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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 Arndís Gísladóttir 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: 

Álfabjörg og börn fædd 2009 af Trölladal unnu saman. 

Kennarar: Elín Heiða, Vilborg, Gulla, Sunna, Berglind Inga, Arndís, Joanna, Lárey og Elísa. 

Huldudalur, Dvergadalur  og börn fædd 2010 af Trölladal unnu saman. 

Kennarar: Birgitta, Hildur M, Kristín, Sigurlaug, Sólrún, Finna Birna, Ágústa og Álfheiður. 

Fyrsti, annar, þriðji og fjórði bekkur unnu saman. Kennarar voru Auður, Gummi, Gunnar, Brynja og 

með þeim voru Leifa og Berglind Harpa. Einnig  vann Guðný myndlistarkennari og Ásta 

tónmenntarkennari með börnunum . 

Fimmti- sjöundi bekkur voru mest í sínum heimastofum og unnu með umsjónarkennurunum sínum 

auk Markúsar og Ástu. 

 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í leikskólahlutanum: 

 Trölladalur og Álfabjörg voru með Listasmiðju og unnu í smáum hópum í listasmiðjuherberginu. 

Hópar barna á leikskólaaldri nýttu Hljóðabjörg og matsal ásamt heimastofunum. Dvergadalur og börn 

fædd 2010 af Trölladal unnu inni á  Trölladal, Huldudal og Dvergadal. 

Fyrsti – fjórði bekkur nýtti Háubjargarstofuna og kennslurými 2.- 4. bekkjar ásamt því sem hópar fóru 

í tónmenntar- og myndmenntarstofuna. 

Elstu árgangar skólans voru á sínum heimasvæðum. 

Flestir hópar komu við í matreiðslustofunni og unnu þar ljóðatengd matreiðsluverkefni  (Þegar 

piparkökur bakast ) 

 

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Börnum á leikskólaaldri var skipt í 6-12 manna hópa eftir viðfangsefnum. Yfirleitt var unnið í 

hringekjum. Öll börn á tilteknu aldursbili unnu samskonar verkefni. 
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Í 1.-4.bekk voru börnin í 12-16 manna hópum og öll börnin unnu sömu verkefni. Þó voru gerðar 

mismiklar kröfur eftir aldri nemendanna og getu. 

Í 5.-7. bekk  voru tveir hópar sem unnu sambærileg verkefni. Einstaklingsverkefni voru  nokkur og 

nokkur hópverkefni . 

 

2. Haustið það hingað snýr  
Dalskóli var á síðastliðnum vetri með öfluga læsissmiðju sem tókst mjög vel. Bækur voru lesnar ofan í 

kjölinn þær greindar og túlkaðar og mikið samstarf var haft við foreldra. Ákveðið var að tengja aðra 

smiðju vetrarins enn á ný bókmenntaborginni og taka fyrir ljóð. Ljóðaformið hefur allar götur frá 

Þjóðveldisöld verið nýtt til þess að fanga söguna, varðveisluna, tjáninguna og tilfinninguna. Miðað við 

höfðatölu eru margir rithöfundar sem gefa út ljóðabækur og vísnaformið hefur nánast verið sem 

þjóðaríþrótt.  Notkun ungu kynslóðarinnar á ljóðaforminu er mikil í gegn um dægurmenninguna, þau 

rappa og poppast og kunna að leika sér með tungumálið á margan hátt. Sumir halda því fram að 

smáskeytasendingar með farsímum nálgist stundum hið japanska hækuform svo útsjónarsöm eru þau 

í að nýta tungumálið. Þórarinn Eldjárn hefur að öðrum ólöstuðum verið mjög ötull ljóðasmiður með 

börn sem markhóp og þekkja nánast öll íslensk börn ljóð og sögur eftir hann. Hann ásamt fleirum 

hefur bent á mikilvægi þess að mæta börnum og opna gáttir tungumálsins með þeim. Það er í 

þessum anda sem við í Dalskóla ákváðum að vinna með íslenskuna í bundnu máli. Bjóða upp á 

ljóðalestur, að nemendur gerðust ljóðskáld, að nemendur miðluðu ljóðmáli og fengju tækifæri til þess 

að uppgötva undur bundins texta.   

 

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

rauðum þráðum aðalnámskrár.   

