
RANDA- 
FLUGA 

úrval smásagna  
og ljóða

KENNSLU- KENNSLU- 
LEIÐBEININGARLEIÐBEININGAR



Inngangur að kennsluleiðbeiningum með Randaflugu.  
  
Randafluga er safn smásagna og ljóða fyrir nemendur í framhaldsskólum. Textarnir eru frá ýmsum 
tímum og af margs konar tagi en langflestir eru þeir frá yfirstandandi öld. Titill bókarinnar er fenginn 
frá fyrstu sögunni í bókinni. Allar eru sögurnar íslenskar nema tvær sem eru þýddar sérstaklega fyrir 
Randaflugu.   
Sögurnar og ljóðin í Randaflugu eru um margvíslegt efni. Hér er fjallað um umhverfismál, sjálfsmynd, 
vináttu, ást og ofbeldi, ástríður, frelsisþrá  sem gjarnan er efniviður í ljóðum og sögum. Sögurnar voru 
ekki valdar eftir fyrirfram ákveðnu kerfi og þeim er raðað í bókina eftir stafrófsröð höfunda. Kennarar 
hafa því frjálst val um að velja saman sögur að eigin smekk. Okkur er fullljóst að vali á textum í bók af 
þessu tagi fylgir ábyrgð. Sitt sýnist hverjum og ekki er hægt að gera öllum til hæfis. Mögulega geta 
textar Randaflugu kallað á annað viðbótarefni sem hægt er að sækja í fjölmiðla og á vef. Það varð 
reynsla okkar að þegar farið var að kryfja textana og setja saman kennsluleiðbeiningar að víða liggur 
fiskur undir steini og texti sem virðist einfaldur á yfirborðinu býr yfir margvíslegum 
túlkunarmöguleikum og gefur tilefni til ígrundunar.   
Textarnir hafa verið lauslega flokkaðir á 2. eða 3. þrep en sú flokkun er engan veginn heilög þar sem 
verkfæri til að flokka slíkt hefur ekki verið búið til. Við sem stóðum að þessu verki erum þeirrar 
skoðunar að flestir textarnir geti þjónað hvoru þrepinu sem er. Munurinn getur þá legið í 
kennsluaðferðinni og hversu djúpt kennari velur að kafa í textann með nemendum. Vonandi koma 
kennsluleiðbeiningarnar þar að góðu gagni.  
Við sem settum saman kennsluleiðbeiningarnar reyndum að hafa þær þannig að þær nýttust nýjum 
kennurum jafnt og þeim reyndari. Við settum upp ramma þar sem gert er ráð fyrir hefðbundinni 
textagreiningu. Auk þess leggjum við til hugmyndir að margvíslegum túlkunarleiðum og umræðum. 
Gert er ráð fyrir að nemendur vinni saman, gjarnan í pörum eða smáum hópum, og vinni síðan 
skrifleg, munnleg og/eða myndræn verkefni. Umræðuhringir geta verið gagnlegir og séu þeir vel 
undirbúnir kemur oft mikið út úr þeim. Það er mjög mismunandi hvar áherslan liggur en það er von 
okkar að leiðbeiningarnar gagnist kennurum og verði þeim kveikja að eigin útfærslum. Ef þessar 
leiðbeiningar kveikja hugmyndir að nýjum útfærslum og aðferðum til að túlka og njóta er það vel. Við 
vonum að þær gagnist sem flestum og verði kveikja að öðrum og enn sniðugri verkefnum.   
Allar ábendingar eru vel þegnar og hægt að senda til kennslubókaritstjóra Forlagsins, Laufeyjar og 
Oddnýjar (laufey@forlagid.is og oddny@forlagid.is).  
  
Guðlaug Guðmundsdóttir  
Hildur Ýr Ísberg  
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Andri Snær Magnason, Randafluga 
 

Sagan er á 2. eða 3. þrepi 

Sagan Randafluga fjallar um fjölskyldu, foreldra og tvö börn sem ferðast um 

óbyggðir Íslands í jeppalest að sumarlagi. Fjölskyldan ekur Lapplander-jeppa en 

aðrir ferðalangar aka á stórum og voldugum jeppum. Fjölskyldan verður 

viðskila við hópinn þar sem bíll hennar er dæmdur úr leik. Þau verða að snúa 

við einbíla. Randafluga bætist óvænt í hóp sögupersóna. Hún er sögð 

„hlussustór“ sem bendir til að hún sé býfluga eða humla. 

Sagan er sögð í fyrstu persónu frá sjónarhorni eldra barnsins sem í ljós kemur 

undir loka sögunnar að er stúlka sem heitir Harpa Rut. 

Sögusviðið er óbyggðir Íslands sem ekki er nákvæmlega staðsett. Jöklar, hraun, 

straumþungar ár og jarðhiti eru hlutar af landslaginu. 

Vísbendingar eru um að  ytri tími sögunnar sé á 9. áratug síðustu aldar. Upptalning á fréttaefninu í 

útvarpinu benda til síðasta hluta kaldastríðsáranna sem spanna tímabilið 1947-1991. Dæmi um það 

eru t.d. kafbátar í sænska skerjagarðinum. Fréttir af þeim voru ofarlega á baugi á 9. áratugnum. Frétt 

um örvæntingu við kjarnorkuver. Alvarlegt slys varð í kjarnorkuveri í Tjérnobyl í 1986. Ósklög 

sjúklinga og Lög ungafólksins voru vinsælir þættir í Ríkisútvarpinu en hættu að heyrast árið 1987. 

Bygging sögunnar línuleg. Aðstæðum er lýst, aukapersónur kynntar. Hvörf verða í sögunni þegar 

fjölskyldan er nauðbeygð til að snúa við og yfirgefa hópinn þar sem bílnum er ekki treyst til að fara 

yfir torfærurnar. Þau fara ein af stað út í óvissuna og þurfa að treysta á sjálf sig til að finna rétta leið.  

Lesendur eru skildir eftir með spurn í sögulok: Tekst fjölskyldunni að komast lifandi á leiðarenda? 

Myndmál sögunnar er fjölbreytt. Fjöldi viðlíkingar og beinna mynda t.d. nærmynd af grjóti sem er 

hart og mjúkt (mosavaxið) og í því leynast rætur þegar náið var rýnt. Vísbendingu um töfra og 

tækifæri sem leynast í náttúrunni má lesa út úr þessari lýsingu. 

Randaflugan er táknræn. Hún táknar ódauðleika, endurfæðingu, iðni og reglufestu. Hún framleiðir 

hunang sem er sætt og eftirsótt afurð. Sjá nánar Táknin í málinu eftir Sölva Sveinsson. 

Hliðstæður og andstæður eru ríkjandi í  sögunni. Sögupersónurnar eru innilokaðar inni í jeppanum, 

flugan er innilokuð í eldspýtustokk. Sögukonan vefur sig inn í púpu sem er skírskotun til þroskaferils 

flugunnar. Andstæður sögunnar eru áberandi t.d. auðn/gróður, hið smáa/hið stórbrotna, öflugir 

jeppar og  töffarar/ vanmáttugur bíll og „háskólamaðurinn“. 

Átökin í sögunni eru ýmiss konar. Smæð mannfólksins gagnvart ógnum náttúrunnar. Foreldrar 

sögumanns rífast í framsætinu. Flugan passar ekki inn í umhverfið. Samanburður á bílalestinni annars 

vegar og Lapplander-bílnum hins vegar.  

Ríkjandi tilfinning sögunnar er ógn. Smæð mannsins gagnvart ofurvaldi náttúrunnar, ógnin af 

kjarnorkuvá og spennan milli vesturs og austurs sem einkenndi kaldastríðsárin. „dauða djúpar 

sprungur“ er vísun í ljóð Jóhanns Sigurjónssonar „Sofðu unga ástin mín“. Þar ríkir líka ógn og má taka 

sem enn eina hliðstæðu. - Eina tenging fjölskyldunnar við umheiminn eru slitróttar útsendingar 

útvarpsins sem bera fréttir af ógnum. Í sögulok er óljóst hvernig ævintýrið endar en flugan öðlast 

frelsi. Hvað merkir það? Lifir hún af? Lifir fjölskyldan af? Má lesa söguna þannig að fólkið í ferðalaginu 



tákni mannkynið í heimi sem er á heljarþröm? Þessar spurningar er upplagt að að ræða í 

umræðuhring.  

Vel gæti farið á því að lesa þessa sögu í samhengi við sögu Birnis Jóns Sigurðssonar Fossbúinn og Ljóð 

Steinunnar Sigurðardóttur Sjónarsviptir 1. Þessi þrjú verk fjalla öll um náttúruvá. 

Mikilvægar orðskýringar 
• Lapplander

• Púpa

• Torfær

• Vindsorfinn

• Einbíla

• Að vera á nálum

Verkefni 
Sagan er hæfilegur efniviður í tvær 40 mínútna kennslustundir eða eina klukkutíma kennslustund. 

Gott getur reynst að láta nemendur vinna saman í pörum eða tríóum og svara spurningum frá 

kennara. Svör nemenda gætu orðið innlegg í umræðuhring. 

1. Kynning á höfundi.
2. Listi með orðum sem mikilvægt er að útskýra til merking sögunnar skili sér.

3. Nemendur gætu teiknað upp byggingu sögunnar. Hver endar kynning aðstæðna og persóna,

hver er fléttan, hvar eru hvörf/ris sögunnar og hverjar eru lausnirnar?

4. Greining persónu í aðal- og aukapersónur. Er persónum lýst beint eða óbeint?

5. Greining sögutíma, ytri og innri tíma. Hvað í sögunni er hægt að nota sem tímasetningar?

6. Greining umhverfis sögunnar. Hvar gæti sagan hafa átt sér stað?

7. Greining myndmáls. Hvað eru margar viðlíkingar í sögunni. Hvernig eru þær hugsaðar? Finna

dæmi um 3-5 beinar myndir.

8. Hver er táknræn merking býflugunnar? Sjá Táknin í málinu eftir Sölva Sveinsson.

9. Túlkun sögunnar. Hvaða tilfinning er ríkjandi í sögunni? Hvaða hlutverki gegnir randaflugan?

Hvað hugsanir vill höfundurinn vekja með lesendum?

10. Myndræn úrvinnsla. Sagan býður upp á að teikna myndasögu. Víða má finna tilefni til að

teikna einstök atvik. Hópur nemenda gæti búið til veggspjald þar sem ýmsar hliðar

söguefnisins væru settar fram.



Auður Jónsdóttir, Gifting

Sagan er á 3. þrepi  

Sagan fjallar um Stelpukonuna og Manninn sem eiga í ástarsambandi. Sögusviðið er „fyrir vestan“, 

þar sem snjóflóð hafa fremur nýlega fært með sér dauða og hörmungar. Gera má ráð fyrir að hér sé 

vísað í snjóflóðin á Flateyri og í Súðavík. Stelpukonan er að sunnan en Maðurinn að vestan.   

Gera má ráð fyrir að sagan sé samtímasaga, þar sem hún er skrifuð 1997 og vísar í atburði sem 

gerðust 1995. Ekkert bendir til þess að hún gerist á öðrum tíma. Sögusviðið er smábær „fyrir vestan“ 

sem er ekki útskýrður nánar. Innri tími sögunnar er frá morgni til kvölds, þó í huga Stelpukonunnar sé 

vísað bæði í utanlandsferð og hörmungar sem áttu sér stað í fortíðinni.   

Sagan er sögð í þriðju persónu, að mestu út frá sjónarhóli Stelpukonunnar þó lesandinn fái snemma í 

sögunni að gægjast í huga Mannsins. Aukapersónur eru annað fólk í þorpinu.   

Hvörfin í sögunni verða þegar Stelpukonan stingur upp á að þau gifti sig og Maðurinn samþykkir það. 

