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Efnisyfirlit yfir kennsluleiðbeiningar 

Kennsluleiðbeiningar og verkefni með Skáld skrifa þér • bls. 2 

Sagnaritun fyrir tíma lærdómsaldar 1150-1550 • bls. 3 

Lærdómsöld 1550-1750/70 • bls. 4 

Upplýsingaröld 1750/70-1830 • bls. 13 

Rómantíska stefnan 1820/30-1880 • bls. 15  

Raunsæisstefnan 1880-1900 • bls. 27 

Nýrómantík 1900-1920 • bls. 32 

 

Kennsluleiðbeiningar og verkefni með Skáld skrifa þér – brot úr 

bókmenntasögu frá 1550-1920 

 

Markmiðin með kennslubókinni Skáld skrifa þér, sem nær yfir tímabilið 1550 til 1920, eru í grófum 

dráttum eftirfarandi:  

• Áhersla er lögð á að gera bókmenntasöguna aðgengilega fyrir nemendur og að hafa framsetningu 

efnisins þannig að það höfði til þeirra.  

• Til að miðla fræðslu og fróðleik og færa efnið nær nemendum er sendibréfaformið meðal annars 

notað. Höfundar þessa námsefnis hafa samið bréf í orðastað horfinna skálda og varpa með því ljósi á 

samtíma þeirra og verk. 

• Efnið er úrval og gefur nemendum innsýn í helstu strauma og stefnur hvers tímabils en er ekki 

tæmandi úttekt á íslenskri bókmenntasögu. 

• Efnið er einnig hægt að nýta til þess að vinna að ýmiss konar skapandi verkefnum með nemendum, til 

dæmis í ritun, og telja höfundar sig þannig ná að sameina kennslu um bókmenntaarfinn og söguna, 

jafnframt því sem nemendur eru þjálfaðir í að nota íslenskt nútímamál. 

• Í verkefnum með námsefninu er jafnframt lögð áhersla á að nemendur skilji það sem um ræðir hverju 

sinni og dragi sjálfstæðar ályktanir af þeim textum sem unnið er með. Hér fylgja kennsluleiðbeiningar 

með Skáld skrifa þér sem kennari getur nýtt sér við yfirferð á efninu. Bent er á ýmsar leiðir til að vinna 

með efnið þar sem unnið er með megintexta, bréf og textadæmi en jafnframt lögð áhersla á skapandi 

vinnu með námsefnið.  
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Sagnaritun fyrir tíma lærdómsaldar 1150–1550 

VERKEFNI ÚR MEGINTEXTA 

Lestu bls. 11 og 12 um sagnaritun fyrir tíma lærdómsaldar og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

1. Hvað einkenndi bókmenntirnar á fyrstu öldum Íslandsbyggðar? 

2. Hvenær barst latneska stafrófið til Íslands og hvaða þýðingu hafði það? 

3. Hvað kallast tímabilið á undan lærdómsöldinni? Nefndu sex rit sem voru fest á skinn á því 

tímabili.  

4. Hvenær var byrjað að skrá Íslendingasögurnar á skinn? 

5. Um hvað fjallar Heimskringla Snorra Sturlusonar? 

6. Útskýrðu í stuttu máli hvað dróttkvæði eru. 

7. Um hvað fjalla riddarasögur? 
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Lærdómsöld  1550–1750/70 

Lærdómsöldin hefst þegar Íslendingar taka upp lúterskan sið um 1550 en í kjölfar siðaskiptanna læra 

fleiri að lesa og íslenskt ritmál þróast enn frekar. Segja má að töluverður trúarhiti hafi einkennt mörg 

bókmenntaverk á tímabilinu þó að vissulega hafi veraldleg rit einnig litið dagsins ljós. Lærdómsöldin nær 

yfir mjög langan tíma, eða 200 ár, og auðvitað breytist margt á svo löngum tíma. Þeir sameiginlegu 

þættir sem tengja þó tímabilið saman eru erfið lífsbarátta flestra landsmanna og ægivald kirkjunnar og 

embættismanna yfir fátækum lýðnum þar sem réttur hvers og eins var ekki mikill. Undir lok 

lærdómsaldarinnar taka svo vindar upplýsingarinnar að blása um íslenskt þjóðfélag og er þá ýmist miðað 

við Heklugöngu Eggerts og Bjarna 1750 eða stofnun Hrappseyjarprentsmiðju um 1770.  

  Það er ákveðin áskorun að fara yfir lærdómsöldina með nemendum 21. aldarinnar þar sem hún 

er svo gjörólík þeirra heimi og hugmyndum og gríðarlega fjarlæg. Í kennslubókinni er þeirri stefnu fylgt 

að velja úr og fjalla um helstu máttarstólpa hverrar stefnu. Ennfremur semja höfundar bréf til nemenda í 

orðastað valinna skálda frá tímabilinu. Yfirferð kennara getur verið með ýmsu móti. Til að nemendur fái 

góða innsýn í samfélagið á þessum tíma og átti sig á úr hvaða jarðvegi bókmenntirnar spruttu er ekki úr 

vegi að láta þá vinna verkefni úr megintextanum. Ennfremur getur verið gagnlegt að nýta sér stiklur á 

glærum og efna til umræðna um það sem hæst ber á tímabilinu. Vert er að láta nemendur vinna með og 

kafa í textadæmin sem er að finna í bókinni. Einnig er mikilvægt að leggja rækt við skapandi úrvinnslu og 

efla nemendur um leið í ritlist með ýmiss konar verkefnum. Þau geta falist í að láta nemendur skrifa 

svarbréf, yrkja ljóð, semja hugleiðingar og svo mætti lengi telja. Einnig er vert að efla munnlegan flutning 

á því sem samið er. Verkefnin sem hér fylgja taka til áðurnefndra þátta.  

 

VERKEFNI ÚR MEGINTEXTA  

Lestu vel kaflann um lærdómsöldina á bls. 15–22; 30–32 og 35–45 og og svaraðu eftirfarandi 

spurningum. 

 

1. Endursegðu í um 50–60 orðum söguna um kristnitöku Íslendinga árið 1000. 

2. Hvað gerðist í trúarlífi Íslendinga árið 1550 sem er venjulega látið marka upphaf lærdómsaldar?  

3. Hvað felst í hugtakinu „lærdómsöld“ og hvers vegna er þetta tímabil kallað þessu nafni? Finndu 

þrjú atriði úr bókinni (bls. 15–22) sem lýsa stemningunni á þessu tímabili.  

4. Í lúterskri trú var lögð mikil áhersla á beint samband fólks við guð og þess vegna var farið að 

messa á móðurmálinu. Hvaða áhrif hafði þessi áherslubreyting á tungumál þjóða í Evrópu og þá 

um leið íslenskt tungumál.  
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5. Nefnið þrennt sem tíðkaðist í kaþólskri trú sem var lagt niður í lútersku.  

6. Út á hvað gengur „erfðasyndin“?  

7. Á þessu tímabili var mikið lagt upp úr guðsótta. Hvað felst í því hugtaki og hvernig birtist það hjá 

fólki? 

8. Hvers vegna fjölgaði glæpum á tímabilinu þrátt fyrir að mikil áhersla væri lögð á að fólk færi til 

helvítis ef það hegðaði sér ekki í samræmi við áherslur kirkjunnar?  

9. Glæpir og refsingar á tímum lærdómsaldar  

a. Stóridómur – útskýrðu hvað átt er við.   

b. Dulsmál – útskýrðu hvað átt er við.  

c. Hvað finnst þér um þessi atriði? Rökstyddu svarið.  

10. Hvernig tengist kirkjan og trúin galdraofsóknum 17. aldar? Hverjir urðu helst fyrir þessum 

ofsóknum? Hvað voru margir brenndir á Íslandi? 

11. Ákveðið andrúmsloft speglaðist í bókmenntum lærdómsaldar, það tengdist kirkjunni og þótti 

ógnvænlegt. Út á hvað gekk það og hvers vegna þótti það ógnvænlegt? 

12. Með hvaða hætti nýtti kirkjan sér það að hafa ein yfir að ráða prentsmiðju?  

13. Hver var æðsti yfirmaður kirkjunnar í lúterskri trú og hvaða áhrif hafði það á landsmenn? 

14. Hvaða stofnanir höfðu gegnt ríku menntunarhlutverki í kaþólskunni en voru lagðar niður með 

lútherskunni?  

 

BRÉF GUÐBRANDS ÞORLÁKSSONAR Á BLS. 23–35 

Lestu vel bréfið frá Guðbrandi og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

1. Hvað var Guðbrandur lengi biskup?   

2. Hvað fannst honum um Jón Arason? Nefndu a.m.k. tvennt.   

3. Hver var Oddur Gottskálksson og hvað gerði hann sér til frægðar? Hvað fannst Guðbrandi um 

hann og hans verk?   

4. Segðu stuttlega frá Biblíunni sem Guðbrandur gaf út.   

5. Segðu stuttlega frá sálmabókinni sem Guðbrandur gaf út.   

6. Guðbrandi var illa við rímurnar og vildi að fólk hætti að yrkja og fara með rímur. Nefndu að 

minnsta kosti tvær aðferðir sem hann reyndi að nota til þess að ná þessu markmiði og segðu frá 

því hvernig honum gekk.     

