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Útdráttur 

Í gegnum aldirnar hafa Íslendingasögur skipað stóran sess í menningu þjóðarinnar. Í 
Aðalnámskrá grunnskóla segir að kjölfesta hverrar þjóðar sé menning hennar. Þar 
segir jafnframt að nemendur grunnskóla skuli lesa bókmenntatexta frá ýmsum tímum 
og þeir eigi að kynnast heimi Íslendingasagna. Fram kemur að bókmenntalestur geti 
stuðlað að betri skilningi á manninum og eðli hans.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að sýna fram á að Íslendingasögur eigi erindi til 
barna og unglinga. Mikilvægt er að markviss og stöðug kennsla fornbókmennta eigi 
sér stað alla skólagönguna enda standast sögurnar fyllilega kröfur Aðalnámskrár um 
uppbyggjandi lesefni.  

Þá verður leitast við að sýna nauðsyn þess að færa Íslendingasögurnar í 
lesvænan búning fyrir börn því mikilvægt er að fyrstu kynni þeirra af sögunum séu 
jákvæð og áhugaverð. Með því er löngun þeirra vakin til að lesa meira, þeim til 
fróðleiks og skemmtunar. Fjallað verður um hvernig nýta má upplýsingatækni í 
kennslu og kynntar nokkrar gagnlegar vefsíður. Skoðað verður hvaða leiðir er hægt að 
fara til að vekja áhuga nemenda á fornbókmenntum og kynntar kennsluaðferðir og 
kennsluhugmyndir sem gætu hentað við kennslu þeirra.  

Að lokum verður leitast við að sýna fram á að lestur fornbókmennta getur 
komið nemendum að gagni. Leitað er álits þriggja kennara um lestur sagnanna og 
spurning lögð fyrir nemendur tíunda bekkjar í einum grunnskóla á Norðurlandi til 
þess að styrkja þá skoðun.  
 
Summary 

Through generations Icelandic Sagas have played an important role in the culture of 
the Icelandic nation. Aðalnámskrá grunnskóla (the curriculum for elementary schools) 
claims that the pillarof every nation is its culture. It also states that pupils in 
elementary schools must read literature from various times and that they should know 
the world of the Icelandic Sagas. They point out that reading literature enables 
understanding of man and his nature. 

The purpose of this essay is to show that the Icelandic Sagas have certain 
message for children and adolescent and that it’s important to have constant and 
purposeful teaching of ancient literature throughout the child’s learning. It will be 
proven that the sagas fulfil the requirements of Aðalnámskrá grunnskóla (the 
curriculum for elementary schools) for constructive literature. 

The importance of making the Icelandic Sagas easy for children to read will 
be emphasized because their first acquaintance of the stories has to be both positive 
and interesting. That will arouse them to read more both for entertainment and 
information. How the use of technology in teaching is used will be looked into and 
several useful websites pointed out. The matter of ways for arousing pupil’s interest 
for sagas will also be taken into consideration as well as appropriate teaching 
methods. 

Finally I will try to show the usefulness of reading sagas for the pupils. To 
emphasize that the point of view from three teachers are asked for, and pupils in one 
tenth grade in the northern area of Iceland were asked a question regarding the matter. 
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1. Inngangur 

Kveikjan að ritgerð þessari er reynsla mín af æfingakennslu í grunnskóla á 

Norðurlandi síðastliðið haust. Þar kenndi ég meðal annars nemendum 10. bekkjar 

fornsögur. Nemendur tóku því ekki vel í fyrstu að þurfa að lesa eina af 

Íslendingasögunum. Þeir spurðu til dæmis til hvers þeir þyrftu að læra um þessa 

gömlu karla og hvað þeir græddu á því. Nemendur töldu sig ekkert þurfa að vita hvað 

fólk var að gera fyrir þúsund árum.  

Ég hef alltaf talið það koma fólki að gagni að vita eitthvað um uppruna sinn, 

geta tengt sig við eitthvað úr fortíð, séð hvernig samfélagið hefur þróast og síðast en 

ekki síst að þekkja til sögunnar. Ég ákvað því að skoða hvort einhverja skýringu væri 

að finna fyrir þeirri neikvæðni sem mér fannst ég mæta hjá nemendum. Eftir að hafa 

viðað að mér upplýsingum er ég komin á þá niðurstöðu að búið er að „bólusetja“ ansi 

marga nemendur gagnvart lestri fornbókmennta eins og Örnólfur Thorsson orðar það í 

grein sinni Fornritastiginn, eða Grettir fer í grunnskóla. Hverju er um að kenna er 

erfitt að svara en ég tel að þar geti komið margt til og nefni kennsluskipulag sem er 

ekki nægilega fjölbreytt og einnig vefst ritháttur fyrri tíma fyrir nemendum.   

Það eru ótal leiðir færar þegar kemur að kennslu fornbókmennta. Mikilvægt er 

að fyrstu kynni nemenda af fornbókmenntum séu jákvæð og áhugaverð þannig að þeir 

fái áhuga á að lesa meira. Í kennslu geta kennarar notað sér aðgengilegar heimildir til 

að ná betri tengslum við viðfangsefnið og nýtt sér til dæmis upplýsingatækni til þess 

að vekja áhuga nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að viðfangsefni í 

bókmenntum og bókmenntalestri verða að miðast við aldur og þroska nemenda. Það 

hlýtur því að teljast einn af mikilvægum þáttum í kennslu Íslendingasagnanna að 

sögurnar séu endursagðar með nútímastafsetningu þannig að þær höfði betur til yngri 

kynslóðarinnar. 

Sumir vilja halda því fram að þær svari ekki kalli tímans. Oft hefur verið nefnt 

að sögurnar séu helst til ofbeldisfullar. En eru fornsögurnar ekki bókmenntir skrifaðar 

til að segja frá lífi og örlögum fólks? Þær fjalla um sammannlega eiginleika, svo sem 

tilfinningar, samskipti og persónuleika, áhrif samfélags á einstaklinga, stjórnarfar, lög 

og reglur svo dæmi séu tekin. Er ekki gott fyrir þjóðina að þekkja til þessara þátta til 

að vera meðvitaðri um eigið samfélag, menningu þess og hvernig samfélagið þróaðist 

til þess sem það er í dag? 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er umfjöllun um kennslu fornbókmennta strax í 

byrjun grunnskóla. Fyrst verður fjallað um hvort fornbókmenntir eigi erindi til barna 
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og hvaða gildi fornsögurnar hafa eða geta haft fyrir nemendur. Þá verður 

Aðalnámskrá grunnskóla skoðuð og sjónum sérstaklega beint að hvað þar stendur um 

kennslu Íslendingasagna. Í ritgerðinni verður einnig fjallað um aðgengi Íslendinga að 

Íslendingasögunum í gegnum tíðina og hvort einhverjar fornsögur henti betur til 

kennslu í grunnskólum en aðrar. Skoðað verður hvort fornsögurnar verði ekki 

aðgengilegri öllum aldurshópum ef þær eru færðar í nýjan búning, það er að segja 

endursagðar. Settar verða fram hugmyndir um hvernig kenna má fornbókmenntir í 

grunnskólum þannig að þær höfði til sem flestra nemenda og veki áhuga þeirra. 

Einnig verður skoðað hvaða kennsluaðferðir gætu hentað til kennslu í 

fornbókmenntum.  

 Að lokum verður leitast við að svara því hvort nemendur hafi gagn af lestri 

fornbókmennta. Stuðst verður við viðtöl sem tekin voru við þrjá kennara um efnið. 

Einnig verður fjallað um hvað nemendum finnst um lestur fornbókmennta og er þá 

stuðst við óformlega könnun sem gerð var meðal nemenda í  grunnskóla á 

Norðurlandi.  
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2. Eiga Íslendingasögur erindi til grunnskólabarna í dag? 

Íslendingasögur gerast á fyrstu árum og öldum landnáms. Flestar voru færðar í letur á 

13. öld en fjalla um atburði sem eiga að hafa gerst á 10. öld. Umhverfi sagnanna er 

margvíslegt, samfélagið er bæði heiðið og kristið og sögutími frá Víkingaöld til  

Sturlungaaldar.1 Lengi hefur verið efast um að allt væri sannfræði sem fram kemur í 

fornsögunum. Sagnfræðingar eru heldur ekki á einu máli um hvernig líta skuli á sögu 

og hvernig best sé að færa sannfræði liðins tíma í búning fyrir nútímafólk.2 Ef hugað 

er að Aðalnámskrá er minnst á sannfræði í þrepamarkmiðum sjötta bekkjar í 

sögukennslu. Þar kemur fram að nemendur kynnist heimildum, sannleiksgildi þeirra 

og hvaða tengsl séu milli skáldskapar og sannfræði.3 Nemendur eiga því að geta 

myndað sér skoðun á því hvað gæti talist trúlegt og hvað ekki.  

Óhætt er að segja að sögurnar hafi verið eftirsóttar sem rannsóknarefni og hafa 

þær verið rannsakaðar frá mörgum sjónarhornum. Má nefna að bókmenntafræðingar, 

sagnfræðingar, mannfræðingar, ættfræðingar og textafræðingar hafa sótt efnivið í 

handritin. Innihald sagnanna er því enn til umræðu og í því felst meðal annars gildi 

þeirra.4 

Sögurnar geta gefið okkur vísbendingar um hvernig lífið var á Íslandi í 

upphafi byggðar. Íslenskir miðaldahöfundar og sagnamenn gátu teygt sig aftur til 

upphafs Íslandsbyggðar og skrifað þær sögur sem við köllum Íslendingasögur. Innan 

seilingar voru minningar um landafund, landnám og fyrstu aldir Íslandsbyggðar og 

tókst sagnamönnunum að skrá sögurnar án þess að setja þær í goðsögulega mynd. Þeir 

gátu rakið ættir landnámsmanna til hinna fyrstu keltnesku og norræna manna sem hér 

námu land,5 ólíkt evrópskum starfsbræðrum sínum sem upphófu þjóðkonunga og 

höfðingja, röktu ættir þeirra meðal annars til guða og skálduðu upphaf ef með þurfti.6  

Þegar við veltum því fyrir okkur hvort kenna eigi Íslendingasögur í 

grunnskólum vaknar spurningin um það hvort þær svari kröfum nútímans og hvort 

þær geti verið skaðlegar börnum með öllum sínum bardögum og blóðhefndum. Getur 

það til dæmis haft neikvæð áhrif á börn að lesa um vígaferli og hefndir? Mörg 

nútímabörn eru vön ofbeldi í kvikmyndum, tölvuleikjum og sjónvarpsfréttum. Víða 

                                                 
1 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:40 
2 Björg Sigurðardóttir. 2004. http://netla.khi.is/ritfregnir/2004 
3 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar. 1999:38 
4 Handritin heima. 2001. Vefslóð: 
http://www.handritinheima.is/handritid/vardveisla_gildi/merkileg.htm 
5 Örnólfur Thorsson. 1998:211 
6 Sverrir Tómasson. 1992:281–282 
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má finna átök á milli góðs og ills og getur það varla talist unga fólkinu nýnæmi. 

Frekar mætti ætla að sögurnar gætu gert börn meðvitaðri um eigið samfélag og kennt 

þeim hve mikilvægt er að allir lifi saman í sátt og samlyndi. Með endursögn sagnanna 

væri auðvelt að sýna fram á að blóðhefndir eru oftast afleiðing gjörða hins ills en ekki 

líkt og í nútímakvikmyndum þar sem ofbeldi er ofbeldisins vegna. 

