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Ágrip 
 

Í þessu lokaverkefni má finna bókina Harpan sem grét ásamt greinargerð og 

kennsluleiðbeiningum fyrir þriðja og fjórða bekk grunnskólans. Áhugi fyrir gerð 

bókarinnar kviknaði þegar lesinn var texti Guðmundar Finnbogasonar þar sem hann talar 

um Áslaugu í hörpu Heimis eins og hún sé einhver sem allir vissu hver væri. Við 

komumst að því að Áslaug er persóna úr Völsungasögu sem ekki margir muna eftir. Í 

kjölfar þess ákváðum við að endursegja þessa litlu sögu sem á fullt erindi til barna í dag.  

 Í framhaldi þeirrar uppgötvunar kynntum við okkur gerð barnabóka og hlut 

fornsagna og ævintýra í þeim. Hvað væri búið að skrifa um fornbókmenntir, ævintýri og 

hvernig hægt væri að nýta í kennslu fyrir börn. Við komumst að því að ekki er búið að 

skrifa mikið fyrir yngstu börnin. Við hófumst því handa við gerð bókarinnar. Markmið 

okkar við gerð hennar var að búa til barnabók sem væri skemmtileg og góð sem fyrsta 

kynning á fornbókmenntum.  

 Kennsluverkefninu, sem fylgir bókinni, er ætlað að styðja við kennslu hennar. 

Markmið þess er að nota bókmenntir sem kennslutæki og tengja þær við sem flestar 

námsgreinar grunnskólans. Þannig eru námsgreinarnar samþættar og hægt er að kenna 

þær á skapandi og fjölbreyttan hátt. 
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Formáli 
 

Upphafsorð Guðmundar Finnbogasonar í kaflanum um móðurmál í bókinni Lýðmenntun 

,sem kom út árið 1903, eru þessi (Guðmundur Finnbogason 1994:68):  

 

Undir einu af rótum Yggdrasils var brunnur sá er spekt og mannvit var í fólgið. Sá er 

drakk af brunninum varð fullur af vísindum. Undir hjartarrótum hverrar þjóðar er slíkur 

brunnur. Það er málið, lífæð alls þjóðernis. Í því má heyra hjartaslög þjóðarinnar; hún 

grætur þar og hlær eins og Áslaug í hörpu Heimis  

 

Hver var hún þessi Áslaug sem Guðmundur ritar þarna um eins og allir eigi að þekkja 

hana. Líkt og Harry Potter nútímans. Áslaug í Hörpu Heimis, aldrei höfðum við  heyrt 

hana nefnda.  

Við fórum því á stúfana og komumst að því að saga þessi tengist Völsungasögu 

og fólk, sem komið er yfir miðjan aldur, hafði heyrt hana og mundi eftir henni. Það varð 

kveikjan að þessu verkefni. Semja litla sögu um Áslaugu Sigurðar- og Brynhildardóttur. 

Við teljum að bók af því tagi eigi fullt erindi til barna í dag. Í sögunni er sagt frá barni 

sem er frekar sjaldséð í fornsögunum og svo fjallar hún ennfremur um stúlku sem er 

ennþá fátíðara. Þar með væri kominn vettvangur til að kynna fornsögurnar fyrir enn yngri 

lesendum en áður.  

Markmið þessa verkefnis er að kynna fornsögurnar fyrir yngsta stigi grunnskólans 

með bók sem hæfir aldri og þroska þeirra. Kennsluleiðbeiningarnar, sem fylgja með, eru 

fjölbreyttar og auðvelt er fyrir kennara að notfæra sér þær við kennslu bókarinnar. 

Verkefnin í þeim eru þess eðlis að hægt er að nota þau öll eða hluta, allt eftir því hvað 

hentar. Lokamarkmiðið er að áhugi vakni hjá nemendum á að kynna sér fornsögur frekar. 

Að þeir fái jákvæða upplifun af lestri bókarinnar og verkefnunum sem henni fylgja. 
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Þakkir 
 

Við viljum innilega þakka starfsmönnum bókasafns Kennaraháskóla Íslands fyrir 

aðstoðina. Sérstaklega þökkum við Kolbrúnu Sigurðardóttur sem okkur finnst vera 

óþrjótandi viskubrunnur. 