7. Hver orti Nóttin var sú ágæt ein og hvað finnst þér merkilegt við þetta ljóð?   

8. Hvað er á Þjóðminjasafninu sem tengist Guðbrandi Þorlákssyni?   
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9. Hvers vegna eru þau verk sem Guðbrandur lét vinna í biskupstíð sinni mikilvæg fyrir íslenskt 

mál? 

10. Skrifaðu 50-100 orða persónulýsingu á Guðbrandi út frá hans eigin orðum um sjálfan sig.   

11. Hvernig lítur Guðbrandur út í þínum huga? Teiknaðu karlinn. 

 

PASSÍUSÁLMARNIR OG UM DAUÐANS ÓVISSAN TÍMA 

Lestu bls. 30-32 og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

 

1. Hvað þýðir orðið passio?  

2. Um hvað fjalla Passíusálmarnir? 

3. Hvað eru sálmarnir margir og hvernig er málfarið á þeim?  

4. Í hvaða fjóra hluta skiptist hver sálmur?  

5. Hvenær er talið að Hallgrímur hafi ort sálmana og hvenær voru þeir prentaðir?  

6. Hver gæti verið ástæðan fyrir því að sálmarnir hafa notið svona mikilla vinsælda meðal 

þjóðarinnar?  

7. Hver er þekktasti trúarsálmur Hallgríms?  

8. Um hvað fjallar fyrri hluti sálmsins? Hvað með seinni hlutann?  

9. Af hvaða tilefni er þessi sálmur oft sunginn?  

 

VERKEFNI ÚR MEGINTEXTA 

Lestu vel bls. 35-45 og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

1. Hvers vegna er Píslarsaga Jóns Magnússonar talið merkilegt rit?  

2. Hvað gekk á í hinu svokallaða Kirkjubólsmáli?  

3. Hver er höfundur Vídalínspostillu? 

4. Lýstu höfundinum (sbr. bls. 37) í um 50-100 orðum. 

5. Um hvað var ein frægasta predikunin í Vídalínspostillu og hverju veltir höfundurinn fyrir sér í 

tengslum við hana?  

6. Segðu frá Látra-Björgu í um 50–100 orðum (sbr. bls. 39). 

7. Um hvað fjallar Reisubók séra Ólafs Egilssonar í örstuttu máli og hvenær kom hún fyrst út á 

dönsku?  

8. Hvað einkennir rímur? 

9. Hvað er Mansöngur í rímum? 
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10. Nefndu nokkra algenga bragarhætti rímna.  

11. Hvað er stemma? 

12. Hvaða nútíma hljómsveit hefur mikið dálæti á rímum og rímnakveðskap?  

 

 

SKAPANDI VERKEFNI – FERILSKRÁ GUÐBRANDS ÞORLÁKSSONAR 

Einstaklings- eða paravinna 

 

Setjið ykkur í spor Guðbrands Þorlákssonar sem er í atvinnuleit.  Búið til ferilskrá í nafni Guðbrands og 

nýtið þær upplýsingar sem er að finna í bréfinu frá honum (bls. 23–25). Þið megið líka skálda aðeins í 

eyðurnar.  Opnið eftirfarandi hlekk frá Vinnumálastofnun: https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-

thjonusta/radgjafathjonusta/ferilskra-og-kynningarbref og lesið lauslega yfir hvað felst og á að  

vera í ferilskrá. Lesið síðan bréf Guðbrands Þorlákssonar og merkið við það sem ætti að koma fram í 

ferilskránni hans.  Farið síðan aftur í hlekkinn og búið til ferilskrá samkvæmt sniðmátinu í ferilskrá. 

Vandið málfar og stafsetningu.  

 

 

Hugleiðing  

Einstaklings- eða paravinna 

Lesið bréfið frá Ragnheiði Brynjólfsdóttur á bls. 26–30 þar sem hún er að segja frá sjálfri sér og Hallgrími 

Péturssyni. Veljið eina af eftirfarandi persónum úr bréfinu og skrifið stutta hugleiðingu (um 150-250 orð) 

um líf og örlög hennar. 

• Ragnheiður Brynjólfsdóttir  

• Hallgrímur Pétursson 

• Guðríður Símonardóttir 

• Brynjólfur Sveinsson 

 

  

https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-thjonusta/radgjafathjonusta/ferilskra-og-kynningarbref
https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-thjonusta/radgjafathjonusta/ferilskra-og-kynningarbref
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SKAPANDI VERKEFNI – BRÉF  

Einstaklings- eða paravinna 

 

• Lesið bréf Árna Magnússonar bls. 33–34.  

• Skrifið Árna Magnússyni bréf (um 100–150 orð) þar sem þið fjallið um þrjú efnisatriði úr bréfi 

hans sem ykkur þykja merkileg.  

• Segið frá einhverju úr lífi ungmenna á Íslandi og nefnið að minnsta kosti tvö atriði. Hér er til 

dæmis hægt að tala um íslenskt mál, hvernig það hefur breyst og svo framvegis. Takið fram á 

hvorum tímanum þið vilduð vera uppi og hvers vegna. 

• Vandið málfar og stafsetningu og setjið verkefnið upp eins og hefðbundið sendibréf. 

 

SKAPANDI VERKEFNI – BRÉF 

Hópvinna 

• Hver hópur setur sig í spor Árna Magnússonar kvöldið örlagaríka 1728 þegar hörmungarnar 

dundu yfir og eldurinn braust út í Kaupmannahöfn. Gott að fara inn á Vefinn og lesa sér aðeins 

meira til um eldinn. 

• Hópurinn ímyndar sér hvað hafi farið í gegnum huga Árna þetta kvöld og hvernig hann hafi 

brugðist við. 

• Skrifið að minnsta kosti eina blaðsíðu af hugrenningum Árna, textinn má vera á nútímamáli og 

hann má vera í dagbókarformi. 

 

 

SKAPANDI VERKEFNI - RÍMUR 

Einstaklings-, para- eða hópvinna 

 

Dæmi um ferskeytlu: 

Fljúga hvítu fiðrildin 

fyrir utan glugga. 

Þarna siglir einhver inn 

ofurlítil dugga. 
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a. Semjið 3 rímur, það er eina um Jón Magnússon sem samdi Píslarsöguna, eina um Jón Vídalín 

sem samdi Vídalínspostillu og eina um Látra Björgu.  Hver ríma á að vera fjögur erindi/vísur.  Hún 

á að ríma og má vera ort undir ákveðnum bragarhætti, til dæmis sem ferskeytla, sjá dæmi. 

 

b. Veljið ykkur eitthvert málefni sem er mikið í fréttum eða umræðunni núna og semjið um það 

fimm erinda rímu. 

   

VINNA MEÐ TEXTADÆMI Á BLS. 46-55 

Oddur Gottskálksson, Nýja testamentið, Lúkasarguðspjall, 2. kapítuli (brot) 

 

Farðu inn á vefinn Hið íslenska biblíufélag (biblian.is) og finndu brotið úr Lúkasarguðspjalli og berðu 

saman textann þar og texta Odds frá 1540 (sbr. bls. 46 í kennslubók).  

Fjallaðu stuttlega um hvað er líkt og hvað ólíkt með textunum. Þetta má gera munnlega. 

 

Einar Sigurðsson í Eydölum, Vöggukvæðið. Kvæðið af stallinum Kristí. 

 

Lestu þennan þekkta jólasálm og endurskrifaðu efni hans í samfelldu máli.  

 

Hallgrímur Pétursson, Ölerindi  

 

Lestu vel kvæðið Ölerindi eftir Hallgrím Pétursson á bls. 46  

Um hvað er kvæðið í stuttu máli?  

Hvaða hliðar á Hallgrími koma fram í kvæðinu?  

 

Hallgrímur Pétursson, 25. sálmur. Um útleiðslu Kristí úr þinghúsinu.  

A. 

a) Lestu vel fyrstu 2 erindin. Hvaða atburði úr nýja testamentinu er Hallgrímur að lýsa?  

b) Hverjir vildu krossfesta Jesú og af hverju?  

c) Hvers konar tilfinningum er lýst í 3. erindi?  

d) Hvað eiga menn að forðast að gera skv. 4. erindi?  

e) Hvað er Hallgrímur að segja Jesú í 5. erindi?  

f) Hvern ávarpar Hallgrímur í 8. erindi og hvað er hann að segja?  

g) Í hvað er Hallgrímur að vísa í 9. erindi?  

h) Hvers konar tilfinningum lýsir Hallgrímur í 10. erindi  

https://biblian.is/
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i) Hvern ávarpar Hallgrímur í bæninni í síðasta erindi? 

j) Hvaða stílbrögð eru einkennandi í lokaerindi sálmsins? 

 

B. 

25. sálmur fjallar um það þegar Jesús er leiddur út úr þinghúsinu. Finndu alla staði í sálminum þar sem 

orðið út kemur fyrir. Leitaðu einnig að orðinu inn. Hvernig er hægt að tengja þessa orðanotkun við 

trúarsannfæringu Hallgríms? 

