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37. árgangur Skímu
Þetta hefti Skímu – sem er jafn-
framt hið síðasta undir ritstjórn 
undir ritaðra – kemur út heldur 
seint á árinu og mætti því vel 
nota það sem aðventu- eða 
jóla gjöf� Inni hald blaðsins er 
af fjöl breyttum toga og endur-
speglar nokkuð vel þá þjóð félags-
umræðu sem átt hefur sér stað 
síðasta árið eða svo um íslenska 
tungu, íslenskar bók menntir og 
íslensku kennslu� 

Fjallað er um nýlegar kennslu-
bækur í íslenskri mál fræði, sýnis-
bækur íslenskra bókmennta 
og endur sagnir á Snorra Eddu 
fyrir grunn skóla nema� Útgáfa 
skólabóka á mjög undir högg 
að sækja en þær góðu bækur 
sem hér er ritað um – ásamt 
fleiri – sýna hversu góðar skóla-
bækur er hægt að skrifa og hvers 
við myndum fara á mis ef þær 
kæmu ekki út� Læsi hefur einnig 
verið töluvert í umræð unni� 
Við leggjum okkar lóð á vogar-
skálarnar og birtum tvær greinar 
tengdar lestri� Önnur fjallar um 
ljóða gerð leik skóla nema og hin 
um lestur mynda sagna� Einnig 
skal minnst á umfjöllun Eiríks 
Rögn valds sonar um nýj asta 
sam ræmda prófið í íslensku en 
tek ist hefur verið á um gildi sam-
ræmdra prófa, hvort leggja ætti 
þau niður eða breyta þeim, auk 
þess sem sitt sýnist hverjum um 
gæði prófanna og frágang�

Undanfarið hefur mikið verið 
rætt um stöðu íslenskrar tungu 
meðal ungs fólks sem elst upp við 
meiri áhrif erlendrar menningar 
og erlendra miðla en nokkru 
sinni fyrr og notar tæki sem 

kunna að tala – en ekki íslensku� 
Við erum þó ekki ein í þessum 
efnum eins og sjá má af umfjöllun 
Várar í Ólavsstovu um stöðuna í 
Færeyjum og hvaða leiðir hún sér 
til að bregðast við�

Sjónvarps þátturinn Orðbragð 
hefur heldur betur slegið í gegn 
og hafa þátta stjórn endur meðal 
annars hlotið viður kenningu 
Sam taka móður máls kennara� 
Rit stjórar tóku tali þau Brynju 
Þorgeirs dóttur og Braga Valdimar 
Skúlason og spjölluðu við þau um 
þáttinn, íslenska tungu og tengsl 
hans við skólakerfið� Orðbragð er 
þó ekki fyrsti sjónvarpsþátturinn 
sinnar tegundar og Eyrún Elly 
Valsdóttir skrifar áhugaverða 
grein um forvera Orðbragðs� 
Ekki er aðeins fjallað um nútíð 
og mögu lega framtíð í Skímu, við 
lítum einnig um öxl og Brynja 
Baldursdóttir ræðir við Kolbrúnu 
Sigurðar dóttur, einn stofn félaga 
SM, um fyrstu starfsár sam-
takanna� Ásgrímur Angantýsson 
greinir frá þrá stefjum og þögnum 
í orð ræðu um málfræði kennslu í 
Skímu, hvernig fjall að hefur ver-
ið um mál fræði kennslu í blað inu 
og hvernig æskilegt væri að gera 
það� Þá er í blað inu fjallað um 
hið grósku mikla starf Sam taka 
móður máls  kenn ara, skemmti legt 
Nord språk-nám  skeið í Nor egi og 
ýmis legt fleira� 

Ritstjórar vilja þakka þeim 
Brynju Baldurs dóttur, kennara 
í Hagaskóla, og Brynju Baldurs-
dóttur, fyrr verandi kennara í FG, 
fyrir einkar ánægju legt samstarf 
auk þess sem stjórn SM fær góðar 
þakkir� 

F r á  r i t s t j ó r u m :
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Ritun, sköpun og gleði
í  starfi  Samtaka móðurmálskennara

S
am

tö
k 

m
óð

ur
m

ál
sk

en
na

ra

Laxnessfjöðrin afhent

Hefðbundin stjórnarstörf og viðburðir 
hafa ein kennt starf stjórnar Samtaka 
móður máls kennara frá því síðasta 

tölublað Skímu kom út í október 2013 og þar 
til nú� Þessi störf hafa öðru fremur einkennst af 
ritun, sköpun og gleði� Þetta á til að mynda við 
um skemmti legan skammdegis fund samtakanna 
sem haldinn var í nóvember síðastliðnum og 
Nordspråk-fund í Noregi um skilning á mæltu 
máli� Einnig er gerð grein fyrir ritlistar átakinu 
Laxnessfjöðrinni sem samtökin hafa staðið fyrir 
undanfarin tvö ár�

Samtök móðurmálskennara hafa undan-
farin tvö ár staðið fyrir ritlistar átaki í grunn-
skólum� Verkefnið felst í því að bjóða nem endum 
í 9� bekk að vinna að ritlistarverkefnum ásamt 
íslensku kennurum sínum� Aðal áherslan er á 
sköpunar gleðina, að gefa nemendum tæki færi til 
að vinna á skapandi hátt með íslenskt mál, en vel 
mætti hugsa sér að láta ritun draga vagninn fyrir 
annan lærdóm í leiðinni, svo sem staf setningu, 
mál fræði, málnotkun og bók mennta sögu� 

Í tengsl um við verkefnið er íslensku kennurum 
við komandi skóla boðið upp á þriggja tíma 
námskeið þar sem þeim eru kynntar ýmsar að-
ferðir við kennslu í ritlist�

Lágafellsskóla og Varmárskóla var boðið til 
þátttöku í janúar 2013� Uppskeruhátíð var haldin 
í Varmárskóla í maí 2013� Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands, afhenti fjórum stúlkum 
úr Mosfellsbæ Laxnessfjöðrina fyrir verk sín en 
fjaðrirnar eru gjöf frá myndlistarmanninum 
Erlingi Jónssyni� Viðurkenningar hlutu Margrét 
Dís Stefánsdóttir og Kristjana Björnsdóttir úr 
Varmárskóla ásamt Andreu Dagbjörtu Pálsdóttur 
og Diljá Guðmundsdóttur úr Lágafellsskóla�

Laxnessfjöðrin sveif yfir Suðurnesin á vor-
mánuðum 2014� Uppskeruhátíð var haldin í Stapa 
í maí� Vigdís Finnbogadóttir afhenti þar fjórum 
stúlk um af Suður nesjum Laxness fjöðrina fyrir verk 
sín: Söndru Dögg Georgs dóttur úr Holta skóla, 
Valdísi Viktoríu Páls dóttur úr Myllubakkaskóla, 
Svanfríði Árnýju Steingríms dóttur úr Grunn-
skólanum í Sandgerði og Sigrúnu Maríu Endresen 
úr Njarðvíkurskóla� Sér staka viður kenningu fékk 
9� bekkur Njarðvíkurskóla fyrir hópverkefnið „Satt 
og logið í sveitinni“�

Málræktarsjóður styrkti verkefnið 2014� 
Umsjón með því hafði Rúnar Helgi Vignisson 
dósent í ritlist og stjórnarmaður í Samtökum 
móðurmálskennara� 
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Á heimilinu er erfitt starf fyrir höndum, taka pappa-
kassa nokkra niður úr hillu í geymsl unni og skoða 
inni haldið� Óljós áletrun utan á köss unum segir lítið 
til um hvað þar bíður� Rykugir kassar og þungir, en 
hvað þetta er lítið vekj andi og hvetj andi� Jæja, klippa 
á gömul lím bönd, opna og skoða hvað veldur allri 
þessari þyngd� Tímarit, alls konar tímarit, koma í ljós� 
Og þarna eru bunkar af Skímu, málgagni Samtaka 
móður máls kennara� Ja hérna, hér er látið staðar num-
ið í ryk mekki og grúski, Skíma og samtökin sem gefa 
tíma ritið út tekin til gagn gerrar athug unar yfir (eða 
undir) te bolla og ristaðri kanil beyglu með osti�

Um leið og fyrstu blað síð un um er flett vaknar for-
vitnin� Hver voru eigin lega til drögin að stofnun þessa 
félags? Til að svala forvitninni er um að gera að ræða 
við for kólf ana� Kolbrún Sigurðardóttir er svo elsku-
leg að bjóða greinar höf undi heim og fræða hann um 
fé lagið sem haldið hefur utan um íslensku kennara í 
öll þessi ár�

37 ára saga
Við nokkra athugun og lestur í Skímu kemur í ljós að 
rúm þrjátíu og fimm ár eru liðin síðan Sam tök móður-
máls kennara voru stofnuð� Fyrstu tölu blöð mál gagns-
ins eru alveg dásam leg, í svart-hvítu, fáar blað síður 
og hver fer senti metri nýttur til hins ítrasta, varla rúm 
fyrir upp lýs ingar um rit stjórn og slíkt� Á stofn fundi 
Sam tak anna, laugar daginn 3� des ember 1977, komu 
sam an all margir íslensku kennarar og var þeim heitt 
í hamsi� Nauð syn legt var að gera íslenskunni hærra 
undir höfði en þá var gert� Ný nám skrá lá á borð inu og 
einnig var ljóst að enn átti að fækka kennslu stundum 
í íslensku� Ásgeir Svanbergsson, kenn ari í Þing hóls-
skóla; Indriði Gíslason, nám stjóri; Kol brún Sigurðar-
dóttir, æfinga kennari við Æfinga- og tilrauna skóla 
KHÍ; Ólafur Víðir Björns son, kennari í Haga skóla og 
Þór hallur Guttorms son kennari við Verzlunar skóla 
Íslands voru skipuð í bráða birgða stjórn sam tak anna� 
Framhalds stofn fundur var svo haldinn fyrir fullu 
húsi í sal Kennara háskólans laugar daginn 3� júní, 
1978� Þar voru lög samtak anna sam þykkt og eru þau 

mjög svo sam hljóma þeim lögum sem gilda nú og 
eru gott dæmi um þann metnað sem hefur ein kennt 
starf samtak anna� 

Áhyggjur og metnaður
„Við höfðum miklar áhyggjur af íslensku kennsl unni,“ 
segir Kol brún þegar hún er spurð að því hvers vegna 
Sam tökum móður máls kenn ara var komið á lagg irnar� 
„Í Kennara háskól anum var mjög sterkur hópur sem 
vildi gera eitthvað í þessu� Karl menn voru í meiri-
hluta – en komu til mín og báðu mig um að vera með, 
sögðu að þá vantaði grunn skóla kennara í hópinn�“ 
Sjálf hafði Kolbrún farið fremur seint í kennara nám 
og var komin yfir þrí tugt þegar hún hóf störf hjá KHÍ 
í tengslum við náms efni og æfinga kennslu� 

„Fyrstu ár SM voru mikið baks, fundir haldnir 
heima hjá Indriða seint á kvöldin – loftið þrungið 
vindla- og pípu reyk, kaffi drykkja stunduð stíft og 
margt rætt�“ Kolbrún var eina konan í stjórn fyrstu 
árin� Í fyrstu bar á tog streitu milli skóla stiga, ekki 
vildu allir að grunn skóla kennarar væru í sama félagi 
og fram halds skóla kennarar og fræði menn aðrir� En 
Indriði Gíslason sagði að íslensku kennarar kæmu 
allir jafnir að borðinu, sama á hvaða skóla stigi þeir 
kenndu� Við það sat, allir voru vel komnir í félagið� 
Enda stendur nú einhvers staðar að allir kennarar séu 
móður málskennarar� 

Að breiða út boðskapinn
Stofnfélagar veltu heilmikið fyrir sér markmiðum 
félags ins en þau koma fram í lögum þess� Ekki er 
annað að segja en markmiðin séu metnaðarfull en í 
annarri grein laganna segir að markmið þess sé „að 
vinna að vernd og viðgangi íslenskrar tungu á öllum 
sviðum“� Í þriðju grein er lýst hvernig mark miðinu 
skal ná og er sú lýsing mjög ítarleg� Hér eru dæmi: 
„��� með því að auka þátt kennara í að móta kennsl una 
��� með því að láta sig skipta menntun móður máls-
kennara og hafa sam skipti við þær stofnanir sem þá 
menntun annast ��� með því að efna til ráðstefnu halds, 
námskeiða og útgáfustarfsemi“�

SM ýtt úr vör

Kolbrún 

Sigurðar  dóttir, 

einn af stofn

félögum SM 

og heiðurs

félagi þess, 

segir Brynju 

Baldurs dóttur, 

fyrrverandi 

kennara í 

FG, frá fyrstu 

starfsárum 

félagsins

For vitnast um fyrstu  starfsár 
Samtaka  móðurmálskennara
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Sjálf segir Kolbrún að markmiðið hafi náttúr lega 
verið að breiða út boð skapinn eins og hægt var� Reynt 
var að koma á laggirnar kynningar fundum til að gefa 
fólki tækifæri til að koma og sjá stjórnina og spyrja 
spurninga sem brunnu á því� En lítið varð úr slíkum 
fundum, fáir mættu og svo voru stjórnarmenn önnum 
kafnir í sínum störfum, við kennslu og fræðimennsku� 

Hvað með erlent sam starf? Í einni undirgrein þriðju 
grein ar laga SM er kveðið á um erlent samstarf – að 
félagið eigi að leita tengsla við móðurmálskennara 
erlendis, til dæmis með kynnisferðum� Hefur það ekki 
ávallt verið stór hluti af starfi félagsins?

Kolbrún skrifaði heil mikið í blaðið frá byrjun og 
sá um að gefa lesendum innsýn í norrænt sam starf� 
Ferðir móður málskennara voru frá upphafi vin sælar, 

segir Kolbrún� Reyndar þurftu ferðalang arnir að 
greiða úr eigin vasa en það breytti ekki þeirri stað-
reynd að margir vildu á fundi móðurmáls kennara í 
frænd ríkjum okkar� Strax í fyrsta tölublaði Skímu má 
lesa frétt um norrænt sumar námskeið á Þela mörk þar 
sem taka átti fyrir viðfangs efnið að lesa bók menntir� 
Þar eru kennarar hvattir til að sækja um þrátt fyrir að 
hafa í enga sjóði að sækja� 

„Fyrstu fundirnir um norrænt samstarf voru erfið-
ir,“ segir Kolbrún� „Maður var nú ekki bein línis að 
trana sér fram� En svo óx mér ásmegin enda nóg að 
gera� Tveir stórir fundir á ári til að ræða um móður mál 
og móður máls kennslu� Norðmenn, Svíar og Danir 
unnu saman að kennslu efni en við vorum ekki með í 
því, ekki frekar en Finnar�“ Í Skímu frá 1988, 1� tbl, bls� 

5 skrifar Ind riði Gísla son um SM 
og tíu ára af mæli sam takanna� Þar 
segir hann um norrænt samstarf: 
„Fátt er holl ara en kynni af móður-
máls kennslu svo skyldra þjóða þó 
ekki væri til annars en sannreyna 
að vanda mál in eru al staðar þau 
sömu� Þarna hafa sam tökin rækt 
hlut verk sitt með prýði�“

Átök og árangur
Árið 1978 kom út fyrsta tölublað 
Skímu, málgagns SM� Þar stendur 
meðal annars: „Þessu frumblaði er 
fyrst og fremst ætlað það hlutverk 
að kynna stofnun samtakanna 
og fyrirhugaða starfsemi þess en 
vonandi getur svo orðið eitthvert 
framhald á útgáfunni“ (bls� 5)� Í 
ritstjórn til að byrja með var stjórn 
félagsins eins og hún lagði sig�  

Kolbrún heldur áfram: 
„Erfiðlega gekk að fá fólk til að 
skrifa í blaðið, hreinn kleppur, 
menn voru ekki allir á sama 
máli hvort greinarnar ættu að 
vera fræðilegs eðlis eða fjalla um 
hagnýtt efni sem hentaði fólki beint 
í kennslu� Konur voru enn tregari 
til skrifa en karlar, sumar þjáðust 
af mikilli minni máttar kennd�“ 
Kolbrún nefnir einnig að ekki hafi 
verið auðvelt að fá fólk til að ganga 
í félagið og styrkja þar með útgáfu 
mál gagnsins Skímu� Kennarar 
sögðu sumir að félags aðild væri 
ekki til neins og þeir gætu bara 
lesið blaðið á bóka safninu! Efst á baugi í fyrsta tölublaði Skímu
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Í fyrsta tölublaði annars árgangs (bls� 8) eru 
skilaboð frá ritnefnd Skímu og greinilegt er að menn 
eru þungir á brún og þungt hugsi� Rætt er um grein-
arnar sem hafa birst í blaðinu en engin viðbrögð koma 
frá lesendum� „Kannske er rit nefndin í líkri stöðu og 
kennari frammi fyrir dauða sljóum bekk� Hann reynir 
og reynir en nem endur hengja 
haus� Gaman laust, lesendur 
góðir, sendið okkur línu, 
athugasemd, grein, lof eða 
last� Allt er betra en þögnin�“ 

Þrátt fyrir átök og erfið-
leika – og stundum ekki 
nægi lega bjartsýni – hefur 
Skíma komið út í 37 ár 
og er til marks um öflugt 
starf Sam taka móður-
máls kennara� Kol brún 
Sigurðar dóttir er stolt 
af því að hafa kom ið að 
stofn un Sam taka móður-
máls kenn ara� Hún lagði 
sitt af mörk um til að ís-
lensku kenn ar ar gætu 
sam ein ast um mál stað-
inn, að gera kennslu 
móður máls öfluga 
og samtvinna öll 
skólastig í eitt félag� 
Viðtali við Kolbrúnu 

lokið og nú er um að gera að pakka blöðum aftur í 
kassann og ��� bíddu aðeins, hvernig væri að setja 
Skímu upp í hillu í bókaherberginu – hafa blöðin 
tiltæk þegar löngun knýr greinar höfund til að rýna 
í inni haldið� Kassarnir fara því án Skímu í geymslu, 
nýtt límband og ný áletrun� Safna ryki þar til næst�
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Nordspråk-námskeiðið „Þar sem ævintýrin lifna 
við“ var haldið í Lofthus í Hardanger Noregi 
dagana 27� júlí til 1� ágúst síðast liðinn� Um hverfið 
var allt hið glæsi legasta og verðið lék við þátt-
takendur� Dagskráin var allt í senn, fræð andi, 
skemmti leg og metnaðar full; hvort sem um var 
að ræða fyrir lestra, vett vangs ferðir, vinnu stofur 
eða aðrar og óvísinda legri skemmt anir� 

Meðal þeirra sem fluttu fyrirlestra voru leik-
stjórinn Dagur Kári, sem fjallaði um eigin kvik-
myndir og líf norræns kvik mynda leik stjóra, og 
Gerður Kristný sem fjallaði um hina marg verð-
laun uðu ljóða bók sína, Blóðhófni� Meðal annarra 
fyrir lesara má nefna norsk-danska rit höfundinn 
Kim Leine, verðlaunahafa bók mennta verð launa 
Norður landa ráðs árið 2013 og einnig verður að 
minnast á Stine Jensen sem fjallaði um ímynd 
Norður landanna í Hollandi, einkum það sem hún 
kallaði „hina svölu Danmörku“� 

Sæmundur Helgason var einn þeirra sem fóru 
á nám skeiðið og hann deilir hér með lesendum 
Skímu ljósmyndum sem hann tók meðan á því 
stóð� 

Íslendingarnir í hópnum (auk mín) voru hérna öll 
á mynd lengst til vinstri:  Regína Unnur Margrétar-
dóttir úr FÁ, Símon Jón Jóhanns son úr Flens borg 
og Sveinn Þórðar son úr sama skóla� 

Símon Jón var skipherra í mikilli svaðilför ís-
lenskra drengja sem stunduðu kapp róðra æfing-
ar af krafti� Hótel Ullens vang er þarna í baksýn� 
Þar nutum við vel gjörða í mat, drykk og góðum 
að búnaði� Flestir fyrirlestrar voru þar líka� Veðrið 
var yndislegt og sjórinn hlýr�

Hérna eru svo hásetarnir, Sveinn og Sæmundur� 
Eins og sést þá vorum við komnir lengst út á 
rúmsjó ���

Átökin við róðurinn voru helst til mikil� Árin 
var líkust tannstöngli og brotnaði svona líka um 
sig miðja� Nú voru góð ráð dýr, við drengirnir 
staddir úti á rúmsjó Suðurfjarðar og langt í land!

En Sveinn dó ekki ráðalaus og sá til þess að við 
komumst á einum hreyfli til lands� Þetta þótti hin 
skemmtilegasta ferð!

Ævintýrin
lifna við í Noregi
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Hér má sjá Hotel Ullensvang með íslenska drengi 
í forgrunni�

Að sjálfsögðu fór hópurinn á Local brygghus og 
smakkaði nokkrar gerðir af heimagerðu öli� Bestur 
þótti „Skaka Harding“�

Danski rithöfundurinn Josefine Klougart�

Rithöfundurinn Kim Leine les upp úr bók  sinni 
Profetene i evighetsfjorden!

Hérna er hópurinn í sögugöngu um miðbæ Odda 
í Suðurfirði� Frode Grytten, þessi með hattinn, les 
upp úr bók sinni Bikubesong�

Stund milli stríða hjá Sveini íslenskukennara í 
Flensborg�

Gerður Kristný flytur pistil og les úr bók sinni 
Blóðhófni�

Sæmundur 
Helgason
kennari
saemundurh 
@horna
fjordur.is
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Viltu skrifa það sem 
ég ætla að segja þér?