Að ýmsu þarf að huga þegar kemur að kennslu fornbókmennta barna og 

unglinga. Gera verður þeim grein fyrir ýmsum samfélagsmálum og samfélagi þess 

tíma sem sögurnar segja frá. Sem dæmi má nefna að ekki voru þau yfirvöld sem við 

þekkjum í dag og einnig voru ríkjandi aðrir siðir, trú og hefðir. Nemendur þurfa líka 

að þekkja til ýmissa hugtaka og má nefna sem dæmi hefnd og hefndarskyldu. Upplýsa 

þarf þá um að hefnd og hefndarskylda snerist ekki einungis um trú, það er heiðni, 

heldur einnig og ekki síður að halda uppi allsherjarreglu í samfélaginu. Á dögum 

þjóðveldisins var ekkert ríkisvald og engin lögregla þó svo að það væri löggjafarvald. 

Það kom því í hlut borgaranna sjálfra að halda uppi lögum og reglu.7 Mikilvægt er að 

nemendur geri sér grein fyrir samspili þessara þátta á samfélagið.  

Inn í þessa umræðu fléttast óneitanlega hugtakið söguvitund en í Aðalnámskrá 

grunnskóla er hugtakið skilgreint á eftirfarandi hátt: „Söguvitund merkir tilfinningu 

fyrir liðnum tíma, nútíð og framtíð og vitund um að fyrirbæri mannlífsins eru 

breytingum undirorpin.“8 Í hugtakinu felst að einstaklingurinn hafi tilfinningu fyrir 

því að hann sé staddur í sögulegri framvindu og að hann sjálfur sé liður í þróun 

samfélagsins. Mikilvægt atriði í skilgreiningu hugtaksins er hvernig skoðanir 

einstaklingsins á fortíðinni eiga þátt í að móta væntingar hans til framtíðar.9 Það ætti 

því að vera ljóst að til þess að hafa skilning á því samfélagi sem við búum í þurfum 

við að þekkja sögu forfeðra okkar. 

Þótt umhverfi og aðstæður okkar séu frábrugðnar því sem áður var þá er 

maðurinn sjálfur hinn sami og fyrr. Börn og unglingar sem nú sitja í grunnskólum 

landsins eru í eðli sínu eins og æskufólk hefur alla tíð verið þó svo að öld uppfinninga 

með öllum sínum tækjum og tólum ráði nú ríkjum. Unga fólkið í dag á það 

sameiginlegt með jafnöldrum sínum frá fyrri tíma að það hefur gaman af að heyra 

sögur og lifa sig inn í dramatíska atburðarás.10 Það má segja að það sé að miklu leyti 

undir framsetningu kennara komið hvernig hægt er að samsama fornsögur þeim heimi 
                                                 
7 Vésteinn Ólason. 1992:35–38 
8 Aðalnámskrá grunnskóla –  samfélagsgreinar. 1999:7 
9 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:12 
10 Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001:13 
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sem unglingar 21. aldar lifa og hrærast í. Mikilvægt hlutverk kennara er að vekja 

áhuga nemenda á sögunum og gæða texta þeirra lífi. 

Eftir að hafa velt því fyrir sér hvort fornbókmenntirnar eigi erindi til barna í 

dag er næsta skref að skoða hvað segir í Aðalnámskrá grunnskóla um kennslu þeirra. 

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er víða minnst á fornbókmenntir og þá ekki eingöngu í  

íslenskuhluta námskrárinnar heldur einnig í þeim hluta er fjallar um samfélagsgreinar. 

Markmiðum er skipt eftir aldursstigi nemenda og er mismunandi áhersla lögð á 

viðfangsefnið eftir aldri þeirra. Strax í fyrsta bekk er minnst á að nemendur skuli 

kynnast frásögnum af landnámsmönnum.11 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenskuhluta, kemur einnig fram að 

bókmenntalestur er stór liður í almennri lestrarþjálfun og geti stuðlað að betri 

skilningi á manninum og eðli hans. Bókmenntir og bókmenntaarfur skipi háan sess í 

menningarlífi þjóðarinnar og bókmenntalestur sé mikilvægur liður í mótun 

sjálfsmyndar barna og unglinga.12 

Á byrjendastigi er gert ráð fyrir að nemendur kynnist nokkrum 

landnámsmönnum og þekki til nokkurra persóna í Íslandssögunni. Á miðstigi er gert 

ráð fyrir að nemendur lesi valda texta úr fornbókmenntum og að lokum er gert ráð 

fyrir að nemendur á unglingastigi lesi heila Íslendingasögu. Hér að neðan má sjá 

helstu markmið með kennslu fornbókmennta samkvæmt  Aðalnámskrá  í fyrsta til 

tíunda bekk. 

 

Samfélagsgreinar 

 að nemandi: 

 tileinki sér frásagnir af landnámsmönnum og þekki nöfn nokkurra, til dæmis 

úr heimabyggð (1. bekkur, þrepamarkmið 1, bls. 16) 

 kynnist Íslendingasögum og verði kunnugur nokkrum persónum í þeim (2. 

bekkur, þrepamarkmið 2, bls. 18) 

 verði kunnugur nokkrum persónum í Íslandssögunni, til dæmis Ingólfi 

Arnarsyni, Auði djúpúðgu, Snorra Sturlusyni og Jóni Sigurðssyni (3. bekkur, 

þrepamarkmið 3, bls. 20) 
                                                 
11 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar. 1999:16 
12 Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska. 1999:13 
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 þekki nokkrar valdar persónur og atburði í Íslendingasögunum (4. bekkur, 

þrepamarkmið 4, bls. 23) 

 læri sögur af fundi Íslands og nokkrum landnámsmönnum, þar á meðal í 

heimabyggð … …fái tilfinningu fyrir sögulegum minjum og frumheimildum 

af ólíku tagi, svo sem myndum, mannvirkjum og texta (5. bekkur, 

þrepamarkmið 5, bls. 33) 

 kanni hve þekktur Snorri Sturluson er ... (6. bekkur, þrepamarkmið 6, bls. 36) 

 kunni sögur af landnámi Íslands (í lok 7. bekkjar, áfangamarkmið 7, bls. 30) 

 

Íslenska 

 að nemandi: 

 hafi lesið eða hlustað á ... valið efni úr Íslendingasögum eða tengt þeim ... (7. 

bekkur, áfangamarkmið 7, bls. 45) 

 lesi og ræði um ... valda texta úr Íslendingasögum eða - þáttum (8. bekkur, 

þrepamarkmið 8, bls. 69) 

 kynnist heimi Íslendingasagna með því að lesa og ræða um stutta 

Íslendingasögu eða Íslendingaþátt (9. bekkur, þrepamarkmið 9, bls. 74) 

 kynnist heimi Íslendingasagna með því að lesa og ræða um eina 

Íslendingasögu í fullri lengd (10. bekkur, þrepamarkmið 10, bls. 80) 

 hafa lesið og rætt um Íslendingasögur, Íslendingaþætti ... (lokamarkmið 10, 

bls. 64) 

 

Af framangreindu má sjá að fornsögurnar skipa þó nokkurn sess í Aðalnámskrá 

grunnskóla. En eru þær nógu aðgengilegar og handhægar fyrir nemendur á 

grunnskólaaldri? Er þá sérstaklega verið að vísa til fornrar stafsetningar. 

 
2.2 Fyrir hverja eru Íslendingasögurnar? 

Íslendingasögurnar eru einn dýrmætasti menningararfur okkar. Við metum þær mikils 

og höfum þær gjarnan fallega innbundnar til skrauts í stofuhillum. En skyldu margir 

lesa þær? Sögurnar hafa ekki alltaf verið alþýðunni aðgengilegar og ein af ástæðum 

þess er sú að áður fyrr voru þær eingöngu gefnar út með fornri stafsetningu. Óhætt er 

að segja að Halldór Laxness hafi stigið stórt skref þegar hann réðst í að gefa 

Íslendingasögurnar út með viðtekinni nútímastafsetningu á 20. öldinni. Á árunum 
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1942-1946 gaf hann út Njálu, Grettlu, Laxdælu, Hrafnkötlu og Alexandersögu.13 Þessi 

alþýðuútgáfa Laxness á fornsögunum hefur verið upphaf nýs tímaskeiðs í notkun 

þeirra. Með útgáfunni auðveldaði hann alþýðu manna aðgang að sögunum og gerði 

þær læsilegri fyrir venjulegt fólk.14 Einnig má nefna að á árunum 1968-1976 réðust 

þeir Vésteinn Ólason og Grímur Helgason í að gefa út alþýðlega útgáfu á 

Íslendingasögum með nútímastafsetningu sem að vissu leyti er talin hafa rutt braut 

síðari skólabókaútgáfum.15 Þegar fyrstu skólabókaútgáfurnar komu út var þeim vel 

tekið af móðurmálskennurum, enda var um merka nýjung að ræða sem varð 

bókmenntakennslu mjög til framdráttar þar sem afar fábreytt efni hafði verið til á 

þessu sviði.16 Ekki voru allir sáttir við þessar útgáfur í fyrstu og fannst vegið að 

menningararfi þjóðarinnar. En á bókmenntaverk, sem þolir ekki endursögn, sér langa 

lífdaga fyrir höndum?17 „Þótt handrit Íslendingasagnanna liggi í glerkistu í 

Þjóðmenningarhúsinu er ekkert sem mælir með því að persónur þeirra sofi þar 

Þyrnirósarsvefni með þeim“ en svo kemst Brynhildur Þórarinsdóttir að orði í grein 

sinni Dóu afinn og amman?18 Sennilega geta margir verið henni sammála um það.  

 Eftir að hafa skoðað aðgengi landans að fornritunum liggur beinast við að 

skoða hvort einhverjar Íslendingasögur henti betur en aðrar til kennslu í grunnskólum 

og þá vakna ótal spurningar. Hvað með innihald sagnanna, eigum við að lesa þessar 

sögur sem skáldskap og sígildar bókmenntir?19 Eins mætti spyrja eru þetta blóðugir 

bardagar eða réttmætar hefndir eða er inntak þeirra og boðskapur, tungutak og stíll, 

holl fyrirmynd öllum uppvaxandi ungmennum? Eru fornsögurnar ekki bókmenntir 

skrifaðar til að segja frá lífi og örlögum fólks? Fjalla þær ekki um sammannlega 

eiginleika, svo sem tilfinningar, samskipti og persónuleika? Um áhrif samfélags á 

einstaklinga, stjórnarfar, lög og reglur? Hvað með Njálu, Eglu, Laxdælu og 

Grettissögu? Líklega er ekki hægt að segja að einhver ein sagnanna henti betur en 

önnur. En til þess að vekja áhuga nemenda er ef til vill betra að velja sögur sem gerast 

í næsta nágrenni þeirra eða tengjast því á einhvern hátt. Með því fá nemendur meiri 

tilfinningu bæði fyrir sögunum og landinu.  

 

                                                 
13 Ástráður Eysteinsson. 1990:176 
14 Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001:11 
15 Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001:12 
16 Eysteinn Þorvaldsson. 1985:5 
17 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:24 
18 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:32 
19 Örnólfur Thorsson. 1998:215 
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2.3 Nálgun námsefnisins 

Það er með fornbókmenntir eins og allt annað námsefni að framsetning þess skiptir 

miklu máli. Í grein Brynhildar Þórarinsdóttur Af Artúri konungi, Gunnari á 

Hlíðarenda og Fróða Bagga segir: „Til þess að vekja áhuga ungra nemenda á 

Íslendingasögunum þarf bæði að matreiða þær af kostgæfni og bera þær skemmtilega 

á borð.“20 Skiptar skoðanir hafa verið um hvort einfalda eigi eða gefa út útdrætti úr 

Íslendingasögunum. Telja margir að ekki megi skerða þær á nokkurn hátt. Það er þó 

gert í myndasögum, kvikmyndum og á ýmsan annan máta þegar sígild verk eiga í 

hlut.21 Það myndi eflaust auka áhuga á lestri sagnanna, sérstaklega hjá yngri 

kynslóðinni. Þar sem heimur Íslendingasagna er mjög fjarri heimi íslenskra barna og 

unglinga í dag þarf að finna leiðir til að gera sögurnar áhugaverðar og lifandi. Af 

framangreindu má ráða að endursegja þarf sögurnar því erfitt er fyrir unga nemendur 

að lesa þær með fornri stafsetningu og slíkt fælir þá frá lestri og getur dregið úr áhuga. 

