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1 Ágrip 

Íslenska, líkt og fleiri faggreinar, hefur löngum verið kennd á þá vegu að nemendur þurfa að 

passa inn í ákveðinn ramma. Mismunandi leiðir til kennslunnar geta hentað betur fyrir 

nemendur sem hafa ólíka styrkleika og fjölbreyttar leiðir til að læra og tjá sig. Íslenskukennsla 

á að vera skemmtileg og nemendur ættu að fá að kynnast því að leika sér að málinu; um leið 

og þeir komast upp á lagið með það verður nám þeirra auðveldara og skemmtilegra. Ein leið 

til þess er sú að nýta skapandi skrif meira í náminu, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Í 

þessu lokaverkefni verður farið yfir ýmsar leiðir sem fara má til að auka skapandi skrif innan 

kennslustofunnar í grunn- og framhaldsskóla, og einnig sýndur samanburður við algenga 

kennsluhætti nútímans.  

Munur er á formi grunnskóla- og framhaldsskólakennslu en er grunnurinn oftast sá að 

við viljum varðveita mál okkar, styrkja það og veita samfélagi framtíðarinnar góð tækifæri til 

þess sama. Hægt er að nýta skapandi skrif í íslenskukennslu á flestum sviðum hennar. Þjálfa 

má tækni nemenda til ritunar og góðrar málfræði með því að nýta tæki á borð við ljóðasmíð, 

söguskrif og annað sem ýtir undir góða og örugga málvitund. Því koma einnig fram 

hugmyndir að uppbyggingu kennslu í þremur liðum; örsagna-, þjóðsagna- og ljóðagerð.  
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3 Formáli 

Ástæður fyrir vali á þessu efni lokaverkefnis eru þær að sjálf hef ég lítið kynnst skapandi 

skrifum á minni skólagöngu. Áhugi var þó alltaf til staðar og skrifaði ég sjálf í frítíma mínum. 

Það var svo ekki fyrr en ég kynntist námskeiðum innan Menntavísindasviðs, um 

íslenskukennslu, þar sem hann vaknaði á ný sem og löngunin til að kenna 

framtíðarnemendum mínum íslensku með meira skapandi leiðum. Innan námskeiðsins Ritlist 

og bókmenntir (ÍET004M), á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, kynntist ég betur aðferðum 

við að kenna bókmenntir og ljóð með þeirri aðferð að fá nemendur til að skrifa sjálfa. 

Kennari námskeiðsins, Arngrímur Vídalín, aðjunkt við Háskóla Íslands, er einnig leiðbeinandi 

minn í þessu verkefni og vil ég þakka honum fyrir áhugaverða kennslu og dýrmæta aðstoð 

við heimildaöflun og fleira við gerð þessa lokaverkefnis. Einnig vil ég þakka mömmu og 

Brynju, vinkonu minni, fyrir ómetanlega aðstoð við yfirferð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík,  12/01, 2021 
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4 Inngangur 

Innan íslenskukennslu hér á landi verða skapandi skrif oft að mæta afgangi, fyrir öllu því 

lesefni sem þarf að fara yfir og öllum þeim reglum sem oft og tíðum þarf að fylgja. Með því 

að gefa nemendum færi á að nýta sköpunargáfu sína til hins ýtrasta er þeim gefið færi á að 

læra tungumálið á skemmtilega og fjölbreytta vegu. Oft er þægilegt að fara auðveldu leiðina í 

kennslunni, með því að mata nemendur af því námsefni sem notað hefur verið í fjölda ára, 

en auðveldasta leiðin er ekki alltaf sú rétta. Mikilvægt er að hlúa að því hugmyndaflugi og 

sjálfstrausti sem nemendur hafa, og auka þá tvo þætti eftir bestu getu, til að þeir fái tækifæri 

til að blómstra á sínum forsendum. Lestur bókmennta hefur löngum verið þekkt sem góð leið 

til að auka umburðarlyndi, víðsýni og skilning, en skrif bókmennta gefa af sér það sama og 

jafnvel enn meira. Með skrifum má túlka og rökstyðja eigin hugsanir, lífsskoðanir og gildi.  

 Íslenska er kennd frá grunn- til framhaldsskóla og hafa ýmsar leiðir verið notaðar til 

kennslunnar. Innan hefðbundinnar íslenskukennslu er helst lögð áhersla á lesskilning, lestur 

og ritun (Aðalnámskrá, 2011). Margskonar kennsluaðferðir hafa verið notaðar í gegnum 

tíðina og er skólunum gert að fylgja  þeim hæfniviðmiðum sem Aðalnámskrá (2011) leggur 

fram; námið á að fylgja ákveðnum stöðlum innan þeirra helstu áhersluatriða. Kennarar og 

aðrir sem að skólastarfinu koma fylgja ákveðnum reglum og markmiðum, kölluð hæfniviðmið 

Aðalnámskrár (2013). Eru hæfniviðmiðin gagnrýniverð á ýmsa vegu, en þá helst vegna þess 

að ekki eru nægilega skýr fyrirmæli gefin varðandi hvern námsþátt, og eru sumir jafnvel 

settir upp á svo opinn hátt að skilaboð um það hvaða námsþættir skipti meira máli en aðrir 

eru einnig óskýr. Myndast þá hætta á því að ákveðnir námsþættir verði undir sökum 

gildismats þeirra og nemendur hljóta þar af leiðandi ekki fullnægjandi kennslu. 

Innan Aðalnámskrár (2011) má finna þær áherslur og gildismat íslenskukennslunnar 

sem leggja skal áherslu á innan grunnskólanna. Skiptist sá hluti sem snýr að íslenskunni í 

þrennt; hefðbundna íslensku, íslensku fyrir nemendur sem dvalist eða búið hafa erlendis 

áður, eða hafa ekki íslensku að móðurmáli, og íslenska heyrnar- og mállausra nemenda 

(Aðalnámskrá, 2013). Hér er áhersla lögð á hefðbundna íslenskukennslu og þá námsþætti 

sem innan hennar eru. Samkvæmt inngangskafla Aðalnámskrár (2013) eru góð tök á íslenskri 

tungu lykilatriði til þátttöku í menningarlegum hluta samfélagsins og eigi skólaganga, ásamt 

heimili nemenda að stuðla að vandaðri kennslu í málinu. Um bókmenntakennslu, í formi 

lesturs og lesskilnings, segir í Aðalnámskrá (2013) að innan bókmennta, í sögum og ljóðum, 
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öðlist ungir lesendur fyrirmyndir og geti skapað með sér dýpri samkennd; því stuðli 

bókmenntakennsla að auknu umburðarlyndi gagnvart náunganum. Helstu áhersluþættir 

íslenskunnar innan Aðalnámskrár (2013) eru nokkrir. Tvö dæmi um þá eru annars vegar talað 

mál, hlustun og áhorf og hinsvegar Lestur og bókmenntir. Sá fyrrnefndi er nauðsynlegur til að 

geta tekið fullan þátt í lýðræðinu, þ.e. geta tekið virkan þátt í samræðum, gagnrýni á 

samfélagslegum málum og pólitískri orðræðu. Í síðarnefnda áhersluþættinum er mikil 

áhersla lögð á lestur, þar sem góðrar lestrarfærni er krafist til þátttöku í samfélaginu, með 

atvinnumöguleika í huga (Aðalnámsskrá, 2013).  

Bókmenntakennsla er tengd við menningararf okkar Íslendinga; að hlúa þurfi að þeim 

ótalmörgu heimildum sem við búum að frá fyrri öldum, og kemur því einnig sögulegur 

grunnur við sögu (Aðalnámskrá, 2013). Dæmi um námsþætti sem minni áhersla er lögð á, 

miðað við lesskilning, ritun og lestur, eru ljóðakennsla og skapandi skrif (Aðalnámskrá 2013). 

Vandinn við það að einblína á þessa tilteknu námsþætti er að hluta til sá að hið mælanlega er 

haft í hávegum, en ekki endilega sú reynsla og kunnátta sem nemendur öðlast við að „stíga 

út fyrir rammann“. Þeir ná því ekki að blómstra í skólaumhverfi sínu á þá vegu sem snýr að 

hugmyndaflugi þeirra, félagshæfni eða þroska (Hafþór Guðjónsson, 2005). 

