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Formáli 
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hug-

myndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem 

reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla) 

Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að 

kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs 

okkar byggi á smiðjum. 

Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum 

markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar. 

Við kennum samfélagsgreinar á þennan hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar. Þegar við 

vinnum í smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem kennarar vinna með aðra 

námshópa en alla jafna. Þannig verða hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í skólanum. 

Nemendur fá tækifæri til þess að njóta handleiðslu fleiri fagmanna, nemendur starfa með börnum 

sem bæði geta verið eldri eða yngri en þau. Með þessu móti er verið að þróa þá vitund meðal 

starfsmanna að allir eigi öll börnin og að það þurfi þorp til þess að ala upp og mennta barn. 

Nemendur verða mun státnari en ella því þau mæta fjölbreyttari áskorunum. Nemendur og 

starfsmenn mæta með þessum hætti viðfangsefnum sínum forvitnari, fordómalausari og meira 

rannsakandi augum en í hefðbundnu umhverfi. 

Í smiðjuvinnu er söguaðferðin, útikennsla, aðferðir list- og verkgreina þær aðferðir sem eru lagðar til 

grundvallar auk þess sem kennt er í gegnum leik. (Starfsáætlun Dalskóla) 

 

Smiðjumarkmið Dalskóla: 

 að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi smiðjustarfi. 

 að hver og einn hafi hlutverk og áhrif á ferlið og niðurstöður í fjölbreytilegu starfi 

smiðjunnar. 

 að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og 

verði okkur öllum til sóma og framdráttar 
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1.Inngangur 

Lestrarkunnátta er lykill að andans auði þjóðarinnar, og jafnframt gjörir hún menn færa að rétta 

þennan auð að öðrum. En hann er í því ólíkur öllum öðrum auðæfum, að hann eyðist ekki, þótt af 

honum sé tekið. Hann er líkur loganum, sem brennur jafnskært, þótt þúsundir komi og tendri ljós 

sín við hann. Sá sem er vel læs nýtur efnisins eins, þótt hann lesi hátt fyrir aðra. Hann þiggur og 

gefur og á meira eftir en áður.  

Guðmundur Finnbogason, 1903 

 

Grunnþættir í menntun skulu vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum leik- grunn- og 

framhaldsskóla. Einn þessara grunnþátta er LÆSI. Læsi er mjög vítt hugtak og tekur bæði til 

merkingarsköpunar, lestrarkunnáttu og samskipta. Ef læsi væri fyrst og fremst merkingarsköpun gæti 

maður þá verið án  lestrarkunnáttunnar (að breyta bókstöfum í orð og setningar)? Eða ef læsi væri 

fyrst og fremst  lestur er maður þá læs ef maður getur ekki gert lesturinn merkingarbæran?  Ef lestur 

og merkingarsköpun hefur ekki samskiptatilgang í mannanna félagsheimi til hvers þá af stað farið? 

Ljóst er að lesandi sem vill gera textann merkingarbæran þarf alltaf að nálgast hann með alla sína 

lífsreynslu í farteskinu og þegar við erum að hugsa um lesanda sem er tveggja ára að þá er barnið að 

„líma allt á spjöld í minni“ (Þórarinn Eldjárn) og máta við fyrri  þekkingu til þess að ný reynsla öðlist 

merkingu. Í tilviki tveggja ára barns er bókin sem barnið er að lesa allt umhverfið auk táknmáls 

umhverfisins. Í tilviki tólf ára barns er merkingarsköpun umhverfið auk myndmáls og lesmáls. 

Reyndir kennarar og frístundastarfsmenn á öllum skólastigum hafa haft orð á því að íslenskunámið 

snúist mjög mikið um samskipti í víðum skilningi. Hvernig notum við íslenskuna, þekkinguna og  

reynsluna?  Halldór Laxness segir að læsi hafi verið ÍSLENDINGUM LÍFIÐ SJÁLFT.  Hún er því ekki úr 

lausu lofti gripin sú mikla áhersla sem lögð er á LÆSIÐ í nýrri aðalnámskrá.   

Í 6. kafla læsisrits aðalnámskrár segir: „Skólastjórnendur og kennarar þurfa að koma sér saman um 

læsisstefnu, setja sér skýr markmið og samræma aðgerðir, þ.e. ákveða hvaða þættir þurfi að fara á 

undan öðrum og huga að því hvaða ráð dugi best gagnvart tilteknum einstaklingum“ (bls.34 í LÆSI, 

ritröð um grunnþætti menntunar) 

Markviss málörvun og markviss kennsla í máltöku, málþjálfun, lestri og lesskilningi er undirstaða 

velgengni í LÆSINU en árangurinn verður enn meiri ef aðbúnaður, aðstaða og skipulagið í skólanum 

nær að skapa traustan grunn fyrir umbætur og þróun og festa slíka starfshætti í sessi. Ef ekki tekst að 

skapa skólamenningu sem einkennist af þróun, umbótum og lærdómsásýnd (lærdómsmenning) er 

hætta á að þróunarstarf verði skyndiáhlaup einstakra kennara og fálm skólastjórnenda og gagnast því 

ekki nemendahópnum sem heild og þá til lengri tíma. 

Blómleg skólamenning á að skapa ákjósanlegar aðstæður fyrir nám í málörvun, lestri og ritun og meiri 

líkur á að öllum nemendum fari fram. 
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1.1. Smiðjustjórar 
 Smiðjustjórar voru Sólrún Bragadóttir fyrir leikskólahlutann og Gunnar Björn Melsted fyrir 

grunnskólahlutann. 

Hlutverk þeirra var að safna saman:  markmiðum, leiðum, innihaldi og mati eftir að tímabilinu lýkur. 

Þau sáu um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað má betur fara.  

 

1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Í leikskólahlutanum raðaðist þetta þannig að: 

Börnin fædd 2012 – 2013 (yngstu börnin okkar) vinna saman þessa smiðju. Huldu-  og Dvergadal. 

Umsjón með þessum hóp höfðu Guðlaug Ásgeirsdóttir, Halldóra Birta Viðarsdóttir og Barbara Hafey 

Þórðardóttir. Að auki var ætíð einn kennari til aðstoðar. 

Börn fædd 2011 af Huldu- og Dvergadal vinna saman. Umsjón með þessum hóp höfðu Sólrún 

Bragadóttir, Guðlaug Ásgeirsdóttir og Finna Birna Finnsdóttir. 