Aftur á móti er upplagt að nýta texta með fornri stafsetninguna í kennslu eldri 

nemenda og þá ekki aðeins til að kynna þeim rithátt til forna heldur líka til þess að 

styrkja máltilfinningu þeirra og auka orðaforða. Í þessu skyni mætti til dæmis velja 

einn af Íslendingaþáttunum.  

Fram til þessa hafa Íslendingasögurnar nær eingöngu verið endurútgefnar af 

Námsgagnastofnun með hefðbundnum orða- og efnisskýringum. Hafa flestar þeirra 

miðast við unglingastig eða framhaldsskóla. Örnólfur Thorsson bendir réttilega á í 

grein sinni Fornritastiginn, eða Grettir fer í grunnskóla að sögurnar hafi verið færðar 

í heldur dauflegan búning sem standist engan snúning öðrum þeim bókum sem 

ungmenni eiga kost á að lesa nú til dags.22 Textinn er oft smáletraður, mikið er um 

ljóð sem nemendur hafa ekki skilning á og lítið fer fyrir myndum sem glatt geta augað 

eða vakið áhuga nemenda. Sögurnar hafa verið teknar alltof hátíðlega og lengi vel 

veigruðu rithöfundar sér við að endursegja eða semja sögulegar skáldsögur af hræðslu 

við að hrófla við hinu heilaga. Kasta verður heilagleikanum fyrir borð og glæða 

sögurnar lífi á ný og þá sérstaklega með yngri kynslóðina í huga. 

 

 
 
 

                                                 
20 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:21 
21 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:42 
22 Örnólfur Thorsson. 1998:216 
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2.3.1 Fornsögur í nýjan búning 

Eins og fram hefur komið hafa hetjur Íslendingasagnanna setið í undarlegu öndvegi. 

Brynhildur Þórarinsdóttir spyr í grein sinni Af Artúri konungi, Gunnari á Hlíðarenda 

og Fróða Bagga: „Hvers vegna hafa þær ekki fengið að vera 

í barnaherbergjum með öðrum uppreisnarseggjum á borð við 

Hróa hött og Ronju ræningjadóttur?“23 Það er 

umhugsunarvert hvers vegna rithöfundar hafa ekki leitað fyrr 

að efniviði í sögurnar. Ef til vill er ein af skýringunum sú að 

lengi vel voru sögurnar dýrgripir í huga þjóðarinnar. Á 

síðastliðnum árum hefur orðið breyting til hins betra og 

gefnar hafa verið út endursagnir fyrir yngstu kynslóðina með 

nútímastafsetningu, orðskýringum á spássíu og fallegu myndefni. Nútímarithöfundar 

hafa gert sér grein fyrir því að til þess að Íslendingasögur lifi áfram þarf að glæða þær 

lífi á ný. Vert að minnast á nokkrar sögur sem henta vel til kennslu á yngsta stigi og 

miðstigi grunnskóla.  

Bækurnar Laxdæla, Egla og Njála, í endursögn Brynhildar Þórarinsdóttur, 

komu út á árunum 2002-2006 og hlaut Brynhildur nýverið Norrænu 

barnabókaverðlaunin fyrir þær. Slíkar endursagnir gefa ungum lesendum tækifæri til 

að kynnast fornhetjum okkar á spennandi hátt. Bækur Brynhildar eru með 

nútímastafsetningu, orðskýringum á spássíu og fróðleiksmolum um sögusvið. Þá eru 

bækurnar ríkulega myndskreyttar. Með þessum bókum ættu kennarar að geta vakið 

áhuga yngri nemenda og opnað þeim ævintýraheim fornsagnanna. Bækur Brynhildar 

eru ætlaðar börnum frá tíu ára aldri. Þær gefa gott tilefni til að nemendur kynnist 

sögupersónum áður en kafað er dýpra í efni sagnanna á unglingastigi. Þær eru því 

góður grunnur til að byggja ofan á stig af stigi.  

Árið 1988 kom út léttlestrarbókin Egill eftir Torfa Hjartarson um Egils sögu 

Skallagrímssonar. Egill er í flokki bóka sem nefnist Óskabækurnar og eru ætlaðar 

börnum í 1.–4. bekk sem geta lesið stuttan texta. Mikið er af 

skemmtilegum myndum í bókinni. Sagt er frá Agli í bernsku og er 

textinn í senn fræðandi og hnyttinn. Í lok bókarinnar er ungum 

lesendum bent á aðra bók um Egil.24 Egill er tilvalin bók til þess að 

kynna yngstu nemendum grunnskólans fornsögur og undirbúa þá undir frekari lestur 
                                                 
23 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:20 
24 Torfi Hjartarson.1988:28 
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um persónur Íslendingasagnanna. Myndi Egla eftir Brynhildi henta vel sem framhald 

af Agli.  

Árið 2003 gaf Námsgagnastofnun út Snorra sögu eftir Þórarin Eldjárn. Bókin 

er söguleg skáldsaga um Snorra Sturluson og gegnir því hlutverki að koma fróðleik 

inn hjá nemendum á skemmtilegan og lifandi hátt.25 Kennsluleiðbeiningar með Snorra 

sögu er að finna á Netinu en við gerð þeirra var stuðst við söguramma Bjargar 

Eiríksdóttur.26 Þá hafa Bjarkey Gunnarsdóttir og Fjalar Freyr Einarsson útbúið vefsíðu 

þar sem finna má verkefni sem eru ítarefni við bók Þórarins um Snorra sögu.27 Önnur 

námsbók um Snorra Sturluson kom út árið 2005 hjá Námsgagnastofnun. Höfundur 

hennar er Birgir Loftsson. Bókin heitir Snorri Sturluson og mannlíf á miðöldum, ætluð 

til kennslu á miðstigi ásamt Snorra sögu Þórarins. Í bókinni er mannlífi á miðöldum 

gerð góð skil.  

Þrjár myndasögur úr flokknum Sögur úr Njálu sem heita Blóðregn, Brennan 

og Vetrarvíg byggjast allar á atburðum Njáls sögu í endursögn Emblu Ýrar Bárudóttur 

og Ingólfs Arnar Björgvinssonar. Bækurnar voru gefnar út á árunum 2003-2005. 

Blóðregn hlaut Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur árið 2004 fyrir nýsköpun, 

frumleika og úrvinnslu á íslenskum menningararfi.28  

Vítahringur – Helgusona saga er spennandi saga sem fjallar um sömu atburði 

og sagt er frá í Harðarsögu og Hólmverja en frá sjónarhóli barna. Bókin kom út árið 

2004 og er söguleg skáldsaga eftir Kristínu Steinsdóttur. Stuðningsefni við kennslu 

bókarinnar kom út árið 2007 sem hefur meðal annars að geyma verkefni úr allri 

bókinni og ítarlegar kennsluleiðbeiningar.29 Bókin er ætluð börnum á aldursbilinu 8–

10 ára30 og er tilvalin sem kennslubók á miðstigi grunnskóla.  

Árið 2000 gaf Námsgagnastofnun út kennslubók um Leif heppna – á ferð með 

Leifi heppna sem er söguleg skáldsaga eftir Jóhönnu Karlsdóttur og Leif Aidt.31 Bókin 

er persónusaga með söguþræði sem segir frá lífsbaráttu og siðum fólks á 

víkingatíma.32 Vefurinn Leifur heppni – vefur um víkinga er ítarefni með bókinni og 

þar má finna kennsluleiðbeiningar, verkefni og söguramma. Námsefnið um Leif 

                                                 
25 Þórarinn Eldjárn. 2003. 
26 Guðlaug Einarsdóttir, Heiðrún Gunnarsdóttir og Svanfríður Ingjaldsdóttir. 2004. 
27 Bjarkey Gunnarsdóttir og Fjalar Freyr Einarsson. 2004. Vefslóð:    
http://verkefni.khi.is/namsumhverfi/04/snostu/   
28 Edda útgáfa. [Án árs]. Vefslóð http://edda.is/net/products.aspx?pid=1147&LastId=2418714 
29 Edda útgáfa. [Án árs]. Vefslóð: http://edda.is/net/products.aspx?pressId=1812&source=edda.is 
30 Edda útgáfa. [Án árs]. Vefslóð: http://edda.is/net/products.aspx?pid=1174&LastId=2408730 
31 Jóhanna Karlsdóttir. 2000. 
32 Jóhanna Karlsdóttir. 2001:24–25 
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heppna hentar vel til kennslu á miðstigi og má auðveldlega samþætta það fleiri 

námsgreinum. Það gefur góða mynd af lífsháttum fólks á þeim tíma er sagan gerist.33 Í 

meistaraprófsritgerð Jóhönnu Karlsdóttur (2001) Fornsögur færðar í búning fyrir 

börn, er fjallað um námsefnið Leifur heppni – á ferð með Leifi heppna og rakið 

hvernig frásagnaraðferðin nýtist við kennslu og umfjöllun um námsefnið. Leitast var 

við að færa söguna í búning sem hentar nútímabörnum og til þess notuð tækni og 

nútímamiðlar.34  

Allar þær bækur og vefefni sem hér hefur verið nefnt henta vel til kennslu, 

veita yngri nemendum innsýn í heim fornsagnanna og búa þá undir frekari lestur 

sagnanna.  

Ef við horfum til annarra miðla en bóka og vefefnis sem geta komið persónum 

Íslendingasagnanna á framfæri má benda á kvikmyndir. Nokkrar af frægustu sögum 

Íslendingasagnanna hafa verið kvikmyndaðar en þær höfða meira til fullorðinna en 

yngri kynslóðarinnar. Í grein Brynhildar Af Artúri konungi, Gunnari á Hlíðarenda og 

Fróða Bagga kemur fram að nú sé kjörið tækifæri fyrir Íslendinga að lífga við 

fornsagnahetjur okkar með því að nýta vinsældir J.R.R. Tolkiens um 

Hringadróttinssögu.35 Tilvalið væri að nýta Íslendingasögurnar sem efnivið í litríkar 

bíómyndir á ævintýralegum nótum.  

 

2.3.2 Rafrænt aðgengi 

Á Netinu má finna mikið efni um íslenskar fornbókmenntir og hugmyndir að 

verkefnum sem hægt væri að vinna með nemendum. Vert er að minnast á nokkrar 

athyglisverðar síður. 

                                                 
33 Fríða S. Haraldsdóttir, Margrét Sólmundsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. 2000. Vefslóð: 
http://www.namsgagnastofnun.is/leifur/rammsett.html 
34 Jóhanna Karlsdóttir. 2001:10 
35 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:20 
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 Fræðsluvefurinn Handritin heima var saminn árið 2001 af Laufeyju 

Guðnadóttur og Soffíu Guðnýju Guðmundsdóttur í samstarfi við Árnastofnun og 

Námsgagnastofnun. Á vefnum er fjallað um bókmenntir, sagnaritun, handverk og 

menningarsögu. Bent er á að tilvalið sé að nýta 

vefefnið í þemavinnu og auðvelt sé að tengja það 

við fleiri námsgreinar, svo sem listgreinar og 

samfélagsfræði. Rauði þráðurinn í hugmyndafræði 

vefsins er að tengja efnið veruleika nemenda og fá 

þá til að bera saman fortíð og nútíð. Fram koma 

markmið, leiðbeiningar fyrir kennara um tilgang verkefna og hvernig mætti kynna þau 

nemendum. Á vefnum er einnig að finna verkefni og verkefnablöð ætluð nemendum. 