Sú gagnrýni sem hér fer fram snýr að vöntun á skapandi skrifum innan kennslunnar 

sem byggir að mörgu leiti á því hvert viðhorf Aðalnámskrár (2013) er gagnvart lestrar- og 

ritunarkennslu. Haldast þessi tvö atriði í hendur þar sem góð tök á hvorutveggja ýtir undir 

hitt. Sjá má að innan Aðalnámskrár (2013) skiptist ritun í tvennt; annars vegar ritunarstíl, 

textagerð og málsnið og hins vegar uppsetningu efnisþátta innan textans, skriftargerð og 

frágang hans. Lítið er minnst á mikilvægi þess að fá nemendur til að skapa og leika sér með 

íslenskt mál, sem er bæði skemmtilegt, fróðlegt og býður upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Samkvæmt hæfniviðmiðunum eiga nemendur, á skólagöngu sinni, að geta sett upp ýmsa 

texta eftir tilefni (Aðalnámskrá, 2013). Er það jákvætt, þar sem það er mikilvægur hluti af 

námi þeirra, en ekki er lögð nægileg áhersla á það hvernig skuli ná fram þeim markmiðum. 

Bera þarf virðingu fyrir nemendum á þá vegu að þeir fái að sjá það skýrt hve mikilvæg 

þátttaka þeirra er í eigin námi, en hlýst það ekki af því að fá þá nánast einungis til að fylgja 

eftir hefðunum heldur er mikilvægt að leita til þess fleiri leiða. 

Velta má fyrir sér á hvaða hátt nemendur hafa hlotið alhliða móðurmálskennslu með 

aðferðum á borð við skapandi skrif, hvort sem skrifin eru sögur, ljóð eða annað. Einnig 

vaknar spurningin um það hvort slíkar aðferðir auki áhuga nemenda á námi sínu. Rannsóknir 
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hafa verið gerðar á þeim ávinningi sem hlýst af því að kenna bókmenntir og ljóð með því að 

fá nemendur til að skrifa sjálfa. Með það að markmiði að bæta þá íslenskukennslu sem nú 

þegar er kennd mætti líta til þessara rannsókna og niðurstaðna þeirra, þar sem leita þarf allra 

leiða til að framkvæma kennsluna á fullnægjandi vegu. Hvaða leiðir má fara til þess að auka 

áhuga nemenda á bókmenntum og ljóðum, með því að fá þá til að skrifa sjálfa og hver er 

helsti ávinningur þess? Tilraunir hafa verið gerðar við að þjálfa nemendur í ritun með því að 

einblína á sköpun í skrifum þeirra. Hollt er að líta til þeirra með það í huga að notast við 

heildrænar, fræðandi aðferðir til að kenna íslensku hér á landi. Jafnvel væri það góð viðbót 

við rannsóknarflóruna hérlendis að kanna enn betur hvernig móðurmálskennsla fer fram, 

með það að markmiði að bæta kennsluna og fjölga kennsluaðferðum.  

Líta má til þeirra rannsakenda sem hafa reynslu og áhuga á að rækta skapandi skrif 

nemenda innan kennslustofunnar, til dæmis kennaranna og fræðikvennana Sharon Taberski 

(1987), Lindu E. Martin (2009) og Shirley Thacker (2009). Eiga þær allar það sameiginlegt að 

hafa framkvæmt rannsóknir innan kennslustofunnar, með áherslu á ritun nemenda. Ritunin á 

ekki einungis við um skrif á blað heldur einnig skapandi skrif sem nemendur spreyta sig á, á 

ýmsum aldurs- og skólastigum. Jákvæðar niðurstöður hafa komið fram hjá nemendum þeirra 

og hvetja þær til aukinna skapandi skrifa innan tungumálakennslu skólanna. Aukinn áhugi 

nemenda á sjálfstæðum skrifum jókst til muna innan nemendahópanna og fleiri nemendur 

uppgötvuðu hæfileika og eldmóð (Sharon Taberski, 1987).  

Einnig má nefna fleiri kennara sem aukið hafa skapandi skrif í kennslu sinni með 

góðum árangri; Natalia Kucirkova (2018), sem dæmi, studdist við kennslufræði tungumála 

sem byggist á því að fá nemendur sína til að skapa vefbækur með skapandi skrifum sínum, 

sem gáfu þeim frábærar niðurstöður í almennri tungumálakennslu. Líta má til þeirra 

fjölmörgu tilrauna sem gerðar hafa verið um skapandi skrif innan kennslustofunnar, á ýmsum 

aldursstigum, og sjá hvaða ávinning þau hafa fyrir nemendur. Glöggt má sjá að þær tilraunir 

hafa haft í för með sér góðan námsárangur sem nemendur búa að alla tíð og er góður 

grunnur til frekara náms. 

Mikilvægt er að yfirfæra jákvæðar niðurstöður rannsókna á mögulega kennslu 

íslensku hér á landi og nota með því þær fjölmörgu aðferðir sem kynntar hafa verið. 

Kennurum er gert að fá nemendur til að uppfylla þau viðmið sem skólayfirvöld landsins hafa 

sett fram, í formi Aðalnámskrár (2013), og liggur það í þeirra höndum að útfæra þau með 

viðeigandi kennslu. Gott er fyrir kennara að hafa opinn huga varðandi kennsluaðferðir sínar 
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þar sem fjöldi rannsókna byggja grunn sinn, með það í huga að veita nemendum góða alhliða 

kennslu í íslensku. Kennarar ættu að vera tilbúnir að prófa mismunandi aðferðir til að ná 

fram sem bestum námsárangri nemenda. Kennsluaðferðir og aðrar nálganir varðandi 

gæðasköpun innan kennslustofanna eru mismunandi og hafa allar sína kosti og galla; því er 

nauðsynlegt að kynna sér þær og framkvæma eftir þörfum og getu hvers kennara.  

Gagnlegt er fyrir nemendur að fá að „stíga út fyrir rammann“ í námi sínu. Ingvar 

Sigurgeirsson (1999) telur að nemendur finni heldur sína eigin rödd með því að fá að spreyta 

sig í raunverulegum aðstæðum; án þess að fylgja eftir tilbúnum viðfangsefnum sem fela í sér  

að leggja hluti á minnið fremur en að öðlast raunverulegan skilning. Markmiðið er að rýna í 

núverandi kennsluaðferðir í íslenskukennslu hér á landi, og bæta þær með auknum skapandi 

skrifum. Nýta má hvern anga bókmenntakennslunnar, ásamt ljóðakennslu, í skapandi 

kennslu sem gefur nemendum færi á að skilja og kunna að meta góðan skáldsskap.  

Nefna má nokkur dæmi um þær gerðir bókmenntakennslunnar sem hentað geta til 

nýtingar á aðferðum við kennslu skapandi skrifa; skrif örsagna, þjóðsagna og ljóða henta 

prýðilega til þess að uppfylla þær kröfur um gæðakennslu í skapandi skrifum. Því má segja að  

menningarauður okkar Íslendinga; bókmenntirnar, séu dýrmætarr og gott er að styðjast við 

þær í íslenskukennslu skólanna. Til þess að auka áhuga nemenda á bókmenntum og auka 

tungumálsskilning þeirra er því hægt að fara skapandi leiðir, sem gefa nemendum um leið 

færi á að sýna ábyrgð og nýta hæfileika sína. En hvaða ávinningur hlýst af því að fá nemendur 

heldur til að skrifa sjálfa, ásamt lestri eldri sagna og ljóða, fyrir málvitund þeirra og 

bókmenntaáhuga?  

Fara má ýmsar leiðir til þess að bæta skapandi skrifum við núverandi kennsluhætti á 

grunn- og framhaldsskólastigi. Í eftirfarandi köflum koma fram dæmi um skapandi kennslu 

sem varpa ljósi á þá kosti sem henni fylgja, gefa fordæmi fyrir kennslu síðar meir og efla 

kennara til þess að hvetja nemendur sína til skrifa. Húmanísk menntun felur í sér að 

nemendur þroskast í námi og lífi við frjálsan leik og listir; var það Friedrich Schiller sem var 

frumkvöðull þeirrar stefnu við lok átjándu aldar (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018). Samkvæmt 

honum öðlast nemendur enn frekari ávinning af námi sínu, þar sem hugsunin þroskast með 

notkun listarinnar í náminu (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018). Þrátt fyrir að kenningin sé 

heldur gömul þá ýtir hún undir þá staðreynd að nemendur hafa gott af því að fá ákveðið 

frelsi til að skapa innan náms síns. Yngri sérfræðingar, til dæmis Martha Nussbaun (2010) 
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hafa haldið fram því sama, sem ýtir undir kenninguna um að aukin skapandi skrif ættu að 

vera nýtt innan skólanna. 
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5 Ávinningur skapandi skrifa í tengslum við aðrar kennsluaðferðir  

Markmið þessara skrifa er að skoða samanburð á núverandi kennsluaðferðum í 

íslenskukennslu hér á landi, með bætingu í huga, þá með auknum skapandi skrifum. Leggja 

ætti meiri áherslu á þjálfun nemenda í að nýta hugmyndaflugið og bera þannig meiri virðingu 

fyrir hugmyndum þeirra og hugleiðingum.  Nemendur þurfa á að halda góða og vel 

skipulagða kennslu í skrifum og eru til þess margar aðferðir mögulegar. Mary Ann Cahill og 

Anne E. Gregory (2017) skrifuðu og birtu grein um aðferð kennara sem kenndi nemendum á 

leikskólaaldri skapandi skrif. Halda þær því fram að byrja þurfi þjálfunina snemma og bæta 

þurfi við hana á hverju aldurs- og skólastigi; lykilatriðið sé að veita nemendum þau gögn og 

þá þekkingu sem til þarf til þess að nýta skáldskapargáfuna, og þarf til þess markvissa þjálfun 

(Anne E. Gregory og Mary Ann Cahill, 2017).  