Sögunni lýkur þegar þau eru að fagna þessari óhefðbundnu giftingu. Þó lesandinn fái samúð með 

Manninum sem hefur gengið í gegn um ýmsar hörmungar byggir sagan líka upp þá sýn að það sé ekki 

gott fyrir Stelpukonuna að vera með manninum.   

Auk vísana er mikið um andstæður í textanum, lýsingar á aðalpersónum og tilfinningum þeirra byggja 

þau upp sem andstæður.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Finndu öll lýsingarorð sem sögumaður notar til að lýsa annars vegar Stelpukonunni og hins

vegar Manninum. Búðu til tvo lista og berðu saman. Skrifaðu svo lýsingu á hvoru þeirra um

sig þar sem þessi lýsingarorð koma fyrir.

2. Finndu öll lýsingarorð sem Stelpukonan og Maðurinn nota til þess að lýsa hvort öðru.

3. Í sögunni er vísað í hörmungar sem áttu sér stað á Íslandi árið 1995, snjóflóðin á Flateyri og

Súðavík. Notaðu internetið til þess að finna upplýsingar um þessa atburði og skrifaðu stutta

samantekt um þá. (Þetta þarf kennari að fara varlega í og meta hvort nemendur höndli að

fjalla um þessa atburði – eins væri gott að athuga hvað þau vita fyrir um þá og hvort einhver í

hópnum hafi persónulega tengingu við þá).

4. Í bókinni Ósjálfrátt eftir sama höfund er fjallað um persónuna Garrann, sem er fremur líkur

Manninum í þessari sögu. Hægt væri að ljósrita lýsingar á Garranum og aðalpersónu þeirrar

bókar fyrir nemendur og láta þau bera saman við Manninn og Stelpukonuna.



5. Skoðaðu samskipti Mannsins og Stelpukonunnar. Hvað er það sem verður til þess að

Stelpukonunni finnst sinn veruleiki ekki eins góður og veruleiki mannsins? Hver er þín skoðun

á því?

6. Greindu sjónarhorn sögunnar og fjallaðu um það. Er það venjulegt eða óvenjulegt?

Rökstyddu svar þitt.

7. Skiptu nemendum í hópa og láttu hvern hóp fjalla um einhverjar sögulegar hörmungar sem

átt hafa sér stað á Íslandi (Vestmannaeyjagosið, Spænsku veikina, Berkla, Snjóflóðin,

Kórónavírusinn, svo dæmi séu nefnd). Hver hópur á að rannsaka hörmungarnar og kynna þær

fyrir hinum hópunum og reyna að finna hugmyndir að skáldverkum sem tengjast þeim.

8. Fjallaðu um endi sögunnar. Hvaða tilfinningu er Stelpukonan að reyna að forðast og af

hverju?



Birnir Jón Sigurðsson, Fossbúinn 

Sagan er á 2. þrepi 

Sagan Fossbúinn gerist í nútímanum og fjallar um menntaskólastrák sem hyggst 

mótmæla fyrirhuguðum virkjunarframkvæmdum á hálendinu. Frásögnin er línuleg en 

endurlit til æskuminninga stráksins er lykill að túlkun sögunnar. Meginþema sögunnar 

er togstreitan milli hins smá og hins stóra; hér er á ferðinni enn ein útgáfa af baráttu 

Davíðs við Golíat. 

Strákurinn blekkir foreldra sína, lýgur að þeim og fer einn í ferðalag. Hann hefur með sér heimagert 

mótmælaspjald með einu orði; EKKI. Hann má sín lítils gagnvart ofureflinu sem flokkur karla með völd 

á öflugum vélum er. Hætt er við að mótmæli hans megi sín lítils gagnvart þeim. En það er fleira sem 

sögumanni liggur á hjarta. Liggur lykillinn í uppeldinu?  Strákurinn hefur frá því í bernsku lært að bera 

virðingu fyrir og njóta þeirra lystisemda sem felast í óspilltri náttúru. – Minning úr bernsku þegar 

hann lendir í lífsháska er leyndarmál sem hann á einn.  Stendur hann í þakkarskuld við fossbúann fyrir 

lífgjöfina endur fyrir löngu? Hvörfin í sögunni eru þegar strákurinn áttar sig að vopn hans í baráttunni 

eru bitlaus. Hann gerir sér grein fyrir að við ofurefli er að tefla eða hvað? 

Sagan hentar vel til umræðna í hópi en fyrst er rétt að undirbúa umræðurnar og kryfja söguna þar 

sem margt má skoða og ígrunda áður en hún er rædd. Texti sögunnar er ljóðrænn og býr yfir 

stílbrögðum sem rétt er að benda á og vinna úr. 

Þessi atriði mætti skoða sérstaklega: 

Bygging sögunnar. Hvar lýkur kynningu aðstæðna, hvar byrjar fléttan, hvar verða hvörf í sögunni/ris 

og hverjar eru lausnirnar? Hvar eru endurlit, bernskuminningar stráksins, og hvaða tilgangi þjóða þær 

í sögunni?  

Sagan gerist í nútímanum og lesendur fá söguna frá sjónarhorni aðalpersónunnar, stráksins. 

Myndmál sögunnar er ríkulegt. Beinar myndir, myndhverfingar og viðlíkingar eru víða. Myndmálið er 

nátengt þeirri ást og virðingu sem sögumaður ber til landsins og hinnar ósnortnu náttúru andspænis 

þeirri ógn sem steðjar að.  

Dæmi um andstæður og hliðstæður eru víða. Hið smáa andspænis hinu stóra. Strákurinn er einn og 

leggur af stað í þá vegferð til að mótmæla virkjunarframkvæmdum á hálendinu. Hann byggði sjálfur 

stíflu sem barn hún er hliðstæða og andstæða þeirra stíflu sem nú stendur til að byggja. 

Vísun er í ljóð Helga Valtýssonar Vorvindar glaðir, sem mörg börn læra strax í æsku. Þar kemur 

fossbúinn sem ljær sögunni nafn sitt. Grundvallarspurning er hvert hlutverk hans er og hvort og 

hvernig hann kemur fyrir í sögunni. Er hann „þetta bláa“? 

Tákn eru m.a. dreki sem höfundur líkir stóru gröfunni við. Drekar er algengt tákn í bókmenntum alls 

heimsins. Í bók Sölva Sveinssonar Táknin í málinu segir að í vestrænum bókmenntum sé dreki tengdur 

niðurrifsöflum og dauða (bls. 72). Foss, hylur og hreiður eru táknræn og skýrð í sömu bók. Það er 

fróðlegt að lesa um þessi tákn í bókinni og taka skýringar hennar inn í umræðuhring. 

Vel gæti farið á því að lesa þessa sögu í samhengi við sögu Andra Snæs Magnasonar Randafluga, ljóð 

Gyrðis Elíassonar Hreinsun og Sjónarsvipti 1 eftir Steinunni Sigurðardóttur. Þessi fjögur verk fjalla öll 



um náttúruvá. Einnig mætti athuga hvort ákveðin náttúruverndarmál séu ofarlega á baugi í 

samfélaginu. 

Verkefni 

Sagan er hæfilegur efniviður í tvær 40 mínútna kennslustundir eða eina klukkutíma kennslustund. Vel 

fer á því að láta nemendur vinna saman í pörum eða tríóum og svara spurningum frá kennara. Vel 

undirbúin svör nemenda yrðu innlegg í umræðuhring undir stjórn nemenda eða nemenda sjálfra. 

1. Kynning á höfundi.
2. Nemendur gætu teiknað upp byggingu sögunnar. Hver endar kynning aðstæðna og persóna,

hver er fléttan, hvar eru hvörf/ris sögunnar og hverjar eru lausnirnar?

3. Hvernig persóna er strákurinn? Hvað veit lesandinn um fortíð hans?

4. Hverjir eru helstu áhrifavaldar í lífi stráksins?

5. Greining myndmáls. Finna dæmi um beinar myndir og myndhverfingar. Leita viðlíkinga í

sögunni. Hvernig eru þær hugsaðar? Finna dæmi um 3-5 beinar myndir. Má túlka viðhorf

höfundar til náttúrunnar í myndmálinu?

6. Hvers vegna  leggur strákurinn af stað með mótmælaspjald upp á hálendið?

7. Hver er táknræn merking drekans, fossins, hylsins, hreiðursins, þess bláa? Sjá Táknin í málinu

eftir Sölva Sveinsson.

8. Túlkun sögunnar. Hvaða tilfinning er ríkjandi í lok sögunnar?

9. Hvaða hlutverki gegnir fossbúinn? Hvað hugsanir vill höfundurinn vekja með lesendum?

10. Hverjum er sagan ætluð? Hvaða erindi á sagan við lesendur.

11. Myndræn úrvinnsla. Sagan býður upp á að teikna myndasögu. Víða má finna tilefni til að

teikna einstök atvik. Hópur nemenda gæti búið til veggspjald þar sem ýmsar hliðar

söguefnisins væru settar fram.



Brynja Hjálmsdóttir, Ljóð um engan hund 

Ljóðið er á 2. þrepi 

Í ljóðinu er fjallað um svartan hund sem er mjög algengt þunglyndistákn. Persónan „hún“ reynir að 

afneita tilvist svarta hundsins, eða öllu heldur svörtu hundanna, sem reynast út um allt í umhverfi 

hennar. Hún reynir með öðrum orðum að ýta frá sér þunglyndinu til þess að þurfa ekki að takast á við 

það. 

Svarti hundurinn er notað sem tákn í gegn um allt ljóðið. Andstæður eru talsvert notaðar (sól/skuggi). 

Það liggur háð í afneituninni á hundinum. Svarti liturinn er notaður til að mála upp dökka mynd og 

undirstrika það að afneitunin á ekki við rök að styðjast, og þetta er svo undirstrikað í síðustu 

ljóðlínunni þegar talað er um svarta húsveggi. Það er talsvert um beinar myndir í ljóðinu sem breytast 

í myndhverfingar þegar lesandi ákveður að ljóðmælandi sé óáreiðanlegur og neitunum hans beri ekki 

að taka alvarlega.  

Það er einnig hægt að fjalla um svarta hundinn sem vísun – hann hefur verið notaður sem 

þunglyndistákn af t.d. Winston Churchill, Samuel Johnson og víða í dægurmenningu. Hann er einnig 

notaður sem fyrirboði um dauða í Harry Potter heiminum.  

Vel fer á að lesa þetta ljóð með Vinafundi eftir Þorstein frá Hamri.  

Dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Hver er ljóðmælandi og hvað vitum við um viðkomandi? Er ljóðmælandi áreiðanlegur – þ.e.

er hægt að treysta því sem hann segir?

2. Skrifaðu ljóðið upp án allra neitunarorða og -viðskeyta og veltu fyrir því hvort merking þess

breytist.

3. Skoðaðu sögu hugtaksins „svarti hundurinn“, til dæmis með því að leita á netinu. Hvernig er

það notað í dægurmenningu? Hefur þú heyrt þetta hugtak áður? Hvað merkir það?

4. Greindu myndmál ljóðsins.

5. Hægt væri að nota ljóðið sem stökkpall í umræður um þunglyndi eða aðra vanlíðan. Þá væri

hægt að gera ritunarverkefni þar sem nemendur skrifa eigin ljóð um vanlíðan þar sem þeir

noti tákn og myndmál til að fjalla um kvíða, þunglyndi eða vanlíðan. Þó þyrfti kennari að gera

nemendum alveg ljóst að vanlíðanin má vera léttvæg (mér leiðist, ég sá sorglega mynd, ég er

þreyttur á morgnana) og nemendum ber engin skylda til að tala um líðan sína.