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 



7 
 

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 orðafora, 

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 HAUSTIÐ ÞAÐ HINGAÐ SNÝR – læsis- og ljóðasmiðja eru að hvert barn: 

 auki hugtaka- og málskilning á íslenskri tungu 

 taki þátt í ýmsum verkefnum bókmenntaborgarinnar  

 vinni með ljóð og texta á fjölbreyttan og skapandi hátt 

 deili list sinni og hæfni innan sem utan skólans 

Í nýrri aðalnámskrá eru verið að færa markmiðasetningu mikið yfir á hæfniviðmið. Yfirmarkmiðin líta 

út sem hæfniviðmið á þennan hátt: 

Við lok smiðjunnar HAUTIÐ ÞAÐ HINGAÐ SNÝR getur barnið: 

 Flutt atriði, sagt frá eða lesið upp texta þar sem ný hugtök koma fyrir 

 Samið stutta texta 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 

http://www.dalskoli.is/
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 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 

 

 
 

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

 Markmið Dvergadals og Huldudals 

 Að vinna með form: ferningur,þríhyrningur,hringur og fleira. 

 Að æfa börnin í samvinnu. 

 Að æfa börnin í litunum. 

 Að börnin öðlist skilning á andstæðum. 

 Að börnin viti hvaða staf þau eigi. 

 Að vinna með sögur og skilning. 

 Að lesa vísur fyrir og með börnunum 

 

Markmið Trölladals og Álfabjargar 

 Njóta þess að taka þátt í skapandi ferli. 

 Kanna og vinna með margvíslegan efnivið 

 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.-4. bekkjar 

 Þjálfist í að yrkja ljóð frá eigin brjósti. 

 Geti á einfaldan hátt tjáð upplifun og tilfinningar í myndverki. 

 Átti sig á að ljóð/lestur/hlustun  geti veitt þeim innblástur til sköpunar. 

 Þjálfist í að lesa eigin ljóð upphátt og hlusta á upplestur annarra. 

Markmið 5.-7. bekkjar 

 Að nemendur bæti við orðaforða sinn og auki leikni sína í íslensku tungumáli.  

 Að nemendur þekki hugtakið boðskapur ljóðs og geti túlkað ljóð frá eigin brjósti. 

 Að nemendur fræðist um skáldið Davíð Stefánsson og þekki nokkur ljóða hans.  

 Að nemendur kynnist lítillega nokkrum nútímaskáldum og lesi ljóð eftir þau.  

 Að nemendur auki færni sína í því að semja ljóð frá eigin brjósti. 

 

 

4. Kennsluefni – námsgögn 
 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal og Huldudal. 

-Myndavél, stækkunargler, litastrimlar (til að auðvelda börnum að finna liti út í náttúrunni.) 
-Myndir af formum og andstæðum. 
-Stafir. 
-Vísur: Fljúga hvítu fiðrildin, Græn eru laufin og grasið sem grær. 
-Sögugrunnurinn. 
-Sagan af Dimmalimm. 
-Litir (gulur,rauður og blár.) 
 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal og Álfabjörg. 

-Árstíðirnar og Óðhalaringla eftir Þórarinn Eldjárn. 
- Maríubjallan snjalla. Höfundur: Julia Donaldson 
-Ýmsir tónlistarleikir. 
-Ýmiskonar verðlaus efniviður t.d skókassar, perlur, frauðkúlur, tappar o.fl. 
 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. bekk 

-Ljóðabækur,aðallega eftir Þórarinn Eldjárn 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 2.- 4. bekk 

-Ljóðabækur af öllum gerðum. 
-Ljóðabækur Þórarins Eldjárns 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.- 7. bekk 

-Ljóð eftir Davíð Stefánsson og bókasafn ljóðabóka til yndislesturs alla daga 
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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 Dvergadal 

Unnið með orð úr lesefni hverrar viku 

Orð og hugtök  fyrir Huldudal 

 Unnið með orð úr lesefni hverrar viku 

Orð og hugtök  fyrir Trölladal 

Kyrrlátt, klár. 

Orð og hugtök fyrir Álfabjörg 

fryssandi, kyrrlátt, klár. 

Orð og hugtök  fyrir 1. bekk 

Óskapnaður, ljóð, rím, staka, þula, endarím 

Orð og hugtök  fyrir 2.- 4. bekk 

Nánasarlegur, fenna, óvættur, skrudda, að kemba, hryggur, vetrarhýði, aðvífandi 

Orð og hugtök  fyrir 5.- 7. bekk 

Dáðadrengur og hugtök sem lýsa persónum bæði útliti og innræti. 