Á hverri síðu er tímaás og með því að velja tiltekið ár er hægt að lesa um ritun, ritara 

og ýmsa viðburði frá árinu 1000 til 2000. Þrjú megin þemu vefsins eru Miðlun að 

fornu og nýju, Bókaframleiðsla og Um miðlun sagna. Hvert þema skiptist í nokkur 

viðfangsefni og fylgja hverju þeirra hugmyndir að umræðuefni sem nýta mætti sem 

innlögn eða hugstormun til að vekja áhuga nemenda enn frekar.36  

Vefsíðan Sagnanet var opnuð árið 2001. Um er að ræða samvinnuverkefni 

Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns og Cornellháskóla í Bandaríkjunum í 

samvinnu við Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi. Sagnanet veitir 

meðal annars aðgang að stafrænum myndum af handritum. Finna 

má íslenskar fornbókmenntir allt frá upphafi Íslandsbyggðar til 

1900. Meðal annars má nefna Íslendingasögur og -þætti, norræna 

goðafræði, biskupasögur, helgisögur, fornaldarsögur og 

riddarasögur. Auk þessa má nálgast fleiri handrit sem geyma efni 

af öðrum toga.37 Upplagt er að vekja áhuga nemenda á Íslendingasögunum með því að 

sýna þeim myndir af gömlu handritunum en með því móti verður „gamli tíminn“ 

nemendum jafnvel enn áþreifanlegri. Margir kennarar eru í þeirri aðstöðu að þeir geta 

ekki farið með nemendur í vettvangsferðir, til dæmis í Þjóðmenningarhúsið eða 

Stofnun Árna Magnússonar þar sem mörg þessara handrita eru geymd og kemur þá 

Sagnanet að góðum notum. Með Sagnanetinu er til dæmis hægt að skoða með 

nemendum hvernig skrift og stafsetning hafa breyst frá þeim tíma er sögurnar voru 

fyrst skrifaðar.  
                                                 
36 Handritin heima. [2001]. Vefslóð: http://www.handritinheima.is/kennsluefnid/kennsluefnid.htm 
37 Sagnanet. [2001]. Vefslóð: http://www.sagnanet.is 
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Að lokum er vert að nefna vefsíðu Hörpu Hreinsdóttur íslenskukennara í 

Fjölbrautaskóla Vesturlands.38 Harpa og nemendur hennar í Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi og Menntaskólanum á Laugarvatni hafa útbúið áhugaverða 

vefsíðu með ýmsum fróðleik um nokkrar Íslendingasagnanna. Síðurnar eru 

vefsíðuvinna nemenda og byggjast til dæmis á kjörbókarritgerðum þeirra. Á 

vefsíðunni er margt að finna, þar á meðal söguþráð nokkurra Íslendingasagnanna. 

Einnig má finna glósur nemenda úr köflum sagnanna, umfjöllun um yfirnáttúruleg 

fyrirbæri, lýsingar á persónum, netpróf og ættartré. Einnig setja nemendur sig í spor 

sögupersóna og skrifa bréf þar sem þeir lýsa meðal annars tilfinningum þeirra. Á 

vefsíðunni er sögð saga Egils Skalla-Grímssonar þar sem fléttað er saman fortíð og 

nútíð á fræðilegan máta. Fjallað er um persónuleika Egils og leitað skýringa á hegðun 

hans. Skoðað er hvort alkahólismi eða pagetssjúkdómurinn komi við sögu eða hvort 

persónuleiki Egils sé andfélagslegur sem skýri hegðun hans að einhverju leyti. Tekin 

eru dæmi sem gætu átt við Egil í öllum tilvikum. Öll þessi hugtök eru útskýrð á 

fræðilegan hátt og vitnað í vefsíður sem gefa fræðilegar upplýsingar um viðkomandi 

efni. Þannig er nútímaþekking nýtt til að leita svara við hegðun og framferði Egils. Á 

vefsíðunni geta bæði kennarar og nemendur grunnskóla sótt fróðleik og hugmyndir að 

verkefnum.  

 
3. Hvernig er hægt að kenna Íslendingasögur í grunnskóla?  

Þegar kenna á fornbókmenntir verða kennarar að huga vel að því hvernig þeir ætla að 

kynna nemendum sögurnar og enn fremur hvernig þeir ætla að vekja áhuga nemenda á 

lestrinum „svo þær verði ekki líkt og bólusetning í huga þeirra.“39 Það skiptir máli að 

nálgast fornbókmenntir þannig að þær höfði til nemenda og veki áhuga þeirra. 

Nauðsynlegt er að byggja upp jákvæða og áhugaverða mynd af þeim eða eins og 

Brynhildur Þórarinsdóttir segir: ,,Mikilvægt er að fyrstu kynni barna af 

Íslendingasögunum séu áhugaverð og skemmtileg. Krakkar verða að geta lesið 

fornsögurnar eins og hverjar aðrar skáldsögur, upplifað spennu, fundið til samkenndar 

með persónum og skilnings eða andúðar á gerðum þeirra.“40  

Tilvalið er að segja sögur af landnámsmönnum úr heimabyggð til að vekja 

áhuga nemenda en um leið styrkist grenndarvitund þeirra. Með því móti er einnig 

hægt að tengja umhverfið við Íslendingasögurnar en örnefni eiga oft rætur sínar að 
                                                 
38 Heimasíða Hörpu. [Án árs]. Vefslóð: http://www.fva.is/harpa/ 
39 Örnólfur Thorson. 1998:216 
40 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:21 
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rekja allt aftur til landnámsaldar. Þó svo að Laxdæla saga gerist í Dölum við 

Breiðafjörð má til dæmis tengja söguna við Kristnes í Eyjafirði þar sem Helgi magri 

nam land en hann var mágur Auðar djúpúðgu, einnar aðalpersónu Laxdælu. Áhugi 

nemenda er jafnframt fremur vakinn ef hægt er að tengja fortíð við nútíð, til dæmis 

með því að bera saman lifnaðarhætti fólks fyrr og nú. Sem dæmi má nefna breytingar 

á landinu, þróun byggðar, húsakost, breytingar á lífsháttum fólks og síðast en ekki síst 

tæknibreytingar.  

Í grein Örnólfs Thorssonar, Fornritastiginn, eða Grettir fer í grunnskóla, 

kemur fram hvernig skipta má Íslendingasögum niður á landshluta: 

o Vesturland: Bárðar saga, Bjarnar saga Hítdælakappa, Egils saga, Eyrbyggja 

saga, Gull-Þóris saga, Gunnlaugs saga ormstungu, Harðar saga, Hænsna-Þóris 

saga, Kormáks saga, Króka-Refs saga, Laxdæla saga og Víglundar saga. 

o Vestfirðir: Fóstbræðra saga, Gísla saga og Hávarðar saga Ísfirðings. 

o Norðurland: Bandamanna saga, Finnboga saga ramma, Grettis saga, 

Hallfreðar saga, Heiðarvíga saga, Ljósvetninga saga, Reykdæla saga, 

Svarfdæla saga, Valla-Ljóts saga, Vatnsdæla saga, Víga-Glúms saga og Þórðar 

saga hreðu. 

o Austurland: Droplaugarsona saga, Fljótsdæla saga, Hrafnkels saga, 

Vopnfirðinga saga, Þorsteins saga hvíta, Þorsteins saga Síðu-Hallssonar. 

o Suðurland: Brennu-Njáls saga, Flóamanna saga, Gunnars saga 

Keldugnúpsfífls, Kjalnesingasaga og Ölkofra saga.41 

Ef valdar eru sögur úr heimabyggð er upplagt að fara með nemendur á vettvang í þeim 

tilgangi að efla tengingu þeirra við söguna ásamt tilfinningu þeirra fyrir landslagi og 

aðstæðum sögupersóna. 

Eitt af einkennum Íslendingasagna er hve texti þeirra er hnitmiðaður. Stíllinn 

er knappur og oft er lýst í einni stuttri setningu, jafnvel einu orði, því sem 

nútímahöfundur myndi segja á einni blaðsíðu42 en hann þarf ekki að hafa áhyggjur af 

takmörkuðu framboði skinna til að skrifa á. Skoðunum eða tilfinningum er sjaldan lýst 

í Íslendingasögunum og fá nemendur því tækifæri til að túlka sögurnar og draga 

ályktanir af því sem sagt er eða ekki sagt.43 Tilvalið er að koma af stað umræðum hjá 

nemendum um sammannlega þætti, fá þá til að skiptast á skoðunum og tjá eigið álit. 

                                                 
41 Örnólfur Thorsson. 1998:217 
42 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:39 
43 Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001:13 
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Umræður gætu verið um margskonar tilfinningar svo sem sterkar, heitar, jákvæðar eða 

neikvæðar. Hvað samskipti varðar má nefna vináttu, traust, hatur, hefnd eða vald. 

Einnig gætu nemendur kafað dýpra í persónuleika sagnanna. Til dæmis mætti ræða 

um skapferli Egils Skallagrímssonar, auðnu og örlög Guðrúnar Ósvífursdóttur og 

síðast enn ekki síst um mannskilning almennt. Með því að virkja nemendur til slíkra 

umræðna og hugarflugs væri hlutverki góðra bókmennta náð það er að nemandinn er 

sjálfur skáld á meðan hann nýtur þess sem höfundur hefur sett fram í verki sínu.44  

Mikilvægt er að kennarar leitist við að vekja áhuga nemenda á 

Íslendingasögum til frambúðar, það er ekki bara á þeirri sögu sem er til umfjöllunar 

hverju sinni. Með því leggja kennarar sitt af mörkum til að koma í veg fyrir að 

kennsla fornbókmennta verði eins og „bólusetning“ gegn frekari lestri þeirra og 

nemendur hugsi: „nú er ég búin að lesa Gísla sögu og þarf aldrei framar að lesa 

Íslendingasögu.“45 Því er mikilvægt að kennarar undirbúi sig vel og hugi að 

fjölbreyttu kennslufyrirkomulagi áður en kennsla fornbókmennta hefst. 

Eftir að hafa skoðað hvernig hægt er að kenna Íslendingasögur í grunnskóla er 

vert að athuga hvernig heildstæð kennsla gæti verið frá upphafi til loka grunnskóla.  

 

3.1 Heildstæð kennsla fornbókmennta  
Flestar ef ekki allar námsgreinar í grunnskóla byggjast á því ferli að sífellt er verið að 

bæta við þekkingu nemenda. Nærtækasta dæmið er lestrarkennsla, nemendur byrja að 

lesa léttan texta en smátt og smátt þyngist hann eftir því sem geta þeirra og hæfileiki 

til lesturs eykst. Mikilvægt er að lestur fornsagna sé litinn sömu augum og almennur 

lestur og lestur þeirra hefjist strax í byrjun grunnskóla. Þegar kemur á unglingsárin 

ættu nemendur að vera betur undir það búnir að takast á við heila Íslendingasögu, 

jafnvel með fornri stafsetningu.  

Guðmundur B. Kristmundsson (1995) og Örnólfur Thorsson (1998) hafa sett 

fram hugmyndir um heildstæða kennslu Íslendingasagnanna. Guðmundur nefnir sína 

hugmynd Þróun í kennslu fornbókmennta en Örnólfur talar um Fornritastiginn. Báðir 

eru sammála um að byrja eigi strax í grunnskóla að kynna nemendum fornsögurnar. 