Einnig þökkum við leiðsagnarkennara okkar, Þórði Helgasyni, frábæra samvinnu. Hann 

jók þekkingu okkar á íslensku og bókmenntum svo um munar.   
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Framgangur verkefnis 
 

Þegar áhugi okkar kviknaði á því að búa til sögu upp úr Völsungasögu skoðuðum við 

hvað búið væri að skrifa um fornbókmenntir og börn. Við fórum á bókasafnið og 

komumst að því að nokkrar barnabækur væri búið að skrifa sem lokaverkefni en engar 

skrifaðar upp úr gamalli fornsögu. Við fórum að grúska í heimildum og skoða það efni 

sem hefur verið lagt á borð fyrir okkur í áföngum skólans og grófum upp heilmikið sem 

við gátum notað. Í fyrstu kynntum við okkur hvað góðar barnabækur þurfa að innihalda. 

Hvernig máli og stíl þyrfti að vera háttað, framsetningu, sögupersónum og ótal mörgu 

öðru. Upp úr þeirri vinnu fórum við að velta fyrir okkur hvaða augum það væri litið að 

nota efni fornbókmenntanna og breyta þeim í nýjar sögur. Við lásum mikið af innlendum 

tímaritum til að sjá hvað væri búið að skrifa um fornsögur og kennslu þeirra. Þá komumst 

við að því að nokkur vakning virðist vera fyrir því að endursegja þessar sögur og færa í 

nýjan búning sem tekur mið af áhuga og aldri lesenda.  

Mjög fljótlega sáum við að efni fornsagnanna hefur yfir sér ævintýrablæ og  hægt 

er að tengja þau, sem hefur verið skrifað um ævintýri, við þær. Mikið hefur verið skrifað 

um gildi ævintýra fyrir börn og hvaða áhrif þau hafa haft á þau öldum saman.  

Við hófumst handa. Mörg uppköst voru gerð og veltum við mikið fyrir okkur 

hvaða atriði mættu vera í sögunni og hvaða ekki. Á meðan á ritun bókarinnar stóð, 

vöknuðu margar kennsluhugmyndir. Okkur finnst sagan bjóða upp á endalausa möguleika 

og hægt að tengja hana við margar námsgreinar. Urðu hugmyndirnar miklu fleiri en hægt 

var að setja í kennsluverkefnið. 

Myndskreyting bókarinnar gekk ekki þrautalaust fyrir sig. Erfitt reyndist að finna 

teiknara. Þrautalendingin varð sú að halda „neyðarföndurpartý“ þar sem fjölskylda og 

vinir komu saman og björguðu bókinni. Afraksturinn skönnuðum við inn og prentuðum 

út. Bókin var loksins tilbúin. 

Það var ekki fyrr en seinna sem við komumst að því að búið væri að skrifa sögu 

um Áslaugu. Það var gert í kringum miðja síðustu öld og okkur fannst full ástæða til að 

færa hana í nýjan búning. 
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Inngangur 
 

Þessi greinargerð er ásamt kennsluleiðbeiningum meðfylgjandi barnabókinni Harpan sem 

grét. Greinargerðin inniheldur fræðilega samantekt um fornbókmenntir, ævintýri og 

kennslu þeirra. Í kennsluleiðbeiningunum má finna kennsluverkefni fyrir þriðja og fjórða 

bekk. Þau eru unnin út frá markmiðum Aðalnámskrám grunnskóla 1999 og 2007. 

Greinargerðin getur nýst sem stuðningur við kennsluverkefnið þar sem í henni má finna 

fróðleik sem stutt gæti við kennslu bókarinnar.  

Í greinargerðinni verður fyrst fjallað um fornbókmenntir og gildi þeirra fyrir 

okkur í gegnum tíðina. Síðan verður fjallað lítillega um Völsungasögu uppruna hennar og 

einkenni. Næst verður vikið að ævintýrum og hvernig einkenni þeirra má sjá í 

fornsögunum. Þá verður sagt frá því með hvaða hætti fornbókmenntir eru nýttar í dag. Að 

lokum verður vikið að fornbókmenntum og kennslu þeirra.  