 Ekki er hægt að fullyrða að ein kennsluaðferð sé að jafnaði betri en önnur, þar sem 

nemendahópar eru mismunandi og kennarar með ólíka persónuleika, fas og samskiptaleiðir, 

líkt og nemendurnir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Er það nokkuð ljóst að  það fer misvel í 

nemendur  þegar kynnt er fyrir þeim  ný kennsluaðferð sem kennari telur árangursríka; 

einnig geta nemendur átt erfitt með að aðlagast nýjum aðferðum. Verða kennarar þá að 

sýna nemendum sínum samkennd, þolinmæði og skilning, líkt og í öllum öðrum tilvikum. 

Einnig þarf að taka það til greina að þegar nýjar kennsluaðferðir eru kynntar til leiks innan 

skólastofunnar þá getur kennslan gengið vel í byrjun en áhugi nemenda dalað að lokum, 

þegar spennan yfir hinu nýja er ekki lengur til staðar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

 Í gegnum tíðina hefur kennsluaðferð sem felur í sér beina miðlun kennara til 

nemenda sinna verið notuð í miklum mæli. Þannig upplifa nemendur nám sitt að mörgu leiti 

sem mötun á efninu og eru því passífari (Brynja vill betra íslenskt orð en ég er ekki viss sjálf) í 

námi sínu. Því er mikilvægt að breyta til reglulega, skipta um kennsluaðferðir og jafnvel 

námsmat; það er ekki þar með sagt að skapandi kennsluhættir séu eina rétta leiðin, en eru 

þeir mikilvægir á þá vegu að nemendur taka meira þátt í náminu og fá að kynnast þeirri 

ábyrgð sem felst í eigin námi. Skapandi kennsluhættir eru jafnan skemmtilegir, geta hentað 

þeim fjölbreytileika sem býr í nemendahópunum og getur hver og einn fundið sig í námi sínu 

með því að fá meira frelsi til iðkunar þess. Gæta þarf þó þess að samtvinna fleiri 

kennsluaðferðir í kennsluna til að missa ekki áhugann sem nýjabrumið af þeim nýlegu gefur 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 
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Gerð var rannsókn innan 43 grunnskóla, sem ytra mat á kennsluháttum í 

grunnskólum Reykjavíkur, þar sem yfir þúsund kennslustundir voru metnar með tilliti til 

gæða. Kom þar að Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, með heildarmat á því sviði, frá 

árunum 2007-2013. Var rannsóknin ætluð til þess að efla gæði kennslustunda. Kom þar í ljós 

að í langflestum tilvikum mátti sjá að kennslustundir fóru fram á þá vegu að kennarinn var í 

aðalhlutverki við að miðla upplýsingum til nemenda sinna og þeir í hlutverki móttakenda. 

Samkvæmt nýlegum reglugerðum Aðalnámskrár (2011) stenst sú gerð kennsluaðferða ekki 

þá kröfu um fjölbreytileika, þar sem nemendur fá tækifæri til að taka meiri stjórn á eigin 

námi (Birna Sigurjónsdóttir, 2015).  

Þær niðurstöður eru áhyggjuefni og brýnt tilefni til að veita kennurum og öðrum sem 

að námi nemenda kemur aukna fræðslu, nemendum og þeim sjálfum til hagsbóta. Taka þarf 

þó til greina þær takmarkanir á rannsókninni sem upp komu; fjöldi kennara sem ekki hafði 

áður upplifað slíkar heimsóknir og mat á kennslu þeirra, og því mögulegt að þeir hafi gripið til 

þeirrar kennslu sem þeir eru öruggastir með. Á það þá við kennslu þar sem kennarinn er í 

aðalhlutverki og nemendur taka á móti. Nemendur þurfa alhliða þjálfun í hópa- og 

samvinnuverkefnum, skapandi hugsunarháttum; einnig er afar mikilvægt að þeir séu virkir í 

eigin námi, sem ýtir undir sjálfstæði þeirra og námsáhuga (Birna Sigurjónsdóttir, 2017).  

 Skólum landsins ber að fylgja eftir lögum og reglugerðum Aðalnámskrár (2017) um 

fjölbreytta kennsluhætti, þar sem ýta þarf undir styrkleika og námshæfni hvers og eins 

nemanda. Samkvæmt rannsókn Skóla og frístundasviðs Reykjavíkur (2017) virðist sú 

kennsluaðferð algengust að nemendur vinni einhverskonar verkefni sem kennari stýrir, til 

dæmis vinnubókum þar sem nemendur fylla í eyður eða fylgja námsefni eftir á svipaða vegu. 

Í þesskonar kennslu má vita fyrir fram nákvæmlega hvernig nám nemenda fer fram, þar sem 

vitað er hvað þeir skrifa, ef rétt er gert (Birna Sigurjónsdóttir, 2017). Innan 37% 

kennslustundanna átti sú kennsluaðferð við og í 57%  þeirra að hluta til (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017).  Þessi tegund kennsluaðferða býður ekki upp á það að nemendur nýti 

sér sköpunargleði sína og hugmyndaflug. Nemendur þurfa að fá að takast á við raunveruleg 

verkefni sem nýtast þeim síðar meir, líkt og við atvinnuval. Ingvar Sigurgeirsson (1999) hélt 

því fram í sínum skrifum að kennsluhættir sem fylgja strangri uppskrift og niðurstöðum ekki 

bjóða upp á nægileg tækifæri til þess að rækta hæfileika, öðlast sjálfstæði og finna út hvað 

hentar hverjum og einum. Þrátt fyrir að 21 ár sé liðið frá skrifum hans þá eiga þau enn við í 

dag, ef miðað er við matsrannsóknina árið 2017 (Birna Sigurjónsdóttir, 2017). 
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Samkvæmt rannsókninni var mjög lítil áhersla lögð á sköpun og tjáningu, eða aðeins 

um 16% af heildarkennslu yfir vikuna, og fór mestöll fram í list- og verkgreinum (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017). Sýnir það fram á hve lítil áhersla er lögð á skapandi aðferðir í öðrum 

faggreinum. Sjá má á niðurstöðum þessarar matsrannsóknar að það megi prufa breytingar á 

kennsluháttum innan grunnskólanna hér á landi. Til þess að ná því markmiði mætti jafnvel 

auka fræðslu meðal starfsfólks skólanna, til að auka fjölbreytileika innan kennslustofanna, í 

grunn- og framhaldsskóla.  

 Lítill munur virðist vera á kennsluháttum eftir aldri, en bein kennsla eykst hjá 

nemendum með hækkandi aldri, sem og innlögn verkefna sem nemendur fylgja strangt eftir 

(Birna Sigurjónsdóttir, 2017). Einnig má sjá að að skapandi kennsla eykst einnig, en virðist 

það þó haldast í hendur við fleiri valgreinar, þar sem eldri nemendur velja oft á tíðum á milli 

list- og verkgreina (Birna Sigurjónsdóttir, 2017). Sýna þessar niðurstöður að skapandi vinna 

innan skólanna er nokkuð ábótavant eins og er. Ekki nægir að viðhafa skapandi kennsluhætti 

að svo miklu leyti aðeins innan þeirra list- og verkgreina sem nemendur takast á við. Það er 

augljóst að nemendur skapi innan þeirra námsgreina, en hvers vegna ekki að nýta þessa 

kennsluhætti einnig í kennslu fleiri faggreina? Sumir nemenda finna sig heldur í skapandi 

greinum, enda eðlilegt þar sem fólk er misjafnt og ber misjafna styrkleika. Því þarf að hvetja 

þessa nemendur, sem og aðra, til að uppgötva styrkleika sína og áhugasvið innan skólans 

með því að veita þeim margskonar útfærsluhætti innan náms þeirra. 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að skrifa, ræða um skrif sín og birta þau fyrir 

öðrum, til dæmis bekkjarfélögum eða foreldrum. Þá fá þeir alhliða þjálfun, bæði sem 

höfundar og einnig sem hlustendur eða lesendur. Með því að taka þátt í umræðum um ýmsa 

texta, frumsamda af þeim sjálfum eða ekki, dýpka þeir skilning sinn á honum; er það lykillinn 

að góðri ritunar- og lestursþjálfun (e. literacy growth) (Anne E. Gregory og Mary Ann Cahill, 