 

C. 

Skoðaðu og skrifaðu upp öll orð úr sálminum sem eru um fatnað, t.d. forsmánarflíkur o.s.frv.  Hvernig 

tengjast þessi orð trúarsannfæringu Hallgríms?  

 

Hallgrímur Pétursson, Um dauðans óvissan tíma 

 

Hverju er Hallgrímur að lýsa í fyrra erindinu og hvernig myndmál notar hann? 

Um hvað fjallar síðasta erindið og hvernig birtist trúarsannfæring Hallgríms í því? 

 

Hallgrímur Pétursson, Heilræðavísur 

 

a. Hvaða heilræði er Hallgrímur að gefa börnum í þessum vísum? 

b. Hver af þessum heilræðum eiga við enn í dag og hver eru úrelt? 

c. Hvaða hliðar á Hallgrími sýna þessar vísur að ykkar mati? 

d. Veldu eina uppáhaldsvísu og segðu frá því hvers vegna þú valdir hana. 

 

Jón Magnússon og Jón Vídalín 

 

Lestu eftirfarandi textabrot frá lærdómsöld. Textarnir eru báðir eftir presta en þeir eru samt mjög ólíkir. 

Fyrri textabúturinn er úr Vídalínspostillu sem var afar vinsæl húslestrarbók í 150 ár á Íslandi en hinn er úr 

Píslarsögu Jóns Magnússonar þar sem hann lýsir eigin upplifun af því að vera valdi galdra.  

  

• Strikaðu undir/merktu við þau orð sem þú skilur ekki. Flettu orðunum upp á netinu.  

• Endurskrifaðu textana á nútímamáli. Vandaðu málfar og stafsetningu  
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 Úr Vídalínspostillu, Reiðilestur, 1718: 

  

Jón Vídalín Skálholtsbiskup (1666-1720).  

  

„Heiftin er eitt andskotans reiðarslag. Hún afmyndar alla mannsins 

limi og liði, hún kveikir bál í augunum, hún hleypir blóði í nasirnar, 

bólgu í kinnarnar, æði og stjórnleysi í tunguna, deyfu fyrir eyrun; hún 

lætur manninn gnísta með tönnunum, fljúga með höndunum, æða 

með fótunum; hún skekur og hristir allan líkamann og aflagar, svo 

sem þegar hafið er upp blásið af stórviðri; og í einu orði að segja: Hún 

gjörir manninn að ófreskju og að holdgetnum djöfli í augum þeirra, 

sem heilvita eru“.  

(83 orð)  

 

 

 

 

 

Úr Píslarsögu Jóns Magnússonar:    

„Stundum var eg svo sem undir 

ofurþungu fargi kraminn 

og klesstur, svo sem þá maðkur er 

marinn eða ostur fergður, svo 

að megn og máttur var allur í burt 

tekinn, og í því fargi var þess 

á milli svo að finna sem líkaminn 

væri pikkaður með brennandi 

eða glóandi smánálum, svo þétt um 

holdið svo sem til að jafna, 

er menn finna til náladofa. Stundum fannst mér eg lagður upp í þá síðuna, sem eg lá á, svo sem 

með flein, sem mér fannst ganga í gegnum lífið á milli rifjanna, svo eg hugði eg mundi dauða af 

bíða. Stundum lá eg í báli, svo eg tók andköst, svo mér fannst ekki betur en logi og báleldur léki 

um allan líkamann og sérdeilis brjóstið, og blossinn fannst mér fram af fingrunum líða, svo eg 

vissi ekki annað en eg mundi til ösku uppbrenna, svo mig undraði að holdið var óskaddað. 
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Sundum lá eg í nístingskulda. ... Stundum var holdið utanum beinin svo til að finna svo sem 

krúandi maðkaveita, svo sem vellandi og spriklandi væri með hræðilegum ofbjóð. En samt var 

þetta svo sem hégómi að reikna hjá þeim innri kvölum ..."  (192 orð)  

  

 

Björg Einarsdóttir (Látra-Björg) 

 

Hvaða ummæli gefur Látra-Björg sveitunum sem hún yrkir um í fyrstu fjórum vísunum á bls. 53–54? 

 

 

Reisubók Ólafs Egilssonar. 

 

Frásagnarbrotið úr Reisubók Ólafs Egilssonar á bls. 54–55 segir frá því þegar fólkið, sem rænt var í 

Tyrkjaráninu, var boðið til sölu á torgi í Alsír. Það er um 480 orð. Gerið útdrátt úr efninu þar sem þið 

styttið textann niður í um 150 orð. 
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Upplýsingaröld 1750/70–1830 

Í þessum kafla er vert að benda nemendum á að með upplýsingunni taka við nýir straumar þar sem 

áherslan er meðal annars lögð á fræðslu, nytsemi og vísindi. Ýmsar kempur koma fram í upphafi 

stefnunnar sem ryðja nýjar brautir. Til að auðvelda nemendum að setja sig í spor þeirra sem uppi voru á 

tíma upplýsingarinnar á Íslandi hafa höfundar bókarinnar samið sendibréf til nemenda í orðastað eins 

þeirra, Eggerts Ólafssonar. Hann var einn kunnasti boðberi upplýsingarinnar á Íslandi og hefur frá mörgu 

að segja. Nemendur geta svarað bréfi Eggerts og sagt frá því sem þeim finnst markvert á þeirra tíma sem 

og hvað þeim finnst hafa tekið mestum breytingum. Ennfremur er hægt að láta nemendur vinna með 

ljóð og texta frá upplýsingunni til að glæða skilning og áhuga þeirra á orðfæri og efnistökum skáldanna. 

Þeir geta líka samið ljóð eða texta um það sem þeim liggur á hjarta. Einnig getur verið gott að leggja fyrir 

nemendur spurningar um stefnuna almennt þar sem þeir vinna meira með megintexta kaflans. 

Verkefnin sem hér fylgja taka öll til áðurnefndra þátta.   

 

VERKEFNI ÚR MEGINTEXTA  

Lestu vel kaflann um upplýsingaröldina á bls. 57–60 og 63–64 og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

 

1. Yfir hvaða tímabil nær upplýsingaröldin?  

2. Lestu um upplýsingarstefnuna neðst á bls. 57 og á bls. 58. Hvað finnst þér helst ólíkt með henni og 

lærdómsöldinni? 

3. Hvaða tveir atburðir eru taldir marka upphaf upplýsingaraldarinnar (bls. 58)?  

4. Lestu bls. 57–58 og greindu frá því hvað einkenndi upplýsingaröldina. 

5. Lestu umfjöllunina um Jón Steingrímsson á bls. 59 (út að Eggert Ólafsson og Ferðabók Eggerts og 

Bjarna neðst á bls. 59). Endursegðu frásögnina af Jóni í um 50 orðum.  

6. Um hvað fjallar Ferðabók Eggerts og Bjarna (bls. 59–60)? 

7. Hvaða þýðingu hafði sú staðreynd að pappír var kominn til sögunnar á upplýsingaröld (bls. 58)? 

 

BRÉF EGGERTS ÓLAFSSONAR Á BLS. 60–62 

Lestu vel bréfið frá Eggerti og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

1. Hvernig maður finnst þér hann hafa verið? Lýstu honum í um 50-100 orðum.  

2. Veldu 4 atriði úr bréfinu sem þér finnst merkileg og greindu frá því af hverju þau atriði urðu fyrir 

valinu hjá þér.  

3. Til hvers samdi Eggert ljóðin Sælgætið í þessu landi og Búnaðarbálkinn?  
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SKAPANDI VERKEFNI – BRÉF 

Lestu bréf Eggerts Ólafssonar á bls. 60-62. 

a. Skrifaðu svarbréf til Eggerts og láttu koma fram hvað þér finnst um hann og hvaða áhrif bréf hans 

hafði á þig.  

b. Segðu honum hvernig þér finnst að vera uppi á þínum tíma, hvaða munur þér finnst vera á lífinu 

þegar hann var uppi og í dag. Hafðu bréfið frá honum til hliðsjónar. 

c. Segðu honum frá því hvaða möguleika þér finnst ungt fólk hafa í dag, til dæmis hvað varðar 

menntun og atvinnu. 

d. Láttu hann vita hvort þú myndir vilja vera uppi á hans tíma eða nú á tímum. Rökstyddu val þitt. 

e. Vandaðu málfar og stafsetningu og settu verkefnið upp eins og hefðbundið sendibréf. 

 

SKAPANDI VERKEFNI – LJÓÐ 

Semdu ljóð um það sem þér finnst skipta mestu máli fyrir Ísland í dag.  

Gerðu þér síðan í hugarlund að Eggert lesi ljóðið þitt og sendi þér viðbrögð við því tilbaka. Settu þig í hans 

spor og semdu stuttan texta frá honum til þín um ljóðið þitt.  