6. 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 

Bókakassar frá Borgarbókasafninu. 
3 bekkur kom og las fyrir Dvergadal og Huldudal. 

Trölladalur – Álfabjörg 

Bókakassar frá Borgarbókasafninu. 
Farið var í Bókabílinn. 
5 bekkur kom og las fyrir Álfabjörg og 4 bekkur kom og las fyrir Trölladal. 

Fyrsti bekkur 

Bókabíllinn Æringi kom. Farið í Bíó Paradís og horft á Ernest og Celestine. 

2.-4. bekkur 

Bókabíllinn Æringi. Bíó Paradís þar sem farið var að sjá myndina Ernest og Celestine.  Rithöfundurinn 

Jóna Valgerður Árnadóttir  kom og  las upp úr bókinni sinnar og Elsu Nielsen „Brosbókin“ 

5.- 7. bekkur 

Farið á Borgarbókasafnið í ljóðabókalestur 
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7. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 
 

Dvergadalur,Huldudalur og börn fædd 2010 af Trölladal: 
Börn fædd 2010 unnu saman í  fjórum smiðjum: 
 

Að lesa náttúruna út frá formum og litum. (Birgitta og Sólrún) 

Markmið:      
 -Að börnin læri  hvernig hringur, þríhyrningur og ferhyrningur líta út 
 -Að finna fallega liti úti í náttúrunni 
 -Að börnin fái að taka mynd úti í náttúrunni/garðinum af því sem  þeim  þykir áhugavert og   
fallegt. 
-Að börnin geti skoðað ljósmyndina sína og fundið ýmiss form og liti á myndinni.  
                     
                      
Leiðir:  Við byrjuðum á því að fara með hóp af börnum í vettvangsferð út á grenndarsvæðið 
okkar  hér í Dalskóla.  Á leiðinni skoðuðu börnin sig vel um og fengu að taka ljósmynd af 
einhverju sem þeim  fannst áhugavert og vildu rannsaka enn frekar út  frá formum  og litum.  
Þegar allir voru búnir að taka ljósmynd þá settumst við niður og  fengum  okkur 
,,orkunammi“ (rúsínur)  eins og þau vildu kalla það.  Þegar búið var að borða rúsínurnar þá 
lögðumst við öll á bakið og fórum í smá skýjaleik. En sá leikur fellst í að finna einhverjar 
myndir eða form út úr skýjunum, síðan var haldið aftur í Dalskóla.  

  
 
 
 
 
 

Þegar inn var komið þá unnum við með ljósmyndirnar sem við höfðum tekið úti. Formin á 
myndunum voru dregin upp á blað og sett var svo band ofan í formið í uppáhaldslit hvers og 
eins. 
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Næst skoðuðum við stafi. Við ræddum um bókstafi 
almennt og hvernig maður ætti að raða stöfum upp svo úr 
yrði saga.  Í lokin þá notuðum við leir til þess að móta 
stafinn okkar. 

 
 
Unnið með andstæður  (Kristín) 
 
Markmið:  
-Að börnin öðlist skilning á andstæðum.  
-Að þau geti tjáð sig um andstæður. 
 

Leiðir:  Byrjað var að spila samstæðuspil þar sem börnin áttu að finna út hvaða andstæður 
pössuðu saman. Síðan völdu þau sér andstæður og teiknuðu þær upp á blað. 
 
 
 
 

Sögusmiðja (Álfheiður) 
 

Lestrarstundir, samræður og 
orðaforði. 
Kennari les bækur sem innihalda 
litríkt mál og góðan orðaforða t.d 
söguna Dimmalimm eftir 
Guðmund Thorsteinsson.                   
 
Markmið:  
-Að ræða og útskýra lesefnið 
jöfnum  höndum. 
-Að spyrja spurninga til að athuga 
hversu vel börnin fylgjast með . 
-Að vinna ýmiss verkefni út frá 
söguþræðinum/ævintýrinu. 
 