Börn fædd 2009 og 2010  - Trölladalur og Álfabjörg vinna saman. Umsjón með þessum hóp höfðu 

Vilborg Jóna Hilmarsdóttir, Birgitta Jónsdóttir, Joanna Ganiec, Joanna Jancsewska, Kristín Ester 

Vignisdóttir, Hanna Birna Geirmundsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir. 

Börn fædd 2008- og 2009 – Fyrsti og annar bekkur vinna saman. 

Börn fædd 2005 og 2006 – Þriðji  og fjórði bekkur vinna saman. 

Börn fædd 2003 og 2004 – fimmti og sjötti bekkur vinna saman 

Börn fædd 2001 og 2002 – sjöundi og áttundi bekkur vinna saman 

 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í leikskólahlutanum: Börn af Dverga- og Huldudal fóru einu sinni í viku í smiðju og skiptist það þannig 

að þegar eldri hópur var í smiðju var yngri hópur úti og öfugt. Þannig voru báðar deildir nýttar undir 

smiðjuvinnu. Börnum af Trölladal og Álfabjörgum var skipt niður í minni hópa sem fóru á milli stöðva í 

hringekju. Þeir hópar nýttu báðar deildir, auk matsals, Árdals og listasmiðju. 

Í grunnskólahlutanum 

7 –og 8. bekkur hefur tvö kennslurými, góða aðstöðu hvað varðar tölvur í rýminu og fjölbreytt val um 

vinnuaðstöðu og nýtingu.  

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Dverga- og Huldudal var skipt í tvo hópa, eldri og yngri hóp. Eldri hópur var skipaður börnum fæddum 

2011, en þau eru fjórtán talsins. Þau voru  með smiðjutíma á fimmtudögum og rúlluðu í hringekju í 

þremur hópum á jafnmörgum stöðvum. Yngri hópurinn telur sextán börn fædd 2012 og 2013. Sá 

hópur hafði smiðjutíma á föstudögum og vann í mun minni hópum, ýmist í hringekju eða hluti 

hópsins að vinna meðan hinn hlutinn lék sér frjálst með efnivið tengdum verkefninu. 
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Börnum af Trölladal og Álfabjörgum var skipt í 3 hópa og fóru þeir á milli þriggja stöðva í hringekju. 

Kennurum var skipt niður á stöðvar og sáu um sína stöð, skipulögðu verkefni og fylgdu börnunum í 4 

vikur. Hver hópur var í 45 mínútur á hverri stöð, en smiðjuvinna var á fimmtudögum og föstudögum 

frá 9:30 til 11:00. Ávaxtastund var á smiðjutíma, tekin var pása milli fyrstu og annarrar stöðvar til að 

gefa ávexti. 

3. og 4. bekkingar fóru í gegnum sama ferli og sömu verkefni, en voru oftast í sínum árgöngum, þ.e. 3. 

bekkur sér og 4. bekkur sér. Kennararnir færðu sig stundum á milli hópa, en stundum var hver 

kennari með sinn hóp/árgang. 

 

í  7. –og 8.  bekk er ferlið þannig að nemendur vinna verkefnið einir í byrjun. Markmiðið með því er að 

nemendur dýpki þekkingu sína og fái tækifæri til að nýta eigin áhuga á viðfangsefninu goðafræði og 

Ásatrú til þess að byggja upp verkefni sem hver og einn hefur fengið tækifæri til að móta. þegar 

nemendur hafa unnið undirbúningsvinnuna geta þeir sameinað verkefnin sín eða valið að vinna einir. 

Tveir kennarar koma að smiðjunni umsjónarkennari Guðlaug Ósk sér um samfélagfræðihlutann og 

útfærslu verkefna og Gunnar Melsteð kemur að bókmenntahlutanum og kynnir rúnir og rúnaritum. 

Nemendur vinna verkefnin á fjölbreyttan hátt, búa til stuttmynd, nota söguborð, hugarkort auk 

annars, markmiðið er að nemendur fái tækifæri til að prófa mismunandi miðla til að túlka verkefni sín 

og viðfangsefni. 

 

 

 

2. Lestur er bestur – samfélags og bókmenntasmiðja.  
Dalskóli hefur síðastliðin tvö ár verið með læsissmiðjur sem tókst vel. Bækur voru lesnar ofan í kjölinn 

þær greindar og túlkaðar og mikið samstarf var haft við foreldra í fyrstu læsissmiðjunni og í seinni 

læsissmiðjunni veturinn 2013-2014 var það ljóðið, en bókmenntaborgin tók það árið fyrir ljóð. 

Ljóðaformið hefur allar götur frá Þjóðveldisöld verið nýtt til þess að fanga söguna, varðveisluna, 

tjáninguna og tilfinninguna. Í ár hefur bókmenntaborgin sett sitt sjónarhorn á smásöguna og 

örtextana. Við í Dalskóla ætlum hins vegar að feta aftur þá stigu sem við fórum veturinn 2012-2013 

en það var að lesa tiltekið bókmenntaverk og djúpvinna það. Kynna okkur höfunda þá sem verið er að 

vinna með en bæta um betur og tengja lesturinn og vinnuna við það umhverfi sem bókin eða textinn 

sprettur úr og tengja bókmenntirnar þannig samfélagsumræðum og samfélagslærdómi. Með fram 

þessu munum við lesa fjölbreytta texta, taka þátt í lestrarátökum semja örsögur, endurskapa verkin 

okkar, og virkja foreldra.  

 

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár 
Í Þessari smiðju  leggjum við áherslu á læsi og sköpun. Tvo af sex 

rauðum þráðum aðalnámskrár.   
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Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra.  Þau hafa m.a. þörf fyrir að spyrja 

spurninga, skiptast á á skoðunum og ræða hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan.  Í gefandi 

samskiptum og leik eykst félagsfærni og sjálfsmynd styrkist.  Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni 

og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan 

hátt.  Auk tungumálsins nota þau til dæmis ýmiskonar hljóð, snertingu, látbragð og leikræna tjáningu, 

tónlist, myndmál og dans.  (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 

Markmið í starfi með börnum á leikskólaaldri í Dalskóla er að efla málþroska, auka orðaforða.  Efla 

ber hlustun og tjáningu barnanna, frásögn, sögugerð, þekkingu á bókstöfum og áhuga á ritmáli – og 

hugtakaskilning og þjálfa grunntækni læsis.  Í Dalskóla er lesið daglega og sögur sagðar í samræmi við 

þroska og áhuga barna á hverju aldursskeiði.  Notaðar eru loðtöflur, kubbar, myndir á spjöldum og 

dýr.  Börnin koma saman í litlum hópum þar sem  unnið er markvisst með málörvun, rím, þulur, 

söngva, sögur og framsögn.  Börnunum gefst kostur á að ná sér í bækur, ritmálið er haft sýnilegt og 

mál og texti er sjáanlegur auk mynda úr daglegur starfi.  Farið er í útikennslu þar sem notaðir eru 

pokar með ýmsu kennsluefni svo sem litaspjöldum, gróðurvísi , formum í náttúrunni og fl. Í 

vettvangsferðum gefst börnunum tækifæri til þess að tjá sig og ölast leikni í að lesa í umhverfið. 