2017). Með því að fá færi á að þróa ritunar- og lestursþjálfun sína blómstra þeir í 

námsumhverfi sínu og öðlast betri skilning á umhverfi sínu og samfélagi, sem gagnrýnir 

samfélagsþegnar. Því betur búnir sem nemendur eru fyrir áskoranir lífsins, innan 

samfélagsins hér á landi og annarsstaðar, því betra. Í þeim undirbúningi felst meðal annars 

sú kunnátta að geta tjáð sig vel á tungumálinu, geti lesið og skrifað sér til gagns, og unnið 

þannig úr og útvegað upplýsingar sem til þarf til að vera virkur þátttakandi í menningar- og 

samfélagslífinu framundan (Aðalnámskrá, 2017). 
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Með ígrunduðum samanburði á kennsluaðferðum má bæta kennsluna á þann hátt að 

nemendur fái fleiri tækifæri til skapandi skrifa. Eru ýmsar aðferðir, sem fram koma í næstu 

köflum, hægt að nýta til þess með það að markmiði að auðga kennsluna og jafnvel auka 

áhuga nemenda á tungumálinu. Væri það óskastaða að veita nemendum á grunn- og 

framhaldsskólastigi tækifæri til að læra um íslenskuna, hvort sem á við um 

bókmenntakennslu eða málfræði, á þá vegu að þeir hafi gaman að og meðtaki nám sitt á 

fjölbreyttari vegu. Eru þær aðferðir sem fram koma byggðar á hugarsmíð höfundar, sem og 

heimildum sem finna má um málefni tengd skapandi kennsluaðferðum. 

Í eftirfarandi köflum má finna ýmiskonar hugmyndir að kennslu skapandi skrifa innan 

íslenskukennslunnar, ásamt leiðbeiningum og hugmyndum að kennsluaðferðum. Má nýta 

aðferðirnar við að auka fjölbreytileika skapandi skrifkennslu, og snúast dæmin um örsögur, 

þjóðsögur og ljóð. Falla þær aðferðir að þeirri hvatningu sem til þarf, svo að nemendur geti 

leikið sér að orðum og lært íslenskuna á slíka vegu; með sköpun að markmiði. Hægt er að 

nýta þá þjálfun og þekkingu sem af því hlýst til yfirfæringar á aðra þætti íslenskunnar, sem og 

annarra faggreina innan skólanna. Oft hefur því verið haldið fram að öll fög séu 

íslenskukennsla, og því þarf að byggja traustan grunn til þess að geta gengið sem best á 

öllum sviðum námsins.  
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6 Skapandi skrif: Örsögur 

Örsögur, eða smásögur, hafa löngum verið vinsælar hér á landi. Fólk hefur yljað sér við að 

segja sögur eftir minni, eða lesið þær hvert fyrir annað. Þær eru enn vinsælar í dag, ef miðað 

er við vinsældir Smásagnakeppni Kennarasambands Íslands (Kennarasamband Íslands, 2020) 

þar sem nemendur, frá grunnskóla og upp í framhaldsskóla, keppast við að senda inn 

frumsamdar sögur. Skemmtilegt og skapandi er fyrir nemendur að fá að skrifa eigin örsögur. 

Eru þær stuttar, eða oft um og undir þrjúþúsund orðum, og því fljótari í skrifum. Er gott að fá 

nemendur til að byggja sögur sínar á eigin reynsluheimi, þrátt fyrir að skapa sögupersónur og 

jafnvel önnur sögusvið; geta myndast góðar hugmyndir hjá þeim við að taka þátt í umræðum 

um ákveðna þætti í lífi þeirra og bekkjarfélaga sinna (Anne E. Gregory og Mary Ann Cahill, 

2017). Má nýta ýmiskonar aðferðir við kennsluna, sem ýta nemendum af stað í eigin skrif, 

sem felst allra helst í því að viðhafa gott umhverfi sem býður upp á skapandi skrif (Anne E. 

Gregory og Mary Ann Cahill, 2017). Umhverfi getur haft mikil áhrif á hugmynda- og 

heimildaöflun nemenda til skrifa sinna og því gott að skipta um það nokkuð reglulega, þeim 

til skemmtunar og betri kennslu. Dæmi um slíka fjölbreytni umhverfis eru t.d.  

vettvangsverðir á söfn, bókasöfn og aðra staði utan kennslustofunnar. 

Gott er að nemendur hafi við hendina ýmiskonar skriffæri, blöð til að teikna eða skrifa á 

og önnur ritfæri sem nýtast í sköpun þeirra. Oft getur verið gott að nemendur fái tækifæri til 

að teikna upp sögur sínar, persónur eða sögusvið, til að byrja með. Ýtir það undir 

hugmyndaflug þeirra og aðstoðar þá við að sjá fyrir sér söguframvindu, samskipti 

sögupersónanna og sögulok (Anne E. Gregory og Mary Ann Cahill, 2017). Jafnvel væri sniðugt 

fyrir kennara að byrja kennsluna, þar sem nemendur skrifa eigin örsögur, á því að fá þá til að 

teikna nokkurskonar teiknimyndasögu. Þannig byrja allir nemendur á sama stað við skrifin og 

þeir geta unnið verk sín samhliða, rætt saman og skipst á hugmyndum. Öðlast þá nemendur 

einnig þjálfun í því að taka þátt í umræðum, skiptast á skoðunum og rökstyðja mál sitt, sem 

styrkir félagsvitund þeirra (Anne E. Gregory og Mary Ann Cahill, 2017). Vinna þá nemendur, 

saman, að því að veita hugmyndum sínum líf á blaði, hvort sem það á við byrjunarstigið þar 

sem teikningarnar eru gerðar eða skrifin sjálf. Á þessi aðferð helst við um kennslu yngri 

barna, á grunnskólastigi, en mætti einnig yfirfæra á eldri nemendur. Nemendum er hollt að 

byrja á ákveðnu grunn- eða byrjunatstigi, hvað ritunina varðar, og gæti það hjálað hverjum 

og einum við að koma sér af stað í skrifum sínum. Því er mikilvægt að virkja nemendur í 
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byrjun kennslu; fá þá til að koma sér í sköpunarhaminn, til dæmis með æfingaskrifum sem 

fram koma í síðari köflum. 

Mikilvægt er að huga vel að skólaumhverfinu. Skólastofa með rólegu andrúmslofti, þar 

sem nemendur eru að mestu við stjórnvölinn og kennarinn fylgist með og aðstoðar eftir 

þörfum, gefur nemendum færi á að sökkva sér í skrif sín eða teikningar og viðra hugmyndir 

sínar á blaði. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því þegar nemendur hætta vinnu sinni 

vegna skilnings- eða hugmyndaleysis og vera viðbúinn því að gefa hjálparhönd. Einnig er gott 

fyrir kennara að aðstoða þá nemendur sem erfitt eiga með að halda einbeitingu og hafa lágt 

sjálfsmat hvað varðar nám sitt og skrif. Kennari getur þá jafnvel setið hjá viðkomandi 

nemendum og skrifað með þeim, til að koma þeim af stað, og mikilvægt er að hrósa öllum 

hugmyndum þeirra (Anne E. Gregory og Mary Ann Cahill, 2017). Allar hugmyndir eru gildar 

og mistök eru alltaf velkomin, nemendur ættu að læra það að með því að mistakast öðlast 

þeir æfingu og þá þekkingu sem henni fylgir; ætti því kennari að gera þeim það ljóst hversu 

góð æfing felst í endurskrifum og með því að velta fyrir sér fyrri skrifum.  

Uppröðun skólastofunnar hefur einnig heilmikið að segja; mikilvægt er að nemendur sitji 

saman að einhverju leiti, hvort sem það bjóði upp á hópa- eða paravinnu. Mikilvægt er þó að 

nýta fjölbreyttar leiðir til að veita nemendum innblástur. Gott er að gera nemendum kleift að 

skipta reglulega um umhverfi, til dæmis með því að framkvæma sumar kennslustundir 

utandyra, eða með því að fara lengri vettvangsferðir. Til dæmis er hægt að nýta listasöfn, 

útiveru, bókasöfn og annað til þess að gefa nemendum færi á að blása skrifum sínum líf. 

Hvetur það nemendur til að vera vakandi fyrir umhverfi sínu, velta fyrir sér hversdagslegri 

eða óvenjulegri hegðun fólksins í kring, mögulega byggingu sögusviðs og persónulýsinga. 