Leiðir: Kennari byrjar á því að skapa notalegt andrúmsloft með því að bjóða börnunum  
velkomin í smiðjuvinnuna.   Því næst les kennarinn söguna Dimmalimm fyrir börnin en á 
meðan kennarinn les söguna staldrar hann oft við og spyr börnin spurninga um  söguþráð 
bókarinnar.  Þegar búið er að lesa söguna gefur kennarinn börnunum tækifæri til þess að 
spyrja og fá svör, segja álit sitt á sögunni, álykta og gefa hugarfarinu lausan tauminn. Eftir því 
sem samræðurnar þróast svo hjá börnunum leiða þær oft til dýpri hugsunar og eins til aukins 
skilnings á ýmsum áhugaverðum þáttum læsis.  
Að lokum teiknuðu börnin svo myndir upp úr ævintýrinu. 
Í næstu lotu notuðum við svo sögugrunninn. Börnin völdu sér persónur og fylgihluti sem þau 
notuðu svo sjálf saman í hóp til að skapa sitt eigið ævintýri. Að lokum teiknuðu þau myndir út 
frá því. 
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Bókstafir og læsi (Finna Birna) 
 
Markmið:  
-Að kynna sem flesta bókstafi fyrir börnunum. 
-Að börnin læri hvað upphafstafurinn í nafninu þeirra heitir. 
-Að þau gefi hljóðað sig í gegnum upphafsstafinn sinn . 
 
Leiðir: Byrjað var að fara yfir hvað bókstafirnir heita og þeir tengdir við nöfn barnanna. Svo 
var farið í ýmsa leiki með stafi þar sem börnin áttu að finna stafinn sinn. 
Unnið var svo með vísuna Fljúga hvítu fiðrildin og teiknuðu börnin fiðrildi og  klipptu svo út 
stafinn sinn og annarra úr fjölskyldunni út úr Fréttablaði og límdu á fiðrildið sitt. 
 

       
Börn fædd 2011 og 2012 unnu saman í einni smiðju. 
 

Litir og samvinna (Sigurlaug, Hildur M og Ágústa.) 

 

Markmið: 
 - Að  börnin læri litina með áherslu á gulur, rauður og blár.  
 - Að börnin vinni með mismunandi efni á mismunandi hátt.   
 - Örva fínhreyfifærni .  
 - Æfist í að flokka eftir litum . 
 - Að börnin æfist í að vera saman í hóp. 
 
Leiðir:  Vinnum með litaþuluna Græn eru laufin og grasið sem grær.  
Mála frjálst og á mismunandi hátt t.d. noti eingöngu hendur við að mála. Klippa síðan út úr 
verkinu sérstaklega bláa litinn. Æfist í að finna það sem er alveg eins á litinn. Byrjum 
stundirnar og endum stundirnar í samveru. 
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Trölladalur og 
Álfabjörg : 
Trölladalur (börn fædd 2009) 
og Álfabjörg unnu saman í 
þremur smiðjum.  
Börnunum var skipt í þrjá 
hópa og það voru tveir 
kennarar sem sáu um hverja 
smiðju. 
 
 

Árstíðirnar (Arndís og Berglind Inga). 

 
Markmið: 
-Njóta þess að taka þátt í 

skapandi ferli. 

-Kanna og vinna með 

margvíslegan endurvinnanlegan 

efnivið. 

-Vinna með Árstíðirnar eftir 

Þórarinn Eldjárn. 

-Skapa og tjá upplifun sína. 

 

Leiðir: Við byrjuðum á að lesa 

valin ljóð upp úr bókinni Árstíðir 

eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóð 

fjallaði um vorið eitt um haustið, 

eitt um sumarið og eitt um 

veturinn. Börnin ákváðu svo 

hvaða ljóð/árstíð þau vildu vinna með.  Þau fengu öll einn skókassa sem þau myndskreyttu 

svo inn í eftir því hvaða árstíð þau höfðu valið sér.  

Þau fengu frjálsar hendur við gerð kassana og fengu að velja sér þann efnivið sem þeim 

fannst passa við þá árstíð sem þau höfðu valið sér. 
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Ljóðagerð (Elín Heiða og Vilborg ) 
 
Markmið:  
-Kynna hvað er ljóð, lesa ljóð og skoða ljóðabækur. 
-Vinna með Rím / málörvun / samsett orð. 
-Að börnin semji ljóð og myndskreyti. 
 

Við byrjuðum á að gera hugarkort um hvað er ljóð, hvernig eru þau og um hvað þau fjalla. Þá lásum 

við ljóð og skoðuðum ljóðabækur. Við hlustuðum eftir rími í ljóðum og vísum ásamt því að æfa okkur í 

rími, bæði með því að fara í rím leiki og fara með rím vísur. Þá æfðum við okkur einnig í samsettum 

orðum og að taka í sundur orð. Við sömdum sameiginleg ljóð ásamt því að hvert barn samdi sitt eigið 

ljóð og myndskreytti.  

 

     Blýantur  

Blýantur var að kaupa 

hann fann sér bók að lauka. 