Hér á eftir má sjá nokkrar af hugmyndum þeirra um fyrirkomulag kennslu 

fornbókmennta. 

                                                 
44 Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001:14 
45 Örnólfur Thorsson. 1998:216 
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Byrjendastig: Guðmundur álítur meðal annars að á þessu stigi sé nauðsynlegt 

að nemendur fáist við ýmiss konar verkefni um fortíðina og nefnir sem dæmi víkinga 

og komu landnámsmanna. Hann telur að tími geti verið afar ruglingslegt hugtak hjá 

ungum nemendum og því sé ekki ástæða til að fást við hann nema óbeint. Þá sé 

mikilvægt að kynna nemendum hugtök og heiti sem eru forsenda þess að skilja 

sögurnar.46 Örnólfur nefnir meðal annars að leggja beri áherslu á endursagnir og 

kynningar kennara. Með því þjálfist nemendur í að hlusta og styrkja máltilfinningu og 

orðaforða.47 Á þessu aldursstigi er tilvalið að börn kynnist bókinni Egill eftir Torfa 

Hjartarson.  

Miðstig: Þegar komið er á miðstig eru nemendur farnir að lesa stutta texta úr 

fornritum í svokölluðum lestrarbókum. Má nefna Blákápu, Grænkápu og Rauðkápu.  

Guðmundur leggur áherslu á að fyrir slíkan lestur sér mikilvægt að segja nemendum í 

stuttu máli söguþráð eða kynna þeim önnur brot úr sögunni. Rök gegn því gætu verið 

þau að nemendur ættu erfiðara með að beita svokallaðri forsögn, það er að nýta sér 

það sem áður er komið til að sjá fyrir hvað framundan er í sögunni. Guðmundur 

bendir á að ýmsar forsendur vanti fyrir skilningi hjá nemendum þegar upphaf og endi 

vantar á sögurnar. Hann telur að kennari ætti jafnvel að segja nemendum hvernig fer 

fyrir söguhetjunni. Einnig væri gott að lesa sögurnar fyrir nemendur en það hefur 

ótvírætt gildi fyrir orðaforða, málskilning, þekkingu og hugtakamótun.48 Á miðstigi 

leggur Örnólfur meðal annars áherslu á að nemendur lesi létt lesefni í bland við 

endursagnir og fái tækifæri til að vinna frjálslega með efnið. Kynna nemendum 

bókmenntaleg hugtök sem varða megineinkenni mismunandi frásagna frá ólíkum 

tímum, munnlegar og ritaðar. Örnólfur nefnir að fjalla ætti um mismunandi miðlun 

Íslendingasagna, svo sem endursögn, kvikmyndum, sögulegum skáldsögum, og 

teiknimyndum.49 Á miðstigi eru bækur Brynhildar Þórarinsdóttur, 

teiknimyndasögurnar Sögur úr Njálu og Snorra saga tilvalið lesefni til frekari 

undirbúnings fyrir það sem koma skal. 

Unglingastig: Venja er að ljúka unglingastigi með lestri heillar sögu. Margir 

kennarar ætlast þó til að nemendur geri það fyrr, í áttunda eða níunda bekk. 

Guðmundur álítur að þó komið sé á unglingastig sé enn mikilvægt að lesið sé fyrir 

nemendur. Kennarar verði að hafa í huga að lestur fornbókmennta er ekki auðveldur 
                                                 
46 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:41–43 
47 Örnólfur Thorsson. 1998:223 
48 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:41–43 
49 Örnólfur Thorsson. 1998:222 
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öllum nemendum og því mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir lestrarhæfni 

nemenda sinna.50 Örnólfur bendir á að þar sem kynhlutverk eru ofarlega í huga 

nemenda á þessu skeiði ævinnar og samskipti kynjanna í hávegum höfð sé tilvalið að 

nýta sér það við lestur sagnanna.51 Hér mætti benda á sögur eins og Laxdæla sögu eða 

Gunnlaugs sögu ormstungu þar sem samskipti, ástir og afbrýðissemi koma mjög við 

sögu. Hægt væri að tengja sögurnar við nútíma ástarsögur.  Ein leið væri að nemendur 

fengju að spreyta sig á gerð stuttmyndar eða öðrum áhugaverðum og skapandi 

verkefnum sem höfði til þeirra. Benda mætti nemendum á bíómyndir á borð við 

Hringadróttinssögu, þar sem ævintýrastíll ræður ferðinni, eða Monty Pathon and The 

Holy Grail um riddara hringborðsins.52 Af ásettu ráði er ekki minnst á íslenskar 

kvikmyndir sem gerðar hafa verið eftir fornsögunum. Höfundi finnst sumar þeirra ýta 

frekar undir „bólusetningu“ en vekja áhuga nemenda. Íslendingar ættu að taka Breta 

sér til fyrirmyndar, það er að sveipa sögurnar svolitlum ævintýraljóma og kasta 

hátíðleikanum fyrir borð.  

Markmiðið með heildstæðri kennslu fornbókmennta frá byrjun grunnskóla til 

loka hans ætti að vera líkt og í öðru námi að byggja ofan á þekkingu stig af stigi. Ef sú 

leið eða önnur sambærileg yrði farin í skólakerfinu er líklegt að heil Íslendingasaga í 

tíunda bekk yrði nemendum ekki erfið né virkaði á þau eins og eilífðin sjálf eins og 

Örnólfur Thorsson kemst réttilega að orði.53 Markmiðið við lok grunnskóla ætti að 

vera að nemendur hefðu þekkingu á fáeinum sögum, gerðu sér grein fyrir samfélagi, 

menningu og öðru því sem sögurnar birta og gætu borið það saman við 

nútímasamfélag. Mikilvægt væri að þeir áttuðu sig á nauðsyn þess að þekkja til sögu 

þjóðar sinnar.  

 

3.2 Kennsluaðferðir 

Í bók sinni Að mörgu er að hyggja segir Ingvar Sigurgeirsson: „Val á 

kennsluaðferðum er vafalítið ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur við 

undirbúning kennslu“.54 Vitað er að margir kennarar eru vanafastir og brydda ekki oft 

upp á nýjungum. Miklar viðhorfsbreytingar um kennsluaðferðir hafa þó átt sér stað 

undanfarna áratugi og margir kennarar hafa kynnt sér nýjungar í þeim efnum. Í 

                                                 
50 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:43  
51 Örnólfur Thorsson. 1998:223 
52 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:22 
53 Örnólfur Thorsson. 1998:224 
54 Ingvar Sigurgeirsson. 1996:63 



 22

Aðalnámskrá grunnskóla segir að í skólastarfi eigi að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum 

og kennsluaðferðum og það verði að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að hverju 

sinni.55 Segja má að þáttur bókmennta í skólastofunni velti mikið á kennaranum og þá 

ekki bara menntun hans eða þekkingu heldur líka á áhuga hans og hugmyndaauðgi. 

Góður kennari getur komið nemendum á spor með svo að segja hvað sem er, virkjað 

ímyndunarafl og leyst sköpunarmátt úr læðingi.56  

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna er lýst mörgum 

mismunandi kennsluaðferðum. Verður stuttlega minnst á fjórar þeirra sem henta vel í 

kennslu fornbókmennta.  

Frásagnaraðferðin er kennsluaðferð sem hentar vel í bókmennta- og 

sögukennslu. Þá getur hún líka verið kveikja að nýju viðfangsefni.57 

Frásagnaraðferðin er líklega ein af elstu kennsluaðferðunum en virðist því miður vera 

á undanhaldi.58 Með aðferðinni gefst kennaranum tækifæri til að glæða sögurnar lífi 

með lýsingum á atburðum, persónum og lífsháttum. Kennari sem segir sögu getur 

einnig kennt nemendum virka hlustun og fengið þá til þess að ímynda sér og sjá fyrir 

atburði, til dæmis landnámsmenn á leið yfir hafið.59 Mikilvægt er að flétta umræðu- 

og spurnaraðferð með frásögninni þannig að umræður eigi sér stað með reglulegu 

millibili en þær auka skilning nemenda á sögunni. Auk þess fá nemendur þjálfun í 

umræðum, tækifæri til að tjá sig, hlusta á aðra, rökræða og setja sig í spor 

sögupersóna.60Allt eru þetta mikilvæg markmið í skólastarfinu á öllum skólastigum.  

Að lokum verður fjallað um tvær nátengdar kennsluaðferðir. Sú fyrri er kölluð 

söguaðferðin (story-line) og má segja að hún byggist á nokkrum kennsluaðferðum svo 

sem innlifunaraðferðum, sviðsetningu, umræðu- og spurnaraðferðum, skapandi 

viðfangsefnum og virku leitarnámi. Söguaðferðin gengur út á það að búin er til saga 

með sögusviði, persónum og atburðarás. Nemendur útbúa gjarnan brúður fyrir 

persónurnar, myndir og líkön og er áhersla lögð á hlutverkaleiki og vettvangsferðir.61 

Eitt af afbrigðum sviðsetningar er landnámsaðferðin sem byggist á því að nemendur 

setja sig í spor landnámsmanna sem allt eins gætu verið fyrstu landnemar Íslands. 

Verkefni nemenda er til dæmis að undirbúa ferð til nýja landsins, velja bæjarstæði, 

                                                 
55 Aðalnámskrá grunnskóla. 1999:31 
56 Örnólfur Thorsson. 1998:219 
57 Ingvar Sigurgeirsson. 2002:99 
58 Ingvar Sigurgeirsson. 2002:98 
59 Ingvar Sigurgeirsson. 2002:99 
60 Ingvar Sigurgeirsson. 2002:92 
61 Ingvar Sigurgeirsson. 2002:152 
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gefa landinu nafn og fleira sem tilheyrir því að nema nýtt land.62 Tilvalið er að kynna 

börnum á yngsta stigi fornsögur á þennan máta. Báðar þessar aðferðir, það er 

söguaðferðin og landnámsaðferðin, henta vel í kennslu á öllum skólastigum. Raunin 

virðist aftur á móti sú að þeim er oftar beitt á yngri skólastigum en eldri. 

 

3.3 Kennsluhugmyndir 

Nemendur í grunnskólum hafa eins og annað fólk mismunandi hæfileika. Til þess að 

koma til móts við þarfir hvers og eins þarf að haga kennslu á þann veg að hæfileikar 

allra fái sem best notið sín. Hægt er að fara margar ólíkar leiðir í kennslu 

Íslendingasagna í grunnskólum. Sem dæmi má nefna gerð stuttmynda, leikrita og 

teiknimyndasagna, hönnun heimasíðu og námsspila, ritunarverkefni sem fela í sér 

breytingar á söguþræði, eða jafnvel að setja á svið réttarhöld þar sem skipað er í 

embætti verjanda, sækjanda, sérfræðinga og kviðdómenda og þátttakendur ákveða í 

sameiningu hver er sekur eða saklaus.  

Fjölgreindakenning Howards Gardners nýtist vel til að huga nánar að þessu. 

Gardner telur árangursríkt að nota svonefndar inngönguleiðir (entry points) sem hann 

líkir við margar dyr sem liggja að sama herbergi eða viðfangsefni. Þessar 

inngönguleiðir eru: Frásagnir, rök- og mælanleiki, fagurfræði, tilraunir og áþreifanleg 

verkefni, samskipti og tilvistar-/grundvallaratriði.63 Hér á eftir verður í stuttu máli 

gerð grein fyrir inngönguleiðum Gardners (skáletraður texti) og hugmyndum 

höfundar um hvernig má nýta þær í kennslu. 