Börn hefja grunnskólagöngu sína talandi á móðurmáli sínu, hvort sem er að ræða íslensku, táknmál 

eða annað tungumál. Strax á leikskólastiginu þarf skólinn að verða virkur þátttakandi í máluppeldi 

barnsins ásamt heimili þess. Á grunnskólastigi er mikilvægt að þjálfa góða lestrarfærni því hún er 

undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér upplýsinga sem gera kleift að taka virkan þátt í lífi og 

menningu þjóðarinnar. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) 

Markmið í starfi  með nemendum á grunnskólaaldri er áfram að efla málþroska og auka orðaforða, 

þjálfa virka hlustun, tjáningu, frásögn og sögugerð. Með markvissri lestrar- og ritunarkennslu er lögð 

rækt við leið nemandans til sjálfstæðis svo hann geti valið sér fjölbreytt lesefni  og margskonar texta í 

tengslum við nám, þörf og áhuga. 

Í frístundastarfi er lögð áhersla á að vinna með bókmenntaarfinn, lesefni, tjáningu og framsetningu 

efnis á fjölbreyttan máta. Þar gefa börnin út skólablöð, sækja bókasöfn, hafa gott aðgengi að bókum, 

vinna með hugarkort til að setja fram verkefni og fleiri verkefni sem stuðla að læsi og góðum 

lestrarvenjum. 

Sjá nánar um markmið, hæfniviðmið, kennsluaðferðir og mat sett niður eftir aldri á heimasíðu 

Dalskóla www.dalskoli.is undir krækjunni lestrarstefna Dalskóla. 

 

3.1. Yfirmarkmið 
 Yfirmarkmið smiðjunnar LESTUR ER BESTUR  – bókmennta- og samfélagssmiðja eru að hvert barn: 

 auki hugtaka- og málskilning á íslenskri tungu 

 taki þátt í ýmsum verkefnum bókmenntaborgarinnar og Dalskóla 

 vinni með texta á fjölbreyttan og skapandi hátt 

 deili list sinni og hæfni innan sem utan skólans 

 fái aukna þekkingu goðafræði og ásatrú 

Við lok smiðjunnar LESTUR ER BESTUR – bókmennta- og samfélagssmiðja getur barnið: 

http://www.dalskoli.is/
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 Flutt atriði, sagt frá eða lesið upp texta þar sem ný hugtök koma fyrir. 

 Samið sögur eða ljóð frá eigin brjósti með stuðningi mynda, texta, hluta eða, tónlistar. 

 Leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og ímyndunaraflið njóta sín (nýyrðasmíði og 

fleira). 

 Hlustað á ljóðalestur  og upplestur út um borg og bý.  

 Tekið þátt í lestrarverkefnum í skóla, innan heimilis og á bókasöfnum 

 Sent frá sér  texta og sögur sem aðrir fá að njóta. 

 Skilið megininntak í völdum ljóðum og sögum, brugðist við og fjallað um efni þeirra. 

 Lesið og hlustað sér til gamans á margskonar ljóð og texta. 

 Nýtt orðaforða sinn til sköpunar í ýmsum listformum. 

 Lesið fyrir aðra (eldri börn lesi fyrir yngri börn) eða sagt frá (yngri segja frá sögunni) 

 Fái að taka þátt í húslestri á heimili (heimanámsverkefni). 

 Taki þátt í söngatriðum með skólasystkinum. 

 Kunni að leita sér heimilda og fara að fyrirmælum hvað varðar heimildanotkun. 

 Geti undirbúið kynningu og sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum. 

 

 
 

3.2. markmið aldurshópa / vinnustöðva  
Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við 

leiðarstef. 

 Markmið Dverga- og Huldudals 
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Eldri hópur (börn fædd 2011) vann með söguna um Gullbrá og birnina þrjá. Markmið þeirra var að 

börnin:  

 þekki söguna og geti endursagt hana á sinn hátt. 

 skilji og geti parað saman andstæður. 

 þjálfist í að ríma. 

 þekki stafinn sinn og annarra í hópnum. 

 eflist í tilfinningalæsi. 

 vinna með tilfinningar. 

 

Yngri hópur (börn fædd 2012 og 2013) vann með söguna um Geiturnar þrjár. Markmið þeirra var að 

börnin: 

 þekki söguna og geti endursagt hana á sinn hátt. 

 vinni með ýmis mynni úr sögunni, t.d. tröllið undir brúnni. 

 

Markmið Trölladals og Álfabjargar 

 

 Kynnast bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum 

 Skapa og tjá upplifun sína 

 Njóta þess að hlusta á og semja, sögur, ljóð, þulur og ævintýri. 

 Öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu. 

 Að lesa vísur með börnunum og læra söngva með kjarnyrtum textum. 
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Markmið 1.-2. bekkjar 

 Kynnist bókmenntum Astridar Lindgren 

 Þekki hugtökin rithöfundur og sögupersónur 

 

Markmið 3. og 4. bekkjar 

Að nemendur: 

 kynnist íslenskum rithöfundi. 

 þekki hugtökin rithöfundur, sögupersónur, upphaf, sögulok, söguþráður og sögusvið. 

 geti tjáð sig fyrir framan samnemendur með upplestri, frásögn og leikþætti. 

 geti hlustað á samnemendur. 

 hafi skýran og áheyrilegan framburð. 

 geti samið nýtt ævintýri út frá gömlu. 

 geti skapað persónur, m.a. lýst einkennum þeirra og hegðun. 

Markmið 5.og 6. bekkjar 

Að nemendur 

 Lesi sögur tengdar Íslendingasögunum. 

 Kynnist goðafræðinni. 

 Fræðist um Íslendingasögurnar. 

 Öðlist aukinn orðaforða. 

 Átti sig á tengslum Íslendingasagna og staðarhátta á Íslandi. 

 Kynnist hugmyndum um raunveruleika Íslendingasagna. 

 Tjáð þekkingu sína með mismunandi aðferðum svo sem stuttmyndagerð eða spili.  