6. Ljóðið fjallar um líðan sem margt ungt fólk þekkir af eigin raun og er gott dæmi um hvernig

hægt er að tjá tilfinningar í ljóðum. Finndu annað ljóð (t.d. á bókasafni skólans eða á

www.ljod.is) sem tjáir tilfinningar. Hvaða tilfinningar tjáir ljóðið? Finnst þér mikilvægt að ljóð

tjái tilfinningar? Rökstyddu svar þitt.

http://www.ljod.is/
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Ljóðið er á 3. þrepi 

Ljóðið fjallar um átök einstaklingsins við vímuna/eiturlyf og tekur svolítið annan snúning á það en 

lesandi er vanur. Í ljóðinu er það einstaklingurinn sem tekur frá (persónugerðri) vímu en ekki öfugt. 

Í ljóðinu er að finna viðlíkingar, myndhverfingar, persónugervingar og andstæður. 

Ljóðmælandi tengir vímuna að lokum við hafið, við það að drukkna og segir að þeir sem ekki hafi „gist 

hafið“ þrái það í vöku og draumi.  

Dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Veltu fyrir þér titlinum. Hvað merkir að öskra gat á myrkrið?

2. Greindu myndmál ljóðsins og stílbrögð þess.

3. Ljóðmælandinn ávarpar einhvers konar viðfang – það er einhver „þú“ í ljóðinu. Hvernig mynd

fáum við af þessu viðfangi?

4. Hvað merkir „að sigla byrlaus“?

5. Hvert er hlutverk hafsins í textanum?

6. Finndu texta lagsins „Stúlkan sem starir á hafið“ eftir sama höfund og berðu saman hvernig

fjallað er um hafið og táknmyndir þess í þessum tveimur textum.



Dagur Hjartarson, Ástarbréf 
 

Ljóðið er á 3. þrepi 

Ljóðið fjallar um ljóðmælanda sem ávarpar einhvern beint. Þar sem titill ljóðsins er Ástarbréf er sú 

ályktun að ljóðmælandi ávarpi ástarviðfang ekki óeðlileg. Í ljóðinu eru myndhverfingar, tákn, háð, og 

beinar myndir. 

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur:  

1. Ljóðmælandi segir ekkert um kyn sitt eða viðfangs síns. Fékkst þú einhver kyn ósjálfrátt upp í 

hugann við lestur ljóðsins? Af hverju heldurðu að það sé? Kemur til greina að persónur 

ljóðsins séu af öðrum kynjum en þú sást upprunalega fyrir þér? 

2. Hvaða tilfinningu vekur ljóðið hjá lesandanum? 

3. Greindu myndmál og stílbrögð ljóðsins.  

4. Í ljóðinu er hægt að finna ádeilu. Lýstu því í hverju hún felst.  

5. Hvað tákna varirnar og hvers vegna er það mikilvægt? 



Fríða Ísberg, Prófíll 

Sagan er á 2. þrepi 

Sagan fjallar um Sesselíu sem er fatahönnuður í Reykjavík, tiltölulega nýútskrifuð úr Listaháskólanum. 

Sesselía (sem breytti nafni sínu úr Sesselja til þess að verða einstakari) á í vandræðum með 

sjálfsmynd sína og er í sálfræðimeðferð þess vegna. Átök sögunnar eru því innri átök Sesselíu sem 

byggir sjálfsmynd sína á ímynduðum viðmiðum um lækfjölda á samfélagsmiðlum og áliti annarra á 

henni.  

Sesselía á í vandræðum með samfélagsmiðlanotkun sína og er að reyna að minnka hana. Sagan hefst 

þegar Sesselía stendur fyrir framan spegilinn á baðherbergi veitingastaðar, hvar hún er með hópi 

nýrra vinnufélaga. Þegar sögunni lýkur er Sesselía í strætó að reyna að sannfæra sjálfa sig um að hún 

sé klár og frábær. Meginþemu sögunnar eru sjálfsmynd og samfélagsmiðlanotkun og í sögunni eru 

tengsl þessara þema rannsökuð nokkuð.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Skoðaðu sjónarhorn sögunnar og veltu því fyrir þér hvaða áhrif það hefur á lesandann.

Prófaðu að breyta sjónarhorninu yfir í 1. persónu í einni efnisgrein að eigin vali. Hvernig áhrif

hefur það á viðhorf þitt til aðalpersónunnar?

2. Hugsaðu um áskorunina sem sálfræðingurinn lagði fyrir Sesselíu. Fyndist þér erfitt eða

auðvelt að standast slíka áskorun? Af hverju eða af hverju ekki?

3. Sesselía breytti nafninu sínu af því að hún vildi gefa öðruvísi mynd af sér og verða einstakari.

Skrifaðu stutta hugleiðingu um nöfn. Hvaða áhrif hefur nafn á viðhorf þitt til annarra? Hvað

finnst þér um nafnabreytingar? Móta nöfn fólk eða mótar fólk nöfn?  Hér er hægt að setja

umræðuna í samhengi við nafnabreytingar transfólks og þær umræður að sjálfsagt sé að kalla

fólk þeim nöfnum sem það kýs.

4. Sesselía gerir fyndin mistök í sögunni. Hvaða mistök voru það? Segðu frá hliðstæðum

mistökum sem þú hefur gert eða orðið vitni að (í eigin persónu eða t.d. í sjónvarpsþáttum).

Skoðaðu viðbrögð Sesselíu við mistökunum. Finnst þér þau í hlutfalli við mistökin? Hverjar

gætu ástæður viðbragðanna verið?

5. Skoðaðu annars vegar innri orðræðu Sesselíu og hins vegar þá mynd sem hún vill varpa af sér

út á við. Gerðu grein fyrir muninum á því hvernig þú heldur að aðrir sjái hana, hvernig hún vill

að aðrir sjái hana og hvernig innri orðræða hennar er.

6. Greindu átökin í sögunni.

7. Hægt væri að láta nemendur gera hópverkefni um samfélagsmiðlanotkun, finna til pistla eða

greinar sem hver hópur á að lesa og gera grein fyrir.



Gerður Kristný, Ævintýri á fjöllum 

Ljóðið er á 2. þrepi 

Ljóð Gerðar Kristnýjar er leikandi létt við fyrstu sýn. En ef litið er undir yfirborðið þarf margt að 

ígrunda. Merking orðsins fjallkona er  Ísland persónugert í konulíki samkvæmt Íslenskri orðabók. 

Fjallkonan hér er stórskorin og ógnvekjandi þegar hún gyrðir sig hamrabelti. Hún minnir á Grýlu eða 

glímukappa enda ætlar hún svo sannarlega að taka glímu við saklausan rammvilltan, þýskan 

ferðamann. Minnið um konur sem ráðast á karlmenn er vel þekkt í goðsögum og þjóðsögum margra 

þjóða. Konurnar misþyrma körlunum, éta þá eða nauðga. Gott dæmi um það er ferðalag Jóns 

Hreggviðssonar í Íslandsklukkunni eftir Halldór K. Laxness.  Oft má túlka glímu tröllkvenna og 

karlmannsins á kynferðislegan hátt. 

Orðin ferðamaður og björgunarsveitir benda til þess að ljóðið sé ort í nútímanum þótt vísun í 

þjóðsögur sé áberandi.  

Form ljóðsins er óreglulegt. Erindin sex eru allt frá einni línu upp í fjórar. Erindin eru rímlaus en 

stuðlasetning er víða sem hefur áhrif á hrynjandi ljóðsins þegar það er flutt. 

Ríkjandi tilfinning í ljóðinu er eftirvænting, ofbeldi og kaldhæðni. Fjallkonan má engan tíma missa og 

spurningin er hvað veldur. Andstæðurnar eru kvendið og varnarlaus karlinn. Togstreitan í ljóðinu er 

milli þeirra. Hún hefur betur. 

En hvað er ljóðmælandi að segja? Tröll tilheyra ekki hinum siðmenntaða heimi. Groddaleg framganga 

fjallkonunnar á ekkert skylt við fágaða leikkonu sem stígur á stokk á Austurvelli, 17. júní og flytur ljóð 

íklædd skautbúningi, girt gullnu stokkabelti. Er fjallkonan í ljóðinu myndhverfing fyrir íslensku þjóðina 

og þýski ferðamaðurinn þá myndhverfing fyrir ríka ferðamenn sem hægt er að græða á og misnota. 

En hvað merkir síðasta erindið? Hvað með femínisma? Hvað merkir að  balderaða og hvað tákna 

fjallasóleyjarnar? 

Ljóðið er upplagt til að læra utan að. Stuðlasetningin, hrynjandin og spennan í ljóðinu kalla á leikræna 

tilburði og ýmsa túlkunarmöguleika. Varast ber að flytja það of hratt. Orðkynngi ljóðsins, myndir og 

kímni að njóta sín best ef ljóðið er flutt af yfirvegun og öryggi. 

Spurningar sem nemendur geta velt fyrir sér í pörum eða tríóum: 

1) Hvað merkja þessi orð:

a) Fjallkona

b) Renna (so.)

c) Baldera (so.)

d) Blóði drifinn

2) Hvers konar myndmál einkennir ljóðið? Nefnið dæmi.

3) Hver er táknræn merking fjallkonunnar?

4) Hver er táknræn merking ferðamannsins? Hvers vegna tekur ljóðmælandi fram að ferðamaðurinn

sé þýskur?

5) Hvað má lesa milli lína þegar fjallkonan hefur fleygt manninum í lyngið?

6) Hvaða merkingu má lesa út úr lokaerindinu? Er ljóðið fyndið? Ef svarið er já má spyrja: Hvers

vegna?

7) Kynning á höfundi.



Þegar svör hafa fengist við þessum spurningum er gaman að setjast í hring og skiptast á 

skoðunum um heildarmerkingu ljóðsins.   



Guðrún Eva Mínervudóttir, Þögn 

Sagan er á 3. þrepi 

Sagan fjallar um Söru, 35 ára einstæða móður, sem vinnur í verksmiðju. Sögutíminn nær yfir nokkrar 

vikur og á þeim tíma hefur Sara ástarsamband við Rannveigu, konu sem vinnur með henni. Þetta er 

hennar fyrsta samband við konu og við frásögnina fléttast fyrri sambönd Söru við karlmenn sem hafa 

beitt hana ofbeldi.  

Sagan er rík af myndmáli og í henni er fjallað um alls kyns hugtök, ofbeldi, samkynhneigð, tungumálið 

og þögnina og sakleysi, svo einhver dæmi séu tekin. Það er hægt að vinna mikið með söguna og fara 

með þá vinnu í ýmsar áttir.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Sara segist vilja vera saklaus og halda sakleysinu. Til þess er hún reiðubúin að færa þó nokkrar

fórnir. Hvaða skilning leggur þú í orðið sakleysi í þessu samhengi? Af hverju heldur þú að

sakleysið skipti hana svona miklu máli?

2. Skoðaðu samband Söru við börnin sín. Hvernig persónur eru þau? Hvernig tilfinningar bera

þau til hennar?

3. Skoðaðu sögumann og frásagnaraðferð. Er Sara áreiðanlegur sögumaður? Lýsir hún

tilfinningum sínum (bæði andlegum og líkamlegum) á sannfærandi hátt? Fjallaðu um Söru

sem sögumann.

4. Skoðaðu og greindu myndmál í sögunni. Hvaða hlutverki gegnir það? Hverju bætir það við

söguna?

5. Sara lýsir grófu ofbeldi sem hún er beitt. Eru viðbrögð við þessu ofbeldi (bæði Söru og fólksins

í kring um hana) algeng og eðlileg? Hvernig endar ofbeldissambandið? Hvaða afleiðingar

sérðu af ofbeldinu í samtímasviði sögunnar – bæði beinar og óbeinar?

6. Hinsegin bókmenntir. Hér mætti lesa í heilu lagi eða hluta grein Geirs Svanssonar um hinsegin

bókmenntir og ræða hvað fellur undir þá skilgreiningu. Er hinseginleiki ríkjandi í sögunni?