 

o Frásagnir: Inngangurinn felst í því að nota sögu eða sögur sem lýsa 

viðfangsefninu á líflegan og skapandi hátt. Kennari kynnir söguna á líflegan 

hátt og skapar umræður. 

o Rök- og mælanleiki: Inngangur beinist að tölulegum hliðum viðfangsefnisins 

og/eða afleiðslu, t.d. „ef – þá“ rökhendu. Nemendur gætu kannað liðsfjölda í 

bardögum, fjölda víga o.s.frv. Þeir geta einnig breytt söguþræði, hvað ef...? 

o Fagurfræði: Inngangurinn leiðir að listrænni túlkun eða listrænum hliðum á 

viðfangsefninu. Nemendur gætu samið leikrit, stuttmynd eða tónlist. Hér væri 

líka tilvalið að nemendur gerðu teiknimyndasögu eða námsspil. 

                                                 
62 Ingvar Sigurgeirsson. 2002:156–157 
63 Erla Kristjánsdóttir. 2003:30–31 
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o Tilraunir, áþreifanleg verkefni: Nemendur fá tækifæri til að handleika 

efnislega hluti og gera ýmsar tilraunir. Nemendur gætu fengist við líkanagerð, 

leiktjöld, fatnað og annað það sem notað er við gerð stuttmyndar eða leikrits.  

o Samskipti: Að vinna og læra með öðrum. Við gerð stuttmyndar eða 

uppsetningu á leikriti ynnu nemendur saman. 

o Tilvistar-/ grundvallaratriði: Inngangurinn leiðir að grundvallar- og 

heimspekilegum spurningum um eðli viðfangsefnisins. Hvers vegna eru 

nemendur að læra um þessa sögu? Hvaða sammannleg einkenni koma fram? 

Hvað er líkt og hvað er ólíkt með lífi fólks þá og nú? 

 

Gardner telur að þessar inngönguleiðir styrki greindirnar og bendir á að þar sem hver 

nemandi hefur sinn greindaprófíl leiti hver nemandi sinnar inngönguleiðar.64 

Af framangreindu má vera ljóst að mikilvægt er að kennarar viðhafi fjölbreytt 

kennslufyrirkomulag, séu tilbúnir til þess að brydda upp á nýjungum og séu ávallt 

meðvitaðir um mikilvægi þess að vekja og viðhalda áhuga nemenda.  

 

4. Kemur lestur íslenskra fornbókmennta nemendum að gagni? 

Eins og áður hefur komið fram gefa fornbókmenntir mikilvæga vitneskju um 

landnám, sögu Íslands, siði og venjur og þær aðstæður og hugðarefni sem fólk á fyrri 

öldum lagði stund á og bjó við. 

Hvað varðar kröfur Aðalnámskrár um uppbyggjandi lesefni hljóta 

Íslendingasögur að standa fyllilega undir þeim kröfum.65 Margar þeirra eru ekki 

eingöngu bókmenntaverk heldur einnig fyrirtaks kennslubækur í nútímafaginu 

lífsleikni. Má nefna sögurnar Njálu66 og Laxdælu. Átök, ástir og afbrýði í þeim sögum 

gefa kjörið tækifæri til þess að bera saman samfélagið fyrr og nú. Með því að setja sig 

í spor persóna þurfa nemendur að takast á við krefjandi verkefni. Í sögunum er meðal 

annars fengist við ýmiss konar siðfræðileg efni sem eiga fullt erindi við samtímann.67 

Þær geta vakið ótal spurningar um gildi sem nútímabörn þekkja, svo sem vináttu og 

heilindi, réttlæti og ranglæti, baktal og trúgirni, hefndir og sættir. Þær geta vakið 

spurningar og umræður á borð við stöðu kynjanna, stéttir samfélagsins, hlutverk 

                                                 
64 Erla Kristjánsdóttir. 2004:31 
65 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti. 1999:33 
66 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:28 
67 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:43 
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yfirvalda og tilgang refsinga.68 Einnig mætti skoða samtímasamfélög í öðrum 

heimshlutum sem telja má hliðstæð eða sambærileg við íslenska goðaveldið.69  

Fornritin koma víða við í íslensku máli og tengjast íslenskri málfræði á 

margan hátt, til dæmis má rekja marga málshætti og orðtök til fornra rita. Þeir sem 

þekkja sögurnar kannast við upprunann en hætt er við að þeir sem ekki þekkja til 

misskilji og fari jafnvel rangt með. Þá má nefna að orð og orðasambönd úr fornum 

fræðum gegna oft mikilvægu stílfræðilegu hlutverki í máli.70 Almennt séð hafa börn 

og unglingar oftast gaman af tungumálinu og velta jafnframt fyrir sér merkingu nýrra 

orða og orðasambanda sem þau heyra eða lesa, jafnt úr nýlegum sem fornum texta. 

Með lestri fornbókmennta læra nemendur ný orð og orðasambönd og jafnframt að 

þekkja uppruna þeirra og bæta þannig íslenskukunnáttu sína. Ekki má heldur gleyma 

því að fjölbreyttir textar efla málþroska nemenda.71 

Eins og fram hefur komið þarf að undirbúa nemendur vel áður en fornsögur 

eru kenndar og hjálpa þeim að afla sér nauðsynlegrar þekkingar svo þeir skilji textann 

betur. Fjalla þarf um sögu, menningu og samfélag þess tíma sem sögurnar greina frá 

eða eins og Guðmundur B. Kristmundsson segir „Við verðum að líta inn í heim fólks 

sem bjó við allt önnur skilyrði en við og leit lífið og tilveruna öðrum augum.“72    

Texti fornsagnanna er hnitmiðaður enda skrifaðar á skinn eins og áður hefur 

komið fram og því var ekki mikið um orðskrúð. Oft er hið ósagða ekki síður 

magnþrungið og áhrifaríkt en það sem komið er í orð og geta nemendur lært af því. 

Einnig má geta þess að Íslendingasögurnar eru einsdæmi að því leyti að þær voru 

skrifaðar á eigin tungu meðan sambærileg verk hjá öðrum þjóðum voru skrifuð á 

latínu. Þegar við veltum því fyrir okkur hvort lestur fornbókmennta komi nemendum 

að gagni liggur beinast við að skoða hvað kennarar og nemendur sjálfir segja um 

efnið. 

 

4.1 Álit grunnskólakennara á kennslu fornbókmennta  

Í mars 2007 tók höfundur viðtöl við þrjá kennara á unglingastigi um kennslu 

fornbókmennta í grunnskólum. Tilgangurinn með viðtölunum var að grennslast fyrir 

um viðhorf kennara til kennslu fornbókmennta í grunnskólum og hvernig 

                                                 
68 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003:29 
69 Gísli Pálsson. 1997:38 
70 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:39 
71 Guðný Ýr Jónsdóttir. 1992:16 
72 Guðmundur B. Kristmundsson. 1995:39-41 
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kennslufyrirkomulagi þeirra væri háttað. Þeir kennarar sem urðu fyrir valinu voru ekki 

valdir af handahófi heldur þekkti höfundur að nokkru leyti til ólíkra kennsluhátta 

þeirra. Kennari A hefur áralanga reynslu af kennslu fornbókmennta á unglingastigi. 

Hann hefur mikinn áhuga á sögunum og bryddar oft upp á nýjungum hvað varðar 

kennsluhætti. Höfundur veit að umræddur kennari nær vel til nemenda sinna við 

kennslu fornbókmennta með því að glæða þær lífi og styðst hann mikið við 

frásagnaraðferðina. Kennari B er um margt líkur kennara A en hefur ekki jafn langa 

reynslu að baki í kennslu fornbókmennta og ekki eins brennandi áhuga á sögunum og 

kennari A. Kennari C hefur ágæta reynslu af kennslu fornbókmennta en lítinn sem 

engan áhuga á þeim sjálfur. Hann bryddar sjaldan upp á nýjungum og nemendur læra 

svo til eingöngu beint af bók í kennslustundum. Höfundur veit að hann nær ekki vel til 

nemenda sinna við kennslu fornbókmennta og virðist ekki ná að vekja áhuga þeirra á 

sögunum. 

Kennararnir voru allir á sama máli um að kenna ætti sögurnar. Nauðsynlegt 

væri að börn þekktu til þeirra, gerðu sér grein fyrir lifnaðarháttum fyrri tíma, 

samfélaginu og þróun þess og síðast en ekki síst ykist tilfinning þeirra fyrir 

tungumálinu með lestri fornsagna. Þeir töldu nauðsynlegt að lesa fyrstu kaflana með 

nemendum og útskýra vel ættartengsl sem oftast eru rakin í fyrstu köflum sagnanna. 

Kennararnir voru einnig sammála um að börn og unglingar ættu erfitt með að lesa 

sögurnar með fornri stafsetningu. Kennari A telur þó rétt að gera kröfur til nemenda 

tíunda bekkjar um að lesa sögurnar með fornri stafsetningu. Hann áleit að námið 

þyrfti ekki alltaf að vera létt, það ætti einnig að vera krefjandi og taldi þroskandi fyrir 

nemendur að lesa Íslendingasögurnar. Kennari C er þessu sammála og telur að oft séu 

gerðar of litlar kröfur til nemenda. 

Kennarar A og B sögðu að nemendur á unglingastigi væru oft neikvæðir í 

fyrstu gagnvart fornsögunum en þegar þeir væru komnir áleiðis með lesturinn vaknaði 

áhugi þeirra oftast. Því til stuðnings sagði kennari A „það eru yfirleitt 95% nemenda 

sem verða áhugasamir og finnst sagan skemmtileg ef maður glæðir hana svolitlu lífi.“ 

Kennarar A og B sögðust ávallt byrja á því að kynna sögurnar vel. Þeir lesa með 

nemendum jafnvel fyrstu fjóra til tíu kaflana og fara vel yfir ættartengslin þannig að 

þeir komist inn í söguna en séu ekki einhvers staðar í ráðaleysi og skilji ekki neitt. 

Kennari C hafði frekar lítið um kennslu fornbókmennta að segja og var að heyra að 

þær vektu ekki áhuga hans. Af svörum hans að dæma virkar kennslufyrirkomulag 

hans frekar sem „bólusetning“ en hvetjandi. 
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Af svörum kennara má draga þá ályktun að saman fari áhugi þeirra á 

Íslendingasögunum og hvernig þeim tekst að ná athygli og vekja áhuga nemenda á 

sögunum. Kennsluhættir skipta miklu máli og kemur til dæmis skýrt fram hve frásögn 

og umræður gegna þýðingarmiklu hlutverki við kennslu sagnanna. Það styrkir um leið 

það sem áður hefur komið fram í ritgerðinni um þær kennsluaðferðir sem höfundur 

telur henta í kennslu Íslendingasagna.  

 

4.2 Álit grunnskólanema á kennslu fornbókmennta 

Í aprílmánuði 2007 var könnun lögð fyrir nemendur í tíunda bekk grunnskóla á 

Norðurlandi. Tilgangurinn með könnuninni var að grennslast fyrir um hvað 

nemendum finnst um kennslu fornbókmennta í grunnskólum. Þeir sem urðu fyrir 

valinu voru nemendur höfundar í æfingakennslu síðastliðið haust. Höfundur ákvað að 

leggja fyrir nemendur spurninguna „Á að kenna íslenskar fornbókmenntir í 

grunnskólum?“ og voru þeir beðnir að færa rök fyrir máli sínu. Alls svöruðu nítján 

nemendur spurningunni. Hér á eftir má sjá svör nemenda og eru þau skrifuð orðrétt 

upp eftir þeim. 