Í leikskólanum Garðaborg við 
Bústaða veg yrkja börnin ljóð� 
Þegar þetta er ritað hafa tvær 
bækur með úrvali ljóða nem enda 
þegar verið gefnar út og bera þær 
titlana Núna er hann beina grind 
upp í himninum og Amma mín 
er alltaf með næstum því appel
sínu gult hár og krumpuð í oln
bogunum� Þriðja bókin er í vinnslu 
og er væntanleg í vor�  Mark miðið 
með þessum skrifum er að kynna 
hvernig ljóða gerð með leik skóla-
börnum fer fram, hvernig hún er 
skipu lögð og hvaða merkingu hún 
hefur fyrir börnin í leikskólanum�

Kennarinn er klappstýran 
og ritarinn 
Ljóða vinna með börnum í leik-
skólanum Garða borg hófst árið 
2012 og er nú orðin órjúfan legur 
hluti af starfi okkar í leik skólanum� 
Sú vinna byggir á B�Ed�-verkefni 
undir ritaðrar sem beindist að því 
að kanna hvernig ljóða gerð með 
ungum börnum væri háttað� Í raun 
eru fáar tiltækar og/eða útgefnar 
heimildir sem fjalla um ljóða vinnu 
með börnum á leik skóla aldri þó 

að nokkuð hafi verið skrifað um 
slíka vinnu með börnum á grunn-
skóla aldri� Með því að staðfæra 
og laga þær heimildir sem þó eru 
til að vinnu með leikskóla börn 
urðu til leið beiningar sem birtust 
í ljóða hand bók inni Regn bog
inn hefur óteljandi liti (Eygló Ida 
Gunnarsdóttir og Virginia Saharo-
pulos 2008)�

Í ljóðagerð með leik skóla börn-
um hefur kenn ar inn það hlut-
verk að skrá og skjal festa það sem 
barnið segir – án þess að hafa áhrif 
á það sem kemur fram eða breyta 
því� Megin mark miðið er að barnið 
finni að það sjálft stjórnar ljóða-
gerðinni og að það séu hug myndir 
og hug mynda flug þess sem eiga 
að koma fram í ljóðinu� Í upphafi 
ferlis ins geri ég barninu fyrst grein 
fyrir því að það sé hið „alvitra“ og 
ég hafi áhuga á að heyra skoðanir 
þess og hug myndir� Ég leiði áfram 
með spurningum, skrifa niður 
jafnóðum og gæti þess að barnið 
geti séð á bókina sem ég skrifa í til 
að efla læsi þess� Ég les ljóðið oft 
yfir og spyr barnið hvort ég hafi 
skrifað ljóðið rétt niður og leiðrétti 
ef mistök hafa orðið� Þegar barnið 
er orðið sátt finnum við titil á 
ljóðið� Titillinn kemur síðast vegna 
þess að ljóðið getur þróast mikið í 
vinnunni og sem dæmi má nefna 
að ljóð sem í upphafi á að fjalla um 
mömmu verður að lokum ljóð um 
nóttina� Ef titillinn er strax festur á 
blað getur það bundið barnið við að 
fylgja honum eftir sem getur orðið 
til þess að hefta hugmynda flæðið� 

Sama má segja um rím� Það getur 
orðið til þess að barnið festist í því 
að leita að rím orðum í stað þess að 
leita í upp sprettu eigin hugar heims� 
Ég hef ekki lagt áherslu á rím og 
það hefur ekki komið upp sú staða 
að barn vilji ríma en það er að sjálf-
sögðu í boði ef barni hugnast það� 
Rann sóknir sýna þó að sé börnum 
gefinn kostur á því að velja sér 
ljóð til lestrar sækja þau í sterka 
hrynjandi og rím, fremur en til 
dæmis hið knappa form japönsku 
hækunnar� Yrki þau sjálf velji þau 
hins vegar síður að sleppa rími og 
yrkja um það sem þau þekkja úr 
nær um hverfi sínu (Cullinan og 
Galda 1994:132)� 

Fyrstu ljóðin eru frum stæð og 
gerð þeirra getur tekið þó nokkurn 
tíma� Hvert orð er í sjálfu sér 
ákveð inn sigur� Með tím an um 
verða ljóðin dýpri og til urð þeirra 
er átaka laus og lipur� Börnin hafa 
mörg til einkað sér frjáls legri og 
draum kenndari lýsingar orð en 
í upphafi og ég þarf lítið að leiða 
þau áfram með spurningum� Þau 
hafa tekið í taum inn og ég gegni 
einungis því hlutverki að sýna 
áhuga og skrifa ljóðin niður� 

Skipulagðar ljóða stundir eru 
fá tíðar þar sem það eru börnin 
sem biðja um að fá að búa til 
ljóð� Ljóðin verða til við ýmsar 
að stæður, til að mynda í úti veru, 
á salerni eða í miðjum leik barn-
anna� Þá er mikilvægt að vera 
með bók og penna við hönd og  
beiðnin „viltu skrifa það sem ég 
ætla að segja þér?“ er ekki óalgeng� 

Eygló Ida 
Gunnars
dóttir
Leikskóla
kennari í 
Garðaborg
B.Ed.
Eyglo.Ida.
Gunnars
dottir@
reykjavik.is

Ljóðagerð í leikskólanum Garðaborg

Barn bað um 
að fá að búa 

til ljóð í lista-
smiðju leik-

skólans�
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Skipu lagðar ljóða stundir geta orðið 
að yfir þyrmandi aðstæðum í lífi 
barns ins þar sem einhvers er krafi st 
af því þá og þegar� Þegar barn hins 
vegar yrkir að eigin frum kvæði 
hefur það sjálft mótað hug myndir 
sínar og er tilbúið til að deila þeim 
með öðrum�

Vert er að hafa í huga að breyta 
engu eftir eigin höfði því þá er 
ljóðið ekki lengur verk barnsins� 
Ef barn segir „kaupaði“, þá skrifa 
ég „kaupaði“� Þetta finnst mér 
mikilvægt að taka fram vegna 
þess að ég vil að rödd barnanna 
heyrist eins hátt og hægt er og 
að þeirra eigin verk fái að njóta 
sín� Ef verkin eru leiðrétt getur 
það dregið úr áhuga þeirra og 
vinnusemi ásamt því að skaða 
mögulega sjálfstraustið� Í raun má 
líta þetta sömu augum og að breyta 
teikningu barns – bæta öðrum fæti 
við höfuðfætluna eða stytta hendur 
hennar�  

Fyrstu ljóð barnanna eru yfir-
leitt jarð bundin og snúa mikið 
eða alfarið að nær umhverfi þeirra� 
Algengt yrkisefni eru for eldrar, 
ömmur og afar, dýr og veðrátta� 
Það skyldi því engan undra að 
mörg ljóð anna fjalli á einn eða 
annan hátt um rign ingu! Samhliða 
auknum þroska og reynslu færa 
börnin sig meira yfir í draum-
kennda sýn á veru leik anum þar 
sem fjöllin hafa sjálf stæða hugsun 

og dauðir hlutir hafa mann legar 
til finn ing ar� 

Hér fyrir neðan má sjá dæmi 
um ljóð ungs barns þar sem blá-
kaldur raun veru leik inn er festur 
á blað�  

Vinna
Pabbi vinna
með mömmu.
Mamma vinna
með pabba.
Vinna afa.
Afi vinna pabba.

Hvers vegna?
Ljóðagerð er deyjandi listform� 
Ljóða bækur seljast lítið og salan 
hefur farið dvínandi undan farin 
ár� Í ljóða gerð felst sköpun, tján-
ing og útrás� Ljóðagerð getur verið 
far vegur barna til að vinna sig út 
úr óþægi legum til finn ing um eða 
segja frá einhverju sem olli gleði í 
lífi þeirra� Í ljóðum birtast gjarna 
draumar, raun hæfir sem óraun-
hæfir� Að semja ljóð eykur orða-
forða og hug mynda flug og ljóð 
barnanna þróast að öllu jöfnu 
yfir tíma bilið� Börnin fara úr því 
að yrkja jarð bundið og mikið til 
bundið við eigin reynslu heim, yfir 
í draum kenndar myndir, mynd-
líkingar og persónu gervingar (svo 
sem „eins og“ eða „sólin brosir“)� 
Börnin hafa mörg náð að tileinka 
sér ljóða gerð og jafnvel beðið um 

að fá að búa til ljóð þegar þörfin 
fyrir útrás hefur blossað upp� 
Einnig getur ljóða gerð haft jákvæð 
áhrif á sjálfs mynd barna þar sem á 
þau er hlustað og þau ráða ferðinni 
en kennarinn fylgir leið bein ingum 
þeirra� 

Börnin eru orðin vön því að búa 
til ljóð og finnst það jafn sjálf sagt 
mál og að klippa og lita� 

Í dag
Mér líður vel í dag.
Er að leika
og gráta.
Skoða bækur.
Það koma tár
úr nefinu
og leka
í vatnið.

Hér má sjá ljóð þriggja ára drengs 
sem tókst á við aðskilnaðar kvíða 
að morgni dags í leik skól an um� 
Honum var boð ið að búa til ljóð, 
sem hann þáði� Hann byrjaði að 
yrkja á já kvæð um nótum en leyfði 
svo tárunum að vera með í ljóðinu�

Framtíð ljóðaverkefnisins í 
Garða borg er enn óráðin en margir 
draum ar bíða fram kvæmda� Það 
sem er nær tæk ast er að vinna áfram 
að útgáfu þriðju bókarinnar sem 
er farin að taka á sig góða mynd� 
Það er von mín að Garða borg verði 
áfram á ljóð rænum nótum, ég tel 
að margir snill ingar framtíðarinnar 
leynist í Garðaborg�  
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Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar�
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Barnið og lestur

Almennt er viður kennt 
að lestrar færni bygg ist 
á fimm grund vallar-

þáttum (National Read ing Panel, 
2000) og ber að leggja jafna 
áherslu á þá alla; hljóð kerfis vit-
und, um skrán ingu, lesfimi, orða-
forða og les skilning� Um skrán-
ing in byggist á hljóð kerfis vitund 
en les skilningur á mál skiln ingi� 
Mál skiln ingur og umskrán ing 
eru að skildir þættir sem tengjast 
les skilningi (Perfetti, Landi og 
Oakhill, 2005)� Um skrán ing felst 
í að tengja bók stafi við hljóð og 
breyta þannig texta í orð og orð-
um í hljóð� Færni í tungu mál inu 
og hljóðum þess er undir staða 
góðr ar um skrán ingar (Hoover 
og Gough, 1990)� Ein stakl ing-
ur getur náð mikilli færni í um-
skrán ingu en haft slakan les-
skilning� Að sama skapi getur 
les skiln ing ur verið góður þótt 
um skráning sé slök, ef text inn 
er lesinn fyrir ein stakl ing sem 
ræð ur ekki við um skrán ing-
una sjálfur (Hoover og Gough, 
1990)� At höfn in að lesa er því 
sú kunn átta sem við notum til 
að um skrá orð og setn ing ar og 
skilja merk ingu þess sem lesið 
er (Cain, 2010)� 

Lögð hefur verið áhersla á 
mikil vægi þess að lesið sé fyrir 
börn allt frá unga aldri og þeim 
þannig veitt sú mál örvun sem 
undir býr þau fyrir lestrar nám-
ið og skapar jákvætt viðhorf til 

bóka� Við upphaf skóla göngu 
vex orða forði barna jafnt og þétt 
og með lestri bóka eykst orða-
forðinn enn frekar því málfar í 
bókum er auð ugara en tal málið 
(Cain, 2010)� Það má því ljóst 
vera að lestur bóka er mikil væg-
ur á þessu mótunarskeiði� 

Málörvun þarf að vera fjöl-
breytt og ein leið að því marki er 
að lesa fyrir börnin� Um hverfi ð 
þarf að vera örv andi� Mál örvun 
getur farið fram á ýms an hátt, 
svo sem í gegn um leik og sam-
ræður� Lestur þarf að örva bæði 
heima og í skól an um� Aðal nám
skrá grunn skóla (2013) gerir ráð 
fyrir að nem end ur séu orðn ir 

Myndasögur geta hentað mjög vel til að kenna byrjendum að lesa. 
Rann sóknir hafa sýnt að námsáhugi hefur bein áhrif á frammi stöðu 
nemenda og því er mikilvægt að nemendur hafi val um að lesa það 
sem þeim þykir áhugavert. Reynsla höfundar af lestrarkennslu 
ungra nemenda er sú að úrval lestrarefnis fyrir byrjendur í lestri, 
þ.e. léttlestrarefni, er ekki nægilega mikið. Með því að bjóða upp á 
mynda sögur sem lestrarkennsluefni verður úrvalið af áhugaverðu 
efni meira.

Myndasögur og lestrarkennsla
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sjálf stæðir les arar við lok fjórða 
bekkjar� Til að hjálpa þeim að 
ná þessum áfanga í lestri þarf 
úrval lestrarefnis að vera við 
þeirra hæfi�

Áhugi og sjálfsmynd
Í nútíma þjóð félagi er mikil-
vægt að vera vel læs og geta 
starfs mögu leikar minnk að um-
tals vert hjá þeim sem ekki hafa 
náð tökum á lestri� Allt nám 
verður mun erfiðara ef lest ur 
gengur ekki greið lega� Því er 
mikil vægt að hugsa um sjálfs-
mynd og áhuga nem enda þegar 
lestur er kenndur því sterk sjálfs-
mynd er afar mikil væg (Paris og 
Paris, 2001)� Markmið kenn ara 
ætti að vera að allir nem end ur 
geti lesið sér til ánægju og yndis-
auka� Til að það takist þarf að 
efla sjálfs myndina og ala á áhuga 
nem enda� Sjálfs mynd byrjenda 
í lestri styrkist við sigra í lestrar-
ferlinu� Að geta lesið texta án 
að stoðar er sigur� Að geta les-
ið áhuga verðar, inni halds rík ar 
bæk ur er enn stærri sigur� 

Bækurnar þurfa að vera á því 
þyngdar stigi sem hæfir nem and-
anum hverju sinni� Að berjast í 
gegn um of þungan texta getur 
haft nei kvæð áhrif á sjálfs mynd 
og áhuga� Til að auka áhuga á 
lestri þarf efni bók anna að höfða 
til nem enda og sögu þráður inn 
að vera grípandi�

Námshvöt eða áhugahvöt er 
hug tak sem vísar til áhugans á að 
læra og trúarinnar á eigin hæfni 
(Dweck og Master, 2009)� Náms-
hvöt er tilhneiging nemenda til 
að finnast námið þess virði að 
hann leggi eitthvað af mörkum 
til að takast á við það� Mikil-
vægt er að nemendur hafi næga 
náms hvöt til að nýta sér þær 
að ferðir til náms sem þeir ráða 

yfir� Nemendur, sem hafa sterka 
náms hvöt, standa sig betur í 
námi jafnvel þó að þeir búi ekki 
yfir meiri færni en aðrir nem-
end ur (Dweck og Master, 2009)� 

Myndasögur
Vert er að velta því fyrir sér 
hvern ig sjá megi nem end um, 
sem eru stutt á veg komn ir í 
lestrar námi, fyrir áhuga verðu 
og inni halds ríku lestrar efni sem 
hæfir tak mark aðri lestrar getu 
þeirra í byrjun en eflir skiln-
ing á því sem lesið er� Mynda-
sögur geta verið með ein föld-
um texta sem byrjendur ráða 
við� Gamalt orða til tæki segir 
að mynd segi meira en þús und 
orð og því ættum við að nota 
myndir meira til að hjálpa okkur 
að segja sögur� Myndir fanga 
gjarnan huga lesenda og er unga 
fólkið oft hrifið af mynda sögum� 
Rann sóknir hafa sýnt að mynda-
sögur eru ein fárra texta teg unda 
sem ná að fanga at hygli ungra 
les enda og að mynda sögur geti 
kveikt áhuga á frekari lestri� Til 
skamms tíma virðast kenn ar ar 
samt ekki hafa valið þetta form 
bók mennta fyrir nem end ur sína 
og virð ast sumir halda að lest-
ur mynda sagna dragi úr frek ar 
en efli þróun máls hjá börnum 
(Carter, 2008)� Þeir hafa því 
frek ar hvatt nem end ur sína til að 
lesa hefð bundn ari bók mennt ir� 
Undan farið hefur þetta við horf 
þó verið á undan haldi hér á 
landi�

Að lesa myndasögu krefst at-
hygli; augun hvarfla frá mynd 
að texta og til baka aftur og les-
and inn þarf að með taka mikl ar 
upp lýs ingar til að vinna úr� Les-
andi mynda sögu getur einnig 
lesið á þeim hraða sem honum 
hentar og þannig geta nem end-

ur, sem ekki eru orðnir hrað-
læsir, frekar til eink að sér inni-
hald mynda sögu en texta bókar 
(Versaci, 2008)� Mark mið allra 
sem standa að lestrarnámi 
barna er að fá nem end ur til 
að lesa meira og til að lesa 
merkingar bær an texta� Sam-
kvæmt ný út kom inni greina-
nám skrá Aðal nám skrár (2013) 
ber að leggja áherslu á að kenna 
nem end um að lesa fjöl breytt an 
texta, sam settan úr texta, mynd-
um og fleiru� Mynda sögur gætu 
því verið ákjósan leg ur kost-
ur í lestrar náminu� Nem endur 
þurfa að beita ályktunar hæfni 
við lestur mynda sagna og virð-
ast mynda sögur krefj ast eða 
jafn vel hvetja til hugs un ar sem 
nauð syn leg er fyrir les skilning� 

Ekki hefur verið mikið rann-
sakað hvernig mynda sög ur 
nýt ast í lestrar kennslu en þær 
rann sóknir sem gerðar hafa 

Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir
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ver ið sýna að þær vekja áhuga 
nem enda og geta kveikt hjá þeim 
áhuga á frek ari lestri og þá fleiri 
tegunda bóka, ekki ein göngu 
mynda sagna (Ujiie og Krashen, 
1996)� Það er mjög ein staklings-
bund ið hvenær börn eru til búin 
að hefja lestrar nám, það fer ekki 
eftir aldri en áhuga hvötin hefur 
áhrif (Byrnes og Wasik, 2009)� 
Hver og einn nem andi ætti að fá 
tæki færi til að velja sér lestrar-
efni í takt við eigin getu stig og 

út frá áhuga sín um� Í úr vali létt-
lestrar bóka ættu einnig að vera 
mynda sögur� Til að vekja áhuga 

nem enda og gera þá að ævi-
löngum les end um þurfa þeir að 
kynnast lesefni sem hefur ein-
hverja þýð ingu fyrir þá (Versaci, 
2008)� Þeg ar lestrar áhugi er vak-
inn eða honum við haldið verða 
nem endur virkir þátt tak end ur í 
yndis lestri og velja sjálfir að lesa 
sér til ánægju og yndisauka�

Myndasögur, sem samdar eru 
fyrir byrjendur í lestri, þurfa 

að skarta vönduðum teikn-
ing um sem fanga hug nem-
enda en einn ig þarf að huga að 
text an um sem fylgir mynd un-
um� Hann má ekki vera með 
flókn um eða löngum orðum� 
Textinn þarf líka að vera hæfi-
lega langur, hann má hvorki vera 
of mik ill né lítill� Þá þarf text-
inn að styðja við mynd irn ar� 
Vanda þarf sögu þráð inn og hafa 
hann áhuga verðan� Huga þarf 
að lengd hverr ar mynda sögu 
því of löng saga gæti dregið úr 
lestrar áhuga hjá þessum aldurs-
hópi� Flestir nemendur á þessum 
aldri þurfa fyrst og fremst að 
þjálfa um skráningar færn ina og 
gera hana sjálf virka og ná upp 
lestrar hraða en einnig er verið 
að æfa les skilning og bæta við 
orða forða� Með mynda sögum er 
einfalt að þjálfa alla þessa þætti� 
Textarnir þjálfa um skrán ingu og 
mynda ramm arn ir eiga að geta 
boðið upp á ríku legan skiln ing á 
efninu� Hægt er að fara ítar legar 
í söguþráð með mynda sögu-
römmum en hægt er að gera 
með venju legri sögu bók fyrir 
byrj end ur� Nem end ur þurfa að 
rýna í allar mynd irn ar í réttri 
röð og fá þann ig dýpri sögu og 
skiln ing á upp bygg ingu frá sagna 
(Low, 2012)� 

Með því að kenna nemendum 
að búa til myndasögur sjálfir 
með pappír, blýanti og litum má 
einnig örva lestrar áhuga þeirra� My
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Myndasögur geta gagnast byrjendum í lestri 
við að ná tökum á lestrinum, vakið áhuga þeirra 
og þær ættu því að vera raunhæfur valkostur 
barna í lestrarnámi þeirra.
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Einnig er hægt að vinna mynda-
sögur á staf ræn an hátt í tölvu� 
Til þeirra hluta má sækja á inter-
netið ýmis forrit sem auð velt er 
að læra á� Comic Life (Bledsoe, 
2014) er eitt þessara for rita og 
er tölu vert notað í skólum� Á 
vef setri for ritsins eru taldir upp 
kostir þess að nota mynda sögur 
í skóla starfi� Þar segir að mynda-
sögur auki áhuga barna á ritun; 
í þeim megi finna auð velda leið 
fyrir nem endur að læra að rita 
samtöl, mynd irn ar geri efn inu 
betri skil og oft reyn ist nem-
end um auð veld ara að læra efni 
með sjónrænum hætti� For ritið 
er hægt að nálgast fyrir PC-
tölvur,  Mac og snjall tæki frá 
Apple� Mynda sögu gerð mætti 
tengja ýms um við fangs efnum 
og náms greinum á borð við 
íslensku, erlend mál, mynd-
mennt, upp lýsinga tækni og leik-
ræna tjáningu (Bledsoe, 2014)�

Meistaraverkefni mitt (2013) 
fólst í því að skrifa mynda sög ur 
fyrir byrj endur í lestri� Mynda-
sögu blöðin eru tíu tals ins� Sög-
urn ar fjalla allar um hund inn 
Kát, uppá tækja saman hund 
sem lendir í ýmsum ævin týrum� 
Mynda sögu blöð in hafa ekki enn 
verið gefin út en von andi verður 
útgáfa þeirra að veru leika fljót-
lega� Útgáfa á mynda sögu efni 
fyrir byrjendur í lestri myndi 
auka fjöl breytni á áhuga verðu 
lesefni�  

Samantekt
Það er reynsla mín að mynda-
sögur höfða oft og tíðum mjög 
til drengja� Mynda sögur geta 
gagn ast byrjendum í lestri við 
að ná tök um á lestrinum, vakið 
áhuga þeirra og þær ættu því að 
vera raunhæfur valkostur barna 
í lestrarnámi þeirra� Upp bygg-
ing mynda sögunnar hentar vel 

sem lestrar kennslu efni þar sem 
myndirnar, ekki síður en textinn, 
tala máli sög unnar� Skiln ing ur á 
efni sögunnar velt ur því minna á 
um skráningar getu nemandans� 
Hins vegar þurfa nemendur 
ákveðna æfi ngu og færni í lestri 
myndasagna til að átta sig á 
uppbyggingu þeirra� Sú æfing 
hjálpar nemendum í lestrar-
náminu því hún eyk ur skiln ing 
þeirra á upp bygg ingu sögu og 
eykur ályktunar hæfni þeirra� 
Finnum áhuga vert lestrar efni 
fyrir börnin okk ar, mynda sög-
ur eða annan texta, svo lestrar-
námið verði skemmti leg upp-
lifun og auki áhuga þeirra á 
lestri�
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1. Inngangur
Sumir lesendur muna kannski 
eftir Sjónvarpi næstu viku sem 
var á dagskrá RÚV fyrir þremur 
áratugum eða svo� Eins og nafn 
þáttarins ber með sér voru sýnd 
brot úr væntanlegu sjónvarpsefni, 
áhorfendum til upplýsingar og 
kynn ingar� Fljótlega eftir að brydd-
að var upp á þessum dagskrár-
lið var hugmyndin útfærð enn 
frekar í áramótaskaupi� Þar voru 
dagskrárbrot Sjónvarps næstu viku 
látin vera úr næsta þætti Sjónvarps 
næstu viku þar sem einnig var 
sagt frá Sjónvarpi næstu viku og 

þannig koll af kolli uns stjórn andi 
þáttarins bugaðist� Þessi grein er 
af svip uðum toga og fyrr nefndur 
sjónvarps þáttur, þ�e�a�s� Skímu-
grein um Skímu greinar, en þó 
er því sleppt að fjalla um Skímu-
greinar sem fjalla um aðrar Skímu-
greinar�

Markmiðið með þessum skrif-
um er í fyrsta lagi að gefa hug-
mynd um það helsta sem skrifað 
hefur verið um málfræði kennslu í 
Skímu allt frá því að tíma ritið hóf 
göngu sína árið 1978, í öðru lagi að 
greina megin áherslur í um ræðunni 
í ljósi mis mun andi hug mynda 
um mál töku og móður máls nám 
og í þriðja lagi að vekja athygli á 
viðfangs efnum og vanda málum 
sem lítið hafa verið rædd á þessum 
vettvangi� Valdar voru 30 greinar 
sem fjalla bein línis um mál fræði-
kennslu og/eða al mennt um hug-
mynda fræði móður máls kennslu 
en ekki var gerð til raun til þess 
að ná utan um öll Skímu skrif um 
efnið� Við úr vinnsl una var stuðst 
við aðferðir sögu legrar orð ræðu-
grein ingar þar sem leitað var að 
endur teknum þemum eða þrá-
stefjum í orð ræð unni� Skipu lagið 
er á þá leið að í 2� kafla er sagt frá 

fræði legum bak-
grunni og að ferða-
fræði, í 3� kafla er 
greint frá niður-
stöð um orð ræðu-
grein ingar inn ar og 
í 4� kafla eru loka-
orð og spurn ing ar 
til íhug unar� Tek ið 
skal fram að hér 

er ein ung is stikl að á stóru, bæði í 
fræði legri um fjöll un og gagna úr-
vinnslu, en höf und ur hefur áform 
um að gera efninu ræki legri skil 
síðar og þá í beinna sam hengi við 
aðrar rann sóknir�

2.Bakgrunnur
Í fræðilegum skrifum um mál-
töku og læsi má greina marg vís leg 
sjónar mið um væn legar að ferðir 
og nálg anir í kennslu (sjá um ræðu 
hjá Gee 2004:10–11 og rit sem þar 
er vitnað til)� Hefðar sinn ar beina 
t�d� sjónum sínum að færni nem-
and ans og leggja áherslu á þjálfun 
og beina kennslu� Þeir sem að hyll-
ast hug myndir um „náttúru legar 
leiðir til náms“ leggja hins vegar 
megin áherslu á að þróa lestrar-
hæfni sem þátt í því að gæða rit-
aða texta merk ingu (Cazden 1972, 
Goodman 1986)� Sam kvæmt hug-
mynd um sem ganga lengst í þessa 
átt er lestrar nám náttúr ulegt ferli 
á svipaðan hátt og mál taka barna 
og bein kennsla því óþörf� Í augum 
mál kunnáttu fræð inga er máltaka 
barna eins náttúru leg og raun ber 
vitni vegna þess að hæfi leik inn 
til máls er með fæddur á svip að-
an hátt og líf ræði legur hæfi leiki 
kóngu lóa til þess að spinna vef� 
Lestrar nám getur aftur á móti ekki 
verið náttúru legt ferli í þessum 
skiln ingi vegna þess að ritað mál 
er einfald lega of ný legt fyrir bæri 
í þróun manns ins auk þess sem 
talmál fyrir finnst í öllum mann-
legum sam fél ög um en rit mál 
ekki� Þetta sjónar mið felur í sér að 
bein lestrar- og ritmáls kennsla er 

Þrástef og þagnir
í  málgagni  móður  málskennara
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Ríkjandi hugmyndir um málfræðikennslu

Hér er r ýnt í  orðræðu um málfræði
kennslu í  Skímu  út frá mis munandi 
kenningum um máltöku og móður

málsnám. Greiningin leiðir í  ljós að 
hefðbundnar áherslur um þjálfun og 

færni eru býsna fyrirferðarmiklar 
í  tímaritinu en lítið er fjallað um 

hvort og þá hvernig félagslegur og 
menningarlegur bakgrunnur nemenda 

skiptir máli.  Færð eru rök fyrir 
mikilvægi þess að taka markvissara 
mið af slíkum þáttum í umræðu um 

íslensku í skólastarfi.
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Ásgrímur Angantýsson

óhjá kvæmi leg (sjá t�d� Melvold og 
Pesetzky 1995)�

Bent hefur verið á að börnum 
geng ur afar mis jafn lega að ná tök-
um á rit mál inu eftir því úr hvers 
kon ar félags legu og menn ingar-
legu um hverfi þau koma (Gee 
2004)� Þetta gildir ekki síst um 
það að til einka sér form lega mál-
notk un� Því hefur verið haldið 
fram að árangurs ríkt lestrar nám 
í þessum víða skilningi sé í raun 
menningar legt lær dóms ferli (e� 
cultural learning process) en ekki 
tækni legt úr lausnar efni (Gee 
2004)� Börn eru sam kvæmt þessu 
mjög mis jafn lega langt komin í 
lær dóms ferlinu þegar þau byrja 
í skóla og „heiman fylgjan“ því 
afar breyti leg� Af svip uð um toga 
eru kenn ing ar um tungu málið 
sem félags legt og menningar legt 
auð magn (sjá Bourdieu 1977 og 
2008)� Sam kvæmt þeim upp skera 
sumir mál hafar virðingu og völd 
(e� symbolic capital) með því að 
tala ein fald lega á þann hátt sem 
þeim er tamt� Þeir sem ekki hafa 
fengið slíkan menningar arf og eru 
að ein hverju leyti með vitað ir um 
það þurfa venju lega að hafa fyrir 
því að laga mál sitt að form legum 
að stæðum og verða oft fyrir vikið 
spenntir og óöryggir þegar þeir tjá 
sig (hinir hafa eðli málsins sam-
kvæmt minni áhyggjur)� Kenn-
ingar Gee og Bourdieu fela sem 
sagt í sér að sumir nem end ur eru 
á heima velli í mál um hverfi skól ans 
og fá sí fellda viður kenn ingu fyrir 
það sem þeir koma með að heim-
an (eða úr öðrum átt um) en aðrir 
eru komnir í fram andi um hverfi og 
upp lifa minni máttar kennd vegna 
þess að þeir kunna ekki leik regl-
urn ar sem gilda á vett vangi skóla 
og mennt un ar (sjá einnig um ræðu 
hjá Delpit 2001)�

Út frá þessu er áhuga vert að 
rýna í orð ræðu um mál fræði-
kennslu á vett vangi móður máls-
kennara og velta fyrir sér spurn-
ing um á borð við (1–3):

(1) Að hvaða marki má greina 
áherslur  
 (i)  hefðarsinna,  
 (ii)  þeirra sem að hyll - 
  ast náttúru legar  
  leið ir til náms og  
 (iii)  málkunnáttufræð- 
  inga í skrifum um 
  málfræðikennslu í  
  Skímu? 

(2) Að hve miklu leyti tek ur 
umræðan mið af mál-
félags legum þáttum (óháð 
þrígreiningunni hér að 
ofan)? 

(3) Hvernig hefur umræðan 
þróast frá því að tímaritið 
hóf göngu sína?

Til grundvallar athuguninni liggja 
30 greinar úr Skímu frá 1978 til 
2012� Stuðst var við aðferðir sögu-
legrar orðræðugreiningar eins og 
þeim er lýst hjá Ingólfi Ásgeiri 
Jóhannes syni (2010) en þar koma 
m�a� eftirfarandi þrep við sögu:

(4) Viðfangsefni og 
sjónarhorn valið�  

(5) Fundinn efniviður sem 
hentar vel til þess að varpa 
ljósi á viðfangsefnið� 

(6) Greining á gögnunum�  

(7) Leitað að mynstrum, 
andstæðum og átökum í 
orðræðunni�

Í þessu tilviki er viðfangsefnið 
mál fræði kennsla út frá mis mun-
andi hug mynd um um máltöku og 
móður málsnám (4) og efni viður-
inn tiltekið safn greina í mál gagni 
móður máls kenn ara (5)� Skíma er 
til tölu lega óform leg ur um ræðu-
vett vang ur og þar eru skoð an ir 
gjarna settar fram býsna hispurs-
laust� Þess vegna hentar efni úr 
tíma rit inu vel til þess að greina 

and stæð ur og átök� Lagt var upp 
með ákveðin þemu sem rann sak-
and inn bjóst við að finna, t�d� gagn-
semi/gagn sleysi mál fræði kennslu 
og sam þætt ingu/sundur liðun 
náms þátta í ís lensku, en sá listi 
breytt ist og lengd ist eftir því sem 
rýn inni vatt fram (6–7)� Útbúin var 
Excel-tafla þar sem þemunum var 
raðað upp lóðrétt og greinunum 
lárétt� Eftir lestur hverrar greinar 
var merkt við viðeigandi þema/
þemu í töfl unni� Þegar um var 
að ræða and stæður eins og gagn-
semi/gagns leysi var ekki gerður 
greinar mun ur á því hvers konar 
við horf höf und ar að hyllt ust held-
ur ein göngu að sjónar mið af því 
tagi væru til um fjöll unar í við kom-
andi grein� Loks voru töl urn ar fyrir 
hvert þema lagðar sam an�

3. Orðræðuþemu
Í töfl unum hér á eftir má sjá hversu 
oft mis mun andi þemu komu upp 
í greinunum sem skoðaðar voru 



S K Í M A   2 0 1 418 S K Í M A   2 0 1 4 19

(sjá yfirlit greina í ritaskrá)� Efl aust 
má deila um taln ing una en hún 
þjónar einungis því mark miði að 
gefa hug mynd um hvaða efni eru 
oftast á dag skrá�

Í töflu 1 er þemum sem 
tengjast mark miðum mál fræði-
kennslu (sbr� áherslur í nám skrám) 
raðað eftir tíðni/umfangi:

Hér er hagnýting málfræð innar 
og tengsl við mál notkun ofar lega 
á baugi eins og vænta mátti� Til-
tölu lega lítið virðist lagt upp úr 
þekk ingu á mann legu máli sem 
fyrir bæri eða félags legum hliðum 
tungu máls�

Í töflu 2 er yfirlit um þemu 
sem tengjast viðfangs efnum og 
leiðum í málfræðikennslu� Aftur 
er hagnýtt gildi málfræð innar efst 
á blaði, þ�e� mikil vægi þess að mál-
fræði sé iðkuð og sett í samhengi 
við þjálfun í mál beitingu� Einnig 
er tölu vert rætt um námsefni, mis-
mun andi kennslu aðferðir/nálganir 
og tengsl (eða tengsla leysi) náms-
þátta í íslensku� Skiptar skoð anir 
eru um áherslur varðandi rétt mál 
og rangt�

Tafla 3 sýnir þemu sem tengj-
ast viðhorfum til málfræði kennslu� 
Hér er gagn semi/gagns leysi mál-
fræð innar einnig áber andi og 
sömu leiðis mikil vægi þess að höfða 
til skiln ings nem enda og forðast 
stagl� Skoð an ir greina höf unda um 
gagn semi mál fræð inn ar eru býsna 
mis mun andi en flest ir telja mikil-
vægt að kenna þenn an náms þátt�

Loks eru sýnd í töflu 4 þemu 
sem tengjast mál félags legum þátt-
um� Fljótt á litið virðist tals verð 
um ræða um félagslegan bak grunn 
nem enda en hér eru þó undir ein-
um hatti til tölu lega sundur leitir 
þættir, s�s� getu skipt ing, áhuga hvöt 
og mis mun andi for send ur til náms� 
Svo lítið er rætt um boð andi mál-
fræði (leið bein ingar um rétt mál 
og rangt) út frá mis mun andi stöðu 
nem enda og á ein staka stað er vikið 
sér stak lega að þætti heimil anna í 

mótun málfars (t�d� hjá Indriða 
Gíslasyni 1985)�

Helstu mynstur, and stæður og 
átök má draga saman á eftir farandi 
hátt:

(8) þjálfun, færni, iðkun, 
gagnsemi 

(9) gagn og ógagn 

(10) skilningur og stagl 

(11) samþætting og 
sundurliðun 

(12) hefðbundin kennsla og 
náttúrulegar leiðir 

(13) boðandi og lýsandi 
málfræði 

Hagnýti þráðurinn er sem sagt 
mest áberandi í Skímu (8–10) en 
mörg um höf und um er einnig hug-
leikið að tengja saman náms þætti 
ís lensk unn ar og slíta mál fræð ina 
ekki úr sam hengi við þjálfunar-
þætti á borð við texta grein ingu 
og ritun (11)� Þá er nokkuð fjallað 
um nýjungar í kennslu og mikil-
vægi þess að nálgast málið á hlut-
lægan og lýsandi hátt (12–13)� 
Sjaldn ast er talað bein línis um 
að taka þurfi mið af mis mun andi 
félags- og menningar legum bak-
grunni nemenda eða hvernig eigi 
að standa að slíku í kennslu� Að 
því leyti sem greina má sögu lega 
þróun má segja að umræðan hafi 
framan af snúist mikið um gagn/
gagns leysi mál fræði kennslu en 
síðar sam þætt ingu náms þátta og 
heild stæða móður máls kennslu�

4. Lokaorð
Eins og ráða má af þema grein-
ing unni hér að framan koma 
hug mynd ir um tungu mál ið sem 
félags legt og menningar legt auð-
magn fremur lítið við sögu í 
Skímu� Helsta undan tekning in 
er grein Gísla Pálssonar frá 1981 

Tafla 1: Umræðuefni tengd markmiðum
Þema Greinar (af 30)

Að verða betri málnotandi 14
Að þjálfast í beitingu máls 12
Að geta nýtt sér málfræði í tengslum við stíl 
og ritun

11

Að geta rætt um málið 9
Að verða meðvitaðri um eigin málkunnáttu 8
Að þekkja mismunandi málsnið 7
Að verða meðvitaðri um mismunandi 
málnotkun

7

Að öðlast þekkingu á málinu sem fyrirbæri 4
Að öðlast yfirsýn yfir málkerfið 2
Að átta sig á tengslum máls og samfélags 2

Tafla 2: Umræðuefni tengd viðfangsefnum og leiðum
Þema Greinar (af 30)

Iðkun 10
Heildstæð móðurmálskennsla 10
Námsefni 10
Uppgötvunarnám 8
Leitarnám 7
Náttúrulegar leiðir 6
Boðandi málfræði / leiðréttingar 6
Tengslaleysi þátta 6
Málfræði í tengslum við erlend mál 5
Kenna ekki íslensku eins og útlensku 3
Lýsandi málfræði 3
Verkaskipting eftir skólastigum 2
Bein kennsla 2

Tafla 3: Þemu sem tengjast viðhorfum til málfræðikennslu
Þema Greinar (af 30)

Gagnsemi 12
Skilningur 8
Tilgangsleysi 7
Stagl 6
Skemmtigildi og vinsældir 5

Tafla 4: Þemu sem tengjast málfélagslegum þáttum
Þema Greinar (af 30)

Félagslegir þættir og bakgrunnur nemenda 13
Málvillur, ambögur, sýki ... 8
Málótti og minnimáttarkennd, ofvöndun 7



S K Í M A   2 0 1 418 S K Í M A   2 0 1 4 19

þótt þar séu notuð svo lítið önnur 
greiningar hugtök (sjá einnig grein 
eftir sama höfund á öðrum vett-
vangi 1979)� Ofur áhersla á þjálf-
un og færni felur í sér þá hættu 
að þessum mikil væga þætti sé 
ekki gefinn nægjan legur gaumur 
í íslensku kennslu� Ef til einkun 
rit máls snýst ein göngu um að ná 
tökum á til tekinni færni (sem öll 
heil brigð börn ættu að vera full-
fær um) og tækni leg ar að ferð ir í 
kennslu hvern ig stendur þá á því 
að til tekn ir félags legir hóp ar koma 
verst út á stöðl uð um próf um? 
Hvern ig er hægt að ætlast til þess 
að öll börn nái jafn auð veld lega 
tökum á rit málinu á „náttúru legan“ 
hátt ef þau eru mis jafn lega læs (í 
víðum skiln ingi) þegar þau koma 
í skóla? Ef læsi er menn ingar legt 
lær dóms ferli og mál fars legt auð-
magn nem enda mjög mis jafnt frá 
upp hafi, hvern ig á skól inn að stuðla 
að því að allir verði vel læsir og nái 
til hlýði legum tökum á rit mál inu? 
Þessum spurn ing um verður ekki 
svarað hér en það er brýnt að velta 
þeim fyrir sér�
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Grein þessi er byggð á aðalfyrirlestri 
sem höfundur hélt á íslensk-færeysku 
ráðstefnunni Frændafundi í  Þórshöfn í 
Færeyjum í ágúst 2013� 
Kennsla á móðurmálinu í fær eyskum skólum var fyrst 
reynd á upp lýsingar öldinni en þá var póli tískur byr 
fyrir slíkum hug myndum� Frá siða skiptum (1540) 
hafði danska verið tungumál stjórn sýslunnar og kirkj-
unn ar og þar með kristi legrar upp fræðslu barna� Það 
var þó ekki fyrr en með heima stjórnar lögunum 1948 
að fær eyska varð aðal tungu mál skól anna og meiri 
tíma varið í að kenna móður málið en dönsku� 

Segja má að þjóðernis vakning hafi orðið í Fær-
eyjum þegar Færeyinga félagið var sett á stofn 1889 og 
hóf að gefa út eigið mál gagn� Félagið krafð ist viður-
kenningar á því að Fær eying ar væru þjóð sem ætti 
sér eigið tungu mál og eigin menn ingu� Átökin sem 
þá hófust um stöðu fær eysk unnar sem kennslu máls 
og kennslu greinar í skóla kerfinu standa enn�

Bar átta Færeyinga félagsins fyrir því að koma fær-
eysku inn í skól ana leiddi til stofn un ar Lýð háskól ans 
(Føroya fólka háskúla) árið 1899� Hann var fyrsti skól-
inn þar sem færeysk tunga, bók mennt ir og menning 
voru á stunda skrá og þar gengu í skóla fyrstu rit-
höfund arnir sem skrif uðu bækur sínar á fær eysku, 
m�a� Heðin Brú og Martin Joensen� Enn var þó bein-
línis ólög legt að kenna á færeysku í barna skólum� 

Árið 1907 komst færeyska í hóp náms greina á 
stunda skrá Kennara skólans með tvo tíma á viku og 
1909 varð hún að valgrein í gagn fræða skólan um� 
Það var þó aðal lega að nafninu til því að flest ir völdu 

heldur sænsku� Nýjungin breytti heldur engu um það 
að eftir sem áður kváðu lands lög skýrt á um það að 
danska skyldi töluð í skólum og að danska skyldi þar 
kennd sem móður mál�

Lengi vel var ekki boðið upp á nám til stúdents prófs 
í Fær eyjum en árið 1926 var frumvarp um stofnun 
stúdenta skóla lagt fram á Lög þinginu, enda var bæði 
langt og dýrt að sækja námið til Dan merkur� Einn ig 
sáu tillögu flytj endur fyrir sér að slík stofn un myndi 
styrkja grund völl fær eysks þjóð ernis og efla vit und 
um það� Til lagan mætti harðri and stöðu sambands-
sinna en tillögu flytj endur áttuðu sig á því að með því 
að kalla stofn un ina ekki stúdenta skóla heldur latínu-
skóla mætti sneiða hjá deil unni um stöðu dönsku og 
færeysku í skól anum� Aðeins þannig var hægt að afla 
sam þykkis fyrir því að stofna skóla þar sem gengið 
væri út frá því að fær eyskt þjóð erni væri til� Það hafðist 
svo í gegn, þegar skól inn hóf starf semi árið 1937, að 
koma fær eysku á stunda skrá tvo tíma á viku� Danska 
fékk hins vegar fimm tíma� Helstu rök in fyrir því að 
leyfa færeysku kennslu voru álit norrænu fræð inga um 
að fær eyska væri sjálf stætt tungu mál en ekki mál lýska 
og að málið væri mikil vægur vitnis burður í öll um 
rann sókn um á norrænni mál sögu� 

Það var samt ekki fyrr en við gildis töku heima-
stjórnar laganna 1948, þar sem fær eyska var lögfest 
sem aðal tungu mál Færeyja, að kennslu stundir í fær-
eysku og dönsku urðu jafn margar� Þrátt fyrir það var 
danska enn áberandi í skólum og allt fag legt eftir lit 
og náms mat fór enn fram á dönsku� Það fól í sér 
að öll próf, nema í náms greininni færeysku, voru 

Vár í 
Ólavsstovu
Aðjúnkt í 
móður máls
kennslu
fræðum
við 
Námsvísinda
deild Fróð
skapar seturs  
Færeyja
vario@ 
setur.fo

Þjóðtunga eða ríkistunga?

Nemendur Stúdentaskólans að störfum
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lögð fyrir á dönsku allt fram til 1974 þegar tungu-
mála deil unni í Stúdenta skól anum lykt aði með því að 
fær eyska var gerð að próft öku máli frá og með 1976� 
(Málspurningurin í Hoydølum)�

Stofnun háskóla í Fær eyjum – Fróðskapar seturs 
Føroya – var næst á dag skrá� Saga Setursins er sem 
spegil mynd af stofnun Færeyinga félagsins í lok 19� 
aldar sem skilaði þeim árangri að lýð háskóli var settur 
á lagg irn ar� Nú var liðin rúm hálf öld og enn var 
stofn að til félags� Það var akadem ískt félag sem hafði 
það að mark miði að háskóla stofnun tæki til starfa í 
Fær eyjum� Fyrsta verk þess var að hefja útgáfu vísinda-
tíma rits og að safna fær eyskum íð orðum� Orða-
söfnun in var mikil vægur áfangi í fær eyskri mál rækt 
og lagði grunn inn að fær eysku sem fag máli� Byrjað 
var að undir búa fram halds menntun fyrir kennara 
og árið 1964 skipulagði Christian Matras árs langt 
námskeið í færeyskri tungu� Fróð skapar setrið tók svo 
til starfa 1965 og skipti stofnun þess sköpum um að 
skapa grundvöll fyrir færeysku sem aka demískt mál 
og náms grein á öllum skólastigum�

Gamaldags og íhaldssamt
Allt frá því færeyska vann sér þann sess í skólum, sem 
svo lengi hafði verið stefnt að, hafa hefð bundn ar fag-
áherslur verið ríkjandi� Í rann sókn minni á við horfum 
nem enda í Stúdenta skólanum á tíma bilinu 2002–2004 
(Ólavsstovu, 2011) kom í ljós að þeir upp lifa náms-
grein ina sem gamal dags og íhalds sama og þeir kalla á 
nútíma væð ingu hennar� Um leið leggja þeir áherslu á 
hve mikil vægt það er að verja fær eysk una, hún megi 
ekki láta undan fyrir dönsku og ensku� Í handa hófs-
val inni umsögn nemanda segir, þegar hann gerir 
grein fyrir því hvers vegna hann meti fær eysku hærra 
en dönsku: „Mér finnst fær eyska vera mikil vægur 
hluti skóla göng unnar� Við erum bara 48�000 manns 
og þess vegna verð um við að leggja hart að okk ur að 
varð veita tungu málið [���] Það ætti að gera meira af 
því að fá nem endur til þess að tala betri færeysku� Allt 
of mörg útlend orð eru notuð, líka í inn byrðis sam tali 
kennar anna, og þetta hindrar nem endur í að tala betri 
færeysku�“  Önnur umsögn er á þessa leið: „Að kenna 
okkur málið, að kenna okkur að verja það og að elska 
það�“ Og enn ein um sögnin hljóðar svo: „Ef maður 
notar fær eysk orð og ekki of mikið af út lend um og 
heldur því til streitu, þá batnar mál farið og smitast 
þannig áfram til vina og kunningja�“

Mál hreinsunar hug myndir á borð við þessar eru 
mjög áberandi í úr takinu� Dæmin endur spegla mat 
nem end anna á eigin kunn áttu í fær eysku en á heild ina 
litið þykir þeim hún ekki full nægj andi� Þeim þykir 
færni sín í rit uðu máli mega vera betri og finnst staf-
setn ing og mál far vera forgangs mál�

Þetta eru skýr skila boð um að 
nem end ur telji náms efnið, sem 
notað er við færeysku kennslu, 
ekki vera í sam ræmi við dag legt 
líf sitt og hugar heim� Þeir greina 
bæði frá ástríðu sinni fyrir náms-
grein inni og áhuga á henni en lýsa 
henni jafn framt sem gamal dags, 
leiðin legri og úr eltri� Ástríðan er 
til marks um það að fær eyska er 
náms grein sem höfðar til sam-
kenndar fólks, jafnt persónu lega 
sem á for sendum upp runa, sam-
félags og þjóðar�

Færeysku kennarar segja það 
reynslu sína að náms greinin auki 
sam kennd nemenda og snúist að 
miklu leyti um menningar miðlun� Því sé mikil vægt 
að kveikja áhuga nem enda á grein inni og virð ingu 
fyrir henni� Í hópi nemenda er það sjónar mið út-
breitt að meira mætti vera um sam ræðu og sam skipti 
í kennsl unni�

Óttinn við að færeysk tunga deyi út er áberandi 
með al nemenda Stúdenta skólans� Þeir eru uggandi 
um að tungu málið hverfi og það er mjög algengt að 
nem endur séu and vígir því að töku orð séu tekin upp 
í færeysku� John E� Joseph, prófessor í mál vís ind-
um, segir það mjög út breitt sjónar mið þegar tungu-
mál hefur verið undirskipað öðru máli sem mál-
höf unum þykir standa ógn af (Joseph, 2004:104)�  Í 
svörum margra nem enda kemur fram að þeir líti á það 
sem mikil vægt verk efni að vinna gegn dönsk um og 
amerísk um áhrif um� Þetta er sjónar mið meiri hlutans 
en þó telja ýmsir að fær eyska sé of lokuð fyrir nýjum 
töku orðum og að of miklum kröftum sé varið í að búa 
til ný orð sem oft og tíðum verka ákafl ega fram andi í 
eyrum mál hafa� Óhætt er að segja að nem endur fari 
ekki var hluta af því hve breið gjáin er á milli tal máls 
og rit máls�

Nemendum finnst færeysku námið vera fast í hefð-
inni og þeir kalla á nútíma væð ingu kennslu hátta og 
náms efnis� Eigi að síður upp lifa þeir sig í tryggð um 
við náms greinina og tungu málið� 

Nú er svo komið, bæði í form legu og óform legu 
námi, að færeyska keppir í marg vísleg um skiln ingi 
og á ýmsum sviðum við ensku� Að mati ungs fólks er 
engil sax nesk menn ing, einkum banda rísk, áber andi 
í skóla umhverfinu� Áhrifi n af þessu endur spegl ast í 
minni áhuga og þekk ingu á fær eysk um bók mennt-
um, menn ingu og af þrey ingu� Mjög al gengt er að 
nem endur hafi lélegan orða forða og eigi erfitt með 
fallbeygingar� Allir eiga nemend urn ir það sam merkt 
að upp lifa Fær eyjar og fær eysku sem heima höfn sem 

Vár í Ólavsstovu
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er alltaf hægt að snúa aftur til ef hinn stóri heimur, og 
það sem fram andi er, reynist of stór biti eða fag legar 
kröfur of miklar til að böndum verið komið á� En 
einnig kemur í ljós að þessi tryggðar bönd geta reynst 
haml andi ef þau eru of sterk�  

Í tíma og rúmi hrærist námsgreinin fær eyska í 
spennu svæðinu á milli nútíma og hefð ar� Al þjóða-
væðing, sýndar veruleiki og ör tækni þróun eru stað-
reyndir sem litlu menn ingar- og mál svæði get ur 
staðið ógn af� Öll lítil mál sam félög standa frammi 
fyrir slíkri próf raun í hin um alþjóða vædda, staf ræna 
heimi� Þegar okkar kynslóð óx úr grasi lá beint við að 
spyrja kennar ann og til hans sótt um við nemendur 
vitneskju okkar� En unga kyn slóðin menntast ekki 
aðeins með skóla lær dómi og þekkingar tileinkun á 
heim ilum� Þekkingar öflun hennar er afar fjöl breytt og 
fjöl þætt� Að ýmsu leyti bliknar kunn átta kenn ar ans 
í saman burði við þennan marg brotna þekkingar-
heim unga fólksins� Það er vanda samt að virkja þessa 
upplýsinga öflun í skóla náminu� Ég hef orð ið vör við 
það þegar ég kenni að oft þegar mað ur varp ar fram 
spurn ingum til bekkj ar ins koma svör sem eru óhnit-
mið uð og óvænt� Þetta stafar af því að þekk ing in sem 
nem end urnir hafa aflað sér er afar óskipu leg� Þeir hafa 
ekki fag legar for sendur til að vega og meta upplýs ingar 
sem þeir afla sér í hinum ýmsu gagna veitum inter-
netsins og skóla kerfið hefur enn ekki fundið leið til 
að með höndla þær og gera ráð fyrir þeim í nám skrá�

Af spjalli mínu við nem endur sýnist mér óhætt að 
slá því fram að það gerist æ al gengara að ung menni 
ein beiti sér að ein hverjum til tekn um sér áhuga mál um� 
Þessi til hneig ing stafar af því að börn fá snemma á 
lífs leið inni aðgang að staf rænum miðlum og byrja að 
leita að því sem þau hafa áhuga á� Þessi þekkingar öflun 
er mikil próf raun fyrir fær eyska tungu og keppi naut-
ur við færeysku nám í sjálfu sér� Reynslan hefur kennt 

mér að greindir og áhuga samir nem endur vita lítið 
um fær eyskar bók mennt ir, og efni á fær eysku yfir-
leitt, því að þeir lesa ekkert á fær eysku og mál þeira 
er iðu lega markað af því að utan skólans um gang ast 
þeir næstum engin aðföng á fær eysku� Margir þeirra 
eiga erfitt með að tjá sig� Orða forði og setninga skipan 
hefur tekið miklum breyt ingum� Kyn og föll raskast, 
þol fall og þágu fall eru að falla saman og allt vindur 
þetta upp á sig� Handa hófs dæmi, sem ég heyrði hjá 
ungum pilti meðan hann sat og spilaði fót bolta leik á 
stafrænum miðli: „Mezzi er á liðið“ [sambærilegt á 
íslensku væri: „Mezzi er í liðið“], er ein kenn andi fyrir 
þróunina sem á sér stað meðal ungra mál notenda�

Í kennaranáminu er kastljósinu beint að kennslu-
fræði ein stakra náms greina en við sem stönd um vörð 
um fær eysku sjáum fyrir okkur að mál ið, bók mennt-
irn ar og menn ingin séu á fallanda fæti ef þró un in 
leið ir til um dæmis taps málsins� Sem sam skipta miðill 
er fær eyska í stöðugri sam keppni við menningar- og 
af þreyingar efni á ensku� Þess vegna þurf um við í sífellu 
að spyrja okkur hvað við get um gert til að nútíma væða 
fær eysku um leið og við verð um að gæta þess að mál ið 
glati ekki stöðu sinni� Vonir standa til þess að rann-
sóknir á færeysku námi og móður máls kennslu eigi 
eftir að styrkja stöðu fær eysku sem náms greinar og 
færa henni í hendur verk færi til að standast þrýsting 
sem jafnvel miklu fjöl menn ari málsamfélög en hið 
fær eyska verða fyrir frá enskri tungu og enskri, en þó 
einkum og sér í lagi amerískri, menningu� 
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Orðbragðsbókin er eigulegur 
og vand aður prent gripur og í 
svipuðum anda og sjón varps-
þættirnir: Litskrúðug, fjölbreytt 
og skemmtileg og íslenskan 
er þar skoðuð frá öllum 
mögulegum og ómögulegum 
sjónar hornum� Bók in skiptist í 
sex aðalhluta sem eru „Lifandi 
mál“, „Heimurinn“, „Hið bók-
staflega“, „Leikir og skemmtun“, 
„Dag legt mál“ og „Framtíðin“� 
Innan hvers og eins kafla er fjall-
að með líflegum hætti um hin 
fjölbreyttustu atriði sem tengjast 
tungumáli� Þarna er til að mynda 
að finna greinar um málótta, 
horfin tungumál, líkamsparta, 
galdraorð og vangaveltur um 
það hvernig íslenskan verður 
eftir 100 ár� 

Það virðist ef til vill heldur 
mik ill metnaður að ráðast í það 
að gera svo mörgum hliðum 
ís lenskunnar skil í tæp lega 
200 blaðsíðna bók en mark-
mið bókarinnar er ekki að gefa 
tæm andi yfirlit yfir allt það 
sem viðkemur tungumálinu� 
Miklu fremur fá lesendur nasa-
sjón af hinu og þessu; fræðast 
um hversu áhugavert tungu-
málið er og er bókin því upp-
lögð sem inngangur að frekari 
rannsóknum á málinu� 

Alveg eins og í sjón varps-
þáttunum er mikið lagt upp 
úr útliti bókar innar, mynd-

skreyt ing um og grafík� Þema-
litir hennar eru blár og appel-
sínu gul ur í ýmsum tónum og 
eru ramma greinar, fyrir sagn ir 
og mynda textar í þess um lit� 
Fjöldi ljós mynda skreytir síð-
urn ar og teikn ing ar sem 
ým ist hafa ver ið sérstak lega 
gerðar fyrir bókina og fengn-
ar annars staðar frá� Útlit ið 
lífg ar óneitan lega upp á um-
fjöllunar efn ið, hvort sem 
um er að ræða ljós mynd-
ir af Michael Jack son og 
Bruce Willis, úr klipp ur 
úr dag blöð un um, gaml ar 
aug lýs ingar frá sól baðs-
stof um, ljós mynd ir af 
göml um hand rit um 
eða falleg ar teikn ing ar, 
til að mynda af banana 
eða fíl� 

Bókin á erindi við 
alla og hæfi r, eins og 
klisj an segir, fólki á 
öll um aldri� Þetta 
er til val in bók til 
að geyma á eld-
hús borð inu eða 
s tofu  borð  inu, 
hvar sem fólk 
get ur grip ið í 
hana og skoð að� Bók ina 
þarf alls ekki að lesa sam visku-
sam lega frá upp hafi til enda 
held ur er hægt að byrja hvar 
sem er og hætta hvenær sem 
er� Í notkunar leiðbeiningunum 

er meira að segja tekið fram að 
úr bók inni mætti gera fyrir taks 
lasagna en tekið er fram að sé 
það gert neyð ist maður væntan-
lega til að útvega sér ann að ein-
tak�

Þetta litla, sérvisku
lega, dásamlega og 
kröftuga mál

Brynja Þorgeirsdóttir og 
Bragi Valdimar Skúlason�

Forlagið 2014�
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Haustið 2013 fór Orðbragð  í  loftið 
á RÚV undir stjórn þeirra Brynju 
Þorgeirsdóttur og Braga Valdimars 
Skúlasonar� Nú er einni þáttaröð 
lokið, sú næsta hafin í  sjónvarpi 
al lra landsmanna og bók byggð á 
þáttunum verður ugglaust ein af 
helstu jólabókunum í ár�  Þátturinn 
hefur hlotið mikið lof skólafólks en 
íslenskukennarar hafa mikið notað 
þættina í  kennslu� Þá hafa stjórnendur 
þáttarins hlotið viðurkenningu frá 
Samtökum móðurmálskennara sem segja 
að í  þáttunum takist þeim að nálgast 
„ íslenska tungu á skapandi hátt og sýna 
okkur fram á að enn er mikið lífsmagn í 
tungumálinu“� 

Meðvituð fræðslustefna eða hrein 
skemmtun?
Aug ljóst er að mark mið þáttanna er að skemmta 
sjónvarps áhorf endum og fræða en ætli þætt irn ir 
hafi verið búnir til með skóla börn og mögu leg 
tengsl við skóla kerfið í huga? Brynja segir svo 
ekki vera�

„Nei, við tókum í raun með vitaða ákvörð un 
um að gera það alls ekki vegna þess að við vild-
um fram leiða skemmti efni og losa íslensk una við 
þessa fræðslu kenndu, flösu kenndu og ryk föllnu 
ímynd eða áru – sem hún að ósekju hefur og ein-
kennist af ósann gjörnum for dómum� Við settum 
sem sagt skemmt un ina í fyrsta sæti en auðvitað 
leynist einhvers konar dulbúin fræðsla í þátt un-
um�“ „Þetta er svona leyni fræðsla,“ segir Bragi og 
bætir við að þau búi svo vel að geta fjallað um það 
sem hentar hverju sinni� Þau þurfi ekki að fjalla um 
atviks orð eða setninga fræði ef þau hafa ekki áhuga 
á því� „Þetta er auð vitað nokkuð sem kenn ar ar geta 
ekki leyft sér,“ bendir Brynja á� „Kenn ar ar þurfa 
að fylgja nám skrá en við getum valið úr – sem er 
miklu auð veld ara en að kenna�“ „Það er auð vitað 
gott ef þætt irn ir hjálpa til við kennslu,“ segir Bragi, 
„en þetta var ekki hugsað þannig – frekar sem 
eitt hvað til að kveikja upp í liðinu og vekja áhuga�“  

En þótt Orðbragð hafi – sem betur fer – ekki 
verið hugsað sem kennslu efni væri for vitni legt að 
vita hvort þið hafið frétt af því hvort og hvernig 
kenn ar ar hafa nýtt sér þættina?

„Við fréttum stöðugt af slíku,“ segir Bragi, „en 
það fór svo að Náms gagna stofnun keypti alla 
serí una þannig að það var á hreinu að þætt irn ir 
myndu eitt hvað vera not að ir� Við leit uð um frek ar 
snemma til Náms gagna stofn unar en stofn unin 
hefur ekkert skipt sér af inni hald inu og við höfum 
ekki verið beðin um að skrifa kennslu leið bein-
ingar eða nokkuð slíkt�“ 

Nú má hins vegar spyrja hvort þessi tenging við 
Náms gagna stofnun og upp lýs ingar um að kenn-
arar og skólar hafi nýtt sér þætt ina hafi haft áhrif 
á gerð annarrar þátta raðar af Orðbragði�

Brynja segir þau hafa farið með nákvæm lega 
sama hugar far inn í fyrstu og aðra seríu Orð bragðs 
og Bragi segir þetta vera „meira af því sama“� „Við 
áttum svo mikið af efni,“, segir hann, „sem við gát-
um notað� Ýmis legt sem við sýnum í nýju serí unni 
vorum við byrjuð að þróa og vinna að á fyrstu 
skref um þátta gerðarinnar�“ 

SKÍMA SPJALLAR 

VIÐ BRAGA 

VALDIMAR 

SKÚLASON 

OG BRYNJU 

ÞORGEIRS DÓTTUR, 

UMSJÓNAR MENN 

SJÓNVARPS

ÞÁTTARINS 
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Almenn ánægja og sterkar skoðanir
Enginn er hlutlaus þegar kemur að af stöðu til 
móður máls ins og okkur lék for vitni á að vita 
hvort Brynja og Bragi hefðu verið sök uð um að 
vera gamal dags mál fars fas ist ar eða nýjunga gjarn ir 
reiða reks menn� 

„Ég held að flestir hafi einfald lega verið mjög 
ánægð ir að ein hver skyldi fjalla um tungu málið,“ 
segir Bragi� „Fólk virð ist vera ánægt að það skuli 
vera vakið til um hugs un ar um tungu málið� Það 
má segja að það ríki al menn ánægja með þættina 
þótt fólk sé auð vit að mis ánægt með efnistökin�“ 
Brynja er þessu sam mála: „Já kvæðn in í kringum 
þættina hefur verið ótrú leg og það demb ist yfir 
mig póstur, bæði tölvu póstur og hand skrif uð bréf� 
Fólk hrósar þátt un um og bendir okkur oft á orð 
og hug mynd ir sem gaman væri að þróa og móta� 
Jákvæðn in kemur mér sí fellt á óvart og það má 
geta þess að við gerð beggja sería hef ur enginn, 
sem við höfum beðið um að koma fram í þátt un-
um, sagt nei! Og þá erum við að tala um tæp lega 
100 manns í fyrri serí unni� Þetta er ofsa lega góður 
árangur�“ 

Bragi segir augljóst að allir hafi „sterkar skoð-
an ir á tungu málinu� Það er enginn hlut laus því að 
allir nota tungu málið� Sumir eru þó orðnir skít-
hræddir að tjá sig og eru því fegn ir að sjá eitt-
hvað skemmti legt um tungu málið og í kring um 
það� Við eigum ekki að vera feimin að tjá okkur�“ 
„Tungu málið er skemmti legt tæki sem er inn-
gróið í okkur," bætir Brynja við, „í hverri einustu 
frumu, innan í okkur og utan og alls staðar þar 
á milli� Íslensk an er svo áhuga verð því við not-
um hana allan daginn og okkur dreymir meira að 
segja á íslensku� Allt líf okkar er undir áhrif um frá 
tungu málinu� Þess vegna má tungu málið ekki setja 
okkur þær skorð ur að við þor um ekki að tjá okkur 
og ætli það megi ekki kalla okkur reiða reks fólk 
af því við erum sam mála um þetta�“ Bragi kinkar 
hér kolli en bætir því við að ef til vill sé réttara að 
kalla þau íhalds samt reiða reksfólk� 

Að leika sér með formið og 
framsetninguna
Skemmtileg framsetning, grafík og litir setja 
mark sitt á Orð bragð ásamt því sem þætt irnir 
eru já kvæðir, upp fullir af húmor og hver sena 
yfir leitt frekar stutt� Það er sannar lega hrist upp 
í hinnu ryk föllnu ímynd íslensk unn ar og höfð að 
til ungu kyn slóð ar inn ar sem er vön hraða, litum 
og hröðum skipt ing um� Setti þetta form þátta-
stjórn end um skorðu eða bætti það nýjum vídd um 
og mögu leikum í fram setningu skemmti efnis um 
tungu málið?

Brynja segir þáttinn frá upphafi hafa verið 
hugs að an sem hraðan og skemmti legan� „Það eru 
svona tvö löng inn slög í hverjum þætti og hvort 
um sig er frá fimm mín útum að lengd og upp í 
sjö mín út ur� Yfir leitt talar þó enginn leng ur en í 
eina til eina og hálfa mín útu en þá er inn slag ið 
brotið upp, til dæmis með leikn um brand ara eða 
öðru� Þetta er með ráðum gert til að halda at hygli 
áhorf enda� Hið sama er að segja um hið hraða 
tempó þátt anna; þessu eru krakk arn ir vanir og 
við reyn um að stíla inn á þann mynd heim sem 
unga fólkið hefur alist upp við og vanist�“

Þáttastjórnendur sátu eitt sinn fyrir svörum hjá 
kennara nem um sem veltu því fyrir sér hvernig þau 
færu að því að gera íslensk una svona heill andi en 
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Brynja bendir á að ósann gjarnt sé að bera saman 
margra milljóna króna sjónvarps þátt og kennslu� 
„Við höfum val um að fjalla bara um það sem 
er skemmti legt� Auk þess höfum við mynd ræna 
fram setn ingu efnis sem tekur marga mán uði að 
vinna og þróa� Venju legur kenn ari í grunn skóla 
getur ekki keppt við þetta�“

Grafík og leik myndin hafa þá væntanlega skipt 
mjög miklu máli við gerð þáttanna?

„Já,“ segir Brynja og bætir því við að það hafi 
verið mikil áskorun að búa til sjónvarps þátt um 
tungumálið vegna þess að það er einfald lega ekki 
hægt að mynda sjálft tungu málið� „Þetta er ekki 
eins og þegar maður gerir þátt um tón list þar sem 
hægt er að mynda tónlistar menn ingu og fylgjast 
með ein hverri atburðarás� Tungumálið er huglægt 
og það er mikil áskorun að setja það fram í mynd-
um� Vegna þessa er hand ritið mjög ná kvæmt og 
mikið lagt upp úr leik mynd inni, graf ík og leikn um 
at riðum�“ Bragi segir þau hafa þurft að fá auka-
fjár veit ingu fyrir grafík inni í þátt un um og það 
hafi þurft að berjast fyrir henni� „Það er ekkert 
sjálf gefið að fá grafík er sem eyðir fleiri vikum í að 
hanna grafík fyrir svona sjón varps þátt�“

Fimm ára börn og Færeyingar við 
skjáinn
Ykkur virðist með þessum hætti bæði hafa tekist 
að skemmta og kveikja þörf áhorf enda fyrir að 
fræð ast meira, en um leið náð að halda athygli 
áhorfenda�

„Já,“ segir Brynja� „Það hefur tekist þótt hug-
mynd in hafi aldrei verið að kenna á neinn hátt� Við 
pöss um okkur að tónn inn í öllu sem við gerum 
sé ekki á þeim nótum – enginn predik un ar- eða 
kennslu tónn heldur tölum við til áhorf enda á 
jafningja grund velli� Segja má að við förum í ferða-
lag með áhorf end um um lendur íslensk unn ar og 
könn um þær saman�“ 

Bragi ítrekar að Orðbragð sé fyrst og fremst 
skemmti þáttur; það eigi að vera gaman� „Við 
förum alls ekki mjög djúpt í hvert viðfangs efni� 
Við reynum að kveikja áhuga áhorf enda og von-
andi stuðlar það að því að fólk leiti sér sjálft upp-
lýs inga og kafi dýpra� Og það hefur verið ótrú lega 
gaman – og komið á óvart – að sjá og heyra í 
krökkum sem horfa á þættina� 

Til gangur inn með þátt unum var ekki síst að 
höfða til þeirra og það virðist hafa tek ist�“ „Það 
kom einmitt mjög á óvart að heyra að fimm og 
sex ára krakkar skuli límast yfir þætt inum,“ segir 
Brynja� „Við höfðum ekki gert okkur vonir um að 
ná til svo ungra áhorfenda�“

Og núna er þetta ferðalag um lendur íslensk-
unnar komið til Færeyja� Orðbragð er til sýnis í 
færeyska sjónvarpinu!

„Já,“ Brynja hristir höfuðið og segið að lokum: 
„Aldrei datt mér í hug – lét mig ekki einu sinni 
dreyma um það í mínum villtustu draumum – að 
þættirnir ættu eftir að verða sýndir í Færeyjum� 
Að þáttur á íslensku um íslenskt mál yrði 
útflutningsvara!“
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Orðbragð er fjórða þáttaröðin 
sem telja má til íslenskra mál-
fars þátta og sýnd er á RÚV� 
Skemmti þættir á borð við Orð-
bragð voru mjög vin sælir á 
hinum Norður lönd unum rétt 
eftir síð ustu alda mót og hér 
verða skoðaðar fyrir myndir 
Orð bragðs sem gerðar voru í 
Nor egi, Svíþjóð, Danmörku og 
Finn landi� Fyrst er þó rétt að líta 
á hinar þrjár þátta raðirnar sem 
RÚV sýndi um íslenskt mál�

Íslenskuþættirnir „hinir 
fornu“
Útvarpsþættir um íslenskt mál 
hafa löngum verið vin sælir 
í íslensku útvarpi og má þar 
nefna Íslenskt mál, Orð skulu 
standa og hina afbragðs góðu 
þætti Orð af orði sem flutt ir eru á 
sunnu dögum á Rás 1� Sjónvarps-
miðill inn hefur einnig verið 
nýttur í um fjöllun um ís lenskt 
mál en þeir sjónvarps þætt ir 
náðu þó aldrei með tærn ar þar 
sem útvarps þætt irn ir höfðu 
hæl ana� Þetta eru þátta raðirnar 
Myndhverf orðtök (Íslenskt mál) 
frá 1979–1980, Móðurmálið – 
Framburður frá 1985 og Málið 
og meðferð þess frá 1988� Einnig 
má bæta því við að innslög 
voru gerð fyrir barnaþáttinn 
Stundina okkar árin 1989–1990 
sem nefndust Málið okkar og 
mætti fella undir sama hatt þó 
að markhópurinn hafi einungis 
verið yngstu sjón varps áhorfend-

urnir� Af upp taln ingunni sést að 
þætt irnir voru allir framleiddir 
um níunda áratug síðustu aldar� 
Engir þættir virðast hafa ver ið 
gerðir fyrir þann tíma og frá 
1990 hefur engin gróska verið í 
dag skrár gerð af þessu tagi fyrir 
sjónvarp, ekki fyrr en Orð bragð 
kom fram á sjónar sviðið� 

Sjá má að engin sér stök lík-
indi eru með þátta röð unum 
inn byrð is, önn ur en að upp-
fræða áhorf end ur um ís lenska 
tungu� Í fyrstu þátta röð inni, 
Mynd hverf um orð tök um, sem 
Helgi J� Hall dórs son sá um, var 
stuðst við orð taka safn Hall dórs 
Hall dórs son ar frá 1968� Reynt 
var að út skýra upp runa orð taka 
sem þekkt eru í málinu og oftar 
en ekki tengd atvinnu háttum 
eða iðn greinum� Markmið þátt-
anna var að koma áhorf endum 
í skilning um hvað lægi að baki 
rót grónum orð-
tökum og t�d� 
útskýra upp runa 
orða sem voru í 
stirðn aðri mynd 
í slíkum orð-
tökum, s�s� ‘mikið 
í húfi’ þar sem 
húfur merkir ‘síða 
eða bóg ur báts’� Í 
næstu þátta röð, 
Móður málið – 
Framburður, var 
farið yfir myndun 
og fram burð ein-
stakra mál hljóða� 