Með því að eiga saman samverustundir utan kennslustofunnar geta nemendur einnig átt 

saman skemmtilegar stundir og rætt hugmyndir sínar og upplifanir sín á milli (Sharon 

Taberski, 1987).  
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6.1 Skapandi kennsla örsagna 

Með því að fá nemendur til að skrifa eigin smásögur þá öðlast þau á ýmsa vegu styrk og 

sjálfstraust sem getur nýst þeim við skrif. Með því að fá að skrifa frá eigin hjarta fá þeir 

smjörþefinn af því hvernig það væri að finna sig sem höfundar, meðal annarra höfunda sem 

þeir þekkja, og fela þær tilfinningar í sér öfluga hvatningu (Natalia Kucirkova, 2018). 

Nemendur átta sig betur á því hve mikill máttur fylgir því að finna eigin rödd og finna jafnvel 

fyrir hvatningu til frekari skrifa. Einnig öðlast þeir góðan skilning á eigin sögum og annarra, 

með því að taka svo virkan þátt í skrifunum (Natalia Kucirkova, 2018). Annar þáttur, sem afar 

mikilvægur er við skrif á smásögum og öðrum bókmenntum, er sá að nemendur öðlast færni 

í heimildaöflun og – úrvinnslu (Sharon Taberski, 1987). Þar sem erfitt getur reynst að setjast 

niður og áætla skrif án þess að hafa framkvæmt nokkra rannsókn á heimildum eða öðru sem 

veitir innblástur, er sá undirbúningur skrifanna nauðsynlegur. Söguskrif fela í sér mátt; að 

geta unnið út frá hugmynd og gefið henni líf, á blaði, er stórkostleg upplifun og felur í sér 

dýrmæta reynslu sen nemendur þyrftu allir að kynnast (Natalia Kucirkova, (2018). 

 Mikilvægt er að koma nemendum í skilning um það hvað til þarf, til að skrifa góða 

sögu, og eru þar nokkur skref sem gott er að fylgja. Gott er að byggja söguna á einhverju 

raunverulegu, eins og tilfinningum, áföllum eða öðrum stórviðburðum í lífi fólks. Einnig þarf 

að ná til lesendanna með því að fá þá til að tengjast sögupersónum, til dæmis með því að 

skrifa um vandamál sem algeng eru meðal fólks (Sharon Taberski, 1987). Fram þarf að koma 

einhverskonar byrjun sögunnar, ris og endalok, sem gera hana að heildstæðu lesefni og skilur 

lesendur sína eftir með heildarmynd (Sharon Taberski, 1987). Gefur það sögunum dýpt og 

hefur þannig áhrif á lesendur, sem og höfundinn sjálfan. 

 Því hefur verið haldið fram af ýmsum sérfræðingum, meðal annars af  

háskólaprófessorum  Harvard-háskóla, Edward Clapp og Shari Tishman, að hinar nýlegu 

skapandi kennsluaðferðir, oft kallaðar höfundamiðaðar aðferðir (e. maker-centred  learning), 

séu aðferðir sem nota ætti í meira mæli innan skólakerfisins (Natalia Kucirkova, 2018). Það er 

því mikilvægt að kennarar kynnist þessum aðferðum og nýti í kennslu inni, nemendum til 

bóta. Sá umfangsmikli lærdómur sem af þeim hljótast á ekki að hunsa, þrátt fyrir að mörgum 

kennurum þyki þær nýstárlegar og hljómi jafnvel aðeins of frjálslega. Margir kennarar sem 

hafa nýtt sér þessa aðferð hafa tekið eftir ýmsum jákvæðum breytingum á námi nemenda 
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sinna. Hugmyndaflug þeirra og listsköpun hefur örvast, betri tenging hefur náðst við 

tungumálið og eiga nemendur auðveldara með að vinna að námi sínu í öruggu umhverfi þar 

sem mistök eru velkomin og endurskrif nauðsynleg (Natalie Kucirkova, 2018). Því má segja að 

skapandi skrif ættu að vera kennd frá grunnskóla og upp í framhaldsskóla. 

Æfingu sem þessa er hægt að nýta á hvaða skólastigi sem er, á hvaða aldri sem 

nemendur eru. Því yngri sem þeir eru þarf kennari að styðja betur við ferli þeirra við skrifin, 

sem og þá sem erfiðara eiga með skrif einhverra hluta vegna. Í grunninn er kennslustundin 

ætluð hverjum nemanda í íslenskutíma, þar sem kennari vill ýta undir meiri og betri skapandi 

skrif hjá nemendum sínum, með það að markmiði að tryggja þeim góða mál- og skriffærni. 

Byggja skrifæfingarnar hér að ofan á aðferð sem Arngrímur Vídalín, aðjunkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, notar í sinni bókmenntakennslu. 

 

6.2 Undirbúningur og kveikja  

Kennari gefur nemendum færi á að lesa tvær ólíkar örsögur sem innihalda það sem til þarf til 

að gera smásögu áhrifaríka og skemmtilega í lestri. Dæmi um slíkar sögur eru  Undanhlaup, 

eftir Fríðu Ísberg (2018) og  Smásaga (1999) þar sem höfundur er óþekktur. Eru þessar sögur 

frá mismunandi tímabilum í íslenskri menningu og vekja mismunandi tilfinningar með 

lesendum sínum. Mikilvægt er að skapa umræður meðal nemenda, ásamt kennaranum, um 

það hvað smásögur eru og hvernig þær eru oft byggðar upp. Nokkrir þættir gera smásögu að 

góðu lesefni; stuttar málsgreinar, persónur sem lesandanum líkar við á einhvern hátt og 

vandamál sem leyst er (Leon Rooke, 2011). Því má segja að góð persónusköpun, heillandi 

byrjun, ris og lausn séu lykillinn.  

 

6.3 Æfingaskrif 

Stuttar æfingar sem koma nemendum í það hugarfar að öll skrif, sem tekin eru alvarlega, eru 

góð æfing fyrir umfangsmeiri skrif og eru þær tilvaldar til undirbúnings fyrir þau. Nemendur 

fá nokkrar mínútur til að skrifa um allt sem upp kemur í huga þeirra, án þess að stöðva skrifin 

og hugsa of mikið um þau. Byggir sú aðferð á aðferðum Arngríms Vídalíns við kennslu í 

námskeiði innan Háskóla Íslands, Bókmenntakennslu.  Einnig eru ýmsir orða- og 

hugmyndaleikir, þar sem leikið er með orð og hugmyndir að umfjöllunarefnum, góðir til að 
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koma nemendum upp á lagið við að leika sér að og máta tungumálið. Andrew Cowan heldur 

því fram, í bók sinni The Art of Writing (2013), að fólk æfist frekar í skrifum með því að byrja 

á því að semja smáa hluti, eins og stuttri lýsingu á persónu. Því mætti framkvæma æfingar 

sem byggja á því að nemendur velji sér eitt orð eða eina setningu og búi frá sögu út frá því 

smáatriði, sem síðar verður að heilli sögu. 

 

6.4 Skrif smásögu 

Við skrif á smásögu  þarf að gefa nemendunum einhvern ramma, misstrangan eftir aldri. 

Yngri nemendur þurfa skýrari ramma utan um verk sín en þeir eldri ráða við meira frelsi. Ekki 

er þó ráðlagt að gefa nemendum algjörlega lausan tauminn við skrif sín, þar sem það skapar 

oft stress og ritstíflu meðal þeirra. Dæmi um reglur sem geta átt við skrifin geta verið 

lengdarviðmið, fyrirfram gefnar hugmyndir að umfjöllunarefnum og vísbendingar um góða 

söguframvindu, persónugerð og atburði innan sagnanna. Þó verða nemendur að fá færi á að 

nýta hugmyndaflug sitt til hins ýtrasta og því nauðsynlegt að gefa þeim nokkuð frjálsar 

hendur.  

 Gott er fyrir nemendur að byrja á því að setja fram stutta lýsingu á sögupersónu eða 

sögusviði. Samkvæmt Andrew Cowan (2013) byggir góð smásaga eða annar skáldskapur á því 

að byrja á stuttri lýsingu og byggja svo undir hana með því að veita þeirri lýsingu meiri dýpt 

þegar á líður. Nýta má því þá þekkingu sem nemendur öðlast við æfingaskrifin, með því að 

byggja undir smáatriði og skapa út frá þeim stærri verk. Með því að velta fyrir sér mögulegri 

söguframvindu, sögupersónum og endalokum, út frá hugmyndum sem kvikna hjá 

nemendum, getur undirbúningurinn aðstoðað þá við að setja sig í stellingar fyrir frekari skrif. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á góðan undirbúning til að koma nemendum í skilning um það 

sem framundan er hjá þeim við skapandi skrifin, og á það við um öll þau skapandi skrif sem 

notuð eru í náminu.  