Tilheyrir hún hinsegin bókmenntum? Hvernig er fjallað um hinsegin fólk í sögunni?
Geir Svansson. „Ósegjanleg ást. Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi.“ Skírnir 172

(haust 1998).

7. Eitt af því sem Sara veltir fyrir sér er eðli tungumálsins og þagnarinnar. Skoðaðu hugleiðingar

hennar þar að lútandi. Hvað á hún við þegar hún talar um að beiting tungumálsins geti verið

ofbeldi? Hvað táknar þögnin í sögunni? Hvernig upplifir þú sem lesandi þessar vangaveltur

sögumanns?



Gyrðir Elíasson, Hreinsun 

Ljóðið er á 2. þrepi 

Hreinsun er prósaljóð. Eftir lestur ljóðsins er tilefni til að greina einkenni prósaljóða. Í Hugtökum og 

heitum í ritstjórn Jakobs Benediktssonar má lesa fróðleik um prósaljóð. Einnig má finna fróðleik um 

þau á netinu.  

Ljóðið fjallar um meðferð mannfólks á plánetunni og er mjög vænt til umræðna, bæði um 

loftslagsmál og það sem er að gerast víðast hvar um heim (skógareldar, hvirfilbyljir, síhækkandi 

hitastig, heimsfaraldur).  

Í ljóðinu er jörðin persónugerð og því spáð að hún muni einn daginn losa sig við „7 milljarða“ sem 

stendur fyrir fólkið á jörðinni. Eins og í Völuspá lifir jörðin áfram þó mennirnir farist. Jörðin hreinsar 

sig af óværunni sem ógnar henni.  

Þetta ljóð væri gott að lesa með Fossbúanum eftir Birni Jón Sigurðsson og Sjónarsvipti 1 eftir 

Steinunni Sigurðardóttur.  

1. Hvaða tilfinningu greinir þú í ljóðinu?

2. Hver er ljóðmælandinn?

3. Hægt er að finna 2-3 erindi úr Völuspá og biðja nemendur að bera saman við þetta ljóð.

4. Umræður um loftslagsmál og skáldskap. Hvaða hlutverki gegnir skáldskapurinn? Er hann góð

leið til þess að flytja boðskap til fólks? Hvernig speglast samtíminn í þessum skáldskap? Finnið

fleiri verk um skáldskap (hægt væri að skoða fleiri verk í Randaflugu, t.d. Fossbúa og

titilsöguna Randaflugu).

5. Yrktu þitt eigið ljóð um ástand mála í heiminum.



Halldór Stefánsson, Grimmd 

Sagan er á 2. þrepi 

Grimmd er sígild smásaga sem ratað hefur í mörg smásagnasögn og kennslubækur frá því 
hún kom fyrst út árið 1942. Hún segir frá holgóma dreng. Hann er sonur einstæðrar móður í 
litlu þorpi úti á landi. Vísbendingar eru um fátækt þeirra. Hann hefur verið sendur í sveit til 
að vinna fyrir sér, líklega verið matvinnungur, til að létta undir með móður sinni. Á 
sveitabænum kynnist hann hundi sem hann vingast við. Sagan gerist þegar hann fær frí og 
fer fótgangandi heim til sín að hitta móður sína. Með honum er hundurinn, nýi vinurinn og 
líklega sá eini. En á vegi þeirra verður hópur af krökkum sem ráðast á hann og niðurlægja 
hann. Nærtækt er að líta á drenginn sem fulltrúa þeirra sem minna mega sín, 
minnihlutahópa sem eiga í vök að verjast.  

Sagan hentar vel til umræðna í hópi en fyrst er rétt að undirbúa umræðurnar. Texti sögunnar er blátt 

áfram en orðafærið er barn síns tíma og lærdómsríkt að kryfja óvenjulegan orðaforða og orðatiltæki. 

Orðalisti fylgir hér að neðan. Til að létta vinnuna mætti skipta orðalistanum á milli tveggja eða þriggja 

smáhópa og búa til eitt skjal sem allur hópurinn hefur aðgang að. Orðin á listanum eru eins og þau 

koma fyrir í sögunni. Verkefnið felst þá líka í því að finna nefnifall fallorða og nafnhátt sagna og finna 

rétta merkingu þeirra. 

Hvað merkja eftirfarandi orð í samhengi sögunnar: 

valhoppaði: 

hnútótta:  

lyngþúfur: 

grasdokkir: 

sneplóttan 

lýtur:   

mikilsvert:  

sunnudagslitur:  

gljáði:  

hjákátlegt:   

undirlægjuháttur:  

látæði:   

tregur:  

herkjum:  

veltalandi: 

lítillækka:  

meðhalds:  

þóttalegan hnykk: 

andfælur:  

ginntur: 

kjarnyrtu: 

holgóma: 

skyrptu: 

hvoftaði:  

hundgána:  

hluttekningarlaus: 

iðrunarmerkja: 

reiðubúinn: 

sparn:  



Aðrir smáhópar gætu skoðað önnur atriði eins og til dæmis þessi: 

Höfundurinn. Hver var Halldór Stefánsson? 

Bygging sögunnar. Hvar lýkur kynningu aðstæðna, hvar byrjar fléttan, hvar verða hvörf í sögunni/ris 

og hverjar eru lausnirnar? Hvörf sögunnar eru þegar hundurinn lætur glepjast og gegnir krökkunum 

þegar þau vilja láta hann hlaupa eftir spýtu. Þá hverfur gleðin, kvíðinn og angistin tekur völdin. 

Hundurinn bregst vonum drengsins og gleðin hverfur eins og dögg fyrir sólu. 

Sagan gerist á fyrri hluta síðustu aldar og lesendur fá söguna frá sjónarhorni aðalpersónunnar, 

holgóma drengsins. Innri tími sögunnar er dagspartur. Yfir byrjun sögunnar er heiðríkja, sól og blíða 

en fjallið handan við fjörðinn er svart og frá því leggur skugga. Er það fyrirboði einhvers ills? 

Myndmál sögunnar er ekki flókið en orðaforðinn er myndrænn og mörg orð eru skemmtilega lýsandi, 

t.d. ein og sunnudagslitur, hnútóttur, valhoppa, sneplóttur, undirlægjuaugu og mörg fleiri. Fróðlegt er

að heyra hvernig nemendum líst þessi orð.

Dæmi um andstæður og hliðstæður eru til staðar. Staða drengsins gagnvart hundinum er sterk í 

byrjun. Drengurinn og hundurinn eiga það sameiginlegt að vera málleysingjar, báðir holgóma að mati 

krakkanna. Þeir hlaupa saman og samstilltir þar til hundurinn bregst. Vel talandi börnin og drengurinn 

eru andstæður. Þar liggja átökin eða spennan í sögunni. 

Átakanlegt söguefnið hreyfir við fólki. Ekki er fjarri lagi að yfirfæra söguefnið yfir á hvers konar aðra 

fötlun eða minnihlutahópa. Framfarir í læknavísindum hafa líka orðið innlegg í umræður um söguna. 

En ef drengurinn hefði fæðst nú til dags er líklegt að hann hefði fengið verulega bót meina sinna. 

Möguleg verkefni 
1. Kynning á höfundi.

2. Nemendur gætu teiknað upp byggingu sögunnar. Hver endar kynning aðstæðna og persóna,

hver er fléttan, hvar eru hvörf/ris sögunnar og hverjar eru lausnirnar?

3. Hvernig persóna er drengurinn? Hvað veit lesandinn um fortíð hans?

4. Hverjir eru helstu áhrifavaldar í lífi stráksins?

5. Greining myndmáls.

6. Túlkun sögunnar. Hvaða tilfinning er ríkjandi í lok sögunnar?

7. Á þessi saga erindi við nútímann?

8. Myndræn úrvinnsla. Sagan býður upp á að teikna myndasögu.



Haukur Ingvarsson, Allt sekkur IX 

Ljóðið er á 3. Þrepi 

Í ljóðinu veltir ljóðmælandi því fyrir sér hvernig hægt væri að hafa menn í dýragarði, til sýnis, án þess 

að brjóta á mannréttindum þeirra, sem býr til þversögn. Í lok ljóðsins líkir ljóðmælandi sér við guð, 

sem hafi kveikt ljós í höfðum dýragarðsgesta.  

Ljóðið er dystópískt í eðli sínu, og það má velta því upp hvernig hægt sé að fanga fólk og sýna það án 

þess að brjóta mannréttindi þess. Vísað er óbeint í 1984 og kvikmyndina „The Truman Show“, en 

bæði væri hægt að taka til umfjöllunar í tengslum við þetta ljóð.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Greindu myndmál og stílbrögð í ljóðinu.

2. Í ljóðinu er gott og skýrt dæmi um þversögn. Glöggvaðu þig á hugtakinu og reyndu svo að

koma auga á þversögnina.

3. Í ljóðinu er hugtakið frelsi til umræðu. Greindu orðræðu ljóðmælandans og fjallaðu um

frelsi út frá bæði fólkinu sem sýnt er og fólkinu sem horfir á það.

4. Hvaða áhrif myndi það hafa á þig að sjá fyrirmyndarfjölskyldu, t.d. í sýningaríbúð frá Ikea?

Myndirðu dást að fólkinu? Finna til með því? Er á einhvern hátt réttlætanlegt að fara

svona með fólk?

5. Skoðaðu instagram í samhengi við þetta ljóð. Má segja að þar séu

fyrirmyndareinstaklingar að sýna lífstíl sinn? Færðu rök fyrir svari þínu.

6. Fjallaðu um ljóðmælandann. Hvernig manneskja heldurðu að hann sé?

7. Fjallaðu um vísanir í ljóðinu. Skoðaðu titilinn, Allt sekkur IX. Sérðu einhverja vísun í

titlinum?



Hildur Knútsdóttir, Hulda & Vera 
Sagan er á 2. eða 3. þrepi 

Hulda & Vera eru tvær konur sem búa saman. Samskipti Veru og Huldu er meginefni sögunnar og 

milli þeirra eru átök. Sögusviðið er borgin. Bónuspoki, sjúkrabíll og fleira gefur til kynna að sagan 

gerist í nútímanum. Tímaskynið ruglast þó þegar í ljós kemur að Hulda hefur fengið berkla og dáið úr 

þeim. Smátt og smátt fær lesandi fróðleiksmola um þær tvær en engan veginn er ljóst hvert samband 

þeirra er. Vera virðist vera sú sterkari í sambandinu. Hulda virðist vera föst inni á heimilinu sem er 

vettvangur sögunnar. Vera virðist sterkari aðilinn og Hulda virðist eiga í vök að verjast. Hún hefur þó 

sterk tök á Veru sem oftar en ekki er óþolinmóð við hana og talar niður til hennar. Agnar kemur til 

sögunnar undir lokin. Vera fer á stefnumót með honum og eru þau líkleg til að eiga saman ástarfund 

á heimili Veru og Huldu. Hvörf verða í  sögunni þegar skammt er í unaðinn í svefnherberginu og 

óvænt truflun á sér stað. Lesandi dregur þá ályktun að Hulda valdi trufluninni en mynd hennar er 

mjög svo í móðu, hulin. 

Lykillinn að sögunni liggur í nöfnum kvennanna. Þetta atriði gefur tilefni til að ræða merkingu 

mannanafna. Vera er ekki gamalt nafn í íslenskri nafnaflóru en það sækir merkingu sína í latneska 

lýsingarorðið verus (kk)/vera (kvk) sem merkir sannur/sönn. Á snara.is má finna þessar upplýsingar úr 

Íslenskum mannanöfnum. Merking nafnsins Hulda er augljós. Nafn Agnars er táknrænt líka og má lesa 

út úr því kynferðislega skírskotun samkvæmt Íslenskum mannanöfnum (snara.is). Út frá þessum 

upplýsingum má draga þá ályktun að Vera sé hin eina sanna aðalpersóna sögunnar. En hver er Hulda? 