 

UNNIÐ MEÐ TEXTADÆMI Á BLS. 65–67 

Einstaklings- eða paraverkefni 

1. Lestu Sælgætið í þessu landi (fyrstu 3 erindin) á bls. 66. Nefndu tvennt sem þér finnst Eggert vera 

að segja í kvæðinu. Hvernig finnst þér það tengjast við áherslur upplýsingarinnar? 

2. Lestu erindið úr Ísland ögrum skorið neðst á 66–67. Hvað finnst þér Eggert vera að segja í þessu 

ljóði? Hefur þú sungið þetta ljóð? Ef svo er, við hvaða tilefni? 

3. Lestu brotið úr Arnbjörgu eftir Björn úr Sauðlauksdal neðst á bls. 67. Nefndu tvennt sem Björn er 

að ráðleggja húsfreyjunni Arnbjörgu að gera.  

4. Hvernig finnst þér þú skilja textann um Arnbjörgu? Finnst þér hann mjög ólíkur þeirri íslensku 

sem töluð er í dag? Ef svo er, hvernig? 
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Rómantíska stefnan 1830–1880 

Með áherslum rómantísku stefnunnar er sleginn nýr tónn í skáldskap á Íslandi. Fræðsla og 

nytsemissjónarmið víkja fyrir ferskum straumum fegurðardýrkunar og einstaklingshyggju. Augum er 

beint að tilfinningum og skynjun einstaklingsins og skáldið er innblásinn snillingur. Að vanda skiptir 

máli að setja stefnuna í samfélagslegt samhengi til að nemendur öðlist skilning á framgangi 

stefnunnar. Til að auðvelda nemendum að setja sig í spor þeirra sem voru uppi á þessum tíma og 

voru innblásnir nýjum hugmyndum um gildi skáldskaparins hafa höfundar þessa námsefnis samið 

sendibréf til nemenda. Áhrifavaldar stefnunnar stíga fram og deila með nemendum hugrenningum 

sínum um lífið, skáldskapinn og tilveruna.  

  Kennarar geta nýtt sér ýmsar leiðir til að glæða með nemendum áhuga og skilning á 

rómantíkinni og hugmyndafræði hennar. Má þar nefna stiklur á glærum ásamt umræðum og spilun á 

lögum við texta rómantískra skálda. Einnig er vert að láta nemendur vinna verkefni úr 

megintextanum til að glæða skilning og hvetja þá til þess að draga ályktanir út frá efninu. Upplagt er 

að kynna skapandi verkefni til sögunnar og hvetja nemendur til ritunar. Þeir geta til að mynda valið 

sér bréfritara úr stefnunni og sent viðkomandi svarbréf. Jafnframt er hægt að þjálfa nemendur í 

munnlegum flutningi með því að láta þá lesa upphátt úr bréfum, bæði úr bókinni og þeirra eigin. 

Einnig er vert að láta nemendur skoða textadæmi, velta vöngum yfir merkingu þeirra og boðskap. 

Gott er að hvetja nemendur til að semja sjálfir ljóð eða lausamálstexta í rómantískum anda, skrifa 

hugleiðingu um rómantík fyrr og nú og svo mætti lengi telja. Verkefnin sem hér fylgja taka til 

áðurnefndra þátta.   

 

UNNIÐ MEÐ MEGINTEXTA OG TEXTADÆMI 

Lestu vel kaflann um rómantísku stefnuna á bls. 69–109 og svaraðu eftirfarandi spurningum. 

1. Yfir hvaða tímabil náði rómantíska stefnan? 

 

2.  Nefndu fjögur af einkennum hennar. Sýndu dæmi um einkennin í fjórum setningum, þ.e. ein 

setning sem fangar hvert einkenni (bls. 69).  

 

3. Nefndu tvo af helstu áhrifavöldum stefnunnar og tiltaktu eitthvað tvennt sem var einkennandi 

fyrir skáldskap þeirra (bls. 72–81). 

 

4. Skoðaðu nýyrði Jónasar neðst á bls. 81. Veldu fjögur sem þér finnst flottust og segðu stuttlega af 

hverju þú velur þau. 
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5. Lestu lýsingarnar á fleirum rómantískum skáldum á bls. 84–85 og nefndu eitthvað eitt um hvert 

þeirra sem þér finnst merkilegt. 

 

6. Lýstu stuttlega persónuleika Rósu út frá bréfi hennar (bls. 86–90). 

 

7. Lestu um rómantísku alþýðuskáldin á bls. 90–93. Hvert af þessum skáldum höfðar mest til þín og 

af hverju? 

 

8. Hvers vegna var nafnið Gróa ekki notað í langan tíma á Íslandi (bls. 93–94)?  

 

9. Skoðaðu ljóðin frá rómantískum tíma á bls. 97–108. Veldu þér 2 og segðu af hverju þau urðu 

fyrir valinu. 

 

UNNIÐ MEÐ BRÉF  

Lestu vel bréfin þrjú á bls. 72–74; 76–81 og 86–89. 

1. Lýstu eftir bestu getu persónuleika þeirra Bjarna, Jónasar og Rósu eins og þér finnst þeir birtast í 

bréfunum. Hafðu hverja lýsingu um 50–100 orð. 

2. Veldu tvö af bréfunum, annaðhvort bréf Bjarna eða bréf Konráðs um Jónas og síðan bréf Rósu. 

Berðu saman líf þeirra tveggja sem þú velur. Þú getur haft í huga aðstæður þeirra í uppvextinum, 

möguleika til menntunar, áhugamál þeirra, ástarmál og fleira. Hafðu þessa lýsingu um 100–200 

orð.  

3. Vandaðu málfar og stafsetningu og settu verkefnið upp eins og hefðbundið sendibréf. 

 

SKAPANDI VERKEFNI – BRÉF 

f. Lestu bréfið hennar Vatnsenda-Rósu á bls. 86–90. Skrifaðu henni bréf tilbaka og segðu henni frá 

því hvernig er að vera ungmenni á 21. öld. Segðu henni um leið frá því hvað þér finnst helst vera 

ólíkt með þínu lífi og hennar. Hafðu bréfið um 100–200 orð. 

g. Lestu bréfið hans Konráðs til Jónasar. Skrifaðu Konráði bréf tilbaka og segðu honum frá góðum 

vini/vinkonu sem þú átt og láttu þess getið hvað sú vinátta gefur þér. Segðu honum líka hvað þér 

finnst um vináttu hans og Jónasar. Hafðu bréfið um 100–200 orð. 

h. Lestu bréfið hans Bjarna. Skrifaðu honum tilbaka og segðu honum frá einhverjum einstaklingi á 

Íslandi í dag sem þér finnst áhugaverður og hafa haft mikil áhrif á fólk með hugmyndum og 

skoðunum sínum. Hafðu bréfið um 100–200 orð.   

i. Vandaðu málfar og stafsetningu og settu verkefnið upp eins og hefðbundið sendibréf. 
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UNNIÐ MEÐ RÓMANTÍSK LJÓÐ Í KENNSLUBÓK 

Einstaklings- eða paraverkefni 

a. Lesið eftirfarandi ljóð í kennslubókinni. Hlustið síðan á lögin við þau (sbr. slóðir).   

b. Veljið tvö af ljóðunum og segið frá því af hverju þið völduð þau. 

c. Semjið síðan stutt ljóð sem fjallar um Ísland eins og þið sjáið það. Þið ráðið hvort þið nýtið 

ljóðstafi (stuðla og höfuðstafi) og/eða rím eða sleppið því.  

Íslands minni (brot) eftir Bjarna Thorarensen bls. 31 í kennslubók. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJv2PAkLaNI 

 

Ísland eftir Jónas Hallgrímsson  bls. 34 í bók. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsFZOK12zCA 

Íslands minni (brot)  eftir Bjarna Thorarensen bls. 31 í kennslubók. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJv2PAkLaNI 

 

Ísland eftir Jónas Hallgrímsson  bls. 34 í bók. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsFZOK12zCA 

 

Ó faðir gjör mig lítið ljós eftir Matthías Jochumsson á bls. 39 í kennslubók. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ--MWTQM2M 

 

Lausavísur eftir Vatnsenda Rósu bls. 38 í kennslubók. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU 

 

Staka eftir Sigurð Breiðfjörð á bls. 39 í kennslubók.  

 

Ég bið að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson bls. 33 í kennslubók. 

https://www.youtube.com/watch?v=iS0P4zYmO24 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJv2PAkLaNI
https://www.youtube.com/watch?v=BsFZOK12zCA
https://www.youtube.com/watch?v=hJv2PAkLaNI
https://www.youtube.com/watch?v=BsFZOK12zCA
https://www.youtube.com/watch?v=TZ--MWTQM2M
https://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU
https://www.youtube.com/watch?v=iS0P4zYmO24
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SKAPANDI VERKEFNI - LJÓÐ 

Rómantík – Strimlaverkefni 

Hópverkefni 

• Kennari klippir niður slatta af lituðum strimlum eða bara hvítum ef ekki vill betur.  