 Í kennsluleiðbeiningunum, sem fylgja bókinni Harpan sem grét, eru margar 

kennsluhugmyndir. Við gerð verkefnanna var skapandi vinna og fjölbreytni höfð að 

leiðarljósi. Einnig var reynt að gera verkefnin skemmtileg svo þau gætu höfðað til 

barnanna.  
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Bókmenntaarfurinn 
 

Bókmenntir eru sá þáttur í menningu okkar sem hægt er að rekja í samfellu frá upphafi 

byggðar fram til okkar daga. Bókmenntir eru leið mannkynsins til að koma heimsmynd 

sinni til skila til næstu kynslóðar (Vilborg Dagbjartsdóttir 2000:4). Bókmenntir hafa alltaf 

verið hluti af okkur og haft mikið gildi fyrir okkur, bæði sem þjóð og einstaklinga. Það 

hefur verið talið meðal sérkenna Íslendinga hve mikils bókmenntir eru metnar. Íslendingar 

lesa mikið og hafa alltaf gert. Enda eru Íslendingar betur staddir en aðrar þjóðir hvað læsi 

varðar. Bókmenntir gegna mikilvægu hlutverki í menningarlífi þjóðarinnar og eru 

nauðsynlegur þáttur í menntun okkar Íslendinga.  

Fornbókmenntir eru hluti af þessari bókmenntahefð og hafa í augum þjóðarinnar 

þótt dýrgripir. Sögurnar virtust mönnum byggðar á raunverulegum atburðum og ekki mátti 

hrófla við sannleikanum. Þessi sannleikur var notaður sem vopn á tímum sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga. Bækurnar þóttu þannig sanna langa sögu þjóðar sem yrði að vera sjálfstæð og 

standa á eigin fótum (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2002:22). Þetta varð til þess að þeim 

bókum, sem tengdust Íslandi og voru skrifaðar á 13. og 14. öld, var gert hærra undir höfði 

en öðrum sögum sem gerðust sunnar í Evrópu. Þær voru taldar síðri og meira léttmeti. 

Fellur Völsungasaga einmitt undir þann flokk (Völsungasaga 1985:155). 

 

Bókunum breytt 
 

Í kringum 1960 ákvað Halldór Laxness ásamt fleiri mönnum að breyta stafsetningu 

Laxdælu og færa hana nær nútímanum. Það gerðu þeir svo almenningur gæti lesið 

bækurnar en þær væru ekki bara fyrir útvalda menntamenn. Bækurnar þóttu þungar og 

erfitt var fyrir marga að lesa þær. Viðbrögðin við breytingunum létu ekki á sér standa og 

við þetta urðu margir ævareiðir. Sérstaklega menntamenn sem töldu að það ætti ekki að 

vera á færi allra að lesa þessar sögur. Þeim fannst að hinir ómenntuðu hefðu ekkert með 

það að gera. Bókunum mætti ekki breyta. Málið rataði alla leið inn á Alþingi þar sem málin 

voru rædd. Gekk það jafnvel svo langt að lögsækja átti höfundana.  
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Andstæðingar breytinganna gleymdu hins vegar þeirri einföldu staðreynd að 

fornsögur og ævintýri hafa tekið sífelldum breytingum í gegnum tíðina (Helga Thorlacius 

2005:27). Fyrst voru þessar sögur í munnlegri geymd og gengu þannig á milli kynslóða. 

Næst voru þær skrásettar og komið á fast form. Höfundar tóku sér engu að síður 

skáldaleyfi, breyttu og bættu ýmsu sem þeim þótti miður fara. Stundum svo mikið að til 

urðu nýjar sögur.  

En eitt er þó víst, sögurnar hafa verið höfundum allra tíma uppspretta nýrra 

hugmynda og gert okkur kleift að leita endalaust í þann brunn. Í grein Helgu Thorlacius 

(2005:27) má finna ljóð eftir Bent Haller þar sem þessu er ágætlega lýst.  

 

Listin hefur okkur yfir 
Hversdagsleikann. Listin er  
Ekki veggfóður til skrauts, 
Listin er eitthvað sem á að  
Nýta til frekari sköpunar.  
 