 

6.5 Umræður 

Það er mikilvægt að skapa umræður í lok kennslustundar, sér í lagi þegar nemendur hafa haft 

færi á að vinna sjálfstætt í verkum sínum. Dregur það saman kennsluna og hver og einn 

nemandi fær tækifæri til samræðna sem varða kennsluna, fyrir allra eyrum. Hugmyndir geta 
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vaknað um framtíðarskrif sem vekja áhuga nemenda til að skrifa meira síðar og nýta þá tækni 

og þekkingu sem þeir hafa öðlast. Þegar nemendur hafa áttað sig á því að mistök eru leyfileg 

og að æfingin skapi meistarann geta þeir unnið enn frekar í skrifhæfileikum sínum og nýtt þá 

þar að auki á öðrum sviðum náms þeirra. 
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7 Skapandi skrif: Þjóðsögur 

Þjóðsögur eru flestum Íslendingum kunnugar, þar sem þær eru taldar til menningararfs okkar 

sem þjóðar (Aðalnámskrá, 2013). Eru þær mismunandi eftir sögum en innihalda svipaðan 

undirtón dulúðar og spennu, sem mikilvægt er að miðla á vandaðan hátt til nemenda. Oft 

eru þær ritaðar gamaldags ritmáli og því þarf kennarinn að vera vakandi fyrir því að 

nemendur gætu átt í erfiðleikum með skilning. Þjóðsögur eru skemmtilegt og spennandi 

lesefni, en það þarf að miðla þeim með gát til nemenda, með það í huga að vekja áhuga 

þeirra. Þjóðsögur okkar Íslendinga eru eins mismunandi og þær eru margar, en eiga það eitt 

sameiginlegt að þær gerast langflestar á íslenskri grundu. Fjalla sumar þeirra um hetjudáðir í 

anda Íslendingasagna, aðrar um drauga og vættir og enn aðrar um álfa og tröll. Þykir ekki 

koma á óvart að Íslendingar eru löngum taldir trúa á álfa- og tröllasögur, sem rekja má til 

þessa tíma þar sem fólk bjó í sveitum, umlukið myrkri stærstan hluta ársins hring. 

Náttúrulandslag landsins er oft hvassleitt, þakið fjöllum og hrauni, sem ýtt getur undir 

ímyndunarafl fólks.  

Dæmi um leiðir til að leyfa nemendum að upplifa sögurnar í lifandi mynd, er hægt að 

fá þá til að semja og leika leikrit um þemu innan sagnanna, skrifa ljóð í stíl þeirra eða sögur. 

Einnig mætti nýta náttúruna utandyra, ef finna má ósnerta náttúru í nálægð við skóla, og 

veita nemendum innsýn í það sem vakti þjóðsöguskrifin í upphafi. Helst mætti byrja á því að 

kynna nemendum fyrir þær þjóðsögur sem til umfjöllunar eru, með því að lesa þær með 

nemendum og fá þá til að skapa eigin skilning á umfjöllunarefni þeirra og söguframvindu. 

Síðar mætti skapa umræður, meðal nemenda og kennara, um þann mismunandi skilning og 

túlkun sem nemendur upplifðu, og ræða má mismunandi sjónarhorn. Hafa nemendur þá 

fengið færi á að velta fyrir sér inntaki sagnanna og geta því byrjað sjálfir að leika sér að þeim, 

á skapandi vegu, sem fær þá til að lifa sig betur inn í aðstæður sögusviðs og persóna. Hægt er 

að nýta ýmsar kennsluaðferðir sem fá nemendur til að virkja sköpunargáfu sína á 

skemmtilegan og fróðlegan hátt. Þó þarf að hafa það í huga að fas kennara, samskipti við 

nemendur og annað sem er persónulegt hjá hverjum og einum einstaklingi skiptir heilmiklu 

máli; ein kennsluaðferð getur virkað vel fyrir einn kennara en verr fyrir hinn, sökum 

mismunandi samskipta og trausts sem myndast í samskiptum við nemendur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Því er í rauninni ekki hægt að segja að ein kennsluaðferð sé ávallt betri 

en önnur, þar sem aðrir þættir spila inn í og hafa álíka áhrif á námið. 
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Dæmi um þjóðsögur sem sniðugt er að nýta í kennslu á öllum skólastigum eru sögur á 

borð við Miklabæjar-Sólveigu, Reynistaðabræður, Gilitrutt og fleiri. Taka skal til greina aldur 

nemenda með það í huga að reyna að höfða til áhugasviðs þeirra. Þrátt fyrir að sögurnar séu 

gamlar og hafi gengið manna á milli í gegnum tíðina þá má finna tengsl þeirra við nútímann; 

hver þeirra inniheldur sögupersónur sem þurft hafa að takast á við leik og störf á Íslandi, sem 

gefur því um leið dálitla tengingu við nútímafólk. Sagan Miklabæjar-Sólveig fjallar, til að 

mynda, um ástir og geðveiki, sem skapa mætti umræður um.  

 

7.1 Skapandi kennsla þjóðsagna 

Gagnlegt er að kenna nemendum um þjóðsögur með því að fá þá til að semja slíkar, bæta við 

þær framhaldi eða fá þá til að einbeita sér að ákveðnum persónum sem vekja athygli þeirra. 

Þjóðsögur eru áhugaverðar og spennandi, margar hverjar, og nemendum er hollt að kynnast 

sem flestum þeirra í sinni íslenskukennslu. Með því að ná fram skapandi háttum nemenda fá 

þeir að kynnast þjóðsögunum upp á nýtt, á eigin forsendum, og því fjölmargar ástæður til að 

gera það að markmiði. Skapandi skrif henta vel til nánast allrar íslenskukennslu; því er 

upplagt að nýta þau til þess að gefa nemendum færi á að kynnast ýmsum öngum íslenskrar 

bókmenntahefðar, sem meðal annars fela í sér þjóðsögur. Á það einnig við um ljóð, ævisögur 

og annað sem fræðandi er fyrir ungt fólk í nútímanum; um lifnaðarhætti, hefðir og annað 

sem tengist fólki á landinu fyrr á árum að einhverju marki.   

 

7.2 Undirbúningur og kveikja 

Lestur þjóðsagna, sem nálgast má hjá Námsgagnastofnun, getur ýtt undir áhuga nemenda á 

þeim. Flestir nemenda hafa einhvern bakgrunn í lestri og umfjöllun þjóðsagna, en taka þarf 

tillit til þess að mismikið nám hefur átt sér stað, líkt og ef nemendur koma frá öðrum löndum 

eða hafa ekki íslensku að móðurmáli. Flestir nemendur, sem komnir eru á mið-, elsta stig 

grunnskóla eða í framhaldsskóla, hafa kynnst þjóðsögum að einhverju leiti. Því gætu góðar 

umræður um þær þjóðsögur sem þeir þekkja skapað áhuga, en duga ekki einar og sér. 

Kennarinn þarf að undirbúa kennsluna með því að kynna nemendur sína fyrir áhugaverðum 

og ólíkum þjóðsögum. Til eru margar góðar þjóðsögur sem fjalla um álfa og huldufólk, 

sjávarverur, tröll, útilegumenn og fleiri spennandi verur og ólíkar manneskjur. Umræður um 
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þann víðsjárverða heim þjóðsagna okkar Íslendinga eru af hinu góða og getur reynst auðvelt 

fyrir nemendur að sækja sér innblástur í gamlar þjóðsögur, þar sem þær fjalla bæði um líf og 

leik fólks og einnig allskonar skrímsli og óværur sem hljóma líkt og tómur skáldskapur. Í raun 

eru þær skáldlegar verur, en þar sem ímyndunaraflið á það til að hlaupa með fólk í gönur, sér 

í lagi þegar það býr við okkar grófa landslag Íslands, og því ekki að undra hve margar sögur 

urðu til sem gengu manna á milli. 

 

7.3 Æfingaskrif 

Nemendur leika sér, allir saman ásamt kennara sínum, að orðum sem tengjast þjóðsögum á 

einn eða annan hátt. Orðin geta verið tröllskessur, útburðir, fylgjur, húskarlar og svo 

framvegis. Kennari safnar saman þeim hugmyndum af orðum sem nemendum dettur í hug 

og skrifar þau á töfluna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Því verður upphitunin ekki að 

eiginlegum skrifum heldur orðaflaumi sem nýta má þegar nemendur byrja að skrifa sögurnar 

fyrir alvöru. Getur myndast hálfgerður korktappi í byrjun, svipað ritstíflu en kallast jafnvel 

heldur byrjunarstífla. Því er gott fyrir nemendur að velta því fyrir sér hvaða áhrifum þeir vilja 

ná fram með skrifum sínum, hvaða áherslur og grunnatriði.   