Er hún draugur? Sjá atriðið þegar hún segist hafa séð Þrúði í kjallaranum sem dó auk þess dó hún sjálf 

úr berklum sem urðu læknanlegir með tilkomu pensillíns um 1940. Er hægt að færa rök fyrir því  að 

hún sé annað sjálf (alter ego) Veru?  

Táknræn atriði í sögunni eru auk nafnanna lykilinn og skráin í útidyrunum og kötturinn sem Hulda 

fylgist með út um gluggann og segir Veru reglulega fregnir af. Minnt er á að kettir drógu vagn Freyju 

frjósemisgyðjunnar í norrænni goðafræði. Sölvi Sveinsson segir í bók sinni Táknin í málinu: „Sá sem er 

með Freyjuketti í augunum er með ástleitið augnaráð“ (bls. 249). Eiga lesendur að draga einhverjar 

ályktanir um ástamál Veru? Hefur hún upplifað eitthvað erfitt í sambandi við kynlíf og ást? 

Persónulýsingar sögunnar eru óbeinar. Þær lýsa sér með orðum sínum og gerðum. 

Sagna er hentug í klukkutíma kennslustund. Helming tímans mætti nýta til að láta nemendur svara 

spurningum frá kennara og leita upplýsinga um mannanöfnin og táknin í sögunni. Pör eða tríó gætu 

unnið saman. Að því loknu mætti sitja í hring og ræða niðurstöður. 

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur. 

1. Kynning á höfundi.
2. Hvað vitum við um fortíð Veru og Huldu?

3. Hvað tákna nöfnin Vera, Hulda og Agnar? Er tilviljun að höfundur velur þessi nöfn?

4. Hver er Hulda?

5. Hver er táknræn merking lykils, skráar og katta? Gegna þessir hlutir hlutverki í sögunni?

6. Lýsið sambandi Veru og Huldu. Hvor þeirra hefur yfirhöndina?

7. Hvar eru hvörf/ris sögunnar? Hver eru áhrif þeirra?

8. Í hverju felst kímni sögunnar? - Í hverju felst harmur sögunnar?

9. Hvernig má túlka söguna? - Þessa spurningu mætti geyma þar til undir lokin þegar önnur svör

eru komin og ljósi hefur verið varpað á efniviðinn?



Kristín Eiríksdóttir, Evelyn hatar nafnið sitt 
 

 

Sagan er á 2. þrepi 

Evelyn er í sjötta bekk og á móður sem vinnur mikið. Hún passar litlu systur sína. Sagan fjallar um 

hversdagsleika Evelyn, grimmd barnanna í skólanum og hráan veruleikann þar og breytingar sem 

verða á líkama og lífi Evelyn.  

Sagan er fremur einföld en það sem heillar lesandann er kannski einkum andstæðurnar sem felast í 

sakleysi barnsins Evelyn og því ofbeldi sem hún verður vitni að út um gluggann sinn.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur:  

1. Af hverju hatar Evelyn nafnið sitt og herbergið sitt?  

2. Fjallaðu um þær breytingar sem verða á Evelyn í sögunni.  

3. Skoðaðu og greindu sögumannsröddina. Hverjum tilheyrir hún? Er sögumaður barn? 

Fullorðinn? 

4. Hvar eru hvörf sögunnar? 

5. Í sögunni er talsvert mikið um ofbeldi sem Evelyn verður vitni að. Hvaða áhrif hefur það á 

hana? Hvernig talar hún um ofbeldið? 

6. Reyndu að finna andstæður í sögunni.  



Laila Lalami, Ferðin 
 

Sagan er á 2. þrepi 

Ferðin er saga flóttamanns frá Marokkó til Spánar. Höfundur sögunnar er Laila 

Lalami fædd í Rabat í Marokkó árið 1968. Hún lagði stund á málvísindi í 

Bretlandi áður en hún flutti til Bandaríkjanna þar sem hún er háskólakennari og 

rithöfundur Hún var tilnefnd til Pulizer-verðlaunanna 2014 fyrir sögulega 

skáldsögu, The Moors Account. Ferðin er úr margverðlaunuðu smásagnasafni 

Hope and Other Dangerous Pursuits sem kom út 2006. 

Aðalpersóna sögunnar er Murad, ungur maður sem hyggst freista gæfunnar á 

Spáni og flýja fátækt og takmörkuð tækifæri í heimalandi sínu. Hann leggur 

allar eigur sínar undir til að komast á áfangastað og stofnar auk þess til skuldar.  

Ferðin yfir Miðjarðarhafið reynist engin sæla. Farkosturinn er gúmmíbátur sem 

gerður er fyrir átta manns. Nú hefur verið þjappað í hann margfalt fleira fólki sem 

allt er í veikri stöðu eins og Murad. Ofureflið sem farþegarnir eiga við að etja er ekki einungis hættan 

sem stafar af siglingunni á bátræksninu. Ógn stendur af hinum óprúttnu  glæpamönnum sem selja 

ferðir yfir Miðjarðarhafið.  Þeir hafa líf farþeganna í höndum sér og svífast einskis til notfæra sér 

örvæntingu þeirra til að græða peninga. Alger óviss ríkir svo um hvað bíður farþeganna í fyrirheitna 

landinu.  

Sagan gerist í nútímanum, er þriðju persónu frásögn, sögð frá sjónarhóli Murads. Lesendur fá að 

skyggnast inn í hugarheim hans og sjá að hann á sér draum um bjarta framtíð. Hann telur sig vel í 

stakk búinn til að hefja nýtt líf í nýju landi ekki síst vegna þess að hann er vel menntaður og talar 

spænsku. Hann stappar stálinu í sjálfan sig og ber sig saman við samferðafólið. Vonir hans virðast 

byggðar á traustari grunni en margra annarra til dæmis kvenanna sem eru um borð. Efasemdir vakna 

þó í huga vökuls lesandans. Þar liggja átökin í sögunni.  

Staða kvenna frá löndum Afríku er þáttur í sögunni. Hvers vegna leggja gíneska konan, Faten og 

Halima með börnin sín í þessa skelfilegu ferð? Hvaða möguleikar bíða þeirra í nýju landi? Hvaða máli 

skipta gullarmbönd móður Murads. Hvers vegna á hún þau og hverju skiptir að þau eru sjö talsins? 

Bygging sögunnar er einföld og línuleg. Hvörf/ris sögunnar eru þegar landamæravörðurinn Martinez 

með þýskan sjeffer-hund finnur Murad. Þar með er draumurinn búinn. 

Málfar sögunnar er einfalt og þarf væntanlega ekki teljandi útskýringa við. 

Sagnfræðileg vísun er í innrás Mára á meginland Spánar 711. Veldi Mára á löndunum í Suður-Evrópu 

skildi eftir sig gríðarlegar menningarminjar sem tækifæri er til að skoða. Nærtækt er að skoða myndir 

af byggingum og skreytilist. 

Andstæður og hliðstæður. Innrás hinna volduga Mára til Spánar öldum áður og nú innrás 

flóttafólksins sem er vopnlaust og fátækt. Hér mætti ræða dæmi um stórveldi sögunnar sem rísa og 

ná útbreiðslu sem síðan fjarar út og hverfur. Armbönd móður Murads og handjárnin sem sett eru á 

Murad undir lok sögunnar eru hliðstæður og andstæður. 

Ýmis tákn eru í sögunni. Báturinn (skip), armbönd móður Murads eru einnig táknræn. Þau eru úr gulli 

sem dýrastur málma. Hvað merkir táknið gull? Hvers vegna er skartgripir konunnar armbönd en ekki 

Laila Lalami 



hringar eða hálsmen? Má líta á armböndin sem hlekki? Hvers vegna tekur höfundur fram að 

armböndin séu sjö? Táknræna merking talna. Hvað er merkilegt við töluna sjö‘ 

Verkefni 

Sagan er hæfilegur efniviður í tvær 40 mínútna kennslustundir eða eina klukkutíma kennslustund. Vel 

fer á því að láta nemendur vinna saman í pörum eða tríóum og svara spurningum frá kennara. Vel 

undirbúin svör nemenda yrðu innlegg í umræðuhring undir stjórn nemenda eða nemenda sjálfra. 

1. Nemendur gætu teiknað upp byggingu sögunnar. Hver endar kynning aðstæðna og persóna,

hver er fléttan, hvar eru hvörf/ris sögunnar og hverjar eru lausnirnar?

2. Skoða kort og finna löndin sem nefnd eru í sögunni. Sýna leiðina sem báturinn fer. - Þekkja

nemendur til þessara landa ef svo reynist þá hvað og hvers vegna?

3. Hvernig persóna er Murad? Hvað veit lesandinn um fortíð hans?

4. Hvað dreymir Murad um í framtíðinni?

5. Greining myndmáls. Finna dæmi um beinar myndir og myndhverfingar. Leita viðlíkinga í

sögunni. Hvernig eru þær hugsaðar? Finna dæmi um 3-5 beinar myndir. Á bls. 126 er mögnuð

viðlíking löðrið á svörum öldunum er líkt við legsteina. Má túlka þessa viðlíkingu sem

fyrirboða?

6. Útskýra tákn sögunnar. Báturinn í sögunni er táknrænn. Flettið upp á orðinu skip í bók Sölva

Sveinssonar Táknin í málinu. Hver er táknræn merking armbanda móður Murads? Hver er

táknræn merking gulls? Hvers vegna er skartgripir konunnar armbönd en ekki hringar eða

hálsmen? Má líta á armböndin sem hlekki? Hvers vegna tekur höfundur fram að armböndin

séu sjö? Hefur talan táknræna merkingu? Eru önnur „armbönd“ í sögunni?

7. Í framhaldi af bókmenntalegri greiningu er rakið að ræða fréttir af flóttafólki sem fjölmiðlar

hafa sagt frá mörg undanfarin ár. Hver er munurinn á frásögnum fréttamiðla og sögu Murads.

Hver er munurinn á sjónarhorni Murads og fréttamanna sem segja frá afdrifum flóttafólks?

8. Listræn úrvinnsla. Sagan býður upp á að teikna myndasögu. Víða má finna tilefni til að teikna

einstök atvik. Hópur nemenda gæti búið til veggspjald þar sem ýmsar hliðar söguefnisins

væru settar fram. Saga Murads gæti orðið efniviður borðspil.



Linda Vilhjálmsdóttir, fjallkonur 
 

Ljóðið fjallar um alls konar konur. Ljóðmælendur kalla saman allar fjallkonur landsins. Birtingarmyndir 

kvenna eru margar í ljóðinu og ádeilan á feðraveldið augljós.  

Unnið er með margvíslegt myndmál, tákn, vísanir í sögu og samtíma og þjóðerni.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur:  

1. Skoðaðu hlutverk fjallkonunnar í ljóðinu og berðu saman við hlutverk hennar í ljóðinu 

Ævintýri á fjöllum framar í þessari bók.  

2. Hvað táknar fjallkonan fyrir íslensku þjóðina? Hver hefur merking hennar verið í gegn um 

tíðina og hvernig hefur hún breyst? Hér er upplagt að skoða myndir af alls konar fjallkonum 

og umfjöllun á internetinu.  

3. Reyndu að greina allar vísanir sem þú getur. Hér er upplagt að spyrja konur í fjölskyldunni eða 

umhverfinu á ýmsum aldri, frænkur, mömmur, ömmur, vinkonur eða jafnvel konurnar á 

bókasafninu hvort þær komi auga á vísanir sem þú sérð ekki.  