Hann keypti brók  

og líka fína skó. 

Og blýanturinn fór út í bók  

                                                 og skrifaði líka ljóð. 

Anna Soffía  

 

 

Tónlistarleikhús: Maríubjallan snjalla(Gulla og Sunna). 

 
Markmið: 
-Að vinna með eina ákveðna sögu  og búa til tónlistarleikhús út frá henni.  
-Að tengja saman leik og söng í ákveðið form leiklistar. 
 
Áhersluþættir: 
Rím, rytmi, form, bundið mál, myndlist, ritun, leikur, söngur,hugtakaskilningur, orðaforði, 
einbeiting, athygli, samvinna, læra texta, framkoma. 
 
Leiðir:Valin var ljóðræn saga, Maríubjallan snjalla. Höfundur: Julia Donaldson . Þýðing: 
Halldór Gunnarsson. 
Í upphafi var sagan flutt og kynnt fyrir börnunum og unnið með textann . Rímorð fundin og 
torskilin orð skilgreind og útskýrð. 
Tónlistarleikir: 
Börnunum kenndir ýmsir tónlistarleikir sem nota átti í leikritinu.   
Kötturinn og mýsnar. Eltingaleikur með tónlist. 



16 
 

Ton- boro- ton.  Rytmaleikur með hljóðfærum þar sem börnin læra að para sig saman og fara 
með texta. Rímorð notuð úr sögunni. 
Hvíslleikur: þar sem börnin hvísla ákveðið orð í eyra hvers annars, að hætti Maríubjöllunnar 
snjöllu. 
 
Söngur. 
Það var einu sinni bóndi sem átti stærðar bú, 
Og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. 
En eina dimma nóttina þau sváfu sætt og rótt, 
Er ljótir grimmir bófar læddust þangað ofurhljótt. 
 Gæsin æpti íhihi 
 Og vakti með því hundinn 
 Hundurinn sagði 
bra,bra,bra 
Og vakti með því kisu. 
Kisa sagði rink,rink, rink 
Og vakti með því hænuna, 
Hænan hrópaði me,me,me 
Og vakti með því öndina, 
Öndin sagði mö, mö, mö 
Og bófar duttu í andapoll. 
Splass! Þá vaknar bóndi sá 
Og hrópaði : „hvað gengur á?“ 
 ( texti: Sunna Ósk Ómarsdóttir) 
Lag: Refur í hænsnakofanum e. 
Ómar Ragnarsson 
A og bé  Lag úr Emil í Kattholti. 
 
Myndlist og ritun 
Að auki valdi hvert barn sér dýr til að „leika“ og teiknaði það og litaði og síðan rituðu börnin 
dýraheitið sitt á borða sem verða leikbúningar á lokasýningunni. 
Framkoma: Börnin sýna leikritið fyrir foreldra á smiðjulokum föstudaginn 6. Desember 
klukkan 15.00. 

8. Smiðjuopnun í 1.-7. bekk 
Skólastjórinn kallaði alla nemendur í 1.-7. bekk saman. Markmið kennslustundarinnar var að sýna 

hvernig listamenn á öllum tímum hafa nýtt sér þjóðsögur til listrænnar sköpunar. Notuð var sagan um 

sjö börn á landi og sjö í sjó. Var sagan tengd ljóðum, sögum og bíómyndum sem byggja á 

þjóðsögunni. Lesið var ljóðið Suður með sjó eftir Jóhannes úr Kötlum, horft á umfjöllun 

gervivísindamanna um nýja uppgötvun um selamenn í Grænlandshafi. Horft var á myndskeið úr 

myndinni Úr faðmi hafsins. Börnin náðu góðri tengingu við viðfangsefnið að hægt er að vinna 

áhugavert efni út frá þjóðsögum og nýta það til sagnagerðar hvort sem miðillinn er ljóð, frásaga, 

kvikmynd, myndlist, tónlist eða annað listform. 
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Fyrsti bekkur - Háubjörg 

Vika 1:  Allur 1. bekkur vann með eldri nemendum í 2.-4. bekk í hringekjum allt tímabilið. Hóparnir 

þeirra voru að mestu blandaðir við 2. bekk  en á stundum einnig við eldri nemendur. Í fyrstu vikunni 

voru lesin ljóð eftir Þórarinn Eldjárn og nemendur látnir giska á hvað ýmis skondin og skemmtileg orð 