 

7.4 Skrif á þjóðsögu 

Eins og nafnið gefur til kynna þá eru þjóðsögur einstakar á þá vegu að þær hafa lifað með 

þjóðinni í heilmörg ár. Því eru eiginleg skrif þjóðsagna í rauninni ekki raunveruleg en skapa 

má sögur að svipuðum stíl, svo sem með því að nýta frásagnarstílinn sem felur í sér 

endalausa möguleika til skáldverka og innihalda eftirminnilegar sögupersónur og grípandi 

söguþráð. Því væri gott að hvetja nemendur til að staðsetja hugann aftur í tímann; þar sem 

lifnaðarhættir voru aðrir en við þekkjum flest í dag og áherslur voru aðrar. Eftir að hafa heyrt 

og lesið raunverulegar þjóðsögur ættu nemendur að geta sótt sér einhverskonar innblástur 

til skrifa sinna og unnið út frá þeim. Þjóðsagnastíllinn er virkilega áhugaverður og hafa 

margar sögupersónur orðið nánast ódauðlegar í menningu okkar Íslendinga, eins og til 

dæmis tröllið Gilitrutt og Kölski í selslíki.  

Nemendur þurfa að fá góðan tíma til að velta fyrir sér um hvað þeir vilja skrifa; sitja 

þeir saman í tveggja til þriggja manna hópum og búa til þjóðsögu í svipuðum stíl og þær sem 
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þeir hafa lesið og fjallað um fyrr í kennslunni. Ástæðan fyrir því að fá þá til að vinna saman í 

hóp er sú að þannig geta þeir velt á milli sín hugmyndum og útfærslum, fengið þjálfun í 

hópastarfi og skapað heildstætt verk sem útfæra má á ýmsa vegu. Til dæmis geta nemendur 

valið um að skrifa leikrit, sögu, ljóð eða annað sem þeim dettur í hug.  

 

7.5 Umræður 

Taka má saman þær sögur í þjóðsagnastíl sem nemendur hafa skrifað. Nota mætti 

framsagnaræfingar á borð við upplestur, litlar leiksýningar, útvarpsþætti eða aðrar skapandi 

leiðir til miðlunar. Gott er að ræða og bera saman sögurnar, ekki þó við hvora aðra til að 

skapa ekki óþarfa samkeppni nemendanna á milli, heldur við upprunalegar þjóðsögur; 

hvernig þær ríma saman. Gaman getur verið fyrir nemendur að fá að vinna með sögur sínar 

og njóta þess að deila þeim með öðrum. Kennsluaðferðin snýst um að lesa, spyrja og spjalla, 

en Ingvar Sigurgeirsson (1999) skrifar um hana í bók sinni, Litrófi kennsluaðferðanna. Bókin 

fjallar um þá aðferð að fá nemendur til að lesa samtímis eða upphátt, spyrja kennarann og 

samnemendur sína spurninga og ræða innihald þess sem lesið var.  

Getur þessi aðferð nýst vel þar sem nemendur geta gert góða grein fyrir skrifum sínum, 

komið í veg fyrir vafaatriði og fengið uppbyggilega gagnrýni. Ef gagnrýni er  borin fram af 

virðingu og á jafningjagrundvelli  er hún síður en svo slæm. Gagnast aðferðin vel við skrif og 

lestur þjóðsagna, þar sem þær geta verið þungar og jafnvel illskiljanlegar. Því er gott að gefa 

nemendum færi á að dýpka skilning sinn með því að velta fyrir sér þeim vafaatriðum sem 

upp koma, spyrja og fá svör beint frá höfundum sagnanna. Myndar það einnig þá tilfinningu 

að skapandi verkefnið sé samvinna á meðal nemendanna, sem þjappar hópnum saman. 
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8 Skapandi skrif: Ljóð 

Ljóðakennsla á Íslandi er mismunandi eftir skólum, þrátt fyrir að skólarnir fylgi allir sömu 

hæfniviðmiðum sem þarf að uppfylla. Hægt er að horfa langt aftur í tímann  ljóðakennslu þar 

sem kennarar studdust helst við útgefnar ljóðabækur. Var það algengt að nemendum væri 

gert að leggja ljóðin á minnið og flytja þau utanbókar, sem stangast á við þá hugmyndafræði 

um að skapandi verk eða skrif innan kennslunnar beri alhliða árangur. Dæmi um ljóðabækur 

sem notaðar eru fyrir efri bekki grunnskóla eru bækur sem Anna Steinunn Valdimarsdóttir og  

Ingibjörg Sigtryggsdóttir skrifuðu í sameiningu; þær „Mér er í mun…“ (2011) og „Með 

fjaðrabliki…“ (2013).  

Ljóðspor, eftir Kolbrúnu Sigurðardóttur, Sverri Guðjónssson og Þórdísi S. Mósesdóttur 

(1988) hefur lengi verið notuð í ljóðakennslu í grunnskólum. Ber hún að geyma ljóðasafn sem 

nemendur, í mörg ár, hafa lært og unnið með í námi sínu. Sú bók er dæmi um heldur úrelt 

kennsluefni, þrátt fyrir að innihalda ýmiskonar ljóð frá ýmsum tímabilum, þar sem ljóðin eru 

öll orðin heldur gömul og geta þótt óspennandi fyrir nemendur nútímans. Er þó hægt að 

nota þessa bók, ásamt öðrum eldri ljóðakennslubókum, til að rýna í ljóð frá mismunandi 

tímabilum, en nýta þarf nútímalegri aðferðir við kennslu ljóða. Því mætti nota bækurnar til 

lestrar og skoðunar, en vinna út frá ljóðum þeirra á skapandi vegu. Bókin sem notuð er í 

ljóðakennslu í nútímanum er Með fjaðrabliki… eftir Önnu Steinunni Valdimarsdóttur og 

Ingibjörgu Sigtryggsdóttur (2013) hefur meðal annars verið notuð til kennslu nú í seinni tíð. 

Er hún nútímalegri á þá vegu að ljóðin eru framsett af meira skipulagi, þar sem hverri 

ljóðstefnu er gert hátt undir höfði. 

  Hefðbundin ljóðakennsla síðustu ár hefur batnað, að mati höfundar, þar sem 

nemendur læra nú um ljóðastefnur, mismunandi rithöfunda og tímabil. Þannig fá nemendur 

tækifæri til að kynnast mismunandi gerðum ljóða, margskonar reglum sem farið er eftir við 

skrif þeirra og uppsetningu. Í raun má segja að ljóðakennsla innan íslenskunnar sé heldur 

vandmeðfarin. Hætta er á að nemendum vaxi það í augum að vera ætlað að læra að 

skilgreina ljóðastefnur, stuðla- og höfuðstafsreglur og annað innan ljóðakennslunnar, og 

missa þá af því tækifæri að læra að njóta ljóðanna og þeirrar fegurðar og hins einstaka 

hráleika sem felst í ljóðum og ljóðasmíð. Ljóðastefnur síðari ára eru fjölmargar bera allar sín 

sérkenni. Mikilvægt er að nemendur kynnist flestum þeirra í ljóðakennslunni, og fara má 

skapandi leiðir til að leiða þeim fyrir sjónir töfrana sem þær bera að geyma. Rómantík, 
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módernismi, súrrealismi og fleiri stefnur bera allar að geyma mismunandi gerðir og hefðir 

ljóða, og er mikilvægt að kynna nemendum fyrir þeim á spennandi vegu sem vekur áhuga 

þeirra. Ljóð geta vakið hjá lesendum og hlustendum sínum ýmsar tilfinningar og geta auðgað 

lífið á margan hátt. 

 

8.1 Skapandi ljóðakennsla 

Hægt er að nýta þessa kennslustund til kennslu á grunn- eða framhaldsskólastigi. Væri þó 

gott að þyngja verkefnin eftir því sem nemendahóparnir eru eldri, til dæmis er ekki 

viðeigandi að nota nákvæmlega sama erfiðleikastig kennslu í fimmta bekk grunnskóla og í 

framhaldsskólaáfanga. Þó eru grunnatriðin hin sömu, til dæmis byrjunaræfingin, sem stuðlar 

að því að nemendur fá skynbragð á til hvers ætlast er af þeim. Skriflegar æfingar sem reyna á 

hugmyndaflug efla einstaklinga til að finna innra með sér sinn eigin höfund. Samkvæmt 

Aðalnámskrá (2013) er áhersla lögð á ljóðakennslu innan grunnskólanna, þar sem nemendur 

eiga að geta, við lok skólagöngu sinnar, skrifað stutt ljóð og unnið með fyrrum samin ljóð í 

námi sínu.  