Um sjónar maður, 
Árni Böðvarsson 
mál fars ráðu naut ur, 
fór yfir skyld hljóð 
í hverjum þætti í nokkuð tæm-
andi umfjöllun� Honum til að-
stoðar í þátt unum var Margrét 
Páls dóttir, mennt aður fram-
burðar kennari, sem kenndi þá 
hljóð mótun í Leik listar skóla Ís-
lands� Þriðja þátta röðin, Mál ið 
og með ferð þess, var hluti af dag-
skrá Fræðslu varps ins sem var 
fjar kennslu nám skeið með hjálp 
sjón varps tækn inn ar� Megin-
mark mið þátt anna var að þjálfa 
áhorf end ur í mál notkun, þjálfa 
þá t�d� í ritun, munn legum frá-
sögnum og þýðingum�

Umhverfið, sem þessir fyrstu 
ís lensku málfars þættir í sjón-
varpi voru fram leiddir í, var allt 
öðru vísi en það sem við þekkjum 
í dag� Búnaður og hug myndir, 

Orðaleikir sem 
„virka“ 
í sjónvarpi
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umsjón og dag skrár gerð var í 
höndum íhalds samrar kynslóðar 
í við horfum til ís lensks máls sem 
og í mótun dag skrár efnis� Fljótt 
á litið má sjá að í þátt unum gætir 
þungs og alvar legs yfir bragðs 
og jafnvel pré dikunar í ætt við 
hrein tungu stefnu� 

Sjón varps þætt irnir voru því 
ekki sér stak lega skemmti legir 
á mæli kvarða skemmti þátta í 
dag� Eftir þessa til rauna kenndu 
framleiðslu á níunda ára-
tugnum og með til komu fleiri 
sjónvarpsstöðva – og þar með 
meira úrvals sjónvarps efnis en 
áður hafði verið – datt botninn 
úr sjónvarps fram leiðslu sem 
miðaði að ís lensku máli� 

Kröfur samfélagsins um af-
þrey ingu sem og almenna 
fræðslu þætti sem vekja áhuga 
og spurn ingar sam ræmd ust 
ekki þessu dagskrár efni sem 
virt ist afar takmarkað í hugsun 
og fram kvæmd� 

Ímynd íslenskunnar
En voru málfarsþátta raðirnar 
skemmti þættir þess tíma? Er 
ekki hægt að kalla fræð andi 
kennslu þátt skemmti þátt? Ef-
laust telja sumir að svo sé og 
vin sældir þátt anna voru mikl ar 
á þann mæli kvarða sem hægt 
er að nota á tíma bilið þegar 
RÚV var eini sjónvarps miðill-
inn� Aug ljóst er að mark hópur 
áður nefndra málfars þátta um 
íslensku, að undan skildu barna-
efninu, eru þeir full orðnir ein-
stakl ingar sem áhuga höfðu 
og einnig nokkra þekk ingu á 
ís lensku máli en vildu fræðast 
enn frekar� 

Hafa ber í huga að fyrr og 
nú hefur móður málið skipað 
háa og stundum trúar lega 
stöðu í hjörtum lands manna 
þar sem það tvinnast saman 
við þjóðernis stoltið� Hlut verk 
RÚV að gera íslenskri tungu 
skil, sem alla tíð hefur verið 

alvar legt baráttu mál fyrir frelsi 
og jafnréttis grundvelli Ís lands 
á alþjóða vísu, hefur verið tek-
ið alvar lega og í versta falli 
hefði verið hægt að mis skilja 
skemmti þætti um íslenska 
tungu sem létt úðuga skop stæl-
ingu á sjálf stæðis barátt unni 
–  í það minnsta í hugum ein-
hverra þeirra sem komu að gerð 
hinna eldri málfars þátta� En ef 
til vill eru þessi beinu tengsl 
móður máls og sjálf stæðis orð-
um auk in� Með ungu kyn slóð-
un um sem þekkja ekkert ann að 
en sjálf stæði þjóðar innar hef-
ur tungu málið svo sannar lega 
verið afh elgað hvað þetta varðar, 
með öllum samfélags miðlunum, 
kommenta kerfunum o�fl�

Nýir straumar frá 
Norðurlöndum
Um aldamótin síðustu komu 
fram á sjónar sviðið hjá frænd-
þjóð um okkar hressi legir 
skemmti þættir sem fjöll uðu 
um tungu málið á fjöl breyttan 
máta� Þeir voru fræð andi, fjör-
ugir og fyndnir og nutu óhemju 
vin sælda hver á sínu mál svæði� 
Þar voru mál fars atriði tvinn uð 
við tón list, við töl og mynd efni á 
skemmti legan og lífl eg an máta� 
Stjórn end ur þátt anna tóku sig 
sjaldn ast alvar lega (þekkt ir fyr-
ir grín og/eða uppi stand) og 
þar af leiðandi varð um fjöll-
un in oftar en ekki skop leg� Úr 
varð oft prýði legur þátt ur sem 
öll fjöl skyld an gat sam ein ast um 
að horfa á� 

Lítum þá á þessa skemmti-
þætti um tungu mál sem eru 
for verar Orð bragðs�

Svíþjóð
Veturinn 2002–2003 sýndi 
SVT þátta röðina Värsta språket. 
Um sjónar mað ur var þekkt-
ur sjón varps maður og rit höf-
und ur, Fred rik Lind ström, en 
hann hefur haft um sjón með 

fleiri þátt um af sama toga og 
t�d� kynnt í undan keppn inni 
fyrir Euro vision� Þar kynnti 
hann á ólík um mál lýsk um fyrir 
hvern hluta lands ins� Þátta röð-
in fjall aði á hressilegan máta 
um sænskt mál og mál notk un� 
Margt af því sem þar kom fram 
var feng ið úr bókum Lind ströms 
Världens dårligaste språk (2000) 
og Jordens smartaste ord (2002)�

Í þátt unum voru meðal annars 
skoð að ar ólík ar mál lýskur 
sænsku, ný yrði og slangur og 
rætt við fólk sem gerði mikið af 
því að leið rétta mál far annarra, 
svo kallaða „språkpolisen“, en oft 
endaði spjallið með því að um-
sjónar maðurinn leiðrétti það 
sjálft�

Í kjölfar þátta raðar innar var 
ráðist í gerð þátta um hinar 
mörgu ólíku mállýskur í sænsku, 
Svenska dialektmysterier, og var 
hún sýnd á SVT vetur inn 2006� 
Enn var Fredrik Lindström 
um sjónar maður og þætt irnir 
nutu mik illa vin sælda, hlutu 
m�a� Krist allen-verð launin árið 
2006 í flokkn um Infotain ment� 
Í þátt unum er málið skoðað út 
frá félags legri og landfræði legri 
sögu Sví þjóðar� 

Yfir lýst mark mið er því ekki 
bara að festa á filmu allar mál-
lýskur sem fyrir finnast heldur 
einnig að komast að því hvernig 
og hvers vegna þær eru til-
komnar� Meðal annars var reynt 
að varpa ljósi á persónu eigin-
leika fólks eftir því hvar það býr 
í Svíþjóð og hvaða mállýska er 
töluð þar�Or
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Noregur
Í kjölfar vinsældanna í Sví þjóð 
fylgdi NRK for dæmi kollega 
sinna og fram leiddi þætt ina 
Typisk norsk. Fram leiddar voru 
þrjár þátta raðir, árin 2004, 
2005 og 2006� Þáttur inn var 
blanda af frétta tengdu efni og 
svokölluðum magasín þætti um 
tungu mál og sam skipti fólks� 
Rætt var við áhuga fólk um 

tungu mál og fræði menn og snert 
á ýmsum vanda málum varð-
andi norsku� Meðal þess sem 
fram kemur í þátt unum er nýr 
bók stafur sem umsjónarmaður 
þáttanna, Petter Schjerven, setti 
fram og kallaði kjell en stafurinn 
átti að koma í veg fyrir að hljóðið 
/kj/ hyrfi úr málinu með 
samruna við /sj/� Þættirnir 
unnu til Gullrut-verð laun anna 
2005 fyrir besta menningar- 
eða magasínþáttinn� Umfram 
allt var þáttur inn skemmti efni 
á léttum nót um og reynt var að 
kafa niður í norsku þjóðar sálina 
sam hliða mál fars umfjöllun� Í 
sam nefndri bók, sem kom út 
árið 2005 og byggð var á efni 
þáttanna, er eins konar stefnu-
yfir lýsing frá höfund unum þar 
sem fram kemur að reynt sé að 
breyta viðhorfinu til skop skyns 
og tungu málsins og þar segir að 
þetta sé „bókin sem á að koma 
norsku úr kennslu stofunni 
og þangað sem hún á heima: í 
notkun (Schjerven o�fl� 2005)� 

Vera má að þarna hafi höf-
undur hitt naglann á höfuðið 
hvað varðar vanda málið með 
miðlun í málfars þáttum: það 
vant aði hrein lega létt leikann! 

Allt var stíft, í föstum skorðum 
og vakti tak markaða lukku�

Finnland
Finnum leist einnig vel á upp-
skrift Svía að Värsta språket og 
gerðu sína útgáfu af þætt inum 
í þátta röðinni Näytetään kieltä 
(2005)� Titillinn er tvíræður og 
þýðir annars vegar ‘að reka út 

úr sér tung una’ og hins vegar 
‘að sýna hvernig tungu málið er’� 
Þáttur inn var svip aður hinum 
norska, magasínþáttur með 
ólík um inn slögum: við tölum, 
ein tölum o�s�frv� Í honum var 
ein blínt á eigin leika tungu-
málsins og fjöl skrúðug blæ brigði 
þess með því að skoða slang ur, 
orða til tæki, mál lýskur og al-
menna mál notkun fólks� Sam-
kvæmt hinni sænsku for skrift 
átti finnski þáttur inn líka að vera 
fynd inn og skemmti legur� 

Fyrir sænsku mælandi Finna 
hafa einnig verið fram leiddir 
málfars þættir� Nefna má tvær 

þátta raðir þar sem ein blínt er á 
staðar nöfn og land fræði leg heiti, 
1000 km ortnamn og De trettio 
byarnas stad (1999–2004)� 

Niðurlag
Þróunina frá hinum fyrr nefndu 
eldri íslensku sjónvarps þáttum 
um íslenskt mál og til Orð-
bragðs má rekja til áður nefndra 
norrænna áhrifa� Lykill inn 
að far sælli fram leiðslu þátta á 
borð við Orð bragð hlýtur þó 
að felast í því að gera sér fulla 
grein fyrir því að íslensk tunga er 
sameign íslensku þjóðarinnar og 
Íslendingar vilja sjálfir fá að taka 
þátt í mótun málsins� Endan-
legur „sannleikur“ um íslenskt 
mál í málfars þætti kæmi því 
tæp ast til greina og því síður 
þau rök að það sem gamalt er í 
málinu sé réttara og betra mál en 
annað� Síðast en ekki síst verður 
að nýta marg miðlun tækninnar 
til fullnustu til að út færa um-
fjöllunar efnið á þann hátt að það 
„virki“ í sjónvarpi� 

Petter Schjerven, umsjónarmaður Typisk norsk

Lykill inn að far sælli fram leiðslu þátta á borð við 
Orð bragð hlýtur þó að felast í því að gera sér fulla 
grein fyrir því að íslensk tunga er sameign íslensku 
þjóðarinnar og Íslendingar vilja sjálfir fá að taka þátt í 
mótun málsins.
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Verk efna mið að nám og 
leið sagnar mat 
Í Fram halds skóla num í Mos fells bæ 
er nám ið verk efna mið að og stuðst 
er við leið sagnar mat� Í verkefna-
mið uðu námi vinna nem end ur 
jafnt og þétt að ákveðnum verk-
efn um sem gilda til náms mats og 
því eru ekki lögð fyrir stór loka próf� 
Leið sagnar mat ið helst í hend ur við 
verk efna mið að nám� Kennar inn 
útbýr verk efnin með það í huga 
að ná fram þeim hæfni þátt um sem 
koma fram í hæfni við miðum við-
kom andi grein ar� Sum verk efni eru 
um leið eyrna merkt ákveðnum 
grunn þætti og tekur þá náms mat 
einnig mið af því hvernig nem end-
um hefur tekist að koma til skila 
þeim áherslum sem teng jast við-
kom andi grunn þætti� 

Gott sam band meðan á 
verk efna vinnu stendur
Verk efna vinn an fer þannig fram að 
kenn arinn byrjar á því að kynna ný 
verkefni og að auki eru leið bein-
andi skjöl og/eða glær ur á náms-
net inu sem nem end ur nýta sér 
við verk efna vinn una� Hlut verk 
kenn ara ns er að fylgjast með verk-
efna vinnu nni og vera nem end um 
innan handar með því að gefa 
þeim munn lega endur gjöf meðan 
á henni stendur� Kostir verk efna-
miðaðs náms og leið sagnar mats ins 
eru því það sam band sem er á milli 
kenn ara og nem enda í kennslu-
stof unni; kenn ari nn er jafnan í 
góðu sam bandi við nem end ur á 
meðan þeir vinna verk efni sín og 

leið bein ir þeim áfram� Verk efna-
vinnan get ur ver ið með ýmsu móti; 
ýmis tíma verk efni sem undir búa 
nem end ur fyrir eigin leg skila verk-
efni sem gilda til náms mat s, vinna í 
tímum við skila verk efni, um ræðu-
verk efni í hóp um um ákveðið efni 
þar sem nem end ur byrja á að ræða 
efnið innan hóps ins en síðan al-
mennar um ræð ur um efnið auk 
ýmiss konar vinnu sem tengist 
náms efni nu� 

Mat lagt á vinnu nemenda
Leið sagnar mat ið felst einnig í því 
að veita nem end um endur gjöf 
vegna verk efna sem þeir skila í 
gegnum náms net ið� Þannig hefur 
hvert og eitt verk efni ákveðið vægi 

í heildar náms mati áfanga ns� Mark-
mið leið sagnar mats ins er að hafa 
um sögn ina hnit mið aða og benda á 
hvað vel er gert og hvað megi bæta� 
Lið ur í því að notast við leið sagnar-
mat er að fá nem end ur til að skoða 
vel um sagn ir við verk efni sín og 
nýta sér þann lær dóm sem draga 
má af þeim í næstu verk efn um eða 
í endur skil um þegar þau eru í boði�

Mats kvarð ar geta ver ið hent ug ir 
við endur gjöf á stuttum verk efn-
um� Nem end ur fá þá að sjá mats-
kvarða nn um leið og verk efni ð er 
kynnt og vita því for send ur mats-
ins� Oftast gef ég einnig stutta 
skrifl ega um sögn um valda þætti 
verk efnis ins þegar ég nýti mér 
mats kvarða na�

Sverrir 
Árnason
Kennari við 
Framhalds
skólann í 
Mosfellsbæ
sverrir@
fmos.is

Vorið 2013 fékk ég styrk frá Sprotasjóði 
ti l  þess að semja verkefni út frá áherslum 
nýrrar aðalnámskrár� Markmið þess var að 
semja verkefni ti l  að nota í  íslenskukennslu 
á framhaldsskólastigi út frá völdum sviðum 
lykilhæfninnar og hanna og þróa námsmat 
verkefnanna út frá hæfniviðmiðum íslenskunnar 
eins og þau eru fram sett í  námskránni� Eitt af 
skilyrðum Sprotasjóðs var að verkefnin væru 
aðgengileg, þ�e�  birt með einum eða öðrum hætti� 
Ég valdi að útbúa mína eigin heimasíðu og setja 
verkefnin þar inn� Nálgast má þessi verkefni á: 
ylhyramalid�is�

Verkefnamiðað nám 
og leiðsagnarmat

Kostir verk efna miðaðs náms og leið sagnar mats ins eru því það sam band 
sem er á milli kenn ara og nem enda í kennslu stof unni.
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Meiri vinna liggur að baki 
mati á stærri verk efnum þar 
sem nemendur fá athuga semd-
ir á spássíu (track changes) auk 
umsagna� Undan far ið hef ég, auk 
um sagna og at huga semda, einnig 
haft mats kvarða með stærri verk-
efn un um� Þegar nem andi fer inn 
á skilahlekk til að skoða endur gjöf 
með verk efni sér hann fyrst mat 
á ein stök um þáttum með mats-
kvarða num en endur bæt ir síðan 
verk efni ð út frá at huga semd um 
og um sögn� Er það einkum vegna 
já kvæð ra við bragða nem enda 
við mats kvörð un um sem ég hef 
bætt þeim við í endur gjöf stærri 
verk efna� Þá hefur sá háttur ver-
ið hafður á í íslensku nni að gefa 
mögu leika á endur skil um á öllum 
stærri verk efn um og völdum minni 
verk efn um� Nemandi nn styðst þá 
við at huga semd ir og um sögn um 
verk efn ið og endur bæt ir það í ljósi 
þess sem þar kemur fram�

Endur gjöf frá kennara felst í 
at huga semd um sem taka fyrst og 
fremst mið af þeim mark miðum 
sem eru að baki verk efninu og 
koma fram í fyrir mælum sem fylgja 
því� Ég hef haft það þannig hjá mér 
að ef vel er unn ið að endur bótum 
hækk ar náms mat fyrir ver kefnið 
frá 0,5 til 1,5� Lægri talan mið ast 
við endur bætur á staf setning u 
og upp setning u en hærri talan ef 
einnig er unnið vel úr efnis leg um 
athuga semd um� Í sumum til vik um 
vinna nem end ur nokkur sam bæri-
leg verkefni yfir önnina og eiga að 
nýta sér at huga semd ir með þeim 
til að endur bæta næstu verk efni� 
Þar eru þá endur skil ekki í boði�

Í mörg um verk efn um hafa nem-
end ur á hrif á náms mat þeirra, 
bæði eigin verk efni (sjálfs mat) 
og verk efni sam nemenda sinna 
(jafningja mat)� Vægi þess getur 
ver ið frá 20% til 50%� Sjálfs mat ið er 
frá 20% til 30% og jafningja mat ið 
frá 30% til 50%� Þegar sjálfs mat er 
í boði er nemandi nn oft ast beðinn 
um að skrifa stutta um sögn til að 

rök styðja mat sitt� Ef mikill munur 
er á mati kenn ara og nem anda er 
rætt við nemanda nn um í hverju 
munur inn felst og vísað til þeirra 
fyrir mæla sem fylgja við kom andi 
verk efni – hvort sem um of mat eða 
van mat er að ræða� Athyglis vert 
er að stúlk ur eru rag ar i við að gefa 
sér hátt sjálfs mat en pilt ar� Ef mér 
finnst nem andi van meta verk efni 
sitt bið ég hann um að endur skoða 
sjálfs matið út frá um sögn minni 
þegar um endur skil er að ræða� 
Hug mynd in að baki sjálfs mati og 
jafningja mati er að nem end ur leggi 
sig meira fram við að vanda verk-
efni sín þar sem þeir vilji síður gefa 
sjálf um sér lága einkunn� Nem-
end ur eru beðnir um að skoða vel 
fyrir mælin og meta svo hvort far-
ið sé eftir þeim og einnig hvernig 
þeim hefur tekist til við að vinna 
efnið í sam ræmi við fyrir mælin�

Virk þátttaka nemenda 
virkar vel
Reynsla mín af verkefna mið uðu 
námi og leið sagnar mati hefur 
sann fært mig um ágæti þess� 
Fyrir lestrar form hentar efl aust 
ákveðnum hluta nem enda við 
að tileinka sér þekkingu en virk 
þátt taka nem enda undir leið sögn 
kenn ara er kjörin leið til að efla 
hæfni þeirra á öllum sviðum náms-
ins� Þá leggur það einnig ákveðnar 
skyldur á herð ar kennara ns að 
hafa verk efna vinnu na fjöl breytta 
og áhuga verða� Leið sögn meðan á 
verkefna vinnu nni stendur sem og 
í formi endur gjafa á skila verk efni 
gegnir þar lykil hlut verki� Því er afar 
mikil vægt að nem end ur skoði vel 
um sagnir með verk efnum sínum 
og nýti sér endur skil þegar þau eru 
í boði� 

Þátt ur í því að auka á hrif um-
sagna með verk efnum er að gera 
ráð fyrir tíma í kennslu stund, eftir 
að nem endur hafa fengið verk efni 
til baka með um sögn og at huga-
semdum� Þá fer ég vel yfir það 
helsta sem vel var gert í verk efnun-

um og það sem nem endur þurfa að 
betrum bæta� Hver og einn nem-
andi skoðar einnig vel hvað hann 
þurfi að bæta í næstu verk efnum� 

Það er hafið yfir vafa að þeir 
nem endur sem skoða um sagnir 
með verk efnum sín um og nýta sér 
endur skil þegar þau eru í boði, taka 
mest um fram förum í námi� Því er 
nauð syn legt að vera ó þreytandi við 
að leggja áherslu á að nem endur 
skoði vel um sagnir nar og skili 
verk efnum aftur þegar endur skil 
eru í boði� 

Sverrir Árnason

Það er hafið yfir vafa að þeir nem endur sem skoða 
um sagnir með verk efnum sín um og nýta  sér endur
skil þegar þau eru í boði, taka mest um fram förum í 
námi. Því er nauð syn legt að vera ó þreytandi við að 
leggja áherslu á að nem endur skoði vel um sagnir nar 
og skili verk efnum aftur þegar endur skil eru í boði.  
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Iðunn Steins dótt ir hefur 
verið einn ást sælasti höf-
und ur Ís lands um ára bil 
og eftir hana liggur fjöldi 
bóka fyrir börn á öll um 

aldri� Má þar nefna vin sæl ar bæk-
ur eins og Gegnum þyrni gerðið, 
Skuggar nir í fjalli nu, Með bómull 
í skónum og Jóla sveinar nir, að 
ó gleymdri rit röð inni um hinar 
uppá tækja sömu syst ur Snuðru 
og Tuðru� Þá hef ur Iðunn einnig 
skrifað leik rit, skáld sögu, smá-
sög ur, blaða grein ar, þýtt erlend rit 
á ís lensku og bæk ur hennar hafa 
jafn framt verið þýdd ar á nokkur 
tungu mál� Við þetta bætist fjöldi 
kennslu bók a� Á árunum 2006–
2009 bættust á þessa myndar legu 
rita skrá þrjár kennslu bækur um 
norræna goðafræði: Óðinn og 
bræður hans – Heimur verður til, 
Lífið í Ásgarði – Gullnar töflur í grasi 
og Æsir á fljúgandi ferð – Hefnd 
Loka. Iðunn er kennaramenntuð 
og með töluverða kennslureynslu 
og má því með sanni segja að hún 
sé á heimavelli í ritun kennslubóka�

Bækur nar þrjár mynda eina 
heild og skýr ust verð ur mynd-
in ef þær eru allar les nar saman 
en þó er hver og ein skrif uð sem 
sjálf stæð saga og því ekkert sem 
mæl ir gegn því að lesa þær hverja 
í sínu lagi� Náms gagna stofnun 
gaf bækur nar út og sér hefti með 
kennslu efni og -hug mynd um eftir 
Iðunni fylg ir hverri bók� Þar geta 
kenn arar fundið vinnu blöð fyrir 
nem end ur, les skilnings verk efni 
með spurning um og sam lestrar-
efni sem hentar vel til upp lesturs� 
Þessu fylg ir einnig yfir grips mikið 
hug taka safn þar sem flest hug tök 
goða fræði nnar eru skýrð� 

Í bókun um endur seg ir Iðunn 
efni SnorraEddu fyrir börn og 
bæt ir aðeins við frá sögn ina með 

efni úr eddu kvæðum, sér í lagi 
Háva málum, en einnig Völu spá og 
Vaf þrúðnis málum� SnorraEdda 
var skrif uð á fyrri hluta 13� aldar og 
er eignuð Snorra Sturlu syn i� Gylfa-
ginning og Skáldskapar mál mynda 
stærsta hluta verks ins en í því eru 
einnig Prologus og Háttatal sem 
koma ekki við sögu hér�

Upphaf og endir alls
Í fyrstu bók inni segir frá upp-
hafi heims ins eins og það er út-
skýrt í Gylfa ginning u, til kom u 
Ýmis, Auðhumlu, Búra, Bors og 
Bestlu� Bor og Bestla eignast svo 
þrjá syni, Óðin, Vilja og Vé, sem 
verða fyrir ferða rmiklir í sögu nni 
og upp götva les end ur þennan nýja 
heim með þeirra augum� Óðinn 
verð ur fljót lega þeirra fremst ur 
og æðst ur en yngri bræður hans 
spyrja hann spurning a og krefjast 
útskýringa� Bræður nir leysa 
þannig að sumu leyti af hólmi 
Ganglera úr Gylfaginningu sem 
spyr Háan, Jafnháan og Þriðja 
spjörun um úr þannig að smám 
saman birt ist mynd af upp hafi 
heims ins� Gylfa ginning er skrif uð 
eins og sam tal milli læri sveins og 
meist ara en það var algengt form 
á mið alda kennslu ritum og þótti 
vel til þess fall ið að koma fróð leik 
á fram færi� Iðunn fylg ir ekki þessu 
formi, þó að hún feti að sumu leyti 
í fót spor Snorra Sturlu sonar, sem 
hef ur tek ið til tækt efni, hvort sem 
það voru munn leg ar eða skrifl eg ar 
frá sagn ir, og endur unn ið það til 
lær dóms� Iðunn fær ir hins vegar 
sjónar horn ið til bræðra nna Óðins, 
Vilja og Vés, ljær þeim hugs anir og 
mál þannig að heimur inn verð ur til 
stig af stigi eftir því sem lestri num 
vindur fram� Með þessu verð ur sú 
grundvallar breyting frá frum texta-
num að heimur inn er ekki þegar 

orðinn til líkt og í Gylfa ginningu 
þar sem frá sögn in verð ur upp-
rifjun á liðn um tíma� Í bók inni 
verð ur heim ur til en jafn framt er 
því lýst hvernig lífi ð í Ás garði tek ur 
stöðug um breyting um, nýir guð ir 
bæt ast við, hallir rísa, hjóna bönd 
mynd ast og ýmsar ógnir steðja að�

Í annarri bók inni seg ir frek ar frá 
ýms um atburð um í lífi guða nna� 
Má þar nefna sögu na af því þeg ar 
Loki skar hár ið af Sif og verð ur að 
bæta fyrir það með því að sækja 
dýr mæta gripi (eins og hamar inn 
Mjölni) til dverga nna og afh enda 
guðun um, hvernig Óðinn fórn ar 
auganu fyrir sopa úr Mímis brunni 
og útskýrt er hvað varð um börn 
Loka� Eru þar endur unnar frá-
sagnir bæði úr Gylfa ginningu og 
Skáldskapar málum� 

Í þriðju bókinni eru enn fleiri 
þekkt ar frá sagn ir endur sagð ar, 
einkum af marg vís leg um ferða-
lög um guða nna� Þar má finna 
för Þórs til Út garða-Loka, hina 
spaugi legu ferð Þórs og Loka til 
Þryms og flug Óðins með skáld-
skapar mjöð inn� Iðunn fer þá leið 
að enda frá sögnin a ekki á ragna-
rökum heldur skilur hún við guði-
na í Ás garði þar sem lífi ð gengur 
sinn vanagang� Ragna rökum og 
örlög um guð anna er lýst sem spá-
dómi í annarri bókinni í kjölfar 
þess að Óðinn fékk visku frá Mími 
og Vafþrúðni� 

Úr sundurleysi í samhengi
Í Gylfaginningu og Skáldskapar-
mál um gefa sögur nar inn sýn í líf 
og heim guða nna en eru ekki línu-
leg frá sögn þar sem efni er rakið frá 
upp hafi til enda� Þótt vissu lega sé 
fyrsti hluti Gylfa ginning ar lýs ing 
á upp hafi nu og sagt frá ragna rök-
um í lok in, þá er það sem á milli 
kem ur ekki frá sögn þar sem eitt 

Æsir í nýjum búningi

Þórdís Edda 
Jóhanns
dóttir
Doktorsnemi í 
bókmenntum 
fyrri alda
thj11@hi.is
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leið ir af öðru� Það liggur í eðli 
goða fræðinnar að hún er ó ljós og 
erfi tt get ur reynst að temja hana, 
heimild ir eru brota kenndar og víða 
þarf að geta í eyð ur� Þess vegna hef-
ur nor ræn goða fræði ver ið upp-
spretta fjöl margra kenn inga og 
mikið fræði efni hef ur verið skrif að 
um hana� Sitt sýn ist hverjum um 
upp runa og eðli goða fræði nnar, en 
það sem kveik ir oft ast á huga fólks á 
þessu efni er af þreyingar gildið� Hér 
eig um við, um fram allt, skemmti-
leg ar sög ur af lit rík um per són um 
sem veita fólki tæki færi til þess að 
gefa ímyndunar aflinu laus an taum-
inn, líkt og á við um allar góðar 
bók mennt ir� 

Í bók unum þrem ur dreg-
ur Iðunn vel fram skemmtana-

gildi þessara sagna� Hún tek ur 
þetta gamla efni, sem er á köflum 
sundur laust, og smíðar úr því 
heild stæða frá sögn á formi sem 
er öll um les end um kunn ug legt, 3� 
persónu frá sögn í með förum al-
viturs sögu manns� Bækur nar eru 
skrif aðar inn í hefð barna bók a og 
falla vel að henni; raun ar væri lík-
lega hægðar leik ur að markaðs setja 
þessar bæk ur sem al menn ar barna-
bæk ur fremur en kennslu bæk ur 
en kosturinn við kennslu bókina 
er sá að efnið nær von andi til sem 
flestra�

Iðunn gerir frá sögn Snorra
Eddu rök rétt ari með því að smíða 
brýr milli ó ljós ra kafla og búa til 
sam hengi þar sem ekkert slíkt er 
fyrir� Einnig býr hún til skýr ing ar 

á ýmsum fyrir bærum og guðum 
sem eru vart nema nafn ið eitt í 
frum texta num� Í flest um til vik-
um hittir Iðunn á mjög snið ug ar 
lausn ir sem hljóma býsna rök rétt ar� 
Sem dæmi um vel heppnað sam-
hengi er þegar Óðinn hangir níu 
næt ur á trjágrein og öðlast við það 
marg háttaða þekkingu líkt og lýst 
er í Hávamálum en þegar hann 
snýr aftur til Ásgarðs hafa ýmsir 
nýir guðir bæst við íbúa fjöldann� 
Þar með gefst tæki færi til þess að 
kynna Óðinn fyrir öllum nýju 
guðun um og gyðjun um� Þannig 
skýt ur Iðunn inn í frá sögn ina guð-
um eins og Ulli og Tý sem leika 
mjög óljós hlut verk í SnorraEddu� 
Hið um deild a og ó skýra stríð ása 
og Vana verð ur skyndi lega skýrt 
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og skiljan legt í út leggingu Iðunnar 
og orsaka sam hengi birt ist í til vik-
um sem ekki hafa neina tengingu 
í frum textanum�

Vandað til verka
Máli ð á bókun um er afar lip urt og 
reynsla Iðunnar af skrif um fyrir 
börn birt ist ótvírætt� Engar til raun-
ir eru gerð ar til þess að kall ast á 
ein hvern hátt við tungu mál frum-
textans held ur seg ir hún söguna 
al farið upp á nýtt með nýju tungu-
taki� Textinn verð ur þannig hvorki 
til gerð ar leg ur né yfir þyrm andi 
held ur þvert á móti hvers dags-
legur og að gengi leg ur án þess þó að 

vera sér stak lega barna leg ur� Fyrst 
og fremst er textinn þó fyndinn 
og skemmti leg ur� Mörg atvik úr 
lífi guða nna eru skop leg, þeir eru 
stundum sein heppnir, enda mann-
leg ir, og Iðunn nýt ir þetta til full-
nustu og bæt ir við hnyttnum at-
huga semd um eða til svörum� Sú 
leið að sýna hugs anir guða nna og 
láta þá tala í beinni ræðu gef ur 
mörg til efni til spaugs sem hæfi r 
mark ið� Bjart ar og glað leg ar mynd-
ir Frey dís ar Kristjáns dótt ur stuðla 
enn frem ur að því að gæða þennan 
heim lífi� Mynd ir hennar vekja þó 
stund um hug renningar tengsl við 
kristin fræði og Biblíu myndir, 
myndir af Óðni eru til að mynda 
ekki ósvipaðar al geng um myndum 
af Jesú� Það er þó ef til vill frem ur 
við eig andi þar sem heim ild ir okkar 
um norræna goða fræði verða 
ætíð því marki brennd ar að vera 
heið ið efni í með för um krist inna 
manna, en allar rit að ar íslensk ar 
bók mennt ir verða til í kristnu landi 
og krist inni menn ing u þó að rót 
þessara sagna liggi í heiðni�

Iðunn virðist hafa lagt mikla 
vinnu í skipu lag frásagnar inn ar því 
að hún fylgir ekki röð atburða úr 
SnorraEddu heldur rað ar efninu 
upp á nýtt þannig að eitt leiðir 
af öðru� Frá sögn in af Iðunni og 
eplunum fell ur til að mynda vel að 
fram vindunni� Iðunn er ný komin í 
Ás garð þegar Óðinn hefur hang ið 
á trénu í níu nætur og varð við það 
gamall og hrumur� Epli Iðunn ar 
eru þeim töfrum gædd að yngja 

þá upp sem borða þau og koma í 
veg fyrir hrörnun og eplin sönn-
uðu því ágæti sitt undir eins því 
Óðinn verð ur ungur í annað sinn� 
Í heildina má segja að niður skipan 
efnis sé fádæma vel heppnuð í 
öllum bókunum�

Eitt meg inaðdráttar afl sagna-
nna úr SnorraEddu, fyrr og síðar, 
er að guðir nir eru mann leg ir og 
hafa sína galla� Þeir eru þannig 
and stæð ir hinum kristna guði 
sem er há leit ur og full kom inn� 
Það höfð ar til mannsi ns að geta 
speglað sig í guð unum, sem þrátt 
fyrir háa stöðu geta gert mis tök� Í 
endur sögn Iðunnar verður þetta 
ein kenni guða nna enn sterk ara en í 
SnorraEddu því að guðir nir færast 
nær okkur, þeir tala kunnug legt 
hversdags mál, verða reiðir, sárir og 
sor gmædd ir þannig að auð veldara 
er fyrir les end ur að lifa sig inn í 
atburða rásina� 

Á heild ina litið er verk Iðunnar 
virki lega vel unnið og ætti að 
henta vel börn um um miðbik 
grunn skóla� Textinn er lík lega of 
mikill og langur fyrir yngsta stig en 
gæti þó hentað til upp lestrar fyrir 
fyrstu árgang ana� Út gáfan er mikill 
happa feng ur fyrir íslensk börn því 
að gera má því skóna að eftir því 
sem börn eru yngri þegar þau 
kynn ast heimi norrænna guða, því 
meiri lík ur eru á að efnið fylgi þeim 
upp á efri skóla stig þar sem þau 
vissu lega munu hitta fyrir þennan 
sama heim í frum texta num� Þó 
að Iðunn bæti heil miklu við texta 
SnorraEddu vík ur hún ekki frá at-
burð um hennar í megin drátt um� 
Ekki er síður dýr mætt fyrir börn 
að kynn ast þess um ævin týra lega 
heimi vegna þess hve sam ofinn 
hann er íslenskri, og raunar al-
þjóð legri, menningu� Ein falt er til 
dæmis að tengja nöfn og ör nefni 
víða um land við sögur nar sem 
og náttúru fyrirbrigði á borð við 
regn boga, sól, mána og jarð skjálfta� 
Þessi heimur er þannig framandi 
og kunnuglegur í senn�

Þórdís Edda Jóhannsdóttir

Máli ð á bókun um er afar lip urt og reynsla Iðunnar af skrif um fyrir börn birt ist ótvírætt. 

Engar til raun ir eru gerð ar til þess að kall ast á ein hvern hátt við tungu mál frum textans 

held ur seg ir hún söguna al farið upp á nýtt með nýju tungu taki. Textinn verð ur þannig 

hvorki til gerð ar leg ur né yfir þyrm andi held ur þvert á móti hvers dags legur og að gengi

leg ur án þess þó að vera sér stak lega barna leg ur. Fyrst og fremst er textinn þó fyndinn 

og skemmti leg ur. 
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Fyrir nokkru kom út á mynd-
diski kvik myndin The Prophecy of 
the Seeress sem er byggð á Völu spá 
og ég tel að geti verið áhuga vert 
inn legg í kennslu á kvæðinu og 
goða fræðinni al mennt� Mynd in 
er 40 mín útur að lengd og hentar 
því vel til sýningar í kennslu stund� 
Höfundur hennar og fram leiðandi 
er Laurie Schapira, jung ískur sál-
greinir og kenn ari í norr ænni 
goða fræði við C� G� Jung-stofn un-
ina í New York� Með fram leið andi 
er Dúi Land mark, sem jafnframt 
leikur læ vís an Loka, en með aðal-
hlutverk fara Margrét Vil hjálms-
dóttir og Ingvar E� Sigurðsson� 

Völvuþemað er Laurie Schapira 
sýni lega hug leik ið því árið 1988 gaf 
hún út bók um Kassöndru duld ina 
(The Cassandra Com plex: Living 
with Dis belief)� Kass andra var tró-
versk prins essa sem guðinn Apóllo 
gæddi spá dóms gáfu gegn því að 
hún veitti honum blíðu sína� Þegar 
Kass andra hafði meðtekið gjöfina 
en neitaði að leggjast með honum, 
lagði hann á hana þá bölvun að 
eng inn myndi trúa spám hennar 
og varnaðar orðum� Í The Prophecy 
of the Seeress endur ómar þetta 
þema van trúar og af neit unar í við-
skiptum tarot-lesar ans Heiðar og 
for stjór ans Sig urðar sem er kom-
inn út á ystu nöf en uppá stendur 

að „ruglið“ í henni hafi ekk ert með 
sig að gera�

The Prophecy of the Seeress var 
sýnd á RIFF í september 2012� Í 
nóvem ber sama ár var hún frum-
sýnd vestanhafs í Scandi navia 
House í New York� Síðan hefur hún 
verið sýnd á kvik mynda hátíðum 
og ráð stefnum vítt og breitt um 
Banda ríkin og Evrópu� Í mars 2013 
birtist umsögn Williams F� Briel 
um myndina í fréttabréfi APC 
(Analytical Psychology Club of 
New York) og hefst hún á þessum 
orðum (þýð� mín):

„ Þetta er mynd sem hefur djúp-
læg áhrif á áhorfandann en 
án þess að hann skilji fylli lega 
hvers vegna� Þetta er sum part 
vegna þess að myndin er svo vel 
gerð� Hún er listi lega vel tekin� 
Mynda vélin dvelur við hrjóstr-
uga feg urð ís lensks lands lags 
og skap ar hug blæ frum stæðra 
tíma á með an völvan þylur forna 
norr æna goðsögn um sköp un 
heims ins og eyði legg ingu� Hún 
hefur líka áhrif á okk ur vegna 
þess að þessar goð sagn ir eru 
hluti af menn ingar legri dul-
vitund okkar�  “

Í myndinni er ferðast á milli nú-
tíðar og fortíðar og dregin upp 

hlið stæða á 
milli atburða 
sem völvan 
greinir frá í 
kvæð inu og 
at burða sem 
áttu sér stað í 
Reykja vík í september 2008, „þegar 
út rásar víkingar rændu bank ana á 
Ís landi og efna hagur þjóðar innar 
ramb aði á barmi hruns“� Í stærra 
sam hengi kemur hlið stæðan við 
heims mynd Óðins einnig fram 
í skelfi legum afl eið ingum styrj-
alda og rányrkju mannsins á 
nátt úr unni� Höfundur inn leitast 
með öðrum orðum við að vekja 
okkur til með vitund ar um áhrif 
fortíðarinnar á nútímann sem við 
lifum� Eins og Óðinn leitaði á náðir 
völvunnar til að grafast fyrir um 
örlög sín, leitar örvæntingar fullur 
forstjóri í Reykja vík nú tím ans 
svara hjá tarot-lesar an um Heiði 
og vek ur túlk un henn ar á spil un-
um upp minn ing ar úr fjar lægri 
fortíð� Þann ig flétt ast sviðin tvö 
saman, stig af stigi� Þetta sam spil 
nú tíð ar og for tíðar er enn undir-
strik að með því að þau Mar grét 
og Ingvar fara með hvor tveggja 
hlut verk goðsagna persón anna og 
nú tíma fólksins� Hún leikur völv-
una og tarot-lesarann Heiði, hann 
Óðin og forstjórann Sigurð� 

Dómur Williams F� Briel, sem 
vitnað er í hér að ofan, er birtur 
í heild sinni á vefsíðu Laurie 
Schapira: cassandra-productions�
com� Þar má einnig sjá sýnishorn 
úr myndinni og leiðbeiningar fyrir 
þá sem hafa áhuga á að verða sér 
úti um mynddiskinn og bjóða 
nemendum sínum til veislu�  

Hallfríður J. 
Ragnheiðar
dóttir
Íslensku
fræðingur 
og drauma
þerapisti
hallfr@ 
simnet.is

Völuspá á  
hvíta tjaldinu
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Út er komin ný rafræn útgáfa 
af SnorraEddu, snorraedda�is, 
ætluð til kennslu í framhalds-
skólum� Efnið er Gylfaginning 
og valdir frásagnarkaflar úr 
Skáld skaparmálum� 

Texti Gylfa ginningar hefur 
verið endur sagður á nútíma ís-
lensku en texti Skáld skapar mála 
er upp runa legur með ítar legum 
skýr ingum� Í vef útgáf unni eru 

myndir, verk efni og orð skýr-
ing ar auk þess sem all ur text inn 
hefur verið lesinn inn á hljóð-
skrá� Vefurinn er því einn ig 
hljóð bók�

Markmiðið með kennslu-
vef helguðum Snorra-Eddu er 
að mæta kröfum nú tímans um 
kennslu efni á rafrænu formi og 
auð velda þannig nemendum að 
lesa og meðtaka efnið�

Að útgáfunni standa tveir 
íslensku kenn arar við Verzlunar-
skóla Íslands, þeir Gylfi Haf-
steins son og Þröstur Árna son, 
en vefurinn var styrktur af 
mennta mála ráðu neytinu�

Vefurinn var notaður við 
kennslu í VÍ veturinn 2013–
2014 með góðum árangri� Til 
að fá að gang að vefn um þarf að 
skrá sig inn með notandanafni 
og lykilorði en þeir Gylfi og 
Þröstur bjóða kennurum 
og skólastjórnendum, sem 
áhuga hafa á að kynna sér 
hann, kynningaraðgang án 
endurgjalds� Nánari upplýsingar 
veitir Þröstur Geir Árnason 
(throstur@verslo�is), s� 696 9874�

Rafræn útgáfa Snorra-Eddu

Auk frásagnar í  formi texta, 
mynda og hljóðspilunar eru
fjölbreytt verkefni á vefnum 
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Í Aðalnámskrá framhaldsskóla um 
ís lensku frá 1999 segir að bók-
mennta lestur geti stuðlað að betri 
skilningi á mann inum og eðli hans 
(1999, 12): 

„ Bókmenntir og bókmenntaarfur 
skipar háan sess í menningarlífi 
þjóðarinnar� Þess vegna er 
mikilsverður þáttur í íslenskri 
menntun og menningu að 
þekkja íslenskar bókmenntir, 
geta notið þeirra, miðlað þeim 
og samið nýjar� “

Ekki er nóg að nemendur kynn ist 
ís lenskum bók menntum, einn ig 
er tekið fram í Aðalnámskrá að 
nem endur skuli kynnast erlend-
um bók mennt um til að víkka sjón-
deildarhringinn (bls� 13)� 

Íslenskukennarar vilja gjarna 
kynna bók mennt ir fyrir nem end-
um sínum, þeir vitna í nám skrár 
skóla sinna þar sem lögð er rík 
áhersla á að bókmenntir séu stór 
hluti námsins, þeir vilja að lestur 
góðra bóka sé hafður í heiðri, að 
nem endur öðlist þekkingu á því 
sem gefið er út á ís lensku og flæðir 
yfir land og þjóð á hverju ári� 

Íslendingar státa af mörg um 
góðum höfund um sem hafa lifi-
brauð af því að skrifa og hafa gef-
ið út margar bók mennta perlur� 
Orð ið „yndislestur“ má finna í 
kennslu áætlun um framhalds skóla 
og er hluti af náms efni nem enda 
í móður máls kennslu� Sér stakir 
áfangar fjalla um bækur og bók-
lestur og svo er bókum skotið að 
nem endum sem þeir lesa utan hins 
hefð bundna náms og opin bera svo 
kunn áttu sína í prófi úr til tekinni 
bók� Enda stendur í Aðalnámskrá 

að æskilegt sé að nemendur velji sér 
kjör bækur við hæfi í sem flestum 
íslensku áföngum framhalds skóla 
(bls� 13)� En vilja nemendur lesa 
bækur sem þeir eiga að lesa eða 
er lesturinn bara skylda og kvöð? 

Hvað ræður vali á 
yndislestrarbókum?
Greinarhöfundur hafði sam band 
við íslensku kennara við nokkra 
fram halds skóla og spurði þá um 
bóka val, bæði sem skyldu lesn ingu 
og kjör bækur eða yndis lestur�  Ef 
litið er fyrst á þær bækur sem 
flokk ast til skyldu lesningar er 
greini legt að íslenskar fagur bók-
menntir verða fyrst fyrir valinu� 
Sjálfstætt fólk og Íslands klukka 
Halldórs Laxness, BrennuNjáls
saga, Norðurljós Einars Kára sonar, 
Ýmislegt um risa furur og tímann 
eftir Jón Kalman Stefánsson svo 
eitthvað sé nefnt� 

En annað er upp á teningnum þeg-
ar kemur að kjör bókum, bókum 
sem nemanda er ætlað að lesa sér 
til yndis og ánægju� Þar kennir 
ýmissa grasa� Víða eru spennu-
sögur valdar með það fyrir augum 
að ná til nem enda með því að bjóða 
upp á spennu  og glæpi af margs 
konar tagi� Glæpa sögur eru þægi-
legar aflestrar, halda les end um 
við efnið og kveikja mögu lega á 
lestrarlöngun hjá ein hverjum� 
Hér kemur Arn aldur Indriðason 
sterkur inn með sögur sínar 

Grafar þögn og Mýr ina, einnig eru 
Reykja víkur nætur komnar á lista� 
Þetta eru bækur sem eru til í öll um 
bóka söfnum og bóka hill um fjöl-
margra heimila og því auð velt að 
nálgast þær, en það skipt ir miklu 
máli að nem endur séu ekki í vand-
ræð um með að finna bæk urnar� 

Einnig er Yrsa Sigurðar dóttir ofar-
lega á vinsælda listanum með ný-
legar bækur sínar, svo sem Ég man 
þig og Auðnina� Stefán Máni er víða 
lesinn, saga hans, Úlfshjarta, nær 
til nýnema enda ætluð fólki innan 
við tvítugt� Anna Lilja Þórisdóttir 
fjallaði um hana í Morgunblaðinu:

„ Stefán Máni, sem sumir vilja 
kalla Taran tino ís lenskra bók-
mennta, er þekktur fyrir flest 
ann að en að skrifa barn- eða 
ung linga vænar bækur … en 
hér vendir hann kvæði sínu í 
kross og út koman er þessi líka 
stór skemmti lega, ævin týra lega 
og spenn andi unglinga bók … 
Per sónur eru dregnar þéttum 
dráttum, krakk arnir flottir og 
trú verðugir, atburða rásin er 
hröð og töf og bókin öll hin 
skemmti legasta�  “

Hvað vilja blessuð börnin lesa?
Hvað fá þau að lesa?