• Hver nemandi fær um 6 strimla. Hann skrifar á hvern strimil einhverja ljóðræna setningu í 

rómantískum anda. Nemandinn á að hafa einkenni rómantíkur í huga, t.d. ástina, fegurðina, 

náttúrudýrkun, forfeðradýrkun, þjóðerniskenndina, o.s.frv. Hann á að hafa ca. 3-5 einkenni á 

strimlunum (þ.e. ekki 6 setningar bara um fegurð, o.s.frv.). 

• Síðan tekur kennari miðana frá öllum nemendunum og þeim er síðan skipt í fjögurra manna 

hópa. Kennari ruglar öllum strimlunum og lætur hvern hóp draga sér ca. 10–12 strimla, helst úr 

hatti ☺  

• Nemendur eiga síðan að semja rómantískt ljóð úr strimlunum sem þeir fá, mega bæta við 

samtengingum og þess háttar. Til að byrja með mega nemendur skipta út strimlum (þ.e. skila og 

velja nýja úr strimlabankanum) en eftir svolítinn tíma lokar kennari á það. 

• Nemendur setja ljóðið sitt upp á glæru/glærur og velja rómantískar myndir með ljóðinu. 

Glærurnar sjálfar eiga að vera fallegar og rómantískar. 

• Síðan er keppni á milli hópa. Hver hópur velur fulltrúa til að lesa ljóðið sitt og hinir gefa einkunn í 

hálfum eða heilum. 

• „Úrslitin“ eru skrifuð upp á töflu og verðlaunahópurinn les aftur upp ljóðið sitt. 

• Það fer um það bil ein kennslustund (1 klst) í þetta verkefni en okkur finnst henni vel varið. 

Nemendur eru mjög áhugasamir og pældu mikið í einkennunum.  

• Síðan getur verið sniðugt að láta nemendur slá inn ljóðin, safna þeim saman og búa til litla 

rómantíska ljóðabók. 
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UNNIÐ MEÐ RÓMANTÍSKA TEXTA 

Para- eða hópverkefni  

 

Veljið eitt uppáhaldslag lag og texta úr eftirfarandi lögum og vinnið á eftirfarandi hátt með það. 

a. Hvaða eitt orð finnst ykkur handsama þemað/efnisinnihald textans sem þið völduð ykkur?  

 

b. Er textinn í laginu ykkar hefðbundinn, þ.e. með rími og ljóðstöfum? Ef svo er, nefnið dæmi. 

 

c. Nefnið dæmi um tvö til þrjú rómantísk einkenni í textanum á laginu ykkar. Sjá m.a. bls. 69 í 

kennslubók. Ath. að persónugervingar, andstæður og endurtekningar geta líka verið rómantísk 

einkenni. 

d. Endursegið stuttlega með ykkar orðum textann í laginu sem þið völduð ykkur. 

e. Lesið alla textana og nefnið tvo af þeim í viðbót sem ykkur finnst höfða til ykkar.  

Hvaða eitt orð handsamar merkingu hvors textans um sig að ykkar mati. 

 

Líttu sérhvert sólarlag: Höfundur lags og texta: Bragi Valdimar Skúlason 
https://www.youtube.com/watch?v=yFrvMmlhups 

Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt.  

Sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt.  

Hverju orði fylgir þögn  

og þögnin hverfur alltof fljótt.  

En þó að augnablikið aldrei fylli stund,  

Skaltu eiga við það mikilvægan fund  

því að tár sem þerrað burt  

aldrei nær að græða grund.  

 

Líttu sérhvert sólarlag,  

sem þitt hinsta væri það.  

Því morgni eftir orðinn dag  

enginn gengur vísum að.  

Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr  

Enginn frá hans löngu glímu aftur snýr.  

Því skaltu fanga þessa stund  

því fegurðin í henni býr.  

Líttu sérhvert sólarlag,  

sem þitt hinsta væri það 

Því morgni eftir orðinn dag  

enginn gengur vísum að.  

https://www.youtube.com/watch?v=yFrvMmlhups
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Líttu sérhvert sólarlag, 

sem þitt hinsta væri það.  

Því morgni eftir orðinn dag  

enginn gengur vísum að.  

 

Draumur hjarðsveinsins  
Steingrím Thorsteinsson samdi ljóðið. Lag: Árni Thorsteinsson 

https://www.youtube.com/watch?v=BxkVfyAlCKM 

Í birkilaut hvíldi eg bakkanum á, 

þar bunaði smálækjarspræna. 

Mig dreymdi að í sólskini sæti eg þá 

hjá smámey við kotbæinn græna. 

Og hóglega í draumnum með höfuð eg lá 

í hnjám hinnar fríðustu vinu 

og ástfanginn mændi eg í augun hin blá 

sem yfir mér ljómandi skinu. 

Úr fíflum og sóleyjum festar hún batt, 

þær fléttur hún yfir mig lagði. 

Þá barðist mér hjartað í brjóstinu glatt 

en bundin var tungan og þagði. 

Loks hneigir hún andlitið ofan að mér 

svo ilmblæ af vörum eg kenni. 

Ó, fagnaðaryndi, hve farsæll eg er 

nú fæ eg víst kossinn hjá henni. 

En rétt þegar nálgaðist munnur að munn, 

að meynni var faðmur minn snúinn, 

þá flaug hjá mér þröstur svo þaut við í runn 

og þar með var draumurinn búinn. 

 

NÍNA ( Draumurinn um Nínu)  

Lag og texti: Eyjólfur Kristjánsson-https://www.youtube.com/watch?v=iUbBPmCwnBw 
 
Núna ertu hjá mér, Nína  
Strýkur mér um vangann, Nína  
Ó... haltu í höndina á mér, Nína  
Því þú veist að ég mun aldrei aftur  
Ég mun aldrei, aldrei aftur  
Aldrei aftur eiga stund með þér 
 
Það er sárt að sakna, einhvers  
Lífið heldur áfram, til hvers?  
Ég vil ekki vakna, frá þér  
Því ég veit að þú munt aldrei aftur  

https://www.youtube.com/watch?v=BxkVfyAlCKM
https://www.youtube.com/watch?v=iUbBPmCwnBw
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Þú munt aldrei, aldrei aftur  
Aldrei aftur strjúka vanga minn 
 
Þegar þú í draumum mínum birtist allt er ljúft og gott  
Og ég vildi ég gæti sofið heila öld  
Því að nóttin veitir aðeins skamma stund með þér 
 
Er ég vakna - Nína, þú ert ekki lengur hér  
Opna augun - engin strýkur blítt um vanga mér 
 
Dagurinn er eilífð, án þín  
Kvöldið kalt og tómlegt, án þín  
Er nóttin kemur fer ég, til þín 
 
Þegar þú í draumum mínum birtist allt er ljúft og gott  
Og ég vildi ég gæti sofið heila öld  
Því að nóttin veitir aðeins skamma stund með þér 

Er ég vakna - Nína, þú ert ekki lengur hér  
Opna augun - engin strýkur blítt um vanga mér 
 
Er ég vakna - ó... Nína, þú ert ekki lengur hér  
Opna augun - engin strýkur blítt um vanga mér 
 

Heimþrá 

Freymóður Jóhannsson samdi textann. 

https://www.youtube.com/watch?v=ckNnFHzdhEo 

Mig dreymir heim um dimmar kaldar nætur 

mig dreymir heim til þín, ó móðir kær. 

Er hjarta þreytt í húmi dapurt grætur 

og hníga tár sem þú ein skilið fær. 

Og þegar blessuð sólin gegnum glugga 

Með geislum sínum strýkur vanga minn. 

Mér finnst það vera hönd þín mig að hugga 

og hjartað öðlast ró við barminn þinn. 

Er sunnan gestir sumarlandsins berast 

Á söngvavængjum norðurbjartan geim 

og vinir fagna vorsins undur gerast 

þá verður yndislegt að koma heim. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckNnFHzdhEo
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Ég er kominn heim 
Jón Sigurðsson samdi textann. 

https://www.youtube.com/watch?v=JspsN0Bbl_Y 

Er völlur grær og vetur flýr 

og vermir sólin grund, 

kem ég heim og hitti þig, 

verð hjá þér alla stund. 

Við byggjum saman bæ í sveit 

sem brosir móti sól, 

þar ungu lífi landið mitt, 

mun ljá og veita skjól. 

Sól slær silfri á voga, 

sjáðu jökulinn loga. 

Allt er bjart fyrir okkur tveim 

því ég er kominn heim. 

Að ferðalokum finn ég þig 

sem mér fagnar höndum tveim. 

Ég er kominn heim, 

já ég er kominn heim. 

Ísland ég elska þig   
Stephan G. Stepansson samdi ljóðið. 

Baggalútur samdi lagið. 

https://www.youtube.com/watch?v=00Sd0RPgzHw 

 
Ó, aldagamla Íslands byggð 

þér ævarandi eg heiti tryggð.  

Þú þekkir ekkert illt 

 

þér enginn getur spillt.  

Styður öngvin stríð  

staðföst,frjáls og blíð.  

 

Engilfríða fósturjörð 

fyrir þér liggur tíðin hörð.  