þýddu. Þau klipptu niður orð úr ljóðum og endurröðuðu og smíðuðu sitt eigið ljóð og myndskreyttu 

Vika 2: Nemendur fóru í Bíó Paradís. Heima í skólanum var áfram unnið á nokkrum stöðvum. Allir lásu 

og lærðu ljóðið VIKUDAGARNIR  og FINGRAÞULU – Á einni stöðinni var unnið með rím, á annarri 

stöðinni voru börn að lesa ljóðin og myndskreyta, á þriðju stöðinni var verið að vinna með að búa til 

litla bók 

Vika 3: Haldið var áfram með VIKUDAGANA. Einnig var nemendum skipt í hópa og söfnuðu ljótum 

orðum annars vegar og fallegum orðum hins vegar. Markmiðið var að í lok smiðjunnar ætti að kjósa 

ljótasta og fallegasta orðið. Seinni smiðjudaginn kom Jóna Valborg Árnadóttir höfundur 

Brosbókarinnar og las fyrir börnin. Eftir lesturinn fóru nemendur í fjögurra manna hópum og unnu og 

sömdu ljóð. Öll ljóðin áttu það sameiginlegt að hver ljóðlína átti að byrja á stöfunum í orðinu BROS. 

 

Vika 4: Sögubíllinn Æringi kom og heimsótti börnin. Sóla dóttir Grýlu var þar með ljóðasögustund. Las 

hún fyrir þau ljóðasöguna um Greppikló og lét svo börnin útbúa ljóðalest. Seinni smiðjudaginn var 1.-

4 bekk skipt í fjóra hópa og var unnið með þema tengt jólunum. Börnin rúlluðu á milli stöðva.  

Verkefnin voru: 

 Aðventan/kransinn og nöfnin á kertunum fjórum. 

 Grýla og hennar hyski. Farið var yfir sögu Grýlu en lýsingar af henni 

  ná allt aftur til tíma víkinganna. Lærðu börnin stutta þulu um  

Grýlu og hlustuðu á heimatilbúna jólasögu. 

 Jólakötturinn. Farið var yfir sögu jólakattarins og sungið lagið um  

 jólaköttinn. Börnin bjuggu að lokum til sinn eigin jólakött. 

 Gömlu jólin – jólasveinavísur – hver barnahópur vann með vísurnar  

 hans Jóhannesar úr Kötlum 

Vika 5 – Áfram haldið með sömu verkefni og í fyrri viku 
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Vika 6 – Jólasmiðja með öllum skólanum. Nokkrar föndurstöðvar . Smiðjulokin voru unnin í samstarfi 

við foreldrafélagið. Foreldrar komu og sáu vinnu smiðjunnar og allir fóru svo í jólaföndur. 

2.- 4. bekkur 

Hildur skólastjóri opnaði smiðjuna með því að fjalla um hvað eru ljóð, sjá: Smiðjuopnun í 1.-7. bekk.  

Alla morgna smiðjunnar var allt lesefni ljóðabækur. Börnin lásu ljóðabækur í metravís. Unnið var með 

ljóð Þórarins Eldjárns og höfundurinn sérstaklega kynntur. Fyrsti til fjórði bekkur  unnu mikið með 

ljóðin hans. Það var einnig kynnt og æft  hvernig á að lesa ljóð upp.  

Bekkjunum var  skipt upp í hópa og hóparnir unnu hver með sitt ljóð.  Ljóðin voru síðan klippt niður 

og börnin unnu síðan saman í smærri hópum við að búa til „nýtt“ ljóð og líma á blað og myndskreyta.  

Ljóðin sem unnið var með voru „bækur“, „öfugmeginframúrstefna“, „bókagleypir“, „Á Hundagötu 

hundrað“.   

Við fórum í bíó Paradís og sáum myndina „Erneste og Celestine“ og í framhaldi unnu börnin 

veggspjald um myndina sem lýsir atburðarrásinni og sögðu álit sitt á henni.  Við fengum rithöfundinn 

Jónu Valgerði Árnadóttur  sem las upp úr bókinni sinnar og Elsu Nielsen „Brosbókin“ í framhaldi af því 

gerðu börnin „bros-ljóð“.  Síðustu tvær vikurnar var sameinuð ljóð og jólaundirbúningur og umfjöllun 

og fjallað um aðventuna,jólaköttinn, jólasveina og grýlu.  

