafrænt. Í upphafi ætti að skipuleggja bókina þannig að annar 

hlutinn fari undir frjáls dagbókarskrif en hinn undir stýrða verkefnavinnu í tímum. 

 

I.4.1  Frjáls dagbókarskrif 

Í frjálsum dagbókarskrifum er nemendum að langmestu leyti í sjálfsvald sett hvernig 

þeir nota dagbókarfærslur til að styðja við lesturinn. Þessi hluti er fyrst og fremst 

hugsaður sem hjálpartæki fyrir þá en þó ekki síður til þess að þeir geti tileinkað sér 

aðferðir gagnvirks lestrar. Mikilvægt að að gefa nemendum greinagóðar leiðbeiningar 

í byrjun um hvernig best sé að nota dagbókina. Lagt er til að þeir: 

 

•! Skrifi jafnóðum hjá sér minnisatriði. 

•! Dragi saman aðalatriði í 1-2 málsgreinum við lok hvers kafla.  

•! Skrái hjá sér þau stílbrögð sem þeir taka eftir hjá höfundi. 

•! Skrifi hjá sér hugmyndir og spurningar sem kvikna við lesturinn. 

•! Skrifi hjá sér orð sem þeir skilja ekki. 

 

Minnisatriði – listar og hugarkort 

Skráning minnisatriða getur nýst á ýmsan hátt, svo sem til að halda utan um aðal- og 

aukapersónur bókarinnar eða atvik sem sem koma Ljósu úr andlegu jafnvægi svo 

eitthvað sé nefnt. Benda má nemendum á tvær leiðir til að skrá minnisatriði, annars 

vegar einfalda lista (Mynd 7) og hins vegar hugarkort (Mynd 8). 
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Mynd 7 

 

Einfaldur listi – Persónur (kafli I): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 

 

Hugarkort  - Atvik sem raska andlegu jafnvægi  (kaflar I-V):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æskuheimili!

Fjölskylda:!
Ljósa!
Pápi!
Mamma!
Ninna!
Ingi!!
Gauja!
...!

Vinnufólk:!
Kristbjörg!
Magga!
Sigurður!
Halldóra!
Þórarinn!
...!

Atvik!
sem!
raska!
jafnvægi!Bréf!frá!

Sveini!

Slitnar!
upp!úr!
sambandi!

Guðmundur!
deyr!...!

Pápi!deyr!!
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Skráning til stuðnings gagnvirkum lestri 

Þrátt fyrir að gagnvirkur lestur miði að því að lesendur spyrji og svari án þess að skrá 

og svo til ósjálfrátt gengur það ekki endilega vel alveg frá byrjun hjá þeim sem eru 

óvanir slíkum vinnubrögðum. Þess vegna getur hentað að nota skráningu að 

einhverju leyti á meðan nemendur tileinka sér aðferðina. Lagt er til að þeir dragi 

saman efni hvers kafla í Ljósu í 1-2 málsgreinum að lestri loknum og skrái í frjálsu 

dagbókina. Leggja skal áherslu á að þeir segi frá í afar stuttu máli. Hægt er að miða 

við að textinn sé svo stuttur að þeir geti léttilega lagt hann efnislega á minnið og 

svarað blaðlaust. 

 

Stílbrögð 

Leggja skyldi áherslu á það við nemendur að vera vakandi fyrir og skrá hjá sér 

ákveðin stílbrögð hjá höfundi þegar þeir koma auga á þau. Kennari skyldi í upphafi 

fara vel í neðantalin stílbrögð og taka reglulega púlsinn á nemendum hvað þau 

varðar. Listinn ætti að vera aðgengilegur öllum á meðan á lestri stendur, hvort sem 

það er á  rafrænu formi eða útprentaður:  

 

Endurtekningar: Notar höfundurinn endurtekningar og hver er tilgangurinn  

með því?  

Er eitthvað sem kemur endurtekið fyrir í frásögninni (hegðun,  

orðanotkun, atburðir o.s.frv.)? 