Flárátt lævíst lið 

landið hatast við 

þitt helga hjarn vill fá  

hrifsað til sín aftanfrá.  

https://www.youtube.com/watch?v=JspsN0Bbl_Y
https://www.youtube.com/watch?v=00Sd0RPgzHw
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Góða land, gjöfula land!  

Gullnir steypast fossar þínir enn.  

Sæla fold, sjálfstæða mold!  

Sakleysi þitt girnast vondir menn.  

 

Gull þín brjóta gírug flón  

er gleypa vilja hið dýra frón.  

En aldrei, ástin mín  

skal efnd sú myrka sýn  

að fjallsins fagra mær  

sé forfærð, svívirt, gráti nær. 

 

Glæsta land, gegnheila land!  

Gullnir steypast fossar þínir enn. 

Ísafold, magnþrungna mold!  

Meyjarblóm þitt girnast vondir menn.  

 

Aldrei! Aldregi meir!  

Íslandi allt!  

Ísland ég elska þig! 

 

Gullnir steypast fossar þínir enn.  

 

Hrjúfa fold, höfuga mold!  

Hrekkleysi þitt girnast vondir menn  

– illgjarnir menn.  

 

Gamla land! Göfuga land!  

Gullnir steypast fossar þínir senn. 

 

Þannig týnist tíminn 
Höfundur lags og texta: Bjartmar Guðlaugsson 

https://www.youtube.com/watch?v=yqOKJUR7aOQ 

 

Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta, 

eins og gulnað blað sem geymir óræð orð,  

eins og gömul hefð sem búið er að brjóta,  

þar er ég, þar ert þú,  

þar er allt það sem ástin okkur gaf  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqOKJUR7aOQ
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Þannig týnist tíminn,  

þannig týnist tíminn,  

þannig týnist tíminn  

þó hann birtist við og við.  

Líkt og sumarást sem aldrei náði að blómstra,  

 

líkt og tregatár sem geymir falleg bros,  

þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir,  

þar er ég, þar ert þú,  

þar er allt það sem ástin okkur gaf.  

Þannig týnist tíminn,  

þannig týnist tíminn,  

þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við.  

 

Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi þínu,  

eins og æskuþrá sem lifnar við og við,  

býr þar sektarkennd sem að ennþá nær að særa, 

þar er ég, þar ert þú,  

þar er allt það sem ástin okkur gaf.  

 

Þannig týnist tíminn,  

þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn  

þó hann birtist við og við.  

Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta,  

endar sem gulnað blað er geymir óræð orð,  

eins og gamalt heit sem búið er að brjóta,  

þar er ég, þar ert þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf.  

 

Orðin mín 
Bragi Valdimar Skúlason samdi lag og texti. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAFDALc0cE8 

 

Einhvern tímann, ef til vill 

og óralangt frá þessum stað 

mun ástin hörfa heim til þín 

og hjartans dyrum knýja að. 

Og einmitt þá og einmitt þar 

mun ástin krefja þig um svar. 

Þá er rétt að rifja upp — orðin mín. 

Þau eru stirð. Þau eru fá. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAFDALc0cE8
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Þau sjálfsagt aldrei flugi ná. 

Þau munu engu að síður alltaf bíða þín. 

Því hvað er ást og hvað er svar? 

Og hvernig geymist allt sem var? 

Mundu að hvar sem hjartað slær 

hamingjan er oftast nær. 

Einmitt þá og einmitt þar 

mun ástin krefja þig um svar. 

Þá er rétt að rifja upp — orðin mín 

Þau eru stirð. Þau eru fá. 

Þau sjálfsagt aldrei flugi ná. 

Þau munu engu að síður alltaf bíða þín. 

Ást 

Texti eftir Sigurð Nordal (1917) 

https://www.youtube.com/watch?v=o33SPCLCAFw 

 

Sólin brennir nóttina, 

og nóttin slökkvir dag; 

þú ert athvarf mitt fyrir 

og eftir sólarlag. 

 

Þú ert yndi mitt áður 

og eftir að dagur rís, 

svölun í sumarsins eldi 

og sólbráð á vetrarins ís. 

 

Svali á sumardögum 

og sólskin um vetrarnótt, 

þögn í seiðandi solli 

og söngur, ef allt er hljótt. 

 

Söngur í þöglum skógum 

og þögn í borganna dyn, 

þú gafst mér jörðina og grasið 

og guð á himnum að vin. 

 

Þú gafst mér skýin og fjöllin 

og guð til að styrkja mig. 

Ég fann ei hvað lífið var fagurt, 

fyrr en ég elskaði þig. 

https://www.youtube.com/watch?v=o33SPCLCAFw
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Ég fæddist til ljóssins og lífsins, 

er lærði eg að unna þér, 

og ást mín fær ekki fölnað 

fyrr en með sjálfum mér. 

 

Ást mín fær aldrei fölnað, 

því eilíft líf mér hún gaf. 

Aldirnar hrynja sem öldur 

um endalaust tímans haf. 

 

Aldir og andartök hrynja 

með undursamlegum nið; 

það er ekkert í heiminum öllum 

nema eilífðin, guð – og við. 
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Raunsæisstefnan 1880-1900 

 

Þó að útkoma tímaritsins Verðanda 1882 sé oft talin marka upphaf raunsæisstefnunnar á Íslandi höfðu 

áður birst ýmis raunsæisleg einkenni í íslenskri skáldsagnagerð. Hin frægu uppmæli Brandesar 

 „Problemer under debat“ endurspegla vel einkenni og markmið stefnunnar en taka átti til umræðu 

hversdagslegt líf og vandamál fólks og benda á það sem betur má fara. Raunsæisstefnan höfðar alltaf 

frekar vel til nemenda þrátt fyrir að langt sé um liðið síðan hún var og hét. Líklegasta skýring á því er að 

hún fjallar um hluti sem við erum enn að takast á við svo sem fátækt og óréttlæti. Í kennslubókinni er 

megintextanum, eftir sem áður, ætlað að setja stefnuna í samfélagslegt samhengi þannig að nemendur 

glöggvi sig á úr hvaða jarðvegi hún sprettur. Ýmsir forkólfar stíga fram sem og þeir sem á eftir komu. 

Höfundar velja karl og konu frá tímabilinu og semja bréf í þeirra orðastað. Með bréfunum er hægt að 

færa efnið nær nemendum og gefa þeim tækifæri til að setja sig í spor þessara skálda.  

  Kennarar hafa ýmis ráð til að efla með nemendum áhuga og skilning á kaflanum. Hægt er að 

vinna með stiklur á glærum sem leiða af sér umræður um skáld og skáldskap þessa tíma. Hægt er að láta 

nemendur glíma við megintextann með því að láta þá vinna verkefni úr honum. Eftir sem áður er hægt 

að nýta sendibréfin til að ýta undir sköpun og ritfærni hjá nemendum. Einnig er hægt að vinna munnlega 

með bréfin með því að lesa þau upphátt fyrir samnemendur. Vert er að leggja fyrir nemendur ýmis 

skapandi verkefni sem taka til ljóða- og smásagnagerðar. Einnig er hægt að fá nemendur til að semja 

hugleiðingu um tiltekið efni frá tímabilinu. Nemendur geta einnig unnið raunsæistímarit sem tekur til 

raunsæis í nútímanum. Það tímarit gæti innihaldið blaðagreinar, örsögur, ljóðagerð, hugleiðingar, 

auglýsingar og fleira. Verkefnin hér á eftir taka til flestra þeirra þátta sem hafa verið nefndir. Loks getur 

verið lærdómsríkt og skemmtilegt að klykkja út í lok yfirferðar með spurningakeppni. 
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VERKEFNI ÚR MEGINTEXTA 

1. Skoðaðu vel samanburðartöfluna á bls. 111–112 og berðu stuttlega saman í samfelldu máli rómantísku 
stefnuna annars vegar og raunsæisstefnuna hins vegar.  
 

2. Hverjir eru oftast taldir upphafsmenn raunsæisstefnunnar á Íslandi og með hvaða hætti kynntu þeir 
stefnuna hér á landi? 
 

3. „Problemer under debat“ sagði Georg Brandes helsti boðberi stefnunnar á Norðurlöndum. Hvað felst í 
þessum orðum hans og hvaða vandamál vildi hann að tekin yrðu til umræðu? 
 
 

4. Útskýrðu með þínum orðum eftirfarandi einkenni raunsæisstefnunnar: 
a. samúð með þeim sem minna mega sín 
b. aðferðir raunvísinda notaðar 
c. samtíminn til umfjöllunar. 

 
5. Í bréfinu sem Gestur Pálsson skrifar til nemanda á bls. 114–115 fjallar hann meðal annars um það sem 

honum finnst mikilvægt að miðla til lesenda í verkum sínum. Hvernig vill hann gera það? 
 

6. Margir hneyksluðust á skrifum Jóns Stefánssonar (Þorgils gjallandi) en hvað var það sem helst 
hneykslaði? 
 

7. Segðu frá Torfhildi Hólm í um 50–100 orðum.  
 

8. Lestu bréfið sem Ólöf Sigurðardóttir sendir nemendum á bls. 120–122 og nefndu dæmi um framlag 
Ólafar til kvennabaráttunnar.  
 