 

Stúlkur: 

o Já, því við þurfum að læra til dæmis hvernig fólkið skrifaði í gamla dag eða 

hvernig málfræðin var og bara hvernig fólk hugsaði eins og til dæmis Laxdæla 

þá eru helling af bardögum en í dag ekki, allt aðrir tímar og við þurfum að vita 

hvernig tíminn hefur breyst. 

o Já, en ekki of snemma. Ef það er kennt of snemma missa nemendur allan 

áhuga, en ef því er sleppt alveg þá læra nemendur ekki eins vel muninn á því 

hvernig lífið er nú og hvernig það gekk fyrir sig í gamla daga. 

o Nei, það finnst mér ekki. Við lærum það sem við þurfum nauðsynlega að læra 

í samfélagsfræði og því er það tímaeyðsla að vera að læra þetta, þegar 

tímanum væri heldur varið í prófundirbúning 

o Já, mér finnst að fólk þurfi nú að vita eitthvað um bakgrunn sinn. En mér 

finnst að fólk þurfi ekki að fara stíft í það. 

o Já, það er góður grunnur fyrir þær fornbókmenntir sem kenndar eru í 

framhaldsskóla. 

o Ég er á báðum áttum. Það er gott að geta vitað allt um Íslendingasögurnar og 

þá leggur maður alla þessa gömlu staði á minnið sem talað er um í bókunum. 
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En það sem ég hef á móti fornbókmenntum er að þetta nýtist okkur lítið sem 

ekkert hvað framtíðina varðar.  

o Nei, því þær eru leiðinlegar og tilgangslausar. Fólk þarf ekki að vita neitt um 

fornbókmenntir úti á vinnumarkaðnum og þess vegna er enginn tilgangur með 

því að læra þær. 

o Nei, því það er ekki einu sinni víst að þetta sé allt satt og flestum krökkum 

finnst þetta leiðinlegt. Ætti að hafa þetta sem valfag.  

o Jájá, mér finnst það allt í lagi en ekki samt í miklum mæli. 

Drengir: 

o Já, því þetta er partur af sögu og menningu Íslands til að viðhalda menningu 

okkar í framtíðinni það er mikilvægt að þekkja fortíðina. 

o Já, það á að kenna fornbókmenntir í grunnskólum. Maður lærir góða íslensku á 

því og veit hvernig lífið var á þeim sem sagan gerist. Einnig eru þetta mjög 

skemmtilegar og fræðandi sögur. 

o Já, því krakkar eiga að vita sögu Íslendinga. Því þeir ættu að vita hverjir fundu 

landið, hver Egill Skallagrímsson var. Því ef einhver útlendingur spyr um þetta 

þá veit krakkinn svarið. Líka bara að þetta er landið okkar og verður það alltaf. 

Rætur Íslands. 

o Bæði já og nei, mér finnst kannski að það ætti bara að vera valfag. Svo þeir 

sem hafa einhvern áhuga og vilja læra það gætu lært það en ekki að maður sé 

skyldugur til þess. 

o Ég hreinleiga bara hef ekki skoðun á þessu máli. Og er í rauninni alveg sama. 

o Já, því allir þurfa að kunna söguna. En við lærum bara allt of mikið í því 

þannig að það ætti að hafa fornbókmenntir, en ekki láta læra svona mikið í 

þeim. 

o Já, því að fólk verður að vita sögu þjóðar sinnar. 

o Já, því þetta er eitthvað sem hver og einn Íslendingur á að vita, bara eins og að 

hver og einn Bandaríkjamaður á að vita hvar allir Mcdonalds eru. 

o Jájá, því það er gott að vita eitthvað um fortíðina. 

o Já, af því að það er betra að læra þær. Þá veit maður meira um gamla tímann 

og fólkið. 

Af svörum nemenda má sjá að flestir þeirra eru sammála um að kenna eigi 

fornbókmenntir í grunnskólum. Nær allir nemendur líta svo á að mikilvægt sé að 

þekkja til sagnanna. Sem rökstuðning minnast þeir meðal annars á menningararfinn, 



 29

bakgrunn sinn og að fróðlegt sé að þekkja til lifnaðarhátta og aðstæðna fólks fyrr á 

öldum. Aðeins fáeinir unglingar, í flestum tilfellum stúlkur, virðast líta svo á að 

sögurnar séu þeim alls óviðkomandi, meðal annars vegna þess að þær muni ekki koma 

til með að gagnast þeim á nokkurn hátt í lífinu.  

Umhugsunarvert er að aðeins tveir nemendur minnast á í svörum sínum að við 

lestur sagnanna aukist orðaforði þeirra og máltilfinning, það er að gott mál lærist með 

lestri þeirra. Fróðlegt er að sjá að einn nemandi virðist telja að lestur Íslendingasagna 

hafi gildi gagnvart ferðamönnum, það er geti komið í veg fyrir að þeim sé sýnd 

fáfræði, samanber svarið: „því ef einhver útlendingur spyr.“ Annar telur þekkingu á 

Íslendingasögum sambærilega þekkingu á hamborgarstöðum McDonalds í 

Bandaríkjunum. Af svörum nemenda má draga þá ályktun að blóðugir bardagar séu 

ekki efst í huga þeirra þegar minnst er á fornbókmenntir. Aðeins einn nemandi 

minnist á bardaga og á þá sennilega frekar við styrjaldir og átök nútímans.  

Höfundur átti óformleg samtöl við nokkra nemendur sama bekkjar um kennslu 

Íslendingasagnanna. Nemendur höfðu lesið Gunnlaugs sögu ormstungu, 

skólabókaútgáfu frá 1988, í níunda bekk og Laxdæla sögu, styttri útgáfu Gunnars 

Karlssonar frá 1995, í tíunda bekk. Nemendum fannst Laxdæla saga miklu 

skemmtilegri en Gunnlaugs saga og sögðu að það hefði verið erfiðara að lesa þá 

síðarnefndu. Í þeirri útgáfu Gunnlaugs sögu sem nemendur lásu er meira um forna 

stafsetningu, smátt letur og ljóð, myndir eru fáar og uppsetning öll óaðgengilegri en sú 

útgáfa af Laxdæla sögu sem nemendur lásu. Taka má tillit til þess að Gunnlaugs saga 

er endurútgefin sjö árum á undan Laxdælu. Fram kom að nemendum fannst texti með 

fornri stafsetningu erfiður aflestrar og voru á sama máli um að hann fældi þá frá 

frekari lestri sagnanna. Nemendur sögðust stundum ekkert hafa skilið hvað um var að 

ræða í Gunnlaugs sögu og töldu sig eins geta lesið kínversku. Samhliða lestri á 

Laxdælu unnu nemendur fjölbreytileg verkefni, tóku þátt í spurningakeppni, nokkurs 

konar „Gettu betur.“ Í kennslu Laxdæla sögu var mikið um frásagnir og umræður um 

innihald sögunnar og meðal annars rætt um persónur og persónuleika þeirra, aðstæður 

fólks, tilfinningar þess og fleira í þeim dúr. Að lokum var ráðist í gerð stuttmyndar þar 

sem nútíð og fortíð var fléttuð saman á gamansaman hátt. Á fylgiskjali 4. má sjá 

hópaskiptingu við gerð stuttmyndarinnar.  

Svör nemenda og viðræður styrkja enn fremur þær hugmyndir sem áður hafa 

komið fram í ritgerð þessari um kennslu íslenskra fornbókmennta. Í umræðum kom 

fram að upprunaleg framsetning sagnanna dregur verulega úr áhuga nemenda á lestri 
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þeirra. Þá skiptir máli hvernig bækurnar eru uppsettar, bæði hvað varðar stærð leturs 

og mynda. Segja má að ef nemendur lærðu um fornbókmenntir stig af stigi alla sína 

skólagöngu yrði lesturinn þeim ekki eins erfiður á unglingastigi og raun ber vitni.  
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5. Samantekt 

Í þessum skrifum hefur verið leitast við svara því hvort kenna eigi íslenskar 

fornbókmenntir í grunnskóla. Tilgangur með kennslu fornbókmennta er margþættur 

að mínu áliti. Með lestri góðra bókmennta er verið að kynna nemendum sögu og 

menningararf þjóðar sinnar, auka þroska þeirra, orðaforða og auðga hugsunina.  

Niðurstaða þessara skrifa er að heildstæð kennsla Íslendingasagna strax frá 

byrjun grunnskóla ætti að vera höfð að leiðarljósi. Markmiðið ætti að vera að 

nemendur kynntust Íslendingasögunum á þann hátt að þeim þætti eðlilegt að lesa 

sögurnar jafnt og aðrar bókmenntir af sjálfsdáðum. Það efni sem athugað hefur verið 

og viðtöl höfundar við kennara og nemendur styðja þá niðurstöðu að sögurnar eigi 

erindi til nútímabarna. Til þess að þær verði nemendum aðgengilegar þarf að færa þær 

í nýjan búning og gera þær lesvænar fyrir alla aldurshópa grunnskólans. 

Fjölbreytileiki í náms- og kennsluaðferðum er einnig mikilvægur þáttur í að vekja og 

viðhalda áhuga nemenda á að vita meira um sögu lands og þjóðar. Fram kemur í 

viðtölum við kennara að mikið hefur að segja að þeir hafi sjálfir áhuga og þekki vel til 

sagnanna ef vel á að takast til í kennslunni. Af svörum nemenda á unglingastigi má sjá 

að efla þarf áhuga þeirra á Íslendingasögunum og sögukennslu almennt, einnig að 

auka vitund þeirra um mikilvægi þess að þekkja til sagnanna og síðast en ekki síst, 

skemmtigildi þeirra.  

 

 

 



 32

Heimildir 

 
Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 1999. Reykjavík, menntamálaráðuneytið. 
 
Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska. 1999. Reykjavík, menntamálaráðuneytið. 
 
Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar. 1999. Reykjavík, menntamálaráðuneytið. 
 
Ástráður Eysteinsson. 1990. Er Halldór Laxness höfundur Fóstbræðrasögu? Um  

höfundargildi, textatengsl og þýðingu í sambandi Laxness við fornsögurnar. 
Skáldskaparmál I:171–188. 
 

Birgir Loftsson. 2005. Snorri Sturluson og mannlíf á miðöldum. Reykjavík,  
Námsgagnastofnun. 

 
Bjarkey Gunnarsdóttir og Fjalar Freyr Einarsson. 2004. Vefslóð:  

http://verkefni.khi.is/namsumhverfi/04/snostu/ (Sótt 2. apríl 2007).  
 
Björg Sigurðardóttir. 2004. Netla. Saga Snorra á nýjum nótum. Vefslóð:  

http://netla.khi.is/ritfregnir/2004/001/index.htm (Sótt 25. mars 2007). 
 
Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson. 1999. Æska og saga: söguvitund íslenskra 

unglinga í evrópskum samanburði (Sagnfræðirannsóknir 15, ritstj. Gunnar 
Karlsson). Reykjavík, Sagnfræðistofnun, Háskólaútgáfan. 

 
Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003. Af Artúri konungi, Gunnari á Hlíðarenda og Fróða  

Bagga. Börn og menning (18,2):20–24. 
 

Brynhildur Þórarinsdóttir. 2003. Dóu afinn og amman? Viðtökur grunnskólabarna við  
Njálu. Skíma (26,2):27–33. 
 

Brynhildur Þórarinsdóttir. 2002. Njála. Reykjavík, Mál og menning. 
 
Brynhildur Þórarinsdóttir. 2004. Egla. Reykjavík, Mál og menning. 
 
Brynhildur Þórarinsdóttir. 2006. Laxdæla. Reykjavík, Mál og menning. 
 
Embla Ýr Bárudóttir og Ingólfur Örn Björgvinsson. 2003. Sögur úr Njálu – Blóðregn. 

Reykjavík, Mál og menning. 
 