 

Hið óvænta:  Er eitthvað sem kemur okkur á óvart í frásögninni? Það gæti  

til dæmis verið að eitthvað gerist og skyndilega renni upp  

fyrir okkur ljós. Við sjáum jafnvel persónur sögunnar í nýju 

ljósi eða breytum um álit á þeim.  

 

Andstæður:   Notar höfundurinn andstæður og ef svo er, hvernig? Eru  

persónur ólíkar, aðstæður þeirra eða upplifanir? Eru persónur 

jafnvel í mótsögn við sjálfar sig og gera eitthvað eða upplifa 

sem er ekki í samræmi við upphaflegar hugmyndir okkar um 

þær.  
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Sjónarhorn:  Hver er sögumaður og hvert er sjónarhorn hans? Er hans  

sjónarhorn það eina sem við höfum? Eða hefur sögumaður 

að einhverju leyti takmarkaða sýn? Og hvaða aðferðum beitir 

höfundur þá til að koma frekari upplýsingum til lesanda? 

 

Söguheimur:  Hvert er sögusviðið, sögutíminn? Er sögusviðið trúverðugt?  

Er það raunsæislegt eða kannski að einhverju leyti 

yfirnáttúrulegt? Hvaða skilning má leggja í atburði sögunnar 

sem virðast ekki ríma við raunveruleikann? 

 

Boðskapur:  Varpar höfundur fram spurningum sem erfitt er að svara, til  

dæmis siðferðilegum spurningum? Þurfa sögupersónur að 

taka erfiðar ákvarðanir? Af hverju eru þessi atriði mikilvæg 

fyrir söguna?  

 

Myndmál: Hvenær og hvernig notar höfundur myndmál? Hvaða 

hlutverki gegnir það í sögunni? Er sálarástand sögupersóna til 

að mynda tákngert með myndmáli? Hvaða áhrif hefur 

myndmál á frásögnina?  

 

Spurningar og torskilin orð 

Gert er ráð fyrir að nemendur skrái hjá sér þær spurningar sem vakna við lesturinn 

og orð sem þeir skilja illa svo að hægt sé að vinna með hvort tveggja í tíma. Kennari 

getur kallað eftir spurningum eða orðum frá nemendum og nýtt til kennslu. 

Kennsluleiðbeiningum þessum fylgja ekki orðskýringar enda eru ýmsar orðabækur 

og uppflettirit aðgengileg kennurum og um að gera að nýta sér það. Það er enginn 

skömm að því að íslenskukennari hafi ekki allar skýringar orðabókarinnar á 

hraðbergi. Það er líka tilvalið að nýta tækifærið og virkja nemendur. Orðskýringar 

geta þannig að einhverju leyti orðið samvinnuverkefni kennara og nemenda.  
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I.4.2  Stýrð dagbókarskrif 

Annar hluti dagbókar fer undir svokölluð stýrð skrif. Tilgangur þeirra er tvíþættur. 

Annars vegar er þeim ætlað að þjálfa ritunarþáttinn, að nemendur æfist í því að koma 

hugsunum sínum í orð sem aftur eflir lesskilning. Hins vegar eiga dagbókarfærslurnar 

að búa nemendur undir umræður í tímum og tryggja þátttöku sem flestra.  

 

Vinnan í tímum fer þannig fram að nemendur skrá í dagbók og fá til þess skýrt 

afmarkaðan tíma sem fer eftir umfanginu, 5-30 mínútur (1. skref). Að því loknu skal 

kennari skipta hópnum í pör eða þriggja manna hópa sem ræða sama viðfangsefni í 

nokkrar mínútur (2. skref). Þá fara fram umræður þar sem allur hópurinn tekur þátt 

(3. skref). Kennari stýrir þessum lokaumræðum en getur þó einnig falið nemanda eða 

nemendum að taka við stjórninni, meti hann það svo. Skrefin eiga að tryggja að 

nemendur efli skilning sinn með því að færa hann í orð í ræðu og riti og í samræðu 

við aðra nemendur. Kennslustund þar sem stýrð dagbókarskrif fara fram ætti að vera 

uppbyggð á þessa leið: 

 

•! Nemendur skrá dagbókarfærslu. 10-30 mínútur. 