4. Hvað merkja orðin hráblautur, naðra og bræla? 

5. Greindu myndmál og stílbrögð í ljóðinu.  

6. Fjallaðu um femínisma í tengslum við ljóðið. Hvað kemurðu auga á? Hvaða baráttumál eru í 

forgrunni? 



Ragna Sigurðardóttir, Undirbúningur 

Sagan er á 3. þrepi 

Undirbúningur gerist um miðja síðustu öld, í Reykjavík og París og segir frá ungum hjónum sem eru að 

hasla sér völl sem myndlistarmenn. Sagan er fyrstu persónu frásögn Ástu sem er aðalpersóna 

sögunnar. Meginefni sögunnar er hjónaband og spenna sem verður milli hjónanna þegar þau hafa 

verið gift í allmörg ár. Hlutskipti kvenna af kynslóð sögukonunnar er hluti af efninu. Margt hefur 

breyst í jafnrétti kynjanna frá sögutímanum og lýsir sagan vel hvaða kröfur voru gerðar til giftra 

kvenna þá.  

Ragna lýsir vel því samfélagi sem Ásta og Finnur maður hennar eru sprottin úr. Margir hlutir sem eru 

sjálfsagðir nú voru það ekki á þessum tíma eins og ryksugur og kæliskápar. Óvægnar deilur eru um 

strauma og stefnur í listum, ofbeldi er jafnvel beitt. Lífsbarátta listamanni þá sem nú var erfið, hvað 

þá ef listamaðurinn, hér Ásta, þarf þar að auki að sjá um heimili og börn. Eiginmaðurinn er ekki alveg 

eins upptekinn því.  

Mannlýsing Ástu er óbein og ofbýður lesanda líklega þolgæði hennar og umburðarlyndi þótt undir 

kraumi reiði og vonbrigði yfir því hlutskipti sem hún fær í lífinu við hlið Finns. Lesendur sjá Finn og 

aðrar persónur með augum Ástu. 

Málfarsögunnar er myndrænt og einkennist af nákvæmum lýsingum og litaorðum. Ljóst er að 

höfundurinn sögunnar er vel að sér í myndlist og myndlistartækni. Gott dæmi um það er upphaf 

sögunnar þegar hún persónugerir sólina (bls. 143) og kuldann (bls. 149). Þessar tvær myndir eru 

sterkar andstæður sem lýsa breyttri líðan persónunnar. 

Verkefni 
Sagan er hæfilegur efniviður í a.m.k. tvær 40 mínútna kennslustundir eða eina til tvær klukkutíma 

kennslustundir. Gott getur reynst að láta nemendur vinna saman í pörumver og svara spurningum frá 

kennara. Svör nemenda gætu orðið innlegg í umræðuhring. 

1. Kynning á höfundi.

2. Nemendur gætu teiknað upp byggingu sögunnar. Hvar endar kynning aðstæðna og persóna,

hver er fléttan, hvar eru hvörf/ris sögunnar og hverjar eru lausnirnar? Hvaða hlutverki gegna

endurlit til fortíðar persónanna?

3. Hver er munurinn á fígúratífri myndlist og abstrakt?

4. Skrifið lista yfir sagnorð í sögunni sem eru í sjálfum sér myndræn?

5. Greining persónu í aðal- og aukapersónur. Er persónum lýst beint eða óbeint?

6. Hvernig persóna er Ásta, hver er bakgrunnur hennar og hvernig voru draumar hennar um

framtíðina? Er Ásta fórnarlamb eða sigurvegari? Rökræðið og nefnið dæmi í söguna.

7. Hvernig persóna er Finnur og hvernig eru draumar hans um framtíðina?

8. Greining sögutíma, ytri og innri tíma. Hvað í sögunni er hægt að nota sem tímasetningar?

9. Greining umhverfis sögunnar. Hvar gæti sagan hafa átt sér stað?

10. Greining myndmáls. Hvaða tegund myndmáls er algengust í sögunni? Hvað einkennir það?

11. Skoðið orðaforða sögunnar og þá sérstaklega litaorð. Hvað einkennir þau?



12. Túlkun sögunnar. Hvaða tilfinning er ríkjandi í sögunni? Hvaða hlutverki gegnir myndlistin?

Hvað hugsanir vill höfundurinn vekja með lesendum?

13. Hver er staða konunnar í sögunni? Lýsir sagan raunveruleika ungra kvenna í nútímanum eða

hefur hann breyst frá því um miða síðustu öld? Ef svo er þá hvernig og hvers vegna?

14. Myndræn úrvinnsla. Sagan býður upp á að teikna myndasögu. Víða má finna tilefni til að

teikna einstök atvik.



Ragnar Helgi Ólafsson, Munurinn á vegi og hringvegi 

Ljóðið er á 2. þrepi 

Ljóðið Munurinn á vegi og hringvegi réttsælis / rangsælis (m.v. hægri umferð) er 

svokallað myndljóð og ber nafn með rentu. Það er dæmi um hvað ljóðlistin 

er fjölbreytt og gefur marga mörguleika.  

Myndljóð eiga sér aldagamla sögu, hafa tíðkast frá tímum hellenisma 

samkvæmt Hugtökum og heitum í bókmenntafræði. Myndljóð hurfu að 

mestu úr tísku á 18. öldinni en á 19. og 20. öld skutu þau upp kollinum aftur. 

Módernistar eins og t.d. Guillaume Appolinaire og Dylan Thomas ortu fræg myndljóð. Myndljóðið um 

eplið (La pomme) hér fyrir neðan fjallar um litbrigði epla, tilfinninguna við að snerta epli og hljóðin 

sem heyrast þegar bitið er í þau. Ljóðið Hálsbindið (La cravate) sem er hér fyrir neðan fjallar um þá 

kvöl að ganga með hálsbindi. Á frönsku kallast myndljóð calligrammes. Ef þess orðs er leitað í leitarvél 

er hægt að finna mörg dæmi um myndljóð. 

Íslensk skáld hafa reynt sig við myndljóð og er Gyrðir Elíasson einn þeirra. Í bók hans Einskonar 

höfuðlausn frá 1985 eru ljóð af þessu tagi. Myndin dýpkar merkingu ljóðanna og helst í hendur við 

efni þeirra. Hringformið á ljóði Ragnars Helga er sérlega gott dæmi um þetta. Ljóðið er til með að 

vekja skemmtilegar umræður. Best er að gefa nemendum smá tíma til að undirbúa umræðurnar. 

Verkefni 
1. Kynning á höfundi.
2. Lýsið því hvernig efni og form haldast í hendur í myndljóði Ragnars Helga.

3. Hvernig áhrif hefur ljóðið á ykkur? Ræðið, eru allir sammála?

4. Spreytið ykkur á að yrkja myndljóð. Til að kveikja hugmynd gæti verið snjallt að teikna form

eins og þríhyrning, ferning, hjarta, útlínur t.d. trés, randaflugu, hamborgara eða blóms og

leyfa hugmyndum og orðum að koma til sín. Kannski smellpassa orðin inn í myndina.



Sigurður Pálsson, Að brynna dýrum 

Ljóðið er á 2. þrepi 

Að brynna dýrum er prósaljóð. Eftir lestur ljóðsins er tilefni til að greina einkenni prósaljóða. Í 

Hugtökum og heitum í ritstjórn Jakobs Benediktssonar má lesa fróðleik um prósaljóð. Einnig má finna 

fróðleik um þau á netinu.  

Í ljóðinu er öfug stígandi þ.e. upptalning á dýrunum er frá hinum stóru til hinna smáu.  Hægt er að 

spyrja hvernig upptalningin er hugsuð. 

Staða ljóðmælanda breytist í ljóðinu. Í upphafi er hann hlutlaus en í lokin er ákveðin tilfinning komin í 

ljóðið sem mætti greina. Lokahnykkurinn er svo grátbroslegur orðaleikurinn sem ljóðið endar á. 

Margir nemendur þekkja ekki orðatiltækið „að brynna músum“ sem merkir að gráta. 

Dæmi um spurningar/verkefni 

1. Kynning á höfundi.
2. Hvað er prósaljóð? Hvað gerir texta að ljóði?

3. Hver er munurinn á ljóði í bundu máli og ljóði í lausu máli?

4. Hvernig er röð dýranna sem ljóðið segir frá ákveðin?

5. Hvernig þróast tilfinning ljóðmælandans frá upp til enda ljóðsins?

6. Hvaða tilfinningar vekur lestur ljóðsins hjá lesendum?

7. Hvað merkir orðasambandið „að brynna músum“?

8. Nemendur gætu lært ljóðið utan að og flutt það með leikrænum tilburðum.



Steinunn G. Helgadóttir, Snapchat 

Sagan er á 2. þrepi 

Sagan fjallar um systur sem fara til Rómar í upphafi Kórónafaraldursins og í sögulok lokast þær 

inni á hótelinu í sóttkví í hálfan mánuð vegna smits sem kom upp á hótelinu. Önnur systirin er 

sífellt að senda barnabörnunum sínum snöpp af öllu mögulegu sem gerist. Það fer í taugarnar á 

hinni, sem er barnlaus.  

Sagan fjallar um ferðalag systranna, deilir á samfélagsmiðlanotkun og samskipti systkina. 

1. Samræmist þessi saga upplifun þinni af Covid19 faraldrinum?

2. Í sögunni eru nokkrir fyrirboðar þess að hún endi ekki sem best. Finndu þrjá.

3. Fjallaðu um samband systranna.

4. Fjallaðu um hlutverk sögumannsins. Er þetta áreiðanlegur sögumaður?

5. Hvar eru hvörfin í sögunni?

6. Haltu áfram með söguna og skrifaðu viðbót þar sem sögumaður fer í sýnatöku og

greinist með Covid19. 



Steinunn Sigurðardóttur, Sjónarsviptir 1 
Ljóðið er á 2. eða 3. þrepi 

Ljóðið Sjónarsviptir 1 fjallar um bráðnun jökla og afleiðingar hennar. Form ljóðsins er frjálst og 

óbundið. Það skiptist í þrjá hluta.  Línur ljóðsins standa ýmist stakar eða saman tvær og tvær. 

Markmið ljóðsins er að hrista upp í lesendum/áheyrendum. Það lýsir afleiðingum hlýnunar jarðar á 

jökla og er liður í baráttunni gegn henni.  

Orðaforði ljóðsins er athyglisverður og margt fróðlegt þar til að skoða. Blæbrigði máls sem hér birtast 

gætu farið fram hjá óvönum lesendum. Þess vegna er mikilvægt að gefa þeim gaum og gera þeim 

nokkur skil. Í ljóðinu eru nýyrði sem ekki eiga sér enn stað í orðabókum. Önnur orð eru notuð með 

nýstárlegum hætti. Nýyrði eru t.d. hvítagullfjallið, hamfarahlýnun og hroðgræðgi. Hvaða merkja þessi 

orð? Hvernig eru þau hugsuð? Eru þau mikilvæg viðbót við íslenskan orðaforða? Önnur orð eru 

athugunarverð þar sem þau eru notuð á óvenjulegan hátt. Dæmi um það eru „Sjónarsvipt erum 

við...“. Hér býr skáldkonan til nýtt sagnorð; að sjónarsvipta úr nafnorðinu sjónarsviptir sem algengast 

er að nota í orðasambandinu: „það er sjónarsviptir að e-u“ og merkir að eftirsjá sé að einhverju. 

Annað dæmi er „framliðin fjöll“. Framliðinn merkir dauður en óvenjulegt er að nota orðið um fjöll 

sem eru ekki lífverur. Þriðja dæmið er í lokaorðum ljóðsins „ótínt grjót“. Vert er að benda á að ótínt 

er hér með einföldu í-i. Sögnin að tína merkir að safna saman, sbr. tína ber. En stundum er talað um 

að einhver sé „ótíndur þjófur“. Hér mætti velta fyrir sér hvernig það er hugsað og hvað skáldkonan á 

við með „ótínt grjót“. Hér leynist tvíræðni ef vel er að gáð. 