5.-7. bekkur 

Skáldið Davíð Stefánsson var kynnt til sögunnar. Lesin og túlkuð voru nokkur ljóð eftir Davíð: Konan 

sem kyndir ofninn minn. Farið var djúpt í ljóðið, boðskapur túlkaður og unnið með orðaforða í ljóðinu, 

Nirfillin, Norn, Mamma ætlar að sofna, Til eru fræ, Ég vildi að ég væri, Litla kvæðið um litlu hjónin.  

Ljóð Davíðs eiga það sameiginlegt að vera  tilfinningaþrungin og einkennast oft af þrá, söknuði eða 

von sem hefur vængi sína misst.  

 

Lesin voru ljóðin Þrá eftir Ingunni Snædal og Heimkoma eftir Sólveigu Maríu Svavarsdóttur. Í þeim 

ljóðum er talað um hugtakið „heim“. Þeirri spurningu var varpað upp hvort „heim“ sé heimili okkar 

eða er það þar sem hugurinn eða hjartað býr? Nemendur sömdu sitt eigið ljóð út frá hugtakinu.  

Kynnt voru hljóðaljóð og hlustað á Eirík Örn Nordal flytja hljóðaljóð. 



19 
 

Ljóðið IV. eftir Ingunni Snædal var lesið og sömdu nemendur sitt eigið ljóð út frá ákveðnum orðum í 

ljóðinu.  

Einnig sömdu nemendur sitt eigið ljóð án allra hafta.  

 

 

Nemendur horfðu á myndina Í faðmi hafsins í bútum. Myndin 

er ljóðræn og unnin út frá þjóðsögunni um sjö börn á landi og 

sjö börn í sjó. Rætt um hvað hægt sé að nota sem kveikjur að 

handriti/sögu/ljóði. 

Allir nemendur fóru til Guðnýjar myndmenntarkennara og 

unnu þar myndlistarverk sem þau skrifuðu sitt eigið ljóð á.   

Hver og einn nemandi skilaði afrakstri ljóðasmiðjunnar í bók 

sem hann bjó til sjálfur. Þar er að finna ljóð eftir þá höfunda 

sem fjallað var um í smiðju. Unnið með þau ljóð á ýmsan máta 

ásamt því að í bókinni er að finna þau ljóð sem nemendur 

sömdu sjálfir.  
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9. Sameiginlegur ljóðaormur og sameiginleg ljóðabók 
Allir nemendur á grunnskólaaldri tóku þátt í að semja ljóð sem þeir afhentu skólanum að gjöf. Þeir 

settu upp ljóðið og handskrifuðuð það á bókfell. Þeir skáru út í kartöflu einkennandi tákn fyrir ljóðið 

og skreyttu hver sína blaðsíðuna. Út úr þessari vinnu kom hnausþykk sameiginleg ljóðabók. 

Allir nemendur skólans allt frá tveggja ára aldri fóru í samverustund þar sem umræðuefnið var 

Dalurinn okkar og Dalskóli. Lykilorðum var safnað saman í hverjum hópi og samdi hver hópur ljóð 

sem var um Dalinn og lífið þar. Ljóðin voru rituð á rullu sem ljóðaormurinn geymdi, en hann skreið á 

milli kennslustofa. Ljóðaormurinn skilaði afrakstrinum á smiðjulokum í nokkurra metra lögnu ljóði, 

sem síðan hefur verið hlutað niður, sett í ramma og hengt upp. 

   

10. Smiðjulok og smiðjumat 
Smiðjulok að þessu sinni voru í samfloti með jólaföndri foreldrafélagsins. Smiðjulok 2ja-5 ára barna 

hófust klukkan 15:00 föstudaginn 6. desember með tónlistarleikhússýningu og  sýningu á margs 

konar skráningum sem gerð var á smiðjutímabilinu. Í framhaldi fóru foreldrar út í Hlíð með börn sín 

og tóku þátt í jólaföndrinu. 1.-7. bekkur  setti upp sýnishorn af vinnunni.  Fimmti – sjöundi bekkur 

gerðu lítinn Davíð Stefánssonar vegg en 1.-4 bekkur settu upp ljóðavinnuna í annarri kennslustofu 3ja 

bekkjar. 

Á smiðjulokum lásu nokkur börn úr 5.-7. bekk upp ljóð Davíðs Stefánssonar og frumsömdu ljóð og 

nemendur 7. bekkjar sungu fallega útsett jólalag. 