Embla Ýr Bárudóttir og Ingólfur Örn Björgvinsson. 2004. Sögur úr Njálu – Brennan. 
Reykjavík, Mál og menning. 
 

Embla Ýr Bárudóttir og Ingólfur Örn Björgvinsson. 2005. Sögur úr Njálu – Vetrarvíg. 
Reykjavík, Mál og menning. 
 

Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson. 2004.  
Lífsleikni: sjálfstraust, sjálfsagi og samkennd: handbók fyrir kennara og 

foreldra.  
Ritstjóri Aldís Yngvadóttir. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 



 33

 
Eysteinn Þorvaldsson. 1985. Bókmenntir handa skólum. Skíma. Málgagn  

móðurmálskennara. 
 

Fríða S. Haraldsdóttir, Margrét Sólmundsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. 2000. Leifur  
Eiríksson – á ferð með Leifi heppna. Vefslóð: 
http://www.namsgagnastofnun.is/leifur/rammsett.html (Sótt 10. apríl 2007). 

 
Guðmundur B. Kristmundsson. 1995. Börnin og menningararfurinn. Skíma 37:39–43.  
 
Guðný Ýr Jónsdóttir. 1992. Fornbókmenntir í grunnskóla. Skíma. 34:15–16. 
 
Gísli Pálsson. 1997. Fortíðin sem framandi land. Íslenskar fornbókmenntir í ljósi 

mannfræðinnar. Skírnir 171:37–63. 
 
Halldór Laxness. 1986. Minnisgreinar um fornsögur. Sjálfsagðir hlutir. Reykjavík, 
Vaka- 

Helgafell. 
 

Handritin heim. 2007. Vefslóð: http://www.handritinheima.is/ (Sótt 18. mars  
2007). 
 

Háskólinn á Akureyri. [Án árs] Vefslóð: http://www.unak.is/ (Sótt 16. apríl 2007). 
 

Heimasíða Hörpu Hreinsdóttur. [Án árs]. Vefslóð: http://www.fva.is/harpa/ (Sótt 10.  
mars 2007). 

 
Ingvar Sigurgeirsson. 1996. Að mörgu er að hyggja. Reykjavík, Bóksala 
kennaranema. 
 
Ingvar Sigurgeirsson. 2002. Litróf kennsluaðferðanna.Handbók fyrir kennara og  

kennaraefni. Reykjavík, Æskan ehf. 
 
Jóhanna Karlsdóttir og Leif Aidt. 2000. Leifur Eiríksson – á ferð með Leifi heppna.  

Reykjavík, Námsgagnastofnun. 
 
Jóhanna Karlsdóttir. 2001. Fornsögur færðar í búning fyrir börn. Fræðileg ritgerð í  

tengslum við námsefnið Leifur Eiríksson – á ferð með Leifi heppna, 
Kennaraháskóli Íslands [Ópr. M.Ed.-ritgerð]. 
 

Kristín Steinsdóttir. 2004. Vítahringur – Helgusona saga. Reykjavík, Vaka-Helgafell. 
 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2001. Menningararfur við upphaf 21. aldar. Skíma  
(24,2):10–15.  

 
Ragnar Ingi Aðalsteinsson. 2000. Kennarahandbók með Hrafnkels sögu Freysgoða.  

Reykjavík, Iðnú.  
 
Sagnanet. 2007. Vefslóð: http://www.sagnanet.is/ (Sótt 18. mars 2007). 
 



 34

Sverrir Tómasson. 1992. Íslensk bókmenntasaga I. Ritstjóri Vésteinn Ólason. 
Reykjavík,  

Mál og menning. 
 
Torfi Hjartarson. 1988. Egill. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 
 
Vésteinn Ólason. 1992. Íslensk bókmenntasaga I. Ritstjóri Vésteinn Ólason. 
Reykjavík,  

Mál og menning. 
 

Þórarinn Eldjárn. 2003. Snorra Saga. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 
 

Örnólfur Thorsson. 1998. Fornritastiginn, eða Grettir fer í grunnskóla. Greinar af 
sama  

meiði - helgaðar Indriða Gíslasyni sjötugum. Reykjavík, Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands.  

 
 



 35

 Myndaskrá 
 
Mynd á bls. 13 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2006. Laxdæla. Reykjavík, Mál og 

menning.Vefslóð:http://edda.is/net/products.aspx?pid=1823&sourc
e=edda.is (Sótt 10. apríl 2007) 

 
Mynd á bls. 14 Torfi Hjartarson. 1988. Egill. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 

Vefslóð:http://images.google.is/images?hl=is&q=námsgagnastofnu
n%20egill&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi 
(Sótt 15. apríl 2007)  

 
Mynd á bls. 16 Handritin heima. Vefslóð: http//www.handritinheima.is (Sótt 2. 

apríl 2007) 
 
Mynd á bls. 16 Sagnanet. Vefslóð: http://www.sagnanet.is/ (Sótt 2. apríl 2007) 
 
Fylgiskjöl 4 Myndir á fylgiskjölum 4 teknar af Skólavefnum. Vefslóð: 

http://www.skolavefurinn.is/_opid/islenska/bokmenntir/isl_sogur/te
gund/sagas/sogur/laxdaela/index.htm (Sótt í október 2006) 

 
 
 



 36

Skrá yfir fylgiskjöl 

 
Fylgiskjal 1 Bréf til skólastjóra, dagsett 10. apríl 2007 
 
Fylgiskjal 2 Spurning til nemenda 
 
Fylgiskjal 3 Spurningalisti kennara 
 
Fylgiskjal 4 Hópaskipting við gerð stuttmyndar  
 
 
 
 
 



 37

Fylgiskjal 1 – Bréf til skólastjóra  

 
 

Akureyri 10. apríl 2007 
 
 
 
Ágæti skólastjóri 
 
Ég er í námi við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er þessa dagana að skrifa 
lokaritgerð. Þar leitast ég við að svara því „hvort kenna eigi íslenskar fornbókmenntir 
í grunnskólum“? Mig langar til þess að heyra álit nemenda og leita því hér með eftir 
samþykki þínu um að leggja spurninguna fyrir 10. bekk í þínum skóla. Ég áætla að 
það taki nemendur um það bil 20 mínútur að svara spurningu minni. 
 
Ég hef hugsað mér að leggja spurningu fyrir í tveimur skólum hér á Norðurlandi og 
mun hvergi koma fram hvaða skólar urðu fyrir valinu.  
 
Ef þú sérð þér ekki fært að verða við bón minni þá kæmi það sér vel fyrir mig að þú 
myndir svara mér sem fyrst svo ég geti gert aðrar ráðstafanir. Að öðrum kosti mun ég 
hafa samband við þig símleiðis innan fárra daga þar sem við gætum komið okkur 
saman um tímasetningar. 
 
 
 
Með kærri þökk 
Hólmfríður Sara Friðjónsdóttir 
ha030313@unak.is 
551 8734 og 847 6314 
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Fylgiskjal 2 – Spurning til nemenda  

 
 
 
Settu hring utan um   
                                                                           stelpa                        strákur 
                                                               
 
Til nemanda 
 
Mig langar til þess að biðja þig um að svara stuttlega spurningunni hér að neðan. Svar 
þitt verður notað í hluta af lokaritgerð minni. 
Það er hvorki til rétt né rangt svar við þessari spurningu og því mikilvægt að þú svarir 
henni eftir eigin sannfæringu og áliti. Enginn fær að vita hverju þú svarar. 
 
Þakka þér kærlega fyrir að taka þátt í þessari könnun. 
Hólmfríður Sara Friðjónsdóttir 
nemi við kennaradeild Háskólans á Akureyri  

 

Á að kenna íslenskar fornbókmenntir í grunnskólum? Færðu rök fyrir máli 

þínu.  

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 



 39

Fylgiskjal 3 – Spurningalisti kennara 

 

 

 Telur þú að það eigi að kenna fornsögur, ef já þá hvers vegna? 

 Upplifir þú neikvæðni í garð fornbókmennta frá nemendum?   

 Hvernig kynnir þú nemendum fornsögur (eftir aldri)? 

 Hvaða aldurshópum hefur þú kennt?  

 Finnur þú mun á áhuga milli aldurshópa? 

 Beitir þú mismunandi kennsluaðferðum við kennslu fornbókmennta? 

 Notar þú frásagnarleiðina við kennslu fornbókmennta? 

 Hvaða sögur hefur þú kennt? 

 Ef Gísla sögu, þá í fullri lengd? 

 Telur þú að forn texti fæli nemendur frá lestri fornsagna? 

 Hvað finnst þér um skólabókaútgáfurnar? 

 Hvað finnst þér um endursagnir? 

 Hvað finnst þér um Íslendingaþætti fyrir miðstig? 

 Hvernig kynnir þú nemendum stuttar frásagnir í Blákápu, Grænkápu og 

Rauðkápu, það er bækur Silju og Guðnýjar Ýrar? 

 Ertu hlynnt stuttum frásögnum? 
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Fylgiskjal 4 – Hópaskipting við gerð stuttmyndar 

 

Laxdæla saga 
 

Hópur 1 - handrit 
 
 

 
 
 
Við gerð handritsins verður að hafa eftirfarandi atriði í huga: 
 

 Hverjar eru aðalpersónur Laxdælu að ykkar mati? T.d. Auður 

djúpúðga, Höskuldur, Melkorka, Guðrún, Kjartan, Bolli eða 

aðrir?  

 Hver eru helstu einkenni þeirra? Hverjar eru tilfinningar 

þeirra? 

 Velja má eitt til þrjú atriði eða ákveðið tímabil. 

 Ef valin eru fleiri en eitt atriði til myndatöku verður 

sögumaður að tengja þau saman á þann hátt að heildstæð mynd 

fáist af sögunni.  

 Færa má texta yfir á nútímamál að einhverju leyti en láta 

frægar setningar halda sér. 

Handritshöfundar:  

Sögumaður:  
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Laxdæla saga 
 

Hópur 2 - umhverfi 
 
 

 
 
 
Þegar umhverfi sögunnar er ákveðið verður að hafa eftirfarandi 
atriði í huga: 
 

 Hvernig var umhverfið þegar Laxdæla saga gerist?  

 Er hægt að mynda í hvaða umhverfi sem er núna? 

 Í hvernig húsum bjó fólkið? 

 Hvernig innanstokksmuni og tæki hafði fólk á þessum tíma? 

 Hvert ferðast sögupersónur?   

 Hvernig ferðast sögupersónur? Með skipi, hestum, bílum? 

 Ákveðið umhverfi í samráði við handritahóp. 

 

Umhverfishópur:  
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Laxdæla saga 
 

Hópur 3 – fatnaður 
 
 

 
 
 

Þegar fatnaður er útbúinn verður að hafa eftirfarandi atriði í 
huga: 

 
 Úr hvernig efni var fatnaðurinn? Skinn, ull, annað? 

 Voru fötin litrík eða skrautleg? 

 Var einhver munur á fatnaði sögupersóna?  

 Voru einhverjar sögupersónur betur klæddar en aðrar? 

 Finna búninga við hæfi hvers og eins. 

 Skoða búninga útfrá handriti. 

 

Fatahönnuðir:  
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Laxdæla saga 
 

Hópur 4 – leikmunir 
 
 

 
 
 

Við gerð leikmuna verður að hafa eftirfarandi atriði í huga: 
 

 Hvernig tæki og tól höfðu sögupersónur? 

 Útbúa leikmuni, svo sem sverð og aðra þá smámuni sem um 

getur í handriti. 

 Leiktjöld, bakgrunn fyrir úti- eða innitökur. 

 Athuga með skart. 

 

Leikmunahönnuðir:  

 
 
 
 
 
 
 
 