Markmið 7. og 8. bekkjar 

Að nemendur 

 Kynnist skreytilist víkingatímans. 

 Fræðist um norræna goðafræði.  

 Kynnist trúarsiðum ásatrúar. 

 Dýpki skilning á norrænni goðafræði, heimsmynd hennar og helstu táknum. 

 Dýpki skilning á siðfræði heiðins siðar svo sem ábyrgð einstaklingsins á sjálfum sér, 
heiðarleika, umburðarlyndi gagnvart trú og lífsskoðunum annarra og virðingu fyrir náttúrunni 
og öllu lífi. 

 kynnist norrænni tengingu okkar sem og germanskri 

 fái þjálfun í að setja saman verkefni, safna heimildum og skrá. 

4. Kennsluefni – námsgögn 
 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal og Huldudal. 

 Bækurnar um Gullbrá og birnina þrjá og Geiturnar þrjár 

 Leikmunir tengdir ævintýrunum, brúðuleikhús 
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 Myndir á veggjum úr sögunum tveim 

 Verkfæri til myndbandsgerðar og –vinnslu 

 Spjöld með íslenska stafrófinu, frauðstafir, leir og annað til að vinna með bókstafi 

 Spjöld með andstæðum, rími og fleiru til málörvunar 

 Myndefni af netinu sem lýsir tilfinningum og svipbrigðum 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal og Álfabjörg. 

Kennsluefni og hugmyndir að vinnu með þjóðsögur: 

 Tröllabækur til dæmis Ástarsaga á fjöllum 

 Þjóðsögur http://vefir.nams.is/trunt/itarefni_a_vef.pdf (útskýringar Gilitrutt) 

 Leikur og söngur  

http://bornogtonlist.net/%C3%9Ea%C3%B0_eru_%C3%BE%C3%BAsund_tr%C3%B6ll/ 

 Grímur  

 Landakort til að sjá hvar sagan gerðist 

 Búa til tröllaleir 

 Setja upp leiksýningu  

 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. og 2. bekk 

Bækurnar Ronja Ræningjadóttir, Emil í Kattholti, Lína Langsokkur og Bróðir minn Ljónshjarta. 

Orðasúpur, stafarugl, krossgátur og önnur verkefnin sem tengjast læsi. Söngtextarnir Hlustið 

góðu vinir og Vorsöngur Ronju. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 og 4. bekk 

Skáldsagan Milljón steinar og Hrollur í dalnum verður notuð til grundvallar í smiðjunni.  

http://vefir.nams.is/trunt/itarefni_a_vef.pdf
http://bornogtonlist.net/%C3%9Ea%C3%B0_eru_%C3%BE%C3%BAsund_tr%C3%B6ll/
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Sögur frá leikhópnum Lottu, jarðleir, akrýlmálning, hugtakakort, sögurammar, skókassar, ýmislegt í 

föndur. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. og 6. bekk 

Vítahringur – Helgusonar saga, eftir Kristínu Steinsdóttur. 

Ferðalok, þættir um Íslendingasögurnar eftir Vesturport. 

http://www.nams.is/Namsefni/Namsgrein/?searchtype=store&search=fer%C3%B0alok 

Orðbragð, þættir teknir af heimasíðu RÚV. Innihald, íslenskar rúnir. 

Íslenskar orðabækur. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8. bekk 

 

Lífið í  Ásgarði(2008)  Iðunn Steinsdóttir. Námsgagnastofnun  

Æsir á fljúgandi ferð (2009) Iðunn Steinsdóttir. Námsgagnastofnun 

Óðinn og bræður hans (2006) Iðunn Steinsdóttir. Námsgagnastofnun 

Goðheimar 1,2, 3 og 4.(1982-) Peter Madsen. Iðunn www. forlagið.is 

Sögueyjan 1  

Sögueyjan kennsluleiðbeiningar http://bit.ly/kennsögu 

Frá Róm til Þingvalla kennsluleiðbeiningar http://bit.ly/romthingvellir 

Goðsagnir og íslendingasögur http://bit.ly/godsagnir 

Hrafnkellsaga Freysgoða http://bit.ly/freysgodi 

Hugtakasafn úr norrænni Goðafræði http://bit.ly/godahugtok 

Ásatrúarfélagið http://asatru.is/aesir 

Völuspá http://asatru.is/voluspa-konungsbok 

Hávamál http://asatru.is/havamal 

Völuspá Hauksbók http://asatru.is/voluspa-hauksbok 

Ásatrú nornir http://asatru.is/nornir 

Goð og gyðjur lesefni og verkefni http://bit.ly/godafraedi 

Textar Skálmaldar http://skalmoldinfo.wordpress.com/category/islenska/textar/ 

Tölvu og upplýsingatækni –  

Storyboard  https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 

http://www.nams.is/Namsefni/Namsgrein/?searchtype=store&search=fer%C3%B0alok
http://www.forlagid.is/
http://bit.ly/kennsögu
http://bit.ly/romthingvellir
http://bit.ly/godsagnir
http://bit.ly/freysgodi
http://bit.ly/godahugtok
http://asatru.is/aesir
http://asatru.is/voluspa-konungsbok
http://asatru.is/havamal
http://asatru.is/voluspa-hauksbok
http://asatru.is/nornir
http://bit.ly/godafraedi
http://skalmoldinfo.wordpress.com/category/islenska/textar/
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
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Word og power point 

Hugarkortum t.d. http://www.spiderscribe.net/  

Kennsluvefur í upplýsingalæsi  http://www.upplysing.is/upplysingalaesi/ 

Viskuveitan http://vefir.nams.is/viskuveitan/bekkur-7.html 

 

 

5. Orð og hugtök sem unnið er með 
Hér setjum við orðalista og hugtök sem við viljum festa í máli og þekkingu barnanna 

Orð og hugtök  fyrir Dverga- og Huldudal 

Eldri hópur vann með orð tengdum Gullbrá og björnunum þrem. Einnig með andstæður, rímorð og 

orð yfir tilfinningar og svipbrigði: 

 stór- lítill, lítið -  mikið, heitur – kaldur, mjúkur – harður og svo framvegis. 

 reiður, glaður, hræddur, hissa, leiður og svo framvegis. 

 mús, lús, hús – hestur, prestur, gestur –fíll, bíll og svo framvegis. 

Yngri hópur vann með orð tengdum Geitunum þrem: 

 Geit, tröll, brú, á, gras, hagi, fjöll, stór, lítill, þramma, ganga, trítla og svo framvegis. 