Myndmál ljóðsins er athyglisvert. Náttúrumyndir, þrungnar sterkum andstæðum, og hugleiðingar 

skáldsins kallast á og eru í brennidepli. Myndhverfingin „fangelsi líkamans“ er mögnuð og 

nauðsynlegt er að vita hver Stephen Hawking er og greina hvert erindi hann á í þessu ljóði. Hvernig 

sjá nemendur fyrir sér myndina sem dregin er upp í síðasta hluta ljóðsins?  

Ljóðið hentar vel í eina kennslustund. Innlögn frá kennara í upphafi ætti að ýta nemendum úr vör og 

undirbúa þá undir að skilja ljóðið og túlka það. 

Verkefni 
1. Kynning á höfundi. 
2. Gerið grein fyrir titli ljóðsins. Hvernig kallast hann á við efni þess? 

3. Lýsið formi ljóðsins og myndmáli. 

4. Hvernig getur ljóð eins og Sjónarsviptir 1 verið innlegg í baráttuna gegn hlýnun jarðar? 

5. Kveikir ljóðið hugmynd að ljóði í hugum nemenda? 

6. Kveikir ljóðið hugmynd að myndverki í hugum nemenda? 

7. Finndu nokkur dæmi um endurtekningu í ljóðinu.  

8. Ljóðið fjallar um missi. Hvaða tilfinningar sérðu helst hjá ljóðmælanda? 

9. Hver er boðskapur ljóðsins? 

10. Hvað merkja orðin sjónarsviptir, vitiborinn, hroðgræðgi, dáðleysi og kollóttur?  

11. Hvaða hlutverki gegnir jökullinn í ljóðinu? 

 

Sjónarsviptir 1 er sérlega vel til þess fallið að lesa upphátt. Þrír til fjórir nemendur gætu skipt því á 

milli sín og lært það utan að. Það býður upp á leikræna túlkun. Mjög mikilvægt er að gæta þess að 

fara ekki of hratt með það og leyfa þögnum að njóta sín. Þegar flutningurinn er undirbúinn þarf að 

gæta að skýrmæli langra orða og þá reynir mjög á að fara vel með nýyrðin. Orð einsog: 



Íslandseyjunni, hefndarskyni, Misindismenn og dáðleysi þarf að æfa vel og gæta að skýrmæli og 

réttum áherslum. 

Vel gæti farið á því að lesa þessa sögu í samhengi við sögur Andra Snæs Magnasonar Randafluga, 

Fossbúa Birnis Jóns Sigurðssonar og ljóð Gyrðis Elíassonar Hreinsun. Þessi fjögur verk fjalla öll um 

náttúruvá. Einnig mætti athuga hvort ákveðin náttúruverndarmál séu ofarlega á baugi í 

samfélagsumræðunni og bæta þeim inn í verkefnið. 



Svava Jakobsdóttir, Saga handa börnum 
 

Sagan er á 3. þrepi. 

Sagan fjallar um húsmóður sem vill allt fyrir börn sín og mann gera en er ringluð í því hvernig best er 

að hegða sér í því. Þegar börnin hennar vilja gera rannsóknir á henni samþykkir hún það. Sagan var 

tímamótaverk og olli miklu fjaðrafoki. Enn þann dag í dag er sagan ögrandi og í henni er ádeila á 

hlutskipti kvenna sem á því miður enn við að einhverju leyti.  

 Í henni, eins og mörgum sögum Svövu, er unnið með absúrdisma og stirðnaðar myndhverfingar, eins 

og að gefa einhverjum hjarta sitt.  

Sagan er rík af myndmáli og í henni er fjallað um alls kyns hugtök. Skoða má sérstaklega líkamshluta 

innan sögunnar, og hvaða táknrænu merkingu er hægt að leggja í þá.  

Sagan vinnur á sviði húmors og háðs, í henni er ekki stök setning sem ekki er böðuð ísköldu háði, 

enda er það eitt af höfundareinkennum Svövu Jakobsdóttur.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur:  

1. Kynning á höfundi. Nemendur kynna sér Svövu og verk hennar.  

2. Skoðaðu samband aðalpersónunnar við aðrar persónur. Hvernig er því háttað? Er það 

gagnkvæmt? Hafa allir aðilar sambandanna jafn mikið til að leggja til? 

3. Skoðaðu sögumann og frásagnaraðferð. Hvaða tilfinning er ríkjandi hjá sögumanni? Er 

sögumaður einfaldur? Er auðvelt að greina sjónarhornið? 

4. Skoðaðu og greindu myndmál í sögunni. Hvaða hlutverki gegnir það? Hverju bætir það við 

söguna? 

5. Fjallaðu um söguna út frá samfélagslegu hlutverki kvenna.  

6. Skoðaðu hlutverk tungumálsins í sögunni. Hér er unnið með stirðnaðar myndhverfingar. 

Reyndu að finna þær og greina hvernig þær eru notaðar í sögunni. Getur þú fundið fleiri 

stirðnaðar myndhverfingar í amennri málnotkun.  

7. Hvaða tilfinningar vekur lestur sögunnar? 



Yann Martel, Vegir til dauðans. 

Yann Martel er rithöfundur af fransk-kanadískum uppruna þó hann hafi alist upp víða um heim. Hann 

er þekktastur fyrir bók sína, Sagan af Pí, Life of Pi, sem hlaut meðal annars Man Booker verðlaunin og 

var kvikmynduð. Sagan Vegir til dauðans (Manners of dying) hefur einnig verið kvikmynduð undir 

sama titli. Martel er þekktur fyrir frumlegar frásagnaraðferðir.  

Sagan er á 3. þrepi 

Sagan er í sendibréfaformi. Um er að ræða staðlað sendibréf fangelsisstjóra til móður fanga á 

dauðadeild sem færir henni þær fréttir að hann hafi verið líflátinn þennan morgun. Allt er staðlað í 

bréfinu nema viðbrögð fangans við dauða sínum, þau eru misjöfn.  

Bréfið er endurtekið margoft. Það er alltaf frá sama manninum, alltaf til móður fangans sem heitir 

alltaf Kevin. Þó bréfið sé staðlað lærum við ýmislegt um persónu fangelsisstjórans sem afhjúpast eftir 

því sem bréfunum vindur fram.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Þessi saga gefur tilefni til alls kyns umræðna. Hér eru dæmi um umræðuefni sem hægt væri

að ræða í hópum eða við öll.

a. Dauðarefsingar – ertu með eða á móti þeim?

b. Settu þig í spor fangelsisstjórans – hvernig ætli það sé að vinna við að lífláta fólk?

c. Hvaða Kevin finnst okkur bregðast best við? Eru til rétt viðbrögð við því að vera

líflátinn? Hvaða viðbrögð finnst okkur eðlileg?

2. Skoðaðu persónu fangelsisstjórans. Hvað vitum við um hann? Hvernig birtast okkur viðhorf

hans? Þessi spurning kallar á nákvæman lestur.

3. Er eitthvað sem allir fangarnir eiga sameiginlegt? Hvað þá?

4. Hvað er það sem skilur á milli fanganna?

5. Lýstu frásagnaraðferð sögunnar. Notaðu hugtök eins og sögumaður, sjónarhorn, ris, hvörf,

bein og óbein persónulýsing.

6. Skrifaðu sendibréf sem gæti verið upphaf á sögu sem er sögð á þennan hátt.



Þorgils gjallandi, Heimþrá 
 

Sagan er á 3. Þrepi 

Heimþrá eftir Þorgils gjallanda (1851-1915) var skrifuð árið 1909. Jón Stefánsson var bóndi í 

Mývatnssveit og notaði Þorgils gjallandi sem skáldanafn. Heimþrá er í flokki dýrasagna sem áttu sér 

stutt en gjöfult skeið á tímum raunsæisins. Að margra mati ber Heimþrá af þessum sögum og gjarnan 

talin einstök perla meðal íslenskra smásagna.  

Raunsæi er sá tími í íslenskri bókmenntasögu sem spannar rúmlega tvo síðustu áratugi 19. aldar. Þeir 

Gestur Pálsson (1853-1891), Þorsteinn Erlingsson og Þorgils gjallandi (Jón Stefánsson,) skrifuðu allir 

sögur samkvæmt þessari tísku og nutu þær vinsælda. Tilgangur sagna af dýrum var m.a. að stuðla að 

dýravernd. Dýr á þessum tímum voru fjarri því að vera gæludýr og sýningargripir eins og nú er 

algengt. Þau voru alin til að þjóna, vinna erfiðisvinnu eða vera slátrað. Hross báru fólk, drógu vagna 

og landbúnaðartæki eins og plóg, herfi, sláttu- og rakstrarvélar. Svipa var notuð til að hvetja þau 

áfram og sjálfsagt hefur það gerst að sá sem stjórnaði gat orðið harðhentur og misbeitt svipunni. 

Þetta fór fyrir brjóstið á mörgum. Á þessum tíma urðu til fyrstu dýraverndunarfélögin. Dýrasögurnar 

voru lóð á þá vogarskál. Heimþrá er þó ekki gagnrýnin að þessu leyti. Hún er lýsir heitum tilfinningum 

sem eru öllu öðru yfirsterkari og aðaldrifkraftur sögunnar. 

Aðalpersóna sögunnar er norðlenska hryssan Stjarna. Hún er þokkafull, óþæg og fagur gæðingur. 

Þess vegna kaupir hana bóndi á Suðurlandi og lætur flytja hana burt úr heimahögunum frá folaldi sem 

fylgir ekki með í kaupunum.  Fljótlega kemur í ljós að Stjarna þrífst ekki í nýjum heimkynnum. Hún 

saknar heimahaganna, stóðsins sem hún tilheyrði og síðast en ekki síst folaldsins elskaða. Hún kvelst 

af heimþrá. Hún rífur sig lausa og flýr til fjalla. Þar verða hvörf sögunnar. Hryssunni er látið í té 

mannlegt hugarástand. Hún er m.ö.o. manngerð, látin finna til eins og væri hún manneskja. Endalok 

hennar eru átakanleg. Ekki er víst að allir nemendur átti sig á draumsýn Stjörnu í lok sögunnar.  

Sjónarhorn sögunnar sérstakt. Hún er svokölluð rammasaga. Það merkir að sögumaðurinn segir 

byrjar að segja sögu af sjálfum sér. Hann rifjar upp minningu af ferð sinni 30 árum fyrr í Hvannalindir. 

Þar urðu á vegi hans bein af dauðu hrossi. Minningin leitar á huga hans og verður kveikja að sögu 

Stjörnu. Sögumaðurinn stígur síðan til hliðar og hugmynd hans um átakanleg örlög Stjörnu í 

brennidepil. Í lokin stígur hann aftur fram og lokar rammanum. 

Sögutíminn er samtími höfundar, síðari hluti 19. aldar. Hún gerist í sunnlenskri sveit. 

Verkefni 
Sagan er efniviður í a.m.k. tvær  40 mínútna kennslustundir eða eina klukkutíma kennslustund. Mælt 

er með því að allir nemendur leysi orðalistann og varðveiti hann í fórum sínum. Gott er að láta 

nemendur vinna saman í pörum eða tríóum og svara spurningum frá kennara. Svör nemenda gætu 

orðið innlegg í umræðuhring. 

Málfar sögunnar er nokkuð krefjandi og nauðsynlegt að vinna með orðaforðann áður en fjallað er um 
efni sögunnar. Listi með orðum sem mikilvægt er að útskýra til að merking sögunnar skili sér. Í lið i á 
orðalistanum hér fyrir neðan er spurt um sögnina að kasta. Hugsanlega þekkja nemendur ekki þessa 
sögn né sagnirnar að gjóta og að bera. Allar eru þessar sagnir sömu merkingar en notkun þeirra er 
ólík samkvæmt íslenskri málhefð. Nemendur gætu flett þeim upp og útskýrt með dæmum. 