9. Lestu um skáldin á bls. 123–126. Veldu eitt atriði um hvert þeirra sem þér finnst athyglisverðast.  
 

 

SKAPANDI VERKEFNI - ÖRSAGA 

Einstaklings- eða paraverkefni  

 

Hugsið ykkur einhvern (kona, maður, barn) sem ykkur finnst vera á einhvern hátt minnimáttar, t.d. vegna 

aðstæðna í heimalandi, vegna efnahags, eineltis … o.fl. 

Setjið ykkur í spor raunsæs rithöfundar og semjið örsögu, þ.e. stutta sögu um viðkomandi. Dæmi um 

byrjanir sem mögulegt er að nota: 

• Þegar ég sá hann/hana fyrst … 

• Ég horfði stjarfur/stjörf á … 

• Óttinn í augunum … 

• Skyndilega heyrðust hávær hróp … 

Búið til óvæntan endi á söguna.  
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Sendibréf til Ólafar Sigurðardóttur  

Einstaklings- eða paravinna 

 

• Lesið bréf Ólafar Sigurðardóttur á bls. 120–122 

• Skrifið Ólöfu bréf (150–200 orð) þar sem þið þurfið að fjalla um tvö efnisatriði úr bréfi hennar. 

Skoðið sérstaklega ljóðin hennar og hvað þau segja um stöðu kvenna á þessum tíma og hvað Ólöfu 

fannst um það.  

• Segið frá stöðu kvenna á Íslandi nú, nefnið að minnsta kosti tvö atriði. Hér er t.d. hægt að gera 

stuttan samanburð. 

• Vandið málfar og stafsetningu og setjið verkefnið upp eins og hefðbundið sendibréf. 

 

SKAPANDI VERKEFNI - SMÁSÖGUR 

Smásaga – einstaklings-, para- eða hópvinna. 

Veljið annaðhvort smásöguna Týndu hringana eftir Torfhildi Hólm eða Vonir eftir Einar Kvaran og semjið 

nútímalega smásögu sem kallast á við gömlu söguna. Hafið söguna ykkar um 300–400 orð.  

 

SKAPANDI VERKEFNI - LJÓÐ 

Ljóð í anda Stephan G Stephansson   

Paraverkefni 

 

Lesið ljóðin Úr Íslendingsræðu og Íslenskur kveðskapur og yrkið ljóð í þeirra anda. 

  

VINNA MEÐ TEXTADÆMI Á BLS. 128–165 

Hans Vöggur eftir Gest Pálsson á bls. 128–141 

 

1. Við hvað starfaði Hans Vöggur?    

2. Hvernig komu vinnukonurnar í húsunum fram við Hans? Nefndu eitt dæmi til rökstuðnings.   

3. Hverjir voru helstu vinir Hans í Reykjavík og fylgdu honum stundum í flokkum?   

4. Hver greiddi fyrir útför Hans Vöggs?   

5. Hverjir fylgdu Hans til grafar og hvað voru lagðir margir kransar á leiði hans?   

6. Hvaða mynd er dregin upp af Hans í sögunni?  

7. Gerðu grein fyrir ádeilunni í sögunni, þ.e. hvað er verið að gagnrýna í sögunni?  
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8. Nefndu 2–3 raunsæiseinkenni sem koma fram í sögunni? Rökstyddu svarið. 

 

Týndu hringarnir eftir Torfhildi Hólm á bls. 132–141 

 
1. Hver er sögumaðurinn í sögunni? 

 
2. Hvers vegna slitnaði upp úr sambandi parsins í sögunni sem rifjuð er upp? 

 
3. Veltu fyrir þér hvers vegna sögumaðurinn er að rifja upp gamla tíma. Hvað finnst honum um 

þessa löngu liðnu atburði? 
 

4. Finndu tvö einkenni raunsæisstefnunnar í sögunni.  
  
 
 
 
Vonir eftir Einar Kvaran á bls. 141–159 
 

1. Hvar er aðalpersóna sögunnar staddur í upphafi sögunnar og hvert er ferðinni heitið? Hvers 
vegna er hann á þessu ferðalagi? 
 

2. Lýstu Ólafi, útliti hans og persónuleika. 
 

3. Lýstu Helgu, útliti hennar og persónuleika. 
 

4. Fjallaðu um samband Helgu og Ólafs. 
 

5. Hvernig tekur Helga tekur á móti Ólafi og hvernig hann bregst við? 
 

6. Finndu tvö raunsæiseinkenni í sögunni. Rökstyddu svarið. 
 

7. Hafa Ólafur og Helga ólíka siðferðisvitund? Ef svo er, hvernig kemur það fram og er hægt að sýna 
þeim báðum skilning? 

 
 
SKAPANDI VERKEFNI - HUGLEIÐING 

Ljóðin Ég uni illa böndum og Til hinna ófæddu (brot) eftir Ólöfu frá Hlöðum. 

 

Skrifaðu stutta hugleiðingu um efni þessar ljóða. Hvað eiga þau sameiginlegt og hvað er ólíkt með þeim? 
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SPURNINGALEIKUR ÚR RAUNSÆISSTEFNUNNI 

 Nemendum er skipt í 4–5 hópa/lið. Hvert lið fær 15 mínútur til þess að skoða kaflann um 

raunsæisstefnuna og glósa helstu atriði hjá sér.  

 

Hvert lið svarar eins mörgum spurningum og það getur á 7 mínútum. Liðin skrifa niður svörin.  Einnig er 

hægt að útfæra spurningakeppnina á annan hátt. 

  

1. Á hvaða árabili var raunsæisstefnan ríkjandi á Íslandi?  

2. Nefnið þrjú einkenni stefnunnar?  

3. Hvaða fjórir stúdentar í Kaupmannahöfn kynntu fyrstir stefnuna á Íslandi?  

4. Hvað hét tímaritið sem þessir náungar gáfu út?  

5. Hvað hét helsti talsmaður stefnunnar á Norðurlöndum?  

6. Hver voru frægustu ummæli hans (talsmanns stefnunnar) sem lýsa grundvallarhugmyndafræði 

stefnunnar mjög vel.  

7. Nefnið tvö íslensk raunsæisskáld sem komu fram á tímabilinu og voru ekki í fyrrnefndum 

stúdentahópi.  

8. Eftir að Gestur Pálsson fluttist til Reykjavíkur varð hann ritstjóri. Nefnið annað blaðið sem hann 

ritstýrði.  

9. 1890 flutti Gestur Pálsson aftur frá Íslandi. Hvert flutti hann?  

10. Hvað hét Þorgils gjallandi réttu nafni?  

11. Margir segja að Þorgils gjallandi hafi hneykslað marga vegna þess að hann tók á viðkvæmum 

samfélagsmálum í sögum sínum. Nefnið eitt slíkt málefni.  

12. Eftir hvern er smásagan Upp við fossa?  

13. Nefnið smásögu eftir Einar H. Kvaran.  

14. Hver var nýja lífsskoðunin sem Einar H. Kvaran tók upp á síðari hluta ævinnar?  

15. Hvað heitir raunsæisskáldið sem bjó í Vesturheimi og gekk undir nafninu Klettafjallaskáldið?  

16. Hvað heitir skáldið sem var eitt af brautryðjendum raunsæisstefnunnar á Íslandi en varð svo 

fyrsti ráðherra Íslendinga árið 1904?  

17. Hvað heitir skáldið sem orti ljóðið Í Hlíðarendakoti en það byrjar svona:  Fyrr var oft í koti kátt, 

krakkar léku saman …  

18. Nefnið tvær konur sem komu fram sem skáld á þessu tímabili.  
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Nýrómantíska stefnan 1900-1920 

Þegar leið að aldamótunum 1900 kom fram skáldahópur á Íslandi sem aðhylltist aðrar áherslur í 

skáldskap en hinar rómantísku. Þessi skáld litu gjarnan inn á við og upphófu eigin tilfinningar. Fram komu 

verk sem lituðust af sjálfsskoðun, drunga, þunglyndi og hugrenningum um dauðann. Áherslan varð 

ennfremur meiri en áður á fagurt form ljóðsins og táknmyndir urðu áberandi. Boðberar stefnunnar 

aðhylltust gjarnan hugmyndir um ofurmennið og þráin eftir hinu óhöndlanlega varð áberandi í verkum 

þeirra. Þessi stefna skaut rótum á tímabilinu 1900–1920 og var komin til að vera samhliða öðrum 

stefnum. Eftir sem áður inniheldur kennslubókin sendibréf sem samin eru af höfundum í orðastað 

valinna skálda tímabilsins. Fram stígur eitt þekktasta nýrómantíska skáldið, Jóhann Sigurjónsson, og deilir 

hann með nemendum hugleiðingum um lífið, tilveruna og skáldskapinn. Skáldkonan Hulda (Unnur B. 

Bjarklind) kveður sér einnig hljóðs í bréfi til nemenda þar sem hún lýsir því meðal annars hvernig er að 

vera skáldkona á þessum tíma.  