•! Nemendur ræða saman í pörum. 2-10 mínútur. 

•! Allur hópurinn ræðir saman. 10-20 mínútur. 

 

Dagbókarfærsla eftir hvern kafla hefst á því að nemendur gefa kaflanum nafn. Þeir 

segja síðan frá því í 1-2 málsgreinum hvers vegna þeir völdu nafngiftina á kaflann. 

Þetta er í anda gagnvirks lestrar, hjálpar nemendum að draga efnið saman og rímar 

við samantektina sem þeir eiga að skrifa eftir hvern kafla í frjálsu dagbókina. Raunar 

er hér um nánast sama hlutinn að ræða þannig að eitt styður annað. Þegar kaflinn 

hefur fengið nafn hefjast nemendur handa við stýrðu dagbókarfærslurnar. 

 

Kveikjur og spurningar 

Kveikjur og spurningar fyrir kennarastýrðu dagbókarskrifin eru hér settar fram í tíu 

hlutum fyrir tíu kafla bókarinnar, auk þess sem inngangs- og lokakafli eru ræddir í 

lokin. Tilgangurinn er að fá nemendur til að velta sögunni fyrir sér út frá ýmsum 

hliðum en kveikjurnar byggja á helstu viðfangsefnum sögunnar. Ekki er nauðsynlegt 
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að notast við þær allar né í þeirri röð sem þær eru settar fram hér. Í rauninni ættu 

kveikjur að skoðast sem hugmyndir sem vonandi kveikja fleiri hugmyndir.  Leitast er 

við að hafa þær einfaldar en þó þannig að þær geti boðið upp á flókin svör. Miðað er 

við kveikja geti hentað öllum nemendum, hvort sem þeir eru með sterka eða veika 

námsstöðu. Hver og einn kafar í efnið á sínum forsendum. 

 

Kaflar og kveikjur: 

I. (bls. 7-27)  

Kaflaheiti:    

Ástæða: 

 

•! Pápi og staða hans á heimilinu. 

•! Hvernig kemur pápi þér fyrir sjónir í I. kafla? 

•! Vísbendingar eða fyrirboðar um veikindi Ljósu. 

•! Hvernig myndmál er notað fyrir veikindi Ljósu. 

•! Vísbendingar um sögutímann (listi eða texti). 

 

II. (bls. 28-51)  

Kaflaheiti:    

Ástæða: 

 

•! Berðu saman hlutskipti pápa og Möggu. 

•! Berðu saman hlutskipti mömmu og Möggu.  

•! Pápi og börnin. (Hugarkort – eitt atriði um sambandið við hvert barn). 

•! Hvernig kemur þjóðtrú/hjátrú fram? 

•! Hjátrú í samtímanum. 

•! Er ástarsorg alvöru sorg? 
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III. (bls. 52-75)  

Kaflaheiti:    

Ástæða: 

 

•! Hvað kannast þú við frá Reykjavík eins og sagt er frá henni í þriðja kafla og 

hvað kannast þú ekki við? 

•! Forréttindastúlkan Ljósa. (Listi eða texti) 

•! Er einhver sökudólgur í veikindum Ljósu? 

 

IV. (bls. 76-107)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Berðu saman hlutskipti pápa og mömmu. 

•! Af hverju giftast Ljósa og Vigfús?  

•! Fimm kostir hagvæmnishjónabands. 

•! Fimm kostir girndarráðs. 

•! Kemur eitthvað á óvart í kaflanum? 

 

V. (bls. 108-141)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Berðu saman nýju heimkynnin og ,,höllina.“  

•! Hvers vegna er svona erfitt fyrir Ljósu að flytja? 

•! Við hvernig aðstæður versnar heilsa Ljósu? Rifjaðu líka upp úr fyrri köflum. 