Brynja 
Baldurs dóttir
Kennari á 
eftirlaunum
brynjab51@
simnet.is
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Kennarar eins skólans hafa út búið 
bókalista sem ætlaður er nem end-
um á fyrsta ári og fram á það þriðja� 
Má þar sjá milli tuttugu og þrjátíu 
titla og eru erlendar sögur þar í 
meirihluta� Á listanum eru bækur 
sem má toga í mismunandi dilka� 
Hér er smásýnishorn: 

 ▶ Brothætt eftir Jodi Picoult
 ▶ Svo fögur bein eftir Alice 
Sebold

 ▶ Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón eftir 
Vigdísi Grímsdóttur

 ▶ Bettý eftir Arnald Indriðason
 ▶ Hin ótrúlega pílagrímsganga 
Harolds Frey eftir Rachel 
Joyce

 ▶ Eldvitnið eftir Lars Kepler

Rökstuðningur fyrir valinu á bók-
unum er sá að gott úrval af bókum 
hjálpar nemendum við valið� Einn-
ig má nefna að bækurnar voru 
vald ar með tilliti til ýmissa þátta, til 
dæmis hvort bókin sé skemmti leg, 
hvort hún haldi lesand anum við 
efnið, hvort hún hafi fengið góða 

um fjöllun og þess hvort búið væri 
að kvik mynda bókina eða ekki�

Valáfangar sem snúast um 
lestur
Lesa, lesa, lesa ��� þetta orð glym ur 
í eyrum nem enda og vissu lega er 
það göfugt mark mið� Undan farin 
ár hafa nem endur all margra fram-
halds skóla getað val ið íslensku-
áfanga sem snúast ein göngu um 
lestur – lestur á góð um og vönd-
uðum bókum – sem víkka sjón-
deildar hring þeirra og dýfa þeim 
ofan í þá dá semd að lesa, hverfa 
inn í ókunn an heim og snúa ekki 
aftur fyrr en lestri er lokið� 

Þar sem áfangarnir snúast ekki 
um annað en lestur eru bóka listar 
langir og val kvíði gæti gert vart við 
sig� Spurningar vakna hjá nem anda 
sem spyr sjálfan sig: Vil ég lesa 
glæpa sögu, skáld sögu í bland við 
sagn fræði, langa sögu eða stutta, 
sögu frá fyrri hluta 20� aldar eða 
jafn vel enn eldri, súrreal íska sögu 
eða hvað?! 

Bókalistarnir frá íslensku kenn-
ur unum, sem voru svo elsku legir 
að liðsinna greinar höfundi, eru 
þétt skrifaðir og þar kennir ýmissa 
grasa� Tristrams saga er þarna og 
á vef útgefandans, Forlagsins, má 
finna eftirfarandi texta um söguna:

„ Sagan af Tristram og Ísönd er 
ein hin frægasta þeirra riddara-
sagna sem snúið var á norræna 
tungu á mið öldum� Yrkis efnið 
er ástin mikla sem ekkert fær 
sigr að, ekki einu sinni dauðinn� 
Sagan er skrifuð í orðmörgum 
og skrautlegum stíl og að því 
leyti ólík íslenskum fornsögum� 
Þar skiptast á lýsingar á gjöfugu 
og virðulegu líferni, eins og 

hæfir riddurum og frúm, og svo 
lýsingar á brögðum og undirferli 
af heldur lágkúrulegu tagi, sem 
elskendur beita til að koma fram 
munúð sinni� Sagan er öðrum 
þræði harmsaga en umfram allt 
er hún þó um unað ástarinnar� “

Vonandi heillar slík umsögn ein-
hvern unglinginn� Les andinn sér 
fljótt að hér er um að ræða marg-
notað minni og sí vinsælt, ást fang ið 
fólk sem nær saman í lokin hvort 
sem er í lífi eða dauða� 

Listar þeir sem hér eru til um-
sagn ar eru ekki því marki brennd-
ir að inni halda að eins svo kallaðar 
fagur bókmenntir� Létt metið, hið 
auð melta og fljót lesna, fær líka sinn 
sess� Spennu sögurnar títt nefndu, 
sem sjaldn ast eru hátt skrifaðar 
á hita mæli bók mennt anna, er að 
finna á list unum, Árni Þórarins son 
býður upp á Einar blaða mann sem 
leysir hverja gátuna á fætur ann arri 
í sögum eins og Morgunengli og Ári 
kattar ins� Eftirfarandi línur má lesa 
á vef Forlagsins:

„ Hver sendir Einari klúr sms-
skeyti? Og hvers kon ar póli-
tísk um skolla leik er beitt í 
bar átt unni um fram tíð Síð-
degis blaðs ins? Blik ur eru á lofti 
í sam fél agi þar sem mennsk an 
og illsk an tak ast á� Og ráð gát-
urn ar hrann ast upp í lífi og starfi 
Einars blaða manns� Ekki er allt 
sem sýn ist – og kannski ekkert�
Árni Þórarins son hefur eink ar 
næma sýn á sam tíma okkar, í 
senn írón íska og óvægna� Bæk-
ur hans hafa notið mikilla vin-
sælda og verið þýdd ar á fjölda 
tungu mála� Ár katt ar ins er enn 

Brynja Baldursdóttir
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ein perlan í mergj aðri glæpa-
sagna fléttu um blaða manninn 
Einar ��� Tími nornarinnar, sem 
kom út 2005, var til nefnd til 
Ís lensku bók mennta verð laun-
anna� “

Unglingasögur eiga líka sinn sess 
á listum yndis lestrar áfanganna� 
Mögu lega mætti bendla þessar sög-
ur við unglinga í „eldri kantinum“, 
16-18 ára�

Sif Sigmars dóttir hefur getið 
sér gott orð fyrir unglinga bækur 
sínar um drama drottning una en í 
sinni nýjustu bók skiptir hún held-
ur betur um gír� Múr inn er fyrsta 
bókin í flokki sem Sif kallar Freyju 
sögu og þar gengur á miklu í ævin-
týri sem hún segir nokkuð í anda 
Hungur leikanna� Í Fréttatímanum 
21� nóvember 2013 segir Þórarinn 
Þórarinsson: 

„ Það er mikið aksjón í gangi í 
Múrn um� Þetta er drunga leg 
fanta sía, dálítið í anda Hungur
leikanna� Fyrsta bókin í flokkn-
um Freyju saga og hún endar á 
spennandi stað þannig að það 
kemur í það minnsta ein bók í 
viðbót� “ 

Sögur sem samdar eru fyrir ungl-
inga eru oftar en ekki lesnar af 
yngri börnum sem lesa „upp fyrir 
sig“� Freyja er fjórtán ára en oft eru 
hetjurnar í sögum fyrir unga fólk ið 
nær þeim í aldri og lenda margar 
hverjar í skelfilegum aðstæð um 
sem ellefu til tólf ára börn gætu átt 
erfitt með að höndla� Hér má nefna 
líka söguna Mitt eigið Harmagedón 
eftir Önnu Heiðu Pálsdóttur� 

Tvær bækur á listunum hafa 
verið færðar á svið Þjóðleik húss-
ins, annars vegar Karítas Kristínar 
Marju Baldursdóttur og hins vegar 
saga Hallgríms Helgasonar um 
Kon una við 1000°� Slíkar sögur 
hljóta að hvetja ungt fólk í leik-
hús til að sjá dýrgripi sagna bók-
mennta lifna við á sviði� Fyrst 
minnst er á leik rit þá má nefna 
að leikrit Jóhanns Sigurjónssonar, 
GaldraLoftur, stendur nemendum 
til boða sem yndis lestur og er það 
vel� GaldraLoftur kom út árið 1915 
og verður því hundrað ára á næsta 
ári� Efl aust eiga nemendur eftir að 
finna sam kennd með þessu verki 
og öðrum þjóðsagna kenndum 
fantasíum þar sem tekist er á við 
dauðann� Á vef Wikipediu má 
finna þennan texta um Loft:

„ Loftur var sonur Þor steins 
Jónssonar fálka fang ara á 
Vörðu felli í Skógar strandar-
hreppi og fyrri konu hans, 
Ástu Loftsdóttur� Hann ólst að 
ein hverju eða öllu leyti upp hjá 
Þor móði Eiríks syni í Gvendar-
eyjum, sem talinn var krafta-
skáld og fjöl kunn ugur� Hann 
var settur í Hólaskóla árið 
1716� Sam kvæmt þjóð sög um 
stundaði hann galdra kukl í 
skóla og í leik riti Jóhanns Sigur-
jóns sonar, GaldraLofti, verður 
það bana biti hans á meðan hann 
er enn á Hólum en Loftur lauk 
raunar stúdents prófi árið 1722 
og er ekkert vitað um hann með 
vissu eftir það�

Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson) 
er vinsæll á yndis lestrar listum 
fram haldsskóla� Þar eru tíndar 
til bækur eftir hann, svo sem 
SkuggaBaldur og Rökkurbýsnir� 
Gyrðir Elíasson fær líka að vera 
með, eftir hann mega nemendur 
lesa Suðurgluggann og Milli trjánna 
svo eitthvað sé nefnt� Gott er til 
þess að vita að kennarar vilji sýna 
nemendum inn í aðra heima en 

þeir upplifa daglega� Vissulega 
flokkast sumir tölvu leikir til fanta-
síu en það er allt annað að hoppa 
inn í töfra raunsæi Gyrðis í bók 
eða hinn súrrealíska heim Sjóns 
en að sitja við tölvu og skjóta niður 
furðuverur og óargadýr� 

Vilja og eiga?
Nemendur eiga að lesa – samkvæmt 
kennslu áætlun – svo að þeir nái 
prófi og áfanga og geti haldið áfram 
í námi sínu� Þótt um nokkurt val sé 
að ræða komast þessar elskur ekki 
undan lestrinum� 

Þeir sem velja yndis lestrar áfanga 
eiga líka að lesa en hafa meira val� 
Íslensku kennarar vilja nem endum 
sínum vel og draga fram í dags-
ljósið bækur sem þeir telja að henti 
þeim til afþrey ingar og skyldu lesn-
ingar í bland� Hvað segja svo nem-
endur um slíkan yndis lestur? Einn 
kennari spurði nem endur sína um 
álit þeirra á yndis lestri og svörin 
voru margvísleg og mátti greina 
já kvæðan tón: Gaman að hafa fjöl-
breyttan lista, fínt að fá að kynn ast 
ís lenskum höfundum, gott að mega 
velja sjálfur bækur af lista, áhuga-
verður áfangi sem snýst bara um 
bóklestur� 

Greinilegt er – miðað við þessa 
óform legu könn un greinar höf-
undar að íslensku kenn ar ar leggja 
al úð við móður málið og reyna eftir 
mætti að uppfylla ákvæði í Aðal
námskrá þar sem minnst er á að 
bókmenntalestur auðgi orðaforða 
og efli máltilfinningu nemenda� Og 
nemendur lesa og lesa ögn meira 
og koma út í lífið reynslunni ríkari 
– og kannski með sögnina að vilja í 
farteskinu, að vilja lesa meira�
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Á vordögum 2014 leituðum við hjá 
Forlaginu eftir við horfum íslensku -
kenn ara í grunn- og fram halds-
skól um til verka Halldórs Lax ness 
sem kennslu efnis� Kveikjan var 
raunar skiptar skoðanir í okkar 
hópi um við tökur skóla fólks á 
bókum Laxness og kom þar margt 
til – meðal annars kyn slóða bil og 
smekkur� En úr varð að við send-
um út stutta spurninga könn un 
um efnið og svör uðu 74 kenn ar ar 
spurn ing um okk ar� Þó að skiljan-
lega sé erfitt að draga mikl ar á lykt-
anir út frá svo fáum svör um langar 
mig eigi að síður að miðla nokkr-
um þeirra áfram�

Af þeim 74 kenn ur um sem 
svör uðu til greindu 63 að nemend-
ur þeirra læsu verk Hall dórs Lax-
ness í námi sínu� Flest ir (alls 37 
eða 50%) sögðu að nem end ur 

læsu Sjálf stætt fólk, Íslands klukk
una eða Sölku Völku, sex þátt-
tak end ur (8%) sögðu nemendur 
sína lesa önnur skáld verk en fyrr-
greind verk Nóbel skálds ins og 
tuttugu kenn ar ar (27%) sögð ust 
aðeins láta nem end ur lesa sýnis-
horn eða brot úr skáld verk um 
Lax ness� Ellefu íslensku kenn ar-
ar (15%) sögð ust ekki nota verk 
Lax ness sem náms efni� Skipt ing 
þátt tak enda milli skóla stiga var 34 
grunn skóla kenn ar ar (47%) en 39 
fram halds skóla kenn ar ar (53%)� 

Skoðanir voru skiptar um það 
hvort nem end ur ættu erfitt með að 
lesa verk eftir Lax ness� Spurn ing in 
var orðuð á þenn an veg: „Finnst 
þér nem end ur eiga erfið ara með að 
lesa og skilja bækur Hall dórs Lax-
ness en aðrar 20� aldar bók mennt-
ir?“ Rúm lega 40% svar enda sögðu 
svo ekki vera (29 kenn ar ar) en 
rúm lega 30% (22 kenn ar ar) töldu 
að staf setn ing og mál far skálds ins 
þvæld ist fyrir nem endum� Önnur 
14% (10 kennarar) sögðu að nem-
end ur ættu erfiðara með að lesa 
bækur Lax ness vegna þess að efni 
þeirra er þungt og bæk urn ar langar 
en rúmlega 15% (11 kennarar) 
tóku ekki afstöðu til spurningar-
innar�

Fyrir okkur sem störfum í út-
gáfu er þriðja spurn ing in ef til vill 
sú stærsta – eða sú póli tísk asta� Þar 
var spurt um hvort kenn ar ar teldu 
ráð legt að gefa verk Lax ness út með 
nútíma staf setn ingu til þess að auð-

velda nem endum lestur þeirra� Af 
þeim 74 sem svöruðu voru aðeins 
16 (22%) kenn ar ar á því að færa 
ætti staf setn ing una til nútíma-
horfs� Rúm lega 60% svar enda (alls 
45) sögðu að henni ætti að halda 
óbreyttri, 8 svar end ur (11%) sögðu 
það ekki skipta máli og 5 (7%) 
kváð ust ekki hafa skoðun� Þess má 
geta að Gerpla var nýverið gefin út 
með nútíma legri staf setn ingu en 
hún mun þó lítið notuð í skól um, 
enda fremur þung afl estrar – óháð 
staf setn ing unni� Meiri hluti þeirra 
kennara sem svöruðu könnun-
inni kvaðst myndu nota bækur 
Lax ness meira eða fremur ef þeim 
fylgdu góðar kennslu leið bein-
ingar, skýr ingar eða verk efni – 57 
af 74 svöruðu á þann veg (77%), 
sjö sögðu það ólík legt (10%) og 
10 voru ekki vissir (13%)�  Þá var 
meiri hluti svar enda á því að úrval 
Laxness bóka í kiljum og/eða skóla-
útgáf um mætti vera betra, eða 60 af 
þeim 74 sem svör uðu (82%)� Fimm 
tóku ekki afstöðu til spurningar-
innar (7%), einn sleppti henni og 
átta (11%) kenn ar ar svör uðu því 
til að þær bækur sem við kom andi 
vildi helst kenna væru þegar til í 
kiljum� 

Framhalds spurn ing unni um 
hvers konar Laxness bækur svar-
endur vildu til við bót ar í kilju-/
skóla útgáf um og þá hvernig bæk ur 
svör uðu 59 þátt takend ur� Meiri-
hluti þeirra (27 kennarar eða 46%) 
sagð ist vilja sjá fleiri skáld sögur en 
þær allra þekkt ustu, átta svar end ur 
(14%) merktu við val mögu leik ann 
greina- og rit gerða söfn, átta (14%) 
merktu við ljóð og leik rit og 16 
(26%) merktu við val mögu leik ann 
sýnis bækur� Við horf svar enda til 
auk innar rafb óka útgáfu á verkum 
Lax ness og gildi hennar fyrir skóla-
starf var skipt� Rúm lega 30% svar-

Laxness á skólabekk

Kristrún 
Heiða 
Hauksdóttir
Verkefnastjóri 
útgáfu
kristrun@
forlagid.is

„Að lesa og skrifa hefur reyndar 
aldrei verið talið til mentunar 
á Íslandi fremur en rífa hertan 
þorskhaus; ekki einusinni hjá 
lúsafólki.“ 

Brekkukotsannáll
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enda (23 kenn ar ar) tóku ekki af-
stöðu til spurn ing ar þar að lút andi� 
Rúm lega 46% (33 kennarar) kváð-
ust halda að auk in rafb óka út gáfa 
myndi auka lestur Lax ness bóka 
í skólum en 24% (17 kenn ar ar) 
voru ósam mála því� Þátt tak end-
ur gátu komið athuga semd um á 
framfæri í gegn um könn un ina 
og kom þar margt gagn legt fram� 
Einn þátttakandi kvaðst til dæmis 
hafa kennt Íslands klukk una í 10 ár 
en fundið hvern ig nem end ur fjar-
lægð ust efni hennar sífellt meira, 
þeim finnist hún þung afl estr ar 
og kvarti undan staf setn ing unni� 
Við komandi finnst þó ekki rétt að 
draga úr kröfum til nem enda og 
ein falda les efni þótt lestar færn in 
minnki – betra sé að koma til móts 
við nem end ur með út skýr ingum 
og opin berri staf setn ingu� 

Einn kennari kvaðst ekki kenna 

verk Hall dórs Lax ness vegna þess 
að hann þyldi ekki staf setn ingu 
þeirra, hún væri „algjört bull“ 
og rugl aði nem end ur sem væru 
að læra aðrar staf setningar-
reglur�  Annar kennari skrif aði að 
skáld sögur Lax ness væru verð-
ug ar til kennslu en út gáf ur þeirra 
frá hrind andi� Mjög margir nem-
end ur þyrftu hljóð bækur en þær 
væri ekki hægt að kaupa, þær væru 
aðeins að gengi legar á blindra bóka-
safn inu og ekki hefðu allir að gang 
að því�

Fram kom að að gengi leg ar skýr-
ingar með kennslu efni vant aði, 
efni sem nem end ur gætu nálg ast 
á fljót leg an hátt, svo sem neðan-
máls eða á spássíum� Þetta væri til 
dæmis auð velt að gera í raf ræn um 
út gáfum� Þannig hefði Laxness-
lykill á vefnum Snara�is reynst vel 
í hópa vinnu nem enda� Í annarri 
athuga semd varð andi auka efni 

kom líka fram að gott væri að gera 
mynd efni tengt bókum Lax ness 
að gengi legt fyrir skóla, til dæmis 
þætti og leikrit�

Þá vís uðu þátt tak endur til mikil-
væg is skálds ins í á bend ing um, þeir 
sögðu til að mynda að Lax ness væri 
al gjört lykil skáld ís lenskr ar bók-
mennta sögu á 20� öld og verk hans 
þyrftu allt af að vera að gengi leg og 
ef bæk ur hans ættu ekki leng ur 
er indi við nem end ur í fram halds-
skól um væri „eins gott að pakka 
bara saman“�

Vísbendingar úr þessari könn-
un hafa gagnast okkur vel hér 
hjá út gáf unni og verið til efni til 
meiri um ræðu um hlut verk og 
gildi bóka Hall dórs Lax ness sem 
kennslu gagna� Þær munum við 
hafa til hlið sjónar við ákvarðana-
töku í út gáfunni næstu miss er-
in� En það er mikil vægt að halda 
sam ræðunni áfram og er það 
von okkar að kenn ar ar og annað 
fagfólk í menntageiranum komi 
þar að og miðli til okkar óskum og 
ábend ing um� Vitan lega er aldrei 
hægt að koma til móts við alla en 
við viljum gera okkar allra besta til 
að miðla þeim menningar arfi sem 
fólg inn er í höfundar verki Hall dórs 
Lax ness á fram til yngri les enda og 
þar með fram tíðar innar�

 

„Sá sem ekki lifir í skáldskap lifir 
ekki af hér á jörðinni.“ 

Kristnihald undir jökli 

„Auðvitað heltu þessi 
lokkabjörtu brennivínsfölu 
úngmenni yfir mig öllu því níði 
og klámi sem aðeins getur oltið 
uppúr velmentum börnum 
af góðu fólki, þarámeðal jafn 
lángsóttar antignanir og tvöföld 
mínusmanneskja, gasofnafæða, 
pólskjúskt keðjumella; en 
drusluðust greyin öfugir á 
endanum með svartadauðann í 
hendinni.“ 

Atómstöðin

Kristrún Heiða Hauksdóttir
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Nýjar kennslubækur fyrir 
unglingastig grunnskóla

„Mér er í 
mun ...“ og „Með 
fjaðrabliki ...“
Tvær kennslubækur af þremur 
fyrir huguðum í bók mennt um 
fyr ir efri bekki grunn skóla hafa 
kom ið út hjá Náms gagna stofn un 
frá árinu 2011� Þetta eru bæk-
urn ar „Mér er í mun …“ og „Með 
fjaðrabliki …“ eftir Önnu Steinunni 
Valdi mars dóttur og Ingi björgu 
Sigtryggsdóttur�

Í Mér er í mun… er að finna 
valda bókmennta texta frá 13� 
öld  og til dagsins í dag� Byrjað 
er á stuttri kynningu á ís lenskri 
bókmennta sögu frá land námi 
en síðan taka við bók mennta-
sýnishorn þar sem byrjað er á nú-
tímanum og lesandinn er leiddur 
til mið alda� Höfundar eru kynntir í 
stuttu máli og þá kemur sýnis horn 
af verki eða verkum við kom andi 
höf undar� Kynjaskipting er nokkuð 
jöfn� Öllum textum fylgja fjöl breytt 
verk efni þar sem ýmist reynir á 
ein staklings vinnu eða hóp vinnu� 
Verk efnin hafa þann kost að krefj-
ast þess að nemandinn túlki efnið 
eftir eigin höfði og sum þjálfa nem-
endur í ritun og annarri sköpun� 

„Með fjaðra
bliki …“ (2013) er 

öðru vísi upp byggð 
en fyrri bók in� Bók inni 
er skipt í kafla þar sem 

finna má sýnis horn af 
smásögum, skáld sagna-
brot, ör sög ur, mynda sög ur 

og um fjöll un um kvik mynd-
ir� Öllum textum fylgja við-

eig andi verk efni en höf und ar 
eru ekki kynnt ir sér stak lega� 
Ekki er lögð áhersla á að setja 

höf und ana í brenni depil held-
ur að nem end ur ein beiti sér að 

ákveðnum þáttum bók mennt-
anna og tekst það mjög vel�

Bækurnar eiga það sameigin-
legt að vera þannig úr garði gerðar 
að ekki er nauð syn legt að kenna 
þær frá upp hafi til enda heldur má 
flakka fram og til baka í þeim og 
velja og hafna verk efn um og gefur 
þetta kenn ur um ákveðið frelsi í 
fram setn ingu� Ágætar kennslu leið-
bein ingar fylgja bókunum þar sem, 
auk hefð bund inna kennslu leið-
beininga, er að finna hug myndir 
að fram setningu efnis, um ræðu-
punkta og tilllögur að lausnum 
verk efna� Þá er það kostur að í 
bók un um eru margir textar og 
efni sem höfða ætti til ung linga� 
Þetta á einkum við um textana í 
„Með fjaðra bliki …“ þar sem er til 
dæmis að finna ljóð sem hafa verið 
flutt sem dægur lög og verkefni sem 
tengjast nýlegum kvik myndum� Í 
kennslu leið bein ing un um er einn ig 
bent á vefslóðir þar sem má finna 
tón listar flutn ing og frekari fróð leik 
tengdan efninu� Sum verk efn in eru 
þó mjög tíma frek og því þarf oft að 
velja og hafna� Sem dæmi má nefna 
verkefni með fjórum kvik myndum 
þar sem ætlast er til að horft sé á 

kvik mynd ina og síðan unnið með 
efni hennar� Svona vinna er mjög 
tímafrek en áhugaverð þegar vel 
tekst til� 