Orð og hugtök  fyrir Trölladal og Álfabjörg 

 Þjóðsaga 

 Tröll 

 Kyrrlátt, klár, fryssandi 

 Heiti eins og torfbær, hellir,fjall, mói, hóll, hæð… 

Orð og hugtök  fyrir 1.- 2. bekk 

Unnið með orð jafnóðum og þau komu fyrir í sögunum. T.d. heigull, áflog, andvaka,  

Rithöfundur, sögupersónur. 

 

Orð og hugtök  fyrir 3.- 4. bekk 

Rithöfundur, sögusvið, sögupersónur, upphaf, sögulok, söguþráður og ýmis konar orð úr lesefni 

hverrar viku. 

Orð og hugtök fyrir 5. og 6. bekk 

Íslendingasögur, rúnir, goðafræði, goð og vættir. Unnið með orð jafnóðum og þau komu fyrir í 

sögunum og krakkarnir útbjuggu orðavegg úr þeim orðum sem þau skildu ekki í sögunni. Meðal 

annars má finna á orðaveggnum orðin fóstbræður, að heyja menn, hefnd, sæmd og atgeir. 

http://www.spiderscribe.net/
http://www.upplysing.is/upplysingalaesi/
http://vefir.nams.is/viskuveitan/bekkur-7.html


14 
 

Orð og hugtök  fyrir 7.- 8. bekk 

Dáðadrengur, æsir, fúþark, hel, Yggdrasill,  Bifröst(regnboginn), Ginnungagap, Naglfar,  

Ragnarrög/rök, völva, skapanornir,  

Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir 

Hér tilgreinum við á hvern hátt smiðjan hefur vísun út fyrir veggi skólans, hvert er farið, hverjir 

heimsóttir og hverjir koma til okkar. Hér er einnig skráð ef foreldrar taka þátt í einhverju verkefni 

(eða koma inn með kynningar o.s.frv.) 

Dverga- og Huldudalur 

Í þessari smiðju nýttum við eingöngu náms- og kennsluefni úr skólanum. 

Trölladalur – Álfabjörg 

Bókakassar frá Borgarbókasafninu. 
Farið var í Bókabílinn. 
Farið var á læsissýninguna Páfugl út í mýri í Norræna húsinu. 
5. bekkur kom og las fyrir Álfabjörg og 4. bekkur kom og las fyrir Trölladal. 
Fengið var leikefni frá „gamla tímanum“ til að setja í tröllahellinn í Árdal, eða leggi, kjamma og skeljar. 
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1.-2. bekkur 

Rithöfundurinn Eva Þengilsdóttir heimsótti okkur og las bókina sína Nála –riddarasaga. 

Heimsóttum Norræna húsið og skoðuðum þar sýninguna Páfugl út í mýri. 

6. bekkur kom og las fyrir 1. bekk. 

3.- 4. bekkur 

Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur bókarinnar Milljón steinar og Hrollur í dalnum, 

heimsótti okkur, sagði frá starfi rithöfunda, hvernig atburðir og persónur verða að sögu og 

sögupersónum og svaraði spurningum sem nemendur höfðu undirbúið. 

5.- 6. bekkur 

Fengum tvo rithöfunda í heimsókn. Brynja Sif Skúladóttir kynnti bókina sína Nikký og bergmálstréð 

þar sem nemendur útbjuggu sitt eigið ævintýri í kjölfarið. Kristín Steinsdóttir kom svo í heimsókn og 

kynnti bókina Vítahring – Helgusonar sögu en það var bókin sem unnið var með í smiðjunni. Sigurjón 

Sighvatsson, kvikmyndagerðamaður kom í heimsókn og kynnti fyrir nemendum stuttmyndagerð. 

7.-8 bekkur 

Leiðsögn um safnið 874+- á sýninguna Heiðin jól. 

6. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 

Eldri hópur af Dverga- og Huldudal 

Fyrsti tíminn var innleggstími, það er öll börnin voru saman og horfðu á brúðuleikhús um Gullbrá og 

birnina þrjá. Næstu fjóra tíma var börnunum skipt niður í þrjá hópa og rúlluðu á milli þriggja stöðva í 

hringekju. Gulla var með málörvun, Finna var með tilfinningalæsi og Sólrún vann fyrst með 

andstæður og svo myndband þar sem börnin endursögðu söguna á sinn hátt. 

Málörvun: Fyrsti tíminn var með áherslu á rím, þá var farið með þuluna karl tók til orða og börnin 

fundu út hvaða orð ríma í þulunni. Þá var leikið með rímið á margvíslegan hátt, til dæmis með að 

bulluríma. Unnum með rímspjöld og fundum rímmyndir sem rímuðu saman. 

Annar tíminn var með áherslu á bókstafi, þá var byrjað á að fara yfir hvað bókstafirnir heita og þeir 

tengdir við nöfn barnanna, auk þess sem hvert barn mótaði stafinn sinn úr leir. Svo var farið í ýmsa 

leiki með stafi þar sem börnin áttu að finna stafinn sinn, til dæmis stafasúpu.  Í stafasúpunni var 

fjöldinn allur af stöfum og börnin áttu að finna upphafsstafina í nöfnunum sínum og flokka í 

„stafapizzuna“ sína. 

   

Þriðji og fjórði tími voru endurtekningar og dýpkun á rími og bókstöfum. 
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Tilfinningalæsi: rætt var við börnin um svipbrigði og af hverju við hlæjum, grátum eða brosum. Því 

næst var rætt um tilfinningarnar á bak við svipbrigðin og börnin jafnframt léku hinar ýmsu 

tilfinningar. Allt ferlið var skráð með myndum og eins ritaðar samræður barnanna. 

 

Andstæður og myndband: Fyrsta tímann var rætt um andstæður, börnin drógu svo miða með 

andstæðum orðum, til dæmis lítill – stór, og teiknuðu merkingu orðanna á sitthvort blaðið. 

Teikningarnar voru síðan límdar sitthvoru megin á karton og hengdar upp á deild viðkomandi. Að því 

loknu gerðu þau sér hvert og eitt grímu eftir persónum sögunnar, völdu sem sagt hvort þau vildu vera 

Bangsapabbi, Bangsamamma, Bóbó bangsi eða Gullbrá. Þau teiknuðu grímuna sem þau völdu eftir 

skapalóni á karton, máluðu hana eins og þau vildu og klipptu svo út með aðstoð kennara. 