•! Hvaðan stafar afbrýðisemi Ljósu? 

 

 

 



! 120!

VI. (bls. 142-162)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Afleiðingar veikinda fyrir Ljósu og alla fjölskylduna.  

•! Hvernig styður lýsing höfundar á umhverfi við líðan við Ljósu? 

 

VII. (bls. 163-190)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Sjúkdómurinn og niðurlægingin. 

•! Er Hulda bandamaður Ljósu eða ekki? 

 

VIII. (bls. 191-212)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Hvernig lýsir manían sér? 

•! Fordómar sveitunganna. 

•! Gegn hvaða hópum beinast fordómar nú á dögum og af hverju? 

 

 

IX. (bls. 213-235)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Hvernig er samband Ljósu við yngri börnin ólíkt sambandi hennar við eldri 

börnin og hvers vegna? 
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X. (bls. 236-240)  

Kaflaheiti:    

Ástæða 

 

•! Hlutverk Katrínar sem sögumanns. Hverju bætir hún við frásögnina? 

 

Upphafs- og lokakafli (bls. 5-6/241-242) 

 

•! Innilokun sem þema í sögunni. 

•! Hvaða heimkomu er talað um í upphafs- og lokakafla? Hvað merkir hún? 
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I.5 Orð og orðskýringar 
!
Í Ljósu eru fjölmörg orð og orðasambönd sem gefa tilefni til að þau séu rædd og 

skoðuð. Hér er settur fram listi af orðum sem ástæða getur verið til þess að tala um 

við nemendur og/eða skýra til þess að þeir geti treyst orðaforða sinn og eflt 

lesskilninginn. Kennari hefur frjálsar hendur um hvaða leið hann fer og að hve miklu 

leyti hann lætur nemendur sjálfa vinna með orðin og orðasamböndin. Listinn er langt 

frá því að vera tæmandi en við hann gætu til dæmis bæst þau orð sem nemendur skrá 

hjá sér við heimalestur. 

 

Orð og orðasambönd sem henta í orðskýringar: 

(blaðsíðutal fylgir) 

Kafli I: 
 

Kafli VI: 

 
Dagrenning - 5 
Höfðalag - 5 
Fannbarin jörð - 5 
Lúta í lægra haldi - 5 
Seiðandi - 8 
Hreppstjóri - 8 
Smáskammtalæknir - 8 
Burstir - 8 
Skemma - 8 
Skemmri skírn - 10 
Formælinga - 12 
Rýja (sbr. rýjan mín) - 14 
Slæðingur - 17 
Heybrók - 25 
Útilegumenn – 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sláturtíð - 142 
Hvítvoðungur - 143 
Söðull - 144 
Útmánuðir - 148 
Sinnisveik - 156 
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Kafli II: 

 
Kafli VII: 
 

 
Fjósbaðstofa - 29 
Dagróðrar - 29 
Barneign - 30 
Bæjarhlað - 30 
Skemmri skírn - 32 
Berserksgangur - 34 
Tilsýndar - 36 
Vera milli tannanna á fólki - 39 
Blíðuhót - 42 
Skerpla - 43 
Heimasæta - 44 
Limlesta - 46 
Bæjarveggur 47 
Steinrunnin - 51 
 

 
Ergelsi - 164 
Höggmyndir - 165 
Æjum - 167 
Náttstaður - 168 
Tiginmannlega 168 
Að bregða blundi - 170 
Fótastokkur - 172 
Forundran - 179 
Hopa - 180 
Káeta - 185 
Sposk - 185 
Tros - 187 
Maddama - 190 
 

 
Kafli III: 
 

 
Kafli VIII: 

 
Rúmfjöl - 54 
Kýrauga - 55 
Augnagotur - 59 
Peysuföt - 63 
Púns - 63 
Sveitungi - 68 
Yfirsetukona - 71 

 
Nótnaborð - 191 
Fásinni - 193 
Pára - 193 
Opinmynnt - 194 
Heimóttarlegir - 194 
Fyrirgengilegur - 195 
Dyrastafur - 204 
Kuti - 205 
Fjárkró – 209 
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Kafli IV: 
 