 



Hvað merkja eftirfarandi orð og orðasambönd? 

a. æ og æ  (s. 238)

b. aldurtili (s. 238)

c. haglendi (s. 238)

d. rismál  (s. 239)

e. rásgjarn og bágrækur (s. 239)

f. tryppi (s. 239)

g. grennlulegur (s. 240)

h. fylsuga (s. 240) Hvernig er

orðið samsett og hvað merkir

þar?

i. að kasta (s. 240)

j. ...það var vanið undir aðra

hryssu ...(s. 240)

k. söðla (s. 240)

l. mjúkleikin og harðvíg (s. 240)

m. að hafa í höftum (s. 240)

n. fílefldur (s. 242) Hvernig er

orðið samsett og hvað merkir

það?

o. hófskegg og konungsnef (s.

244)

1. Kynning á höfundi.
2. Nemendur gætu teiknað upp byggingu sögunnar, velt fyrir sér rammanum sem er utan um

sögu Stjörnu, hvaða áhrif hann hefur. Hver endar kynning aðstæðna og persóna í sögu

Stjörnu, hver er fléttan, hvar eru hvörf/ris sögunnar og hverjar eru lausnirnar?

3. Greining persónu í aðal- og aukapersónur. Er persónum lýst beint eða óbeint? Hvernig

persóna er Stjarna. Hér má ræða manngervingu hryssunnar í sögunni.

4. Greining sögutíma, ytri og innri tíma. Hvað í sögunni er hægt að nota sem tímasetningar?

Mikilvægt er að tína til nokkur dæmi.

5. Myndmál og stílbrögð: Finna dæmi um:

o Viðlíkingu.

o Myndhverfingu.

o Persónugervingu.

o Beinar lýsingar a.m.k tvær.

o Stuðlasetningu a.m.k. tvær.

6. Greining umhverfis sögunnar. Í hvaða landshlutum gerist sagan? Hér er lærdómsríkt að skoða

kort af Íslandi. Það gæti bætt þekkingu nemenda á landafræði. Hvert er hlutverk hálendisins?

Nokkur örnefni koma fyrir í sögunni, gagnlegt er að staðsetja þau á korti. Hvar á landinu er

Brekka, til dæmis?

7. Túlkun sögunnar. Hvaða tilfinning er ríkjandi í sögunni? Hvað hugsanir vill höfundurinn vekja

með lesendum?

8. Um höfundinn. Hver var Þorgils gjallandi og hver er staða hans í íslenskri bókmenntasögu?

9. Listræn úrvinnsla. Sagan býður upp á að teikna myndasögu. Víða má finna tilefni til að teikna

einstök atvik. Heitar tilfinningar sem sagan segir frá gætu orðið kveikja að ljóðum nemenda.



Þorsteinn frá Hamri, Vinafundur 

Ljóðið er á 2. eða 3. þrepi 

Ljóðið Vinafundur er eins og örsaga, undurfagur lofsöngur til vináttunnar. 

Orðaforði og myndmál. Orðfæri ljóðsins er athyglisvert. Ljóðmælandi segir hugþoku fylla húsið. Hvað 

er hugþoka? Orðið er ekki í Íslenskri orðabók, en merking þess er þó frekar gegnsæ og líklega smíð 

skáldsins. Það sama má segja um morgunveginn og alúðaraugun (í Gunnarshólma Jónasar 

Hallgrímssonar er talað um sumarveg). Öll koma þessi orð fyrir í fyrsta erindi ljóðsins. Þau eru auk 

þess hluti af myndmáli ljóðsins. Húsið sem þar er nefnt er rétt að skoða sérstaklega. Þorsteinn frá 

Hamri hefur notað hlutgervingar í ljóðum sínum og hér er möguleiki að líta á húsið sem eina slíka. 

Hlutgerving er tegund myndhverfinga sem eru í raun andstæður persónugervinga. Þá er lífandi veru 

myndhverft í hlut. Húsið gæti verið ljóðmælandi sjálfur eða hugur hans. Hlutgervingunni er beitt til 

loka ljóðsins.  

Ljóðið er fjögur erindi sem eru mislöng, 2 til 5 línur hvert. Hvert erindi og sérhver braglína eru 

meitluð. Skáldið notar t.d. það brageinkenni að setningu lýkur ekki endilega í lok línu en heldur áfram 

í þeirri næstu þannig að ekkert hlé verður í enda línunnar. Brageinkennið heitir enjambement á 

erlendum málum, það mætti kalla það línutengingu á íslensku. Línutengingin gerir upplestur eða 

flutning ljóðsins vandaverk en áhrifamikinn ef vel gætt er að þessu. 

Andstæður sem teflt er fram í ljóðinu eru hugþokan og húsið sem hefur verið viðrað á augnabliki. 

Lykillinn að túlkuninni liggur þar og í titli ljóðsins Vinafundur. Góður vinur varð á vegi ljóðmælanda og 

mætti honum með alúðaraugum  sem voru heit af alúð og spurn. Þetta gerðist á stuttri stundu og 

breytti líðan hans svo um munaði. (Hugur lesanda gæti reikað til  línu úr ljóð Einars Benediktssonar  

Einræður Starkaðar „Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt...“ sem hefur að geyma sömu hugmynd. 

Ef nemendur þekkja ekki þessa frægu línu mætti draga hana fram.) 

Verkefni 
1. Kynning á höfundi.
2. Skoðið titil ljóðsins. Hvernig kallast hann á við efni þess? Hvað gerist ef hann er tekinn burt?
3. Lýsið formi ljóðsins, myndmáli og orðaforða.
4. Túlkið ljóðið. Hvað segir það? Hvaða tilfinningar vekur ljóðið í brjósti lesenda/áheyrenda.
5. Kveikir ljóðið hugmynd að nýju ljóði?
6. Kveikir ljóðið hugmynd að myndverki?

Vinafundur  er sérlega vel til þess fallið að kenna upplestur ljóða, læra utan að og flytja. Það gerir 

miklar kröfur í túlkun og flytjandinn þarf að skilja merkinu þess djúpum skilningi. Mjög mikilvægt er 

að gæta þess að fara ekki of hratt með það og leyfa þögnum að njóta sín. Þegar flutningurinn er 

undirbúinn þarf að gæta að skýrmæli langra orða og áherslum. Þá reynir mjög á að fara vel með 

nýyrðin sem nefnd eru hér að ofan. 

Vel gæti farið á að lesa Vinafund Þorsteins með ljóði Brynju Hjálmsdóttur Ljóð um engan hund og 17 

eftir Bubba Mortens. 



Þórarinn Eldjárn, Bolabrögð 

Ljóðið er á 2. þrepi 

Ljóðið Bolabrögð er mjög í anda Þórarins Eldjárn, fullt af orðleikjum og kímni. Tilefni er til að rifja upp 

heiti barnaljóðabóka eftir hann sem nemendur eru líklegir til að þekkja og jafnvel eiga. Hér er átt við 

Heimskringlu, Óðflugu, Halastjörnu og Grannmeti og átvexti svo einhverjar séu nefndar. 

Ljóðmælandi talar til lesenda/áheyrenda sinna og brýnir þau til dáða gegn aumingjaskapnum sem 

getur lagst á fólk. Hvað er átt við aumingjaskap í þessu ljóði? Í hverju felst brýningin? Er 

aumingjaskapur myndhverfing fyrir sýnilegan eða ósýnilegan óvin? Er óvinurinn kannski ekki sú ógn 

sem hann virðist? Eru vopn hans bitlausari en þín ef vel er að gáð? 

Bragarháttur ljóðsins er óbundinn og frjáls, línur mislangar sem og erindin fjögur eru 2 til 5 línur, án 

ríms og ljóðstafa. 

Orðaforði og myndmál. Orðfæri ljóðsins sýnir einstakt hugmyndaflug skáldsins og leikni þess með 

tungumálið. Í ljóðinu eru orðatiltæki notuð á óvenjulegan hátt þess vegna er mikilvægt að greina 

þessi orðatiltæki og gera sér grein fyrir hefðbundinni notkun þeirra: 

1. Taka í horn á bola

2. Hafa allt á hornum sér

3. Beita bolabrögðum

4. Kæra sig kollóttan.

Nauðsynlegt að nemendur viti hvað boli merkir í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Fróðlegt gæti 

verið fyrir nemendur að fá bók Jóns Friðjónssonar Mergur málsins í hendur og fletta orðatiltækjum 

upp. Bent er á að síðasta orðatiltækinu er snúið við í ljóðinu. 

Verkefni 
1. Kynning á höfundi.
2. Hvað eru bolabrögð? Hvað merkja orðin: leifturstríð, andóf? Hvað er að vera kollóttur og

hvert er andheiti þess? Hvað merkja orðatiltækin: taka í horn á bola, hafa allt á hornum sér,
beita bolabrögðum og kæra sig kollóttan? Hvernig er síðasta orðatiltækið notað í ljóðinu?
Hvað er andheiti orðsins kollóttur?

3. Lýsið formi ljóðsins, myndmáli og orðaforða.
4. Túlkið ljóðið. Hvað segir það? Hvaða tilfinningar vekur ljóðið í brjósti lesenda/áheyrenda.
5. Kveikir ljóðið hugmynd að nýju ljóði?
6. Kveikir ljóðið hugmynd að myndverki?

Ljóðið Bolabrögð er vel til þess fallið að æfa upplestur ljóða, læra utan að og flytja. Það gefur 

skemmtilega möguleika á túlkun og leikrænum tilþrifum. Mjög mikilvægt er að gæta þess að fara ekki 

of hratt með það og leyfa þögnum að njóta sín. Þegar flutningurinn er undirbúinn þarf að gæta að 

skýrmæli langra orða og áherslum. Þá reynir mjög á að fara vel með orðatiltækin sem nefnd eru hér 

að ofan. 

Vel gæti farið á að lesa Prófíl eftir Fríðu Ísberg samhliða þessu ljóði og Huldu & Veru eftir Hildi 

Knútsdóttur. Þessi verk fjalla líka um baráttu við óáþreifanlegan fjandvin. 



Þórdís Gísladóttir, Dauðinn 

Ljóðið er á 3. þrepi. 

Í ljóðinu er sagt að dauðinn eigi sér marga íverustaði og búi meðal annars á Suðurgötu og Selfossi. Í 

ljóðinu er aðförum dauðans lýst og hann minnir þó nokkuð á subbulegan karlmann sem kominn er 

yfir miðjan aldur, sem leitar á konur og fer ekki vel með þær.  

Í ljóðinu er notast við tákn, beinar myndir, myndhverfingar, persónugervingar og háð. 

Vel gæti farið á því að lesa þetta ljóð með Giftingu eftir Auði Jónsdóttur og Undirbúningi eftir Rögnu 

Sigurðardóttur.  

Nokkur dæmi um spurningar/verkefni sem mætti leggja fyrir nemendur: 

1. Greindu myndmál og stílbrögð í ljóðinu.

2. Ljóðmælandi lýsir dauðanum á óvenjulegan hátt. Hver heldur þú að ljóðmælandi sé?

Sérðu einhvern ákveðinn ljóðmælanda fyrir þér? Lýstu því sem kemur upp í hugann.

3. Hvernig er dauðinn í ljóðinu? Hvað táknar hann? Af hverju heldur þú að ljóðmælandi noti

orðið dauði?

4. Hvernig er talað um konur í ljóðinu? Af hverju heldur þú að dauðinn sæki bara að

konum?
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	Guðrún Eva Mínervudóttir, Þögn
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