   

Næstu þrjá tíma var unnið að myndbandi, fyrst var rennt yfir söguborðið með hópnum, síðan fékk 

hvert og eitt barn að velja sér einn kafla sem það vildi segja frá. Kennari hafði áður skipt söguboðinu 

niður í fjórtán nokkuð jafna hluta og sett hvern hluta myndrænt upp á blað. Því næst komu börnin 

eitt og eitt inn í herbergi þar sem þau settu upp grímurnar sínar og sögðu á sinn hátt frá því sem 

gerðist á blaðinu sem þau höfðu valið sér. Kennari klippti svo myndbandið saman í rétta röð og á 

smiðjulokum buðu börnin gestum og gangandi upp á bíó og popp. 

 

Yngri hópur af Dverga- og Huldudal 

Smiðjustundir voru þrjár á þessum 5 vikum vegna óviðráðanlegra orsaka. 

Í fyrstu tveim stundunum var sagan leikin með börnunum með aðstoð leikmuna. 

Til að koma til móts við börnin var unnið með geitaþemað í tónlistarstundum. Börnin léku geiturnar 

við undirleik hljóðfæra. Unnið var með sterkt og veikt, bjart og dimmt. Notast var við þríhorn og 

trommur í leiknum. 
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Börnin þæfðu síðan hver sína geit og gerð var skráning á þeirri vinnu. 

 

Trölladalur og Álfabjörg 

Unnið var eins og áður sagði á þremur stöðvum og var ákveðið þema á hverri stöð. Ákveðnir kennarar 

sáu um hverja stöð, héldu utan um vinnu hvers hóps, skráðu og fylgdust með námsferli hvers og eins. 

Birgitta og Vilborg sáu um stöð með megináherslu á læsi, orðaforða og gildi. Þar var rætt um 

þjóðsögur almennt, hvaða tilgang þær hafa, hverjar eru sögupersónurnar, hvað gerist í þeim og hvar 

þær gerist. Nokkrar þjóðsögur lesnar og krufnar til hlítar. Þá var einnig áhersla á sögugerð og sköpun 

barnanna. 

Sigga og Joanna J. voru með ullarvinnustöð í Listasmiðju og Árdal. Í Árdalnum sköpuðu börnin 

tröllahelli þar sem þau söfnuðu leikefni sem þeim fannst við hæfi trölla (leggir, kjammar, skeljar, 

trjábútar og annað náttúruefni). Börnin þæfðu ull og fræddust um flókavinnu. Einnig var rætt um 

ullina almennt, hvaðan hún kemur, hvað þarf að vinna hana og hvernig hún hélt lífi í fólki á köldum 

tímum áður fyrr. 

   

Hanna Birna og Joanna G. voru með tröllastöð í Trölladal. Þar var rætt um tröll almennt, tröllasiði, 

útlit og einkenni. Þessar umræður voru tengdar þjóðsögunum, hvaða upplýsingar má finna um tröll 

þar til dæmis hvar þau búa og hvað þau gera, eru þau vinsamleg eða vilja þau mönnunum illt? Farið 

var í stuttar gönguferðir og skemmtilega tröllaleiki. 
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7. Smiðjuopnun í 1.-7. bekk 
 

 

Fyrsti og annar bekkur 

Vika 1 

 

Vika 2 

Á föstudeginum fórum við í heimsókn í Norræna húsið. Þar var sýningin Páfugl úti í Mýri. En þar hafa 

listamenn tekið höndum saman og skapað ævintýraheim úr norrænum barnabókmenntum. Þarna var 

að finna ýmisleg verkefni, hægt að veiða stafakúlur í háf og búa til orð, fara inn í svartamyrkur með 

vasaljós og lesa þar stafi sem ljósið lýsti upp og fleira og fleira. Virkilega skemmtileg sýning sem gladdi 

börnin. 

Vika 3 

Vika 4 

Vika 5 

Á föstudegi var starfsdagur. 

Vika 6 

Smiðjulok voru haldin á fimmtudeginum. Eftir hana fengu nemendur að horfa á mynd eftir Astrid 

Lindgren. Val var um Línu langsokk, Bróðir minn Ljónshjarta og Emil í Kattholti. 

3.- 4. bekkur 

Vika 1 

Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, kynnt til sögunnar. Umræður um hvort nemendur þekktu 

hana eða útgefnar bækur hennar. Nemendur völdu sér fullyrðingar um Kristínu Helgu og skráðu í 

stílabók ásamt mynd af henni. 

Hafist handa við að lesa söguna Milljón steinar og Hrollur í dalnum. Rætt um sögusviðið, hvar gerist 

sagan? Myndir teiknaðar. 

Rætt um vatnaskrímslið úr sögunni. Hvaða eiginleika hefur það?  

Persónusköpun: nemendur gerðu allir hugtakakort um sitt eigið vatnaskrímsli (Hvert er útlit þess? 

Hvernig hegðar það sér? Hver eru viðbrögð mín þegar ég sé skrímslið?). Nemendur teiknuðu mynd af 

sínu skrímsli eftir lýsingunni í hugtakakortinu.  

Vika 2 

Haldið áfram með lestur bókarinnar Milljón steinar og Hrollur í dalnum. Kaflinn um Hvítu Mjöll lesinn. 

Rætt um kaflann, er þetta kunnugleg saga? (byggð á ævintýrinu um Mjallhvíti). Umræður um 

„bullusögur“ og það hvernig hægt er að búa til ný ævintýri úr gömlum. Hugstormun: hvaða 

ævintýrapersónur þekkjum við? Allar hugmyndir skráðar á töflu. Rætt lítillega um hverja persónu og 

einkenni hennar. „Actionary“: nemendur völdu sér þekkta sögupersónu og léku fyrir samnemendur 

sem áttu að giska. 
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Leikrit undirbúið. Nemendum skipt í hópa, að lágmarki 4 saman. Allir völdu sér þekkta sögupersónu 

og hófust handa við að semja leikrit.  

 

Vika 3 

Kaflar 6-7 lesnir. Nemendur leiruðu eigið vatnaskrímsli úr jarðleir og höfðu teikninguna frá því í viku 1 

til hliðsjónar. Hver nemandi skrifaði 5 setningar um ævintýrapersónuna sem þeir völdu sér fyrir leikrit 

á smiðjulokum. 

 

Vika 4 

Fjallað var um sögusvið og atburði. Nemendur unnu þrívíddarlíkan í skókassa um atburði úr Milljón 

steinum og Hrolli í dalnum. Kassarnir voru hengdir upp á vegg, í atburðarás, ásamt setningunum sem 

áttu við þá.  