Málið í mark!
Náms gagna stofn un gaf í ár út 
tvær verk efna bækur í mál fræði 
fyrir ung linga stigið sem kallast 
Málið í mark: Fallorð og Málið 
í mark: Sagnorð� Þriðja bókin, 
Málið í mark: Óbeygjanleg orð, er 
enn í vinnslu� Segja má að þessar 
bækur komi í stað gömlu Fallorð, 
Sagnorð og Smáorð sem eru börn 
síns tíma og tíma bært að fá nýtt 
og ferskt efni� Höf und ur er Ásdís 
Marín Haf steins dóttir, kennari og 
ljóðskáld� Í bók un um eru verk efni, 
leið bein ingar og fróð leikur um 
til tekin mál fræði leg atriði� Flest 
verk efnin í bók un um eru eyðu-
fyllinga- eða flokkunar verk efni 
en leið bein ing ar með verk efnum 
eru almennt góðar og auðvelda 
nem end um að vinna verk efnin 
sjálf stætt og á ólíkum hraða� Það 
má finna ritunar verk efni þar sem 
nemendur þurfa að gera sér grein 
fyrir notkun orð flokka en slík 
verk efni var ekki að finna í gömlu 
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bókunum� Bók unum fylgir vef efni, 
sem nú er í vinnslu, og ætla má að 
það megi nýta sem ítar efni eða til 
að bjóða nem end um upp á fjöl-
breyttari leiðir við að æfa mál fræði 
og leysa mál fræði þrautir� 

Uppsetning verkefna er nokk-
uð góð og oftast er nóg pláss til að 
vinna verk efnin� Einn ig er kostur 
að efni verk efn anna teng ist veru-
leika og reynslu heimi barna í 
nútíma sam félagi eins og til dæmis 
má sjá á því að símar og tækni nýj-
ungar koma oft við sögu� Dæmi 
um þetta má finna á bls� 46 í fall-
orða heftinu: „ ��� gullfallega stelpan 
er enn ekki búin að samþykkja 
vina beiðni á Fésbók�“ 

Fjölbreytni verkefna er einnig 
kost ur og má nefna að í bók inni 
um fall orðin er eitt af auka verk-
efn unum  leikur fyrir allan hópinn� 
Helsti ókostur bók anna er sá að 
kápan á þeim er úr þunnum papp ír 
og losnar auð veld lega af� Einnig  
mætti gefa nemendum tækifæri til 
að meta stöðu sína, til dæmis eftir 
hvern orðflokk, og ígrunda hvort 
þeir hafi náð betri tökum á efninu� 

Kveikjur og Neistar
Nokkur umræða hefur skapast á 
undanförnum árum um hvernig 
standa skuli að málfræði kennslu� 
Það orð hefur legið á greininni að 
hún sé þurr og leiðin legur utan-
bókar lær dómur, kvöð sem nái ekki 
að kveikja áhuga nem enda� Um 
þetta vanda mál var rætt á ráð stefn-
unni Víst er mál fræði skemmti leg! 
En skapandi málfræðikennsla gerir 
hana enn skemmtilegri, sem haldin 

var í nóvember 2012 og fjallað er 
um í síðara tölublaði Skímu það ár�

Í nýju náms efni í mál fræði 
fyrir 8� og 9� bekk, Kveikjum og 
Neistum, er brugðist við þessari 
umræðu og gera verður ráð fyrir 
að það eigi einnig við um Loga, 
sem væntanlegir eru fyrir 10� 
bekk� Annar höf unda, Davíð A� 
Stefáns son, flutti ein mitt erindi á 
fyrr nefndri ráð stefnu� Hinn höf-
undur inn er Sig rún Valdi mars-
dóttir en Lára Garðars dóttir hefur 
unnið mynd efni�

Davíð og Sigrún hafa greinilega 
gert sér far um að námsefnið sé 
ekki leiðinlegt� Markmið höfunda 
sést strax á titlum bókanna sem 
gefa til kynna að þeir vilji kveikja 
áhuga lesenda, skjóta að þeim 
neistum sem tendri loga áhugans�
Hins vegar forðast höfundar eins 
og heitan eldinn þurrar upp taln-
ingar og fróð leik sem virðist settur 
fram aðeins sjálfs sín vegna án þess 
að lesandinn nái að tengja það 
veruleika sínum�

Þeim mun meira er lagt upp úr 
leik, sköpun, skynjun, söfnun og 
rannsóknarvinnu á tungumálinu 
eins og höfundar gera les end um 
grein fyrir strax í upp hafi fyrstu 
bókar� Textinn er brot inn upp í 
smáa kafla, dæmi, úr klippur og 
ramma greinar� Lífleg og vönduð 
graf ísk hönnun styður vel við 
mark miðin og gerir efnið enn 
meira aðlaðandi� Dæmi og við-
fangs efni eru gjarna sótt í mál-
far og reynslu heim ung linga en 
um leið varast að nálgast þá með 
umvöndunum� Menningu þeirra 
er sýnd virðing og bækurnar tala 
til lesenda sem jafningja� Forðast 
er að nota hugtök eins „rangt mál“ 
og „málvillur“� Samt eru höfundar 
engir „reiðareksmenn“� Þeir hafa 
afstöðu en setja hana ekki fram 
með boðum heldur reyna þeir að 
laða lesendur til fylgis við sig með 
samræðu og rökum� 

Þegar svona mikið er lagt upp 
úr því að nemendur njóti náms-

efnis ins vakna 
spurningar um hvort það kunni 
að vera á kostnað fræðsl unn ar, 
hvort mikilvæg þekk ing hljóti ekki 
að láta undan í öllu neistafluginu� 
Þannig hefði drjúgur hluti náms-
efnis ins ein hverju sinni vart verið 
kallaður málfræði, miklu fremur 
stílfræði eða bók mennta fræði, en 
allt er þetta mál notkun og hangir 
því á sömu spýtunni� Og inn á milli 
eru kaflar þar sem tekist er á við 
hin „þurru“ við fangs efni mál fræð-
innar, svo sem í Neistum þar sem lífi 
er blásið í grein ingu hins ill ræmda 
orð flokks, atviks orða� Ánægjulegt 
er að sjá að orðapör eins og bak við 
og ofan á sem forsetningar en ekki 
atviksorð+forsetningu, eins og í 
eldri málfræðibókum�

Auk texta bóka hefur efnið 
kom ið út sem gagn virk rafb ók 
og hljóð bók og með Kveikjum  
er komin verkefnabók sem bæði 
fæst prentuð og rafræn� Rafrænu 
útgáfurnar eru aðgengilegar án 
endur gjalds á vef Náms gagna-
stofn unar� Vel hefur tekist til með 
útfærslu þessa miðlunar náms-
efnis þannig að hver og einn 
nemandi hefur raunhæft val um 
miðlunarform� Gaman hefði verið 
að sjá svipað val líka í formi verk-
efna en fyrir ferð hópverkefna er 
mikil� Þó að þau kunni að henta 
mörgum vel gæti öðrum þótt nóg 
um og neistinn slokknað� En það 
er ekkert sem góður kennari getur 
ekki séð við�
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Í haust fékk ég eitt kvöld ið eftir-
farandi fés bókarskilaboð frá kenn-
ara sem kennir íslensku í 10� bekk 
grunn skóla:

„ Í sam ræmda prófi nu í íslensku 
sem lagt var fyrir í fyrradag eru 
m�a� gefin upp fjögur orð og full-
yrt að eitt þeirra sé aðeins til í 
fleir tölu� Orðin eru and stæð ur, 
áhyggjur, á kær ur og þræt ur� Í 
mínum huga eru öll þessi orð 
líka til í ein tölu� Ég er búinn að 
kíkja í orða bók og BÍN og þar 
eru orð in líka í ein tölu� Hvað 
segir þú um þetta? “

Ég stað festi við kennara nn að hann 
hefði rétt fyrir sér í þessu – vissu-
leg a væri orð ið áhyggja lang oft ast 
haft í fleirtölu en það væri samt 
enginn vafi á að orð ið væri til í ein-
tölu, bæði að fornu og nýju�

Vegna þess að ég hef rek ist á 
ýmis legt vafa samt í sam ræmd u 
próf un um undan farin ár fylgdist 
ég með því hvenær íslensku próf-
ið kæmi á netið og skoð aði það 
vand lega þegar það kom, snemma 
í nóvem ber� Þá sá ég að grunur 
minn reynd ist réttur – „rétta“ 
svar ið við áður greindri spurn ingu 
var áhyggjur� En ég sá ýmis legt 
fleira sem mér fannst athuga vert 
í prófi nu og gat ekki stillt mig um 
að skrifa fésbókarfærslu um það� 
Einhverjir fjöl miðla menn ráku 
augun í þessa færslu og höfðu 
sam band við mig, og það enda ði 
með því að ég fór í sjón varps við tal 
um mál ið auk þess sem sagt var 
frá athuga semdum mínum í vef-
miðlum� 

Þetta kall aði á viðbrögð frá 
Náms mats stofnun sem ber á byrgð 

á sam ræmd u próf unum og í út-
varps viðtali vísaði talsmaður 
stofnun ar inn ar gagn rýni minni 
á bug þótt hann viður kenndi að 
áður nefnd spurning væri óheppi-
leg� En „sú spurn ing, by the way, 
reynd ist krökk un um mjög auð-
veld“, sagði tals maður inn� Það að 
nem end ur svör uðu spurning unni 
„rétt“, þ�e� eins og Náms mats-
stofnun gerði ráð fyrir, var sem sé 
lát ið draga mjög úr alvar leik þess 
að vera með spurn ingu sem byggð-
ist á röngum forsendum�

En hvað ger ir nemandi sem fær 
spurn ingu af þessu tagi og veit að 
for send ur nar eru rangar – veit að 
öll orð in eru til í ein tölu? Hann 
reyn ir vita skuld að átta sig á því til 
hvers sé ætlast – hvað próf semjend-
ur hafi verið með í huga� Það er lít ill 
vafi á því að á hyggjur er lík leg asta 
svarið – það er lang sjaldnast haft 
í ein tölu  af orð un um fjór um sem 

um er að ræða� Nem andi nn merkir 
því við áhyggjur, enda þótt hann 
viti vel að það er ekki rétt – vegna 
þess að hann sér að það er það sem 
til er ætl ast af honum� 

Það má svo velta því fyrir 
sér með hvaða vega nesti þessir 
nemendur fara út í lífi ð: Það er 
allt í lagi að gera eitt hvað sem 
maður veit innst inni að er rangt, 
ef maður græðir á því og kemst 
upp með það�

Kannski er ekki ástæða til að 
leggja svona djúpan skilning í 
við brögð Náms mats stofnun ar, en 
það er ýmis legt fleira skoð unar-
vert í þeim� Þannig er haft eftir tals-
manninum í fréttum Ríkis útvarps-
ins að sam ræmda prófi nu „sé ætlað 
að reyna á mál tilfinningu  og hvort 
nem end ur átta sig á tungu málinu 
frekar en tækni leg atriði svo sem 
beygingar og reglur“� 

Samræmt íslenskupróf  
í 10. bekk haustið 2014

Þarna er engin um ræða, og ekki verið að beita hug tök un um í neinum 
venju leg um skilningi. Þarna er meiri áhersla á það hvað nem end ur kunna 
ekki en hvað þeir kunna.
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Ég sé ekki betur en samræmt 
íslenskupróf 10� bekkjar 2014 sé 
í hróp andi mót sögn við þetta� 
Megin hluti spurninganna reynir 
ein mitt á „tæknileg atriði svo 
sem beyging ar og reglur“ fremur 
en má ltilfinningu� Ég gæti tek-
ið fjölda dæma um þetta en örfá 
verða að duga� 68� spurning er t�d�: 
„Stofn nafnorða finnst í nefnifalli/
þolfalli/þágufalli/eignarfalli“� For-
sendur þess arar spurningar eru 
reynd ar rangar, en þar fyrir utan 
er varla hægt að segja annað en 
þetta sé frekar „tækni legt atriði“ 
en spurning um máltilfinningu� 
49� spurning er „Hvað einkennir 
nafnorð sem hafa veika beygingu?“, 
31� spurning er „Stofn sagna finnst 
í …“, 33� spurning er „Hvers vegna 
er ý í orðinu „sýgur“?“ – o�s�frv� Allt 
eru þetta vita skuld tækni leg atriði 
en koma mál tilfinningu ná kvæm-
lega ekkert við�

Hugsanlega má fella eitthvað af 
þessu undir mats viðmið Náms-
mats stofnun ar þar sem segir að 
til þess að fá A í íslensku þurfi 
nemendur að geta „[b]eitt mjög 
vel og af öryggi mál fræði hugtökum 
í um ræðu um notkun máls ins 
og þróun þess, þekkingu sinni á 
beygingarlegum og merk ingar leg-
um ein kennum orð flokka og gert 
sér mjög góða grein fyrir hlut verki 
þeirra“ (http://www�namsmat�is/
vefur/samr_prof/grunnskolar/
haefnisvidmid/isl_ matsvidmid�
pdf)� En ég sé hins veg ar ekki að 
ofur áhersla á rétt og rangt sam-
ræmist þessu� Af 25 mál fræði-
spurning um í prófi nu eru fimm 
þar sem bein línis er spurt um 
gott mál og vont, rétt og rangt, og 
nokkrar til við bótar þar sem óbeint 
er spurt um þetta� 

Reyndar held ég að þessi mats-
viðmið séu ó sam rýman leg eðli 
prófs ins� Þegar um krossa próf er 
að ræða finnst mér hæp ið að tala 
um að „beita“ hug tök um „í um-
ræðu“� Þarna er engin um ræða, og 
ekki verið að beita hug tök un um 

í neinum venju leg um skilningi� 
Þarna er meiri áhersla á það hvað 
nem end ur kunna ekki en hvað 
þeir kunna� Vissu leg a átta ég mig 
á því hvers vegna sam ræmda próf-
ið er krossa próf – þegar um er að 
ræða próf sem þús und ir nem enda 
taka á hverju hausti skipt ir máli að 
fljót legt sé að fara yfir svörin og 
mats atriði séu sem fæst� En það er 
alveg hægt að semja krossa próf þar 
sem andinn er já kvæð ari en í sam-
ræmda íslensku prófinu – og vitan-
lega er grund vallar atriði að ekki 
séu villur í spurning unum sjálfum� 
Í 10� bekkjar prófinu 2014 eru þær 
því miður fleiri en ég hef nefnt hér�

Ég gæti skrifað langt mál um 
þetta próf – og sam ræmd grunn-
skóla próf í íslensku yfir leitt – og 
tekið fjölda dæma máli mínu til 
stuðnings, en það var ekki ætlun in 
hér� En ég fékk tölu verð við brögð 
við athuga semdum mínum um 
daginn, og margir þökk uðu mér 
fyrir að vekja máls á þessu� Mér 
finnst mál til komið að íslensku-
kennarar taki sam ræmdu prófin 
til um ræðu og reyni að meta 
hvort þau þjóni til gangi sínum (og 
glöggvi sig þá í leiðinni á því hver 
sá til gangur er) og hvort þau séu í 
réttum anda�

Eiríkur Rögnvaldsson

En það er alveg hægt að semja krossa próf þar sem 
andinn er já kvæð ari en í sam ræmda íslensku prófinu 
– og vitan lega er grund vallar atriði að ekki séu villur í 
spurning unum sjálfum. 
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Fyrirsagnir í blöðum og á netinu skipta meira máli 
en margur heldur, þar með talinn sá sem semur 
fyrirsögnina.

Fyrir fréttamann sem hefur vandað til 
heimildaöflunarogsettupplýsingarframmeð
skýrumogbeinskeyttumhættierþaðfrekarsúrt
í broti – en staðreynd þó – að vita að meirihluti 
lesendahanslesaðeinsfyrirsögninaenhættir
lestrinumviðsvobúið.

Þessu til staðfestingar má nefna að netrisinn 
Googlesemrekurfjölsóttastafréttavefíheimi,
GoogleNews,hefurupplýstað44%þeirrasem
heimsækjafréttavefinnlesabarafyrirsagnirnar
ogsmellaekkiáeinaeinustukrækjutilaðlesa
meira um að minnsta kosti eitt málefni.

Þá er vitað að lesendahópur fréttar þynnist 
eftir því sem líður á textann. Hópurinn sem les 
frétttilendaeroftæðiþunnskipaður.
Þessvegnaergottaðsegjasemallramestí

sjálfrifyrirsögninniogásíðariárumerfariðað
bera á því að fyrirsagnir séu lengri en áður hafði 
tíðkast.FrumkvöðulláþvísviðieránefaEllý
Ármanns, sem kynnti í pistlum sínum til sögunnar 
fyrirsagnir á borð við:

FyrirsagnirEllýjarvöktumiklaathyglioghafa
eflauststuðlaðaðmeirilestrienellaáfréttunum
semhúnskrifaðiumástirogörlögfallegafólksins.
Ég held samt að þessi stíll myndi ekki skila 
samaárangri,værihannheimfærðuráfréttiraf
stjórnmálum,viðskiptumeðanáttúruhamförum.

Þessiumdæmisvandifyrirsagnaerekkibaraí
vefmiðlum heldur líka í dagblöðum.  Munurinn 
erþósáaðblöðineruaðjafnaðibeturprófarka
lesin og þar er ekki eins mikill asi á mönnum 
aðgangafrátextanumtilaðverasjónarmuná
undan keppi nautunum.  Menn þurfa aðeins að 
gætaþessaðmissaekkiafprentvélinni.
Þósleppuralltafeitthvaðframhjávökulum

augumyfirlesaraogfréttastjóra.Einhverfræg
asta fyrirsögn íslenskrar dagblaðasögu birtist í 
Degi á Akureyri fyrir nokkrum áratugum.

Þettaþóttumönnummikilfirnenjafnframtdá
samlegtíðindiefhægtværiaðvirkjaframliðna
menn til þess að sinna svona skítverkum sem 
aðrir gefa ekki kost á sér í.

Í texta fréttarinnar kom hins vegar fram að 
það voru slökkvi liðs menn á Akureyri sem voru 
látnirþvovagnanavegnaþessaðeinhverjum
yfirmanniábæjarskrifstofunniþóttiótæktað
láta þá híma aðgerðalausa á slökkvi stöðinni á 
fullukaupiefekkertværiaðbrenna.

Ertu ekki að grínast kona að láta 
sjá þig í svona flegnum kjól og 
svo ertu ekki einu sinni varalituð 
– myndir

Réttindalaus maður 
lærbraut stúlku

Ertu ekki að grínast for maður 
landbúnaðar– og sjávar
útvegsnefndar, geta hagsmunir 
bankanna, þjóðarinnar og 
útgerðarinnar í alvöru farið 
saman – og svo ertu ekki einu 
sinni varalitaður – myndir

Látnir þvo strætisvagna á 
nóttunniBjarki 

Karlsson
Ritstjóri 
Skímu
bjarki@
bjarkamal.is
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Rétteraðtakaframaðdæminhéreruekki
skáldskapur.Allarfyrirsagnirnarsemhérmásjá
hafa í raun og veru birst í blöðum eða vefmiðlum, 
einnig fyrirsögnþessararopnu.Semsagt,nú
þýðirekkertfyrirhvernsemeraðgangaumog
lærbrjótafólk.Tilþessþarfaðhafaréttindi.

Hvers vegna í ósköpunum var áfengi geymt í 
skólanum?  Hvernig skóli er þetta eiginlega?

Dagsetningþessararfréttarer,velaðmerkja,30.
október2009.Þaðerusvosemenginnýtíðindi
að lögreglurannsóknir dragist á langinn en þetta 
hlýturbaraaðveraÍslandsmetíseinagangiáþví
sviði.

Hér verður lögreglunni þó ekki legið á hálsi að 
leggjasigekkiallaframviðrannsóknmáls,þegar
þeirhandtakamennoglátakryfjaþá.Kannski
svolítið harkalegt en á móti kemur að þeim er þó 
slepptþegarkrufninginerbúin.

Bestmættisegjaméraðnæstætliþeiraðþjálfa
sauðfé til að framleiða ull.

Ogþóhöfðumennvonaðaðhúnværi alveg
hreintafleit.

Kindureruekkijafnheimskarogeinhverkann
aðhafahaldiðefþærerufarnaraðþeysaum
áfjórhjólum.Þettahlýturaðtorveldanokkuð
smölun en skýrir auðvitað út þennan lamba
kjötsskortsemallireruaðtalaum.

Mikið óskaplega gladdi það mig að frétta þetta. 
Núþurfumviðbaraaðtakahöndumsamanog
tryggjaaðHólarverðiennumsinníHjaltadal.

Þettahefégsjálfurmargoftgertogvinirmínir
líkaenblaðamennhafaaldreisýntþví
nokkurn áhuga. Furðulegt, alveg hreint.

Þettahefðiégviljaðsjáfólkiðgera.Það
hlýturaðhafaveriðmjögvelútbúinn
fjallabíllsemókuppfossinn.

ÉghefheyrtumLúðvíkfjórtánda,Kristjántíunda
ogfleiri ...enéghefaldreiheyrtumÞormóð
fimmta,ogveitþvíekkihvorthannerkonungur
Póllandseðabaraíopinberriheimsóknhjápólsku
hirðinni.
Svona mætti lengi halda áfram og svona

fyrirsagnireigaenneftiraðvekjaathyglium
ókomna tíð, eins og t.d. þegar Akureyri Vikublað 
vekurforeldraogkennarauppafværumblundi
vanþekkingarmeðþörfumuppslætti:

Kennararættuaðminnadrengireglulegaá
þetta.Þóaðstúlkurséuvissulegaviðsjárverðar
íallastaðiogdrengjumstafistöðughættaaf
þeimþáerþaðnúeinusinnisvoaðþeimstafar
ennmeirihættaafókunnugum.Þráttfyrirallt.

Braust inn í skóla og stal áfengi

Sterkur grunur um íkveikju á 
Bergþórshvoli

Fjórum sleppt eftir krufningu

Þjálfa hrægamm til þess að leita 
að líkum

Staða SpKef  miklu verri en 
menn þorðu að vona

Bændur leita að kindum á 
fjórhjólum

Bifröst áfram í Borgarfirði

Birgir kaupir Dominos með 
vinum og fjölskyldum

Fólkið er fundið – höfðu 
keyrt upp á Gullfoss

Þormóður fimmti í Póllandi 

Drengjum stafar meiri hætta af 
ókunnugum en stúlkum
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ÍSLENSKA Á UNGLINGASTIGI
Kveikjur og Neistar
Í kennslubókunum Kveikjur og Neistar snýst íslenskunámið 
um leik, sköpun, skynjun, rannsóknarvinnu á tungumálinu og 
öllu okkar umhverfi. Í bókunum eru fjölbreytt verkefni sem 
ætluð eru til að auka þekkingu og færni í íslensku.

Í Kveikjum eru samantektir 
um nokkra orðflokka. 
Markmiðið er að nemendur 
fái tilfinningu fyrir 
mismunandi hlutverki og 
virkni orða og eflist þannig 
í íslenskunni.
Með bókinni fylgir 
verkefnabók og ætlast 
er til að bækurnar séu 
unnar samhliða.

Í Neistum er lögð áhersla á framsögn, umræður, ritun af 
ýmsum toga, læsi, málfræði og málnotkun.
Í bókinni er að finna ýmislegt um tungumálið og 
málnotkun sem hægt er að velta fyrir sér. 
Engin verkefnabók fylgir.  Öll verkefni eru í lesbókinni. 

Ítarlega er fjallað um orðflokka, málnotkun, orðaforða, 
orðmyndun, setningarfræði og fleira því tengt. 

Í bókinni er jafnframt að finna gagnlegar ábendingar um 
nýyrði, slettur og tökuorð. 

Málvísir 
Handbók í málfræði 
fyrir unglingastig  

www.nams.is 

nýtt efni

Málið í mark  
Vefur með gagnvirkum æfingum og tvö 
einnota vinnuhefti, fallorð og sagnorð. 
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