 Mikilvægt er að búið sé að ákveða hvernig mat fer fram áður en smiðja hefst eða í undirbúningi 

smiðjunnar. Nemendur eiga að fá kynningu á því hvernig námsmati verði hagað í kringum smiðjuna í 

upphafi.  Þetta á sérstaklega við 3. bekk og upp úr. Á ekki við börn á leikskólaaldri.  

Í matshefti janúarmatsins fyrir öll börn á grunnskólaaldri voru markmið smiðjunnar HAUSTIÐ ÞAÐ 

HINGAÐ SNÝR sett fram, þ.e.a.s.  yfirmarkmið smiðjunnar: 
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Að nemandi 

 Geti á einfaldan hátt tjáð upplifun sína og tilfinningar í myndverki 

 Geti ort ljóð frá eigin brjósti 

 Greint og þjálfað að ljóð/lestur/hlustun geti veitt innblástur til sköpunar 

 Þjálfist í að lesa eigin ljóð upphátt og hluta á upplestur annarra 

 

Dæmi um virknimat og sjálfmat nemenda: 

 Stundum Oftast Alltaf samtals 

Þú tókst virkan 
þátt í smiðjunni 

    

Þú sýndir áhuga á 
verkefnunum 

    

Þú fórst eftir 
leiðbeiningum 

    

Þú vandaðir þig     

Þú hlustaðir af 
athygli  

    

Þú tekur 
hópfélögum vel 

    

 

11. Samantekt og niðurlag 
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist.  Nemendur fengu tækifræi til þess að vinna yfir tímabil 

með ljóð í nokkru mæli. Ljóðalestur er ekki mörgum börnum tamur. Við náðum að gera ljóðalestur 

sem hluta af almennum daglegum morgunlestir sérstaklega í eldri bekkjum. Allir nemendur allt frá 2ja 

ára kynntust bundnu máli verulega. Allir nemendur unni með rím, með ljóðskáld, handfjötluðu 

bækur, hlustuðu á ljóðalestur og settu saman stökur og ljóð 

10.1 Hvað gekk vel 
Í leikskólahlutanum: 
Á Trölladal og Álfabjörgum voru tveir kennarar með hverja smiðju og gekk það fyrirkomulag mjög vel.  
Bæði fannst okkur gott að hafa einhvern til að vinna með og líka ef ske kynni að annar kennarinn var 
veikur þá vissi hinn alveg nákvæmlega hvað átti að gera næst í þeirri smiðju. 
 
Það gekk vel að setja ljóðið í forgrunn og það var gert í tengslum við Reykjavík bókmenntaborg. 
Það gekk sérstaklega vel með þessa smiðju í leikskólahluta skólans, mikil skráning á mörgum 
upplifunum.  
 

10.2 Hvað mátti betur fara 
Það sem var erfiðast var að við náðum ekki  flugi í kennarahópum í grunnskólahluta skólans. Við erum 

e.t.v. ekki ljóðunnendur í grunninn og náðum ekki að tengja nógu vel við smiðjuinnihaldið. Það er 

andleg iðja að lesa og vinna með ljóð og það gekk erfiðlega að fá mikla andlega iðju í gang og  halda 

nemendum í gleðinni. Innlagnirnar virkuðu ekki alltaf. Það gekk vel að föndra með ljóðin – klippa í 
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sundur orð og endurraða  með yngri nemendum– samt fannst okkur börnin ekki sökkva sér í vinnuna, 

þau unnu þetta  og voru ekkert endilega í 7. himni með árangurinn.   

Ef til vill er hringekjuformið ekki besta formið í ljóðasmiðju – líklega ætti sami hópurinn að vinna með 

sama kennaranum bróðurhluta tímans. Með þeim hætti skapast traust í námshópnum, hægt að vinna 

með styrkleikahópsins, hægt að útbúa markvissa ljóðadagskrá með samblandi af eigin ljóðum og 

ljóðum íslenskra ljóðskálda. 

12. Lokaorð 
 

Árangurinn af ljóðasmiðjunni er ótvíræður. Öll Dalskólabörn þekkja nú vel mörg ljóð, rím, þulur, 

orðaglímuna og tjáninguna í bundnu máli. Mismunandi aldurshópar þekkja vel nokkur íslensk 

ljóðskáld. Nemendur hlustuðu reglulega á ljóðaupplestur, lásu sjálf, ortu, tóku þátt í sameiginlegum 

verkefnum og hafa reynt að ljóðformið er samofið íslenskri tungu og margir listamenn nýta það til að 

koma sköpun sinni og hugsun á framfæri.  

 

 

 

 

 

 

 

 