Við vorum svo heppin að RÚV sýndi fjölskyldumyndina Loch Ness síðastliðna helgi og við buðum þeim 

sem vildu horfa á hana í skólanum. Myndin tengist umfjöllun smiðjunnar því unnið er út frá 

þjóðsögum um vatnaskrímsli.  

Einnig var byrjað að setja saman leikrit í 4-5 manna hópum, þar sem unnið var út frá einu ævintýri en 

sögupersónur fengnar að láni úr öðrum ævintýrum. 

Vika 5 

Leikrit fyrir smiðjulok æfð. Nemendur fengu aðstoð heima fyrir með búninga. Æft var bæði í stofu og 

sal. Æfð innkoma og hneigingar. Smiðjulok á föstudegi: Leiksýning á sal og sýning í stofu á 

leirskrímslum, mynd af skrímsli, hugarkorti um skrímsli, setningum um ævintýrapersónu, 

þrívíddarmyndum í kassalokunum ásamt hugtökum sem unnið hefur verið með. 

 

 

5.-6. bekkur 
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Vika 1 

Byrjuðum tímana á að horfa á fyrstu tvo þættina úr þáttaröðinni Ferðalok eftir Vesturport. Þættina 

má nálgast á nams.is og fjalla um Íslendingasögurnar frá ýmsum sjónarhornum og hvernig fornleifa- 

og sagnfræðingar hafa náð að tengja saman staðarhætti og sögur hér á Íslandi. Eftir það lásum við 

saman fyrstu sex kaflana í bókinni Vítahringur – Helgusonar saga. Krakkarnir hlustuðu og skrifuðu í 

leiðinni niður orð sem þeim fannst torskiljanleg. Krakkarnir fengu svo hvert sitt eintak af bókinni og 

lásu sjálf bæði í tíma og heima.  

Vika 2 

Byrjuðum tímana á ferðalokum, horfðum á þátt þrjú og fjögur í þáttaröðinni Ferðalok eftir 

Vesturport. Síðan lásu þau sjálf bókina og skrifuðu niður þau orð sem þeim fannst erfið eða skildu 

ekki.  

Vika 3 

Byrjuðum tímann á að horfa á þátt fimm í Ferðalokum eftir Vesturport. Horfðum svo á stuttan part úr 

þættinum Orðbragð þar sem fjallað var um rúnaletur. Eftir það útbjó hver sitt nafn úr rúnaletri á lítið 

spjald. Í seinni tímanum kom Kristín Steinsdóttir, höfundur bókarinnar og var með fyrirlestur um 

bókina, hvernig hugmyndin kom til hennar og hvar á Íslandi sagan hefði átt sér stað. 

Vika 4 

Í þessari viku var einungis einn tími þar sem Sigurjón Sighvatsson, ungur kvikmyndagerðarmaður kom 

og var með fræðslu um stuttmyndagerð, hvernig hann fékk áhuga á því og hvað þau þyrftu að hafa í 

huga ásamt því að sýna þeim hvaða græjur hann notaði í upphafi og eins í dag. Eins talaði hann um 

ýmsa möguleika til að taka upp og eins til að klippa og ganga frá myndunum. Krakkarnir hefðu 

auðvelt aðgengi að öllu sem þau gætu notað en þyrftu að kynna sér það kannski sjálf.  

Vika 5  

Í þessari viku skiptust nemendur í hópa og völdu sér lokaverkefni, spil eða stuttmynd. Hóparnir sem 

völdu sér stuttmyndagerð völdu sér jafnframt kafla til að vinna með, einn eða tvo, og útbjuggu 

handrit, skiptu með sér verkum og æfðu. Hópurinn sem valdi sér spil fór í örlitla hugmyndavinnu þar 

sem útkoman var tvær gerðir af spilum, annars vegar fótboltaspil sem byggir á persónum Vítahrings 

og hinsvegar borðspil með spurningum úr Vítahring. Seinni tíminn fór í það að taka upp stuttmyndina 

og útbúa spilin. 

Vika 6 
Í þessari viku var unnið áfram með spilin og stuttmyndirnar ásamt því að smiðjulokin voru undirbúin 
en þau fóru fram á föstudeginum.  

 

 

7.-8. bekkur 

Vika 1. Kynning á norrænni goðafræði og ásatrú ræddum líka germanska goðafræði og hvernig 

tenging þeirra er. Námsgögn kynnt og horft á kennslumyndbönd um viðfangið. 

Vika 2. Upplýsingaöflun, nemendur völdu sér viðfangsefni sem þeir kynntu sér vel . Upplýsingar urðu 

að vera úr bókum og máttu vera af vef líka. 
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Vika 3. Ásatrú kynnt og rúnalestur. 

Vika 4. Verkefnavinna, lestur og umræða um viðfangsefnin. 

 

Vika 5.  Lokafrágangur og kynning á smiðjulokum  sem voru 3. desember að kvöldi til þar sem 

nemendur buðu foreldrum  að koma, hver nemandi kynnti sitt verkefni og var með nokkurs konar 

sýningarbás, verkefni nemenda má finna hér http://padlet.com/gvendargeisli16/god 

 

8. Smiðjulok og smiðjumat 
Smiðjulok í leikskólahluta voru haldin fimmtudaginn 4. desember klukkan 15:00 til 16:00. Þá var opið 

hús og verkefni barnanna og skráningar af smiðjuferlinu til sýnis. Í Árdal var tröllahellirinn enn uppi og 

tröllaleikföngin til sýnis og öllum frjálst að leika með þau. Klukkan 15:30 var í matsal stutt leik- og 

söngsýning frá Trölladal og Álfabjörgum, en þau sungu tröllalög og höfðu samið stutt leikverk í 

kringum þau. Á sama tíma var bíósýning frá eldri hóp Dverga- og Huldudals í fyrstubekkjarstofu. Þar 

var boðið upp á ekta bíóstemningu og popp. 

Smiðjulokin hjá fyrsta og öðrum bekk fóru fram fimmtudaginn 4. desember klukkan 8:30. Nemendur 

sungu tvö lög í salnum og eftir það voru foreldrar boðnir velkomnir upp í Háu-og Lágubjörg og svæðið 

hjá fataklefanum. Þar var búið að setja upp sýningu af verkum barnanna. Þar mátti finna rassálfa í 

helli sínum, öskrandi Kötlu í Kötluhelli, Línu Langsokk og vini hennar auk smíðakofa hans Emils í 

Kattholti. Einnig var að finna á veggjum verkefni s.s. krossgátur og stafarugl fyrir foreldra og börn að 

leysa. Á borðum voru spil sem búin voru til af kennurum sérstaklega fyrir þessa Smiðju.  