Námsmat getur farið fram á ýmsa vegu. Erfitt er að gefa einkunnir fyrir ljóð sem samin 

eru, þar sem smekkur fólks er misjafn, en má taka til greina stafsetningu og málfar, notkun 

stuðla og höfuðstafa og svo framvegis. Þannig hafa nemendur einnig ákveðið aðhald hvað 

varðar skrifin og gerir það þeim gott að hafa einhvern ramma sem fylgja þarf eftir. Þar sem 

ljóðin eru metin í lok kennslunnar er gríðarlega mikilvægt að nýta æfingaskrifin í að gera 

mistök og endurskrifa ljóðin, þar sem minni möguleiki er á endurskrifum eftir að ljóðunum 

hefur verið skilað. Eins mikilvægt og það er að koma nemendum í skilning um að mistök eru 

alltaf leyfileg þá er gott fyrir þá að hafa ákveðinn endapunkt til að stefna að; til dæmis með 

því að flytja ljóð sín fyrir samnemendur sína.  

 

8.2 Undirbúningur og kveikja 

Kennari getur nýtt sér þá reynslu sem nemendur hafa þegar af ljóðum og höfundum þeirra. 

Getur hann skapað umræður meðal nemenda sinna um það hvaða þekktu ljóð þeir þekkja og 

hafa jafnvel að uppáhaldi. Þekkt ljóð á borð við Ísland er land þitt, eftir Margréti Jónsdóttur 

og Ég bið að heilsa, eftir Jónas Hallgrímsson geta orðið að dæmum um hefðbundinn 



 

28 

skáldskap; ræða má kosti þeirra á galla, hvaða ljóð höfða til nemenda og svo framvegis. Öll 

umræða er af hinu góða. 

 

8.3 Æfingaskrif 

Gott er að fá færi á að leika sér með orðin, til dæmis má setja rím, ljóðstafi, höfuðstafi og 

annað, sem nemendur hafa þegar lært í sinni ljóðakennslu má setja upp í leiki. Orðaleikir 

geta miðað að því að nemendur keppast um það hve lengi þeir geta rímað ákveðin orð og 

hvernig þau hljóma saman. Æfingaskrifin eru gríðarlega mikilvægur þáttur í ljóðakennslunni, 

þar sem nemendur fá færi á að leika sér með orðin eins og þeir vilja; sem ýtir undir 

tilfinningarnar sem fylgja því að hafa stjórn á eigin skrifum og hvetur nemendur vonandi til 

að halda áfram að skrifa ljóð, eftir að kennslunni líkur. 

 

 

8.4 Ljóðaskrif 

Gefa skal nemendum góðan tíma til að velta fyrir sér mismunandi ljóðagerðum, þar sem 

möguleikarnir eru margir. Gott væri að gefa þeim, eftir aldri, hugmynd um það til hvers er 

ætlast af þeim, sem minnkar álagið við að velja sjálf þá braut sem feta skal. Eftir að hafa velt 

fyrir sér mismunandi orðum, rími og öðru tengdu ljóðagerð ættu nemendur að geta skáldað 

eigin ljóð. Mikilvægt er að kennari komi því vel til skila hvernig ljóðagerðin virkar að vanda, 

en sjái til þess að nemendur átti sig á því að þeir hafa stjórnina og möguleikarnir eru nánast 

endalausir. 

 

8.5 Umræður 

Gott væri að mynda hring eða skeifu, sem nemendur sitja saman í, svo að allir sjái framan í 

samnemendur sína (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  Við byrjun umræðna gæti kennari beðið 

nemendur um að deila ljóðum sínum hvert með öðru; fá nemendur þá færi á að æfa sig við 

að deila skrifum sínum, á hvoru öðru (Sharon Taberski, 1987). Öll framsögn er af hinu góða í 

skólakerfinu, sem og annarsstaðar, og því ætti að byrja slíkt sem fyrst. Það að deila ljóðum 

sínum með öðrum getur tekið á taugarnar en með því að æfa slíkt verður það auðveldara 

með hverju skiptinu. Í framsögn felst hverskonar framkoma með einhverskonar upplestri, 
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sem nýta má í ljóðakennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Umræður eru alltaf af hinu góða og 

er mikilvægt að fá nemendur til að taka þátt í líflegum umræðum um ljóð og ljóðagerð. Fer 

það nokkuð eftir aldurshópi nemenda hve djúpar umræður, sem kennari stýrir að nokkru 

leiti, eiga sér stað en ekki ætti þó að sleppa þessum hluta kennslunnar.  

Kennari gæti byrjað umræður á þá vegu að nemendur ræði að lokum saman um alla þá 

kosti sem ljóð hafa og hvað þau merkja fyrir hvern og einn einstakling. Ef kennari telur 

ástæðu til, gæti hann nýtt sér aðferð Ingvars Sigurgeirssonar (1999) sem hann kallar 

samræðuaðferðina, eða hina stýrðu aðferð. Þar markar kennari umræðutímann eftir 

áföngum, sem skiptast í fjóra hluta; byrjun, regluútskýringar, nánari könnun málsins  og enda 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þrátt fyrir að ljóðakennsla sé löngum kennd á nokkuð þurran 

máta, sér í lagi innan grunnskólanna, þá er hún gríðarlega mikilvægt tæki til að kynna 

nemendur fyrir þeim stóra heimi ljóðlistarinnar. Ljóð eru stór hluti menningararfs Íslands, líkt 

og þjóðsögurnar, og eru þau sérstæð list á þá vegu að þau ná fram tilfinningum hjá þeim sem 

þeirra njóta. Með því að ná fram umræðum, meðal nemenda, um alla þá fegurð sem í 

ljóðaskrifum búa, má vonandi draga upprennandi rithöfunda út úr skel sinni með auknu 

sjálfstrausti og trú á sig sjálfa. 

 



 

30 

9 Umræður og niðurlag 

Skapandi skrif eiga erindi inn í íslenskukennslu á bæði grunn- og framhaldsskólastigi. 

Nemendur öðlast færni í skrifum, sem koma þeim áleiðis að betri kunnáttu á málinu og má 

því segja að alhliða þekking hlýst af því að setjast í höfundasætið og fá að vinna með 

hugmyndir sínar, bæta þær og birta. Fara má ýmsar leiðir, líkt og þær fyrrnefndu, til að skapa 

umhverfi sem býður upp á fjölbreytta hugmyndaauðgi nemenda, sem á sama tíma stuðla að 

þroska þeirra og þekkingu á íslenskunni. Gott er fyrir kennara að skapa eigin leiðir til að 

bjóða nemendum upp á það umhverfi í kennslunni, en er einnig hægt að styðjast við þekktar 

aðferðir; nýtast þær best ef kennarar gera það að sínu og eru þá á sama tíma fyrirmyndir 

fyrir nemendur sína hvað varðar hugmyndasköpun og fjölbreytni innan ritunarnámsins.  

Markmið kennara er að stuðla að sem bestu námi nemenda sinna, á hvaða skólastigi 

sem er, og er því mikilvægt að þróa kennsluna í takt við nýjar hugmyndir og rannsóknir. 

Dýrmætt er fyrir nemendur að fá, á skólagöngu sinni, færi á að þróa með sér góðan ritstíl, 

aga til að henda reiðu á hugmyndir sínar og tjá sig á fjölbreytta vegu í rituðu máli. Dugir það 

ekki að vinna vélræna vinnu innan vinnubóka, þar sem þess sama er ætlast af hverjum og 

einum vegna þess hve nemendur eru ólíkir innbyrðis og hafa mismunandi leiðir til eigin 

tjáningar og náms. Styðja þarf við bakið á hverjum og einum til þess að ná fram sem mestum 

gæðum í námi sem hentar öllum á mismunandi vegu og því þarf að einblína á fjölbreytni og 

ólíka nemendur. 

Sú gagnrýni sem fram hefur farið á náms- og kennsluaðferðir sem notaðar eru í miklum 

mæli er einungis ætluð til þess að stuðla að betri kennslu í framtíðinni. Kennarar, vítt og 

breytt um landið, gera sitt besta og eiga fyrir það hrós skilið. Öll getum við þó bætt okkur og 

aflað okkur frekari fræðslu og upplýsinga; kennarar, sem og aðrir samfélagsþegnar, þurfa að 

vera vakandi fyrir nýjum og bættum aðferðum við vinnu sína. Því er heildstæð 

endurmenntun, opinn hugur og víðsýni mikilvægur hluti af vinnu okkar allra. Eiga kennarar 

einnig virðingu skilið fyrir vel unnin störf í gegnum árin og hvatningu til að gera jafnvel enn 

betur. Skapandi skrif innan kennslustofunnar er ein leið til að auðga námið og gefa 

nemendum færi á að taka stjórn á eigin námi, sem eykur ábyrgðartilfinningu þeirra og stolt 

yfir eigin getu, sem alltaf ætti að vera markmiðið. 
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