  Til að nemendur átti sig á því hvers vegna hugmyndir nýrómantíkur áttu greiða leið í íslenskt 

samfélag er nauðsynlegt að fara í þær samfélagslegu breytingar sem áttu sér stað á þessum tíma. Glærur 

með stiklum og myndefni geta nýst vel í yfirferð. Jafnframt getur verið gagnlegt að láta nemendur vinna 

verkefni úr megintextanum. Hægt er að vinna með sendibréfin á þann hátt að sköpun og ritlist sitji í 

fyrirrúmi. Nemendur geta skrifað Jóhanni um líðan sína og tilfinningar og hvaða augum þeir líta 

tilveruna. Jafnframt er hægt að senda Huldu bréf og bera saman möguleika kvenna þá og nú. Samhliða 

er hægt að halda áfram að þjálfa nemendur í munnlegum flutningi, ýmist með því að lesa bréfin í bókinni 

upphátt og/eða lesa sín eigin bréf. Gaman er að tengja saman lög sem samin hafa verið við nýrómantíska 

texta, þá og nú, og jafnframt geta nemendur samið sjálfir ljóð, örsögu og/eða örleikrit í nýrómantískum 

anda. Verkefnin sem hér fylgja taka til áðurnefndra þátta. 

 

UNNIÐ MEÐ MEGINTEXTA OG TEXTADÆMI  

 

1. Skoðaðu einkenni rómantíkur (bls. 111) og nýrómantíkur (bls. 167). Berðu þessar stefnur 

stuttlega saman. Hvor stefnan höfðar meira til þín? Rökstyddu svarið. 

 

2. Lýstu stuttlega muninum á samfélaginu á Íslandi fyrir og eftir 1900 (bls. 168–169) 

 

3. Hvernig hafði symbolisminn (táknsæisstefnan) í Frakklandi áhrif á nýrómantíkina (bls. 169).  

 

4. Ef þú værir að lýsa líðan þinni í ljóði myndir þú gera það beint eða gera það á táknrænan hátt? 

Nefndu dæmi. 

 

5. Hvaða áhrif höfðu hugmyndir F. Nietzsche á nýrómantíkina? Ertu þessar hugmyndir varasamar 

eða geta þær leitt til góðs – eða hvort tveggja)? Rökstyddu svarið. 

 

6. Lestu ljóðbrotið úr ljóðinu Sorg eftir Jóhann Sigurjónsson sem er á bls. 172. Hvernig líður manni 

hugsanlega sem yrkir svona (að þínum dómi)? 
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7. Lestu ljóðbrotið úr Einræðum Starkaðar eftir Einar Benediktsson á bls. 178. Um hvað fjallar 

brotið að þínu mati? Tengir þú eitthvað úr þinni lífsreynslu við ljóðbrotið, ef svo er, hvað? 

 

8. Lestu ljóðbrotið úr ljóðinu Söknuður eftir Jóhann Jónsson á bls. 179 og ljóðbrotið úr ljóðinu Ef 

eftir Sigurð Sigurðsson á sömu blaðsíðu. Hvaða einkenni nýrómantíkur kemur skýrast fram í 

hvoru ljóðbroti fyrir sig. Höfðar annað ljóðbrotið meira til þín en hitt, ef svo er, hvers vegna? 

 

9. Að hvaða leyti rímar erindið úr ljóðinu Konan sem kyndir ofninn minn eftir Davíð Stefánsson 

frekar við raunsæið en nýrómantíkina.  

 

10. Lestu ljóðin á bls. 183–192. Veldu tvö ljóð sem þér finnst höfða mest til þín og segðu af hverju 

þessi tilteknu ljóð urðu fyrir valinu. 

 

 

UNNIÐ MEÐ NÝRÓMANTÍSKT LJÓÐ  

a. Lestu eftirfarandi ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. 

 

b. Um hvað er ljóðið að þínu mati? Rökstyddu svarið með því að vísa í ljóðið. 

 

c. Hvaða tilfinning finnst þér mest áberandi í ljóðinu? Rökstyddu svarið. 

 

d. Nefndu 2–3 nýrómantísk einkenni í ljóðinu. Hafðu til hliðsjónar einkennin fyrir neðan ljóðið. 

Rökstyddu með því að vísa í ljóðið.   

 

e. Er ljóðið hefðbundið í formi – þ.e. með ljóðstafi og/eða rím? Ef svo er, nefndu dæmi úr 1. erindi. 

 

Bikarinn eftir Jóhann Sigurjónsson 

 

Einn sit ég yfir drykkju 

   aftaninn vetrarlangan, 

   ilmar af gullnu glasi 

   gamalla blóma angan. 

 

   Gleði, sem löngu er liðin, 

   lifnar í sálu minni, 

   sorg sem var gleymd og grafin, 

   grætur í annað sinni. 
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   Bak við mig bíður dauðinn, 

   ber hann í hendi styrkri 

   hyldjúpan næturhimin 

   helltan fullan af myrkri  

 

Nýrómantísk einkenni 

 Ljóðin oft knappari en áður – þ.e. mikið sagt í fáum orðum 

 Lýtalaust form, þ.e. vel ort, fallega smíðað 

 Myndmál í ljóðum eykst 

 Andstæður mikið notaðar - líf/dauði; frelsi/fjötrara; gleði/sorg.. 

 Miklar tilfinningasveiflur – t.d. Ofsaleg gleði/mikil sorg 

 Takmarkaður áhugi á samfélaginu – meiri áhugi á innri líðan skáldsins 

 Mikil einstaklingshyggja og dýrkun á ofurmennum – guð er dauður = mönnum leyfist allt, 

m.a. að hefja sig yfir meðalmennskuna 

 Lífsþreyta 

 Bölsýni/Svartsýni 

 Siðleysi 

 Áhugi á dauðanum eða ótti við dauðann 

 

SKAPANDI VERKEFNI – BRÉF 

a. Lestu bréfin frá Jóhanni og Huldu á bls. 171–176.  

b. Veldu annað þeirra og svaraðu tilbaka í ljóði. 

c. Ljóðið þitt má vera bundið (með ljóðstöfum og/eða rími) eða óbundið. 

d. Hafðu ljóðið þitt tvíþætt, láttu koma fram í fyrri hlutanum eitthvað sem snertir þig í bréfi þeirra 

og segðu frá einhverju sérstöku í þínu lífi í seinni hlutanum.  
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SKAPANDI VERKEFNI – LJÓÐ EÐA ÖRTEXTI  

 

Veldu eitt af eftirfarandi hugtökum og skrifaðu örstuttan texta eða stutt ljóð þar sem hugtakið sem þú 

velur er eins og rauður þráður í gegnum textann/ljóðið. Ljóðið má vera hefðbundið eða óhefðbundið.  

 

Einsemd 

Frelsisþrá  

Dauði 

Þunglyndi 

Ofurmennishugmynd 

Lífsþreyta 

Svartsýni 

Tákn 

 

ÍSLENSKIR DÆGURLAGATEXTAR 

a. Vinnið 2–4 saman 

b. Finnið íslenskan dægurlagatexta í nýrómantískum anda 

c. Sýnið bekknum textann og segið hverjir sömdu hann og lagið við hann  

d. Segið bekknum frá nokkrum atriðum í textanum sem tengja hann við nýrómantísk einkenni  

      (sjá einkennin á bls. 167 í bók). 

e. Þið getið haftí huga einkenni eins og tilfinningar, myndmál, ástina (jarðnesk), andstæður,  

dauðann, þunglyndislegt, einsemd, frelsisþrá, fallega ort (falleg smíð) o.fl.  

f. Segið í stuttu máli frá því hvernig þið skiljið textann  

g. Spilið brot úr laginu með textanum  
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UNNIÐ MEÐ MEGINTEXTA - UPPRIFJUNARVERKEFNI 

 

Undirbúningur heima: Setja nemendum fyrir að lesa vel heima bls. 167–182. Segja þeim að það verði 

munnlegt próf daginn eftir sem gildi inni í virkniþáttinn. Mega glósa punkta úr efninu og hafa með sér í 

munnlega prófið. 

Kennari getur verið búinn að útbúa eftirfarandi spurningablað sem nemendur fylla út, annaðhvort á 

netinu eða handskrifa. Hafa t.d. 10 spurningar úr efninu. 

Munnlegt próf 

Par sem semur prófið:  

Par sem tekur prófið: 

1. spurning:   

Svar:  

Einkunn:  

 

Og svo koll af kolli (næst 2. spurning og svo framvegis) 

Í kennslustund: Unnið í pörum. Hvert par býr til 10 bitastæðar en sanngjarnar spurningar  úr efninu, 

skrifar þær niður og svörin, sbr. spurningablað. Pörin verða að sitja sér þegar það er gert. 

 

Að því loknu setjast tvö pör setjast saman, þeir tveir sem bjuggu saman til spurningar taka hina tvo í 

munnlegt próf og öfugt. Dregið er um hvort parið byrjar að spyrja. 

Einkunn reiknuð út við hverja spurningu (notaður er kvarðinn 1–10 fyrir hverja spurningu) 

Lokaeinkunn reiknuð út í lokin. 

 