Smiðjulok hjá 3.-4. bekk fóru fram föstudaginn 5. desember kl. 8:30. Nemendur léku frumsamin 

leikrit þar sem unnið var út frá ævintýri en sögupersónur fengnar lánaðar úr öðrum ævintýrum. 

Leikritin voru sjö. Þetta tók 30 mínútur. Að því loknu var sýning í 3. bekkjar stofu á leirskrímslum, 

http://padlet.com/gvendargeisli16/god
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mynd af skrímsli, hugarkorti um skrímsli, setningum um ævintýrapersónu, þrívíddarmyndum í 

kassalokunum ásamt hugtökum sem unnið hefur verið með. 

5. og 6. bekkur 

Smiðjulok hjá 5. og 6. bekk fóru fram föstudaginn 5. desember kl. 8.15. Nemendur lásu úrdrátt úr 

sögunni Vítahring og sýndu svo afrakstur smiðjunnar. Fyrst fengu foreldrar og aðrir að sjá 

stuttmyndina þeirra og svo fengu þau leiðsögn í gegnum spilin af nemendum og fengu að prufa þau. 

7. og 8. bekkur 

Smiðjulok hjá 7. og 8. bekk fóru fram að kvöldi 3. desember 19:30-21:30. Nemendur útbjuggu 

kynningarbása og kynntu verkefni sín, munnlega og sýndu afurðir. Hver hópur eða einstaklingur 

kynnti sín verkefni og auk þess kynntu þau  áhugasviðverkefni og dönskuverkefnið Rejse til Danmark. 

Mat á verkefninu var tvíþætt, annars vegar nemenda-mat/kennaramat þar sem nemendur kynntu 

verkefni sín fyrir nemendum og kennara . Mat nemenda var 33,3% og vinnueinkunn sem kennari gaf  

33,3% af og hins vegar próf sem lagt var fyrir nemendur og útbjó hver nemandi eina spurningu út frá 

kynningunni sinni og útkoma úr því prófi gildir 33,3%. 

9. Samantekt og niðurlag 
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist… 

10.1 Hvað gekk vel 
Í leikskólahlutanum: 
Vel gekk að sníða sér stakk eftir vexti, þrátt fyrir knappan tíma og vöntun á starfsfólki varð heilmikið 

úr þessari smiðju og uppskeran á smiðjulokum því afar góð. Einstaklega vel tókst til við að tengja 

daglegt líf og starf við efni smiðjunnar, gert var sérstakt leikrými í anda Gilitruttar í Árdal sem eldri 

börn leikskólans nýttu, og litlir lestrarkrókar í yngri hluta leikskólans ýttu vel undir aukið lestrarátak. 

Þá héngu uppi um allan skóla litlar myndir sem studdu vel við umræður um það efni sem tekið var 

fyrir á hverri deild. 

1.-2. bekkur: Mikill áhugi barnanna einkenndi smiðjuna, mikill fróðleikur og leikgleði.  

3.-4. bekkur: Smiðjan gekk vel og sögurnar virkuðu vel. 

5. og 6. bekkur 

Lestur bókarinnar gekk mjög vel. Sumir áttu í erfiðleikum með að tileinka sér orðaforða bókarinnar 

þar sem þeim þótti hann heldur erfiður. Þeir nemendur fengu aukna hjálp heimavið og hlustuðu 

einnig á hljóðbók meðfram lestri. Vinnan við lokaverkefnin, stuttmynd og spilagerð gekk mjög vel. 

Nemendur voru áhugasamir og fannst nálgunin á efnið áhugavert og skemmtilegt og sást það vel á 

afrakstrinum. Það sem hefði betur mátt fara er að við hefðum átt að vera búin að láta nemendur lesa 

bókina þar sem töluverður tími fór í lesturinn. Tími sem að hefði verið hægt að nota til að dýpka 

skilning nemendanna á efninu til dæmis fara dýpra í goðafræðina sem fékk minna pláss en við 

ætluðum í upphafi. Eins var hugmyndin sú að nemendur áttu að klippa sjálfir stuttmyndina en það 

gafst ekki tími til þess. Við hefðum mátt skipuleggja smiðjuna betur frá upphafi til enda en það kom 

þó ekki að sök þar sem afraksturinn var frábær. 

7.-8. bekkur: Efnið var yfirgripsmikið og áhugavert fyrir flesta. 
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10.2 Hvað mátti betur fara 
 

Í leikskólahlutanum voru kennarar helst að glíma við óviðráðanlegar orsakir eins og veikindi sem helst 

kom niður á fjölda smiðjutíma og þar af leiðandi færri verkefnum með börnunum. Eins og áður sagði 

gekk þó vel að þenja smiðjuna yfir allt daglegt starf og því kom þetta minna að sök en ella. 

Í fyrsta og öðrum bekk hefði verið betra að hafa aðeins tvær bækur. Það tók of langan tíma að lesa 

allar bækurnar fjórar. 

 

3.-4. bekkur: Eins og oft áður þá gengur börnunum misvel sjálfstæð vinna, en það er ferðalag sem við 

förum aftur í í næstu smiðju og lærum af reynslunni. 

7.-8.bekkur 

Eftir á að hyggja hefði verið gott að fara í markvissari heimildaöflun, byrja á vinnubók þar sem safnað 

var ákveðnum upplýsingum og síðan farið í úrvinnslu verkefnisins. Veikindi settu mark sitt á smiðjuna 

auk þess þarf að fara betur með nemendum i vistun gagna og frágang verkefna. 

10. Lokaorð 
 

Árangurinn af smiðjunni er ótvíræður. Öll Dalskólabörn hafa fengið tækifæri til að vinna með lestur 

og bókmenntir. Mörg þeirra voru að fara í gegnum „stóra bók“ í fyrsta sinnið og þjálfuðust í að vera 

stoltir lesendur sem gátu rætt saman um texta. Þetta er þriðja árið sem við vinnum með sérstaka 

læsissmiðju samhliða verkefnum bókmenntaborgarinnar. Þessi vinna er sérstaklega skemmtileg enda 

eigum við Íslendingar marga ágæta barnabókarhöfunda auk þess sem til eru góðar þýðingar frá 

ástsælum erlendum barnabókahöfunum. Smiðja sem þessi er einnig mikilvæg til þess að minna 

foreldra á að setja markið hátt þegar lestur er annars vegar og taka þátt í samræðum við 

eldhúsborðið um margs konar texta. Það er von okkar að lestrarsmiðjur á hverju hausti séu komnar til 

að vera.  

 

 

 

 

 

 