 
Kafli IX: 

 
Ygla sig - 77 
Snefsin - 80 
Skautbúningur - 82 
Hróður - 84 
Efnisstrangar - 84 
Krógi - 84 
Fiskisteinn - 86 
Komast við - 87 
Innanbúðarmaður - 92 
Jólafasta - 93 
Hnotabítast - 95 
Mara - 96 
Afturkippur – 102 
 

 
Stendur henni á beini – 213 
rengluleg - 213 
slóðaskapur -214 
fjárkró - 215 
viðskotaillur -216 
afundinn - 219 
skjóla - 219 

 
Kafli V: 
 

 
Kafli X: 

 
Tvílyft - 108 
Gera að gamni sínu - 108 
Ambra - 109 
Þyrma yfir - 109 
Agndofa - 116 
Halda í horfinu - 127 
Tvímenna - 130 
Kver - 134 
Skörungur - 135 

 
Firnastórt - 236 
Reisulegt - 237 
Undir súð - 237 
Snefsin - 237 
Tóftarbrot - 238 
Guð þerri tregatárin stríð - 240 
Í dagrenningu - 241 
Rúmstæði - 241 
Fannbarin - 241 
Lúta í lægra haldi - 241 
Gilskorningar bls 241 
Klakabönd – 241 
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Viðauki II -  Kristín Steinsdóttir – Útgefnar bækur 
 
1. Franskbrauð með sultu, 1987    Vaka-Helgafell  
2. Fallin spýta, 1988      Vaka-Helgafell 
3. Stjörnur og strákapör, 1989      Vaka-Helgafell 
4. Ugla sat á kvisti, 1990      Námsgagnastofnun 
5. Átti börn og missti,1990     Námsgagnastofnun 
6. Eitt, tvö, þrjú, 1990       Námsgagnastofnun 
7. Og það varst þú, 1990     Námsgagnastofnun 
8. Fjólubláir dagar, 1991     Vaka-Helgafell  
9. Trú, 1992        Námsgagnastofnun 
10. Von, 1992       Námsgagnastofnun 
11. Kærleikur, 1992       Námsgagnastofnun 
12. Draugar vilja ekki dósagos, 1992     Vaka-Helgafell 
13. Draugur í sjöunda himni, 1992    Vaka-Helgafell 
14. Ármann og Blíða, 1994      Enginn skráður útg. 
15. Abakradabra, 1995       Vaka-Helgafell 
16. Vestur í bláinn, 1997     Vaka-Helgafell 
17. Krossgötur, 2000       Vaka-Helgafell 
18. Himmelblå ojne, 2001      Kaleidoscope 
19. Engill í Vesturbænum, 2002    Vaka-Helgafell  
20. Hjá risaeðlum, 2003      Námsgagnastofnun 
21. Í lofti, 2003       Námsgagnastofnun 
22. Í gjótu, 2003       Námsgagnastofnun 
23. Á strönd, 2003       Námsgagnastofnun 
24. Úti að aka, 2003     Námsgagnastofnun 
25. Á Spáni, 2003        Námsgagnastofnun 
27. Leynifélagið Skúmur, 2003     Námsgagnastofnun 
28. Vítahringur, 2004      Vaka-Helgafell 
29. Sólin sest að morgni, 2004    Vaka-Helgafell 
30. Rissa vill ekki fljúga, 2005      Vaka-Helgafell 
31. Á eigin vegum, 2006      Vaka-Helgafell 
32. Hver étur ísbirni? 2006      Vaka-Helgafell 
33. Mörkin horfin, 2007     Námsgagnastofnun 
34. Hetjur, 2009       Vaka-Helgafell 
35. Ljósa, 2010        Vaka-Helgafell  
36. Bjarna - Dísa, 2012       Vaka-Helgafell 
37. Vonarlandið, 2014      Vaka-Helgafell 
 