Mikill sannleikur er í þessum orðum. Sprettur ekki list af list?. Hversu margir hafa ekki 

fengið nýja hugmynd út frá einhverju sem þeir sáu, upplifðu eða lásu. Það er bara staðreynd 

að allt er breytingum háð. Ekkert er heilagt, ekki einu sinni tungumálið okkar sem við 

höldum svo fast í en breytist þó alltaf eftir því sem tíminn líður.  

 

Völsungasaga 
 

Völsunasaga er gott dæmi um bók sem hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. 

Efni hennar er tekið upp úr hetjukvæðum Konungsbókar Eddukvæðanna og 

Kvæðahandriti, systurhandriti Konungsbókar, sem nú er glatað (Völsungasaga 1985:159). 

Mætti því segja að hún sé tekin með skáldaleyfi! Ef það hefði ekki verið gert væri hún ekki 

til og við gætum ekki notið hennar! Sagt er að Völsungasaga sé ekki óspjallað 

höfundarverk eins manns heldur ofin úr mörgum þáttum á löngum tíma. Líklega eru ýmsar 

persónur sagnanna sameinaðar í eina og tímaskyn er mjög á reiki. Þó er talið að persónur 

Völsungasögu hafi lifað á sinni tíð. Hins vegar er ekki hægt að segja að bókin sé sagnfræði 

þar sem atburðir eru færðir í stílinn af höfundum hvers tíma (Völsungasaga 1985:162,169).. 
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Á Völsungasögu er mikill ævintýrabragur. Þar er ýmislegt að finna sem einkennir 

ævintýri eins og þrí-endurtekningar, töfradrykkir, fólk hefur hamskipti og lengi mætti telja. 

Segja má að sagan sé á mörkum þess að vera einfaldlega ævintýri (Völsungasaga 

1985:166-167). 

 

Ævintýri 
 

Í gegnum tíðina hefur mikið verið fjallað um gildi ævintýra fyrir börn. Skiptar skoðanir 

hafa verið um það hvort ævintýri henti börnum eða ekki. Má segja að áherslurnar hafi fylgt 

uppeldisfræðilegu gildum hvers tíma. 

Það hafa komið tímar þar sem ævintýri hafa þótt óæskileg fyrir börn. Fjallað um 

hræðilega hluti, mannvonsku og grimmd. Talist hefur eðlilegt að hlífa börnum við 

sannleikanum um heiminn fyrir utan þau svo þau beri ekki skaða af. Margar sögur hafa 

verið mildaðar og allt sem þykir ljótt og grimmt tekið út úr þeim. Þessi áhrif má glögglega 

sjá þegar sumt barnaefni er skoðað, t.d. barnaefnið frá stórfyrirtækinu Disney. Myndir og 

raddir eru ljúfar og renna vel í gegn. Enginn er drepinn og allir eru góðir hver við annan. 

Sem dæmi hefur Rauðhetta tekið miklum stakkaskiptum í gegnum tíðina. Úlfurinn, sem 

upphaflega var drepinn, er nú í enda sögunnar farinn að drekka te með veiðimanninum, 

Rauðhettu og ömmunni. Eða því sem næst. Sálfræðingurinn Ann Trousdale segir að mildun 

ævintýra geti gert þau enn hræðilegri fyrir börn. Það sé ekki refsing hins vonda sem hræði 

þau heldur skortur á refsingu. Best sé að börn telji hið illa eðlilegan hluta sögunnar. Með 

því eru þau að horfast í augu við hið illa og takast á við það (Kristín Unnsteinsdóttir 

2005:26). Þegar barnaefni er mildað er hætt við að það bjóði ekki upp á mikinn lærdóm 

fyrir barnið, bara skemmtun og fræðslu (Guðrún Th. Sigurðardóttir 1986:11). 

Margar ástæður hafa í gegnum tíðina stutt þær kenningar að í gegnum ævintýri læri 

börn heilmargt. Ævintýri örvi ímyndunarafl barnsins og þörf fyrir töfra og æðri máttarvöld. 

Börn geti fundið sig duga til einhvers í lífinu, hafa hlutverki að gegna á ævi sinni, að lífið 

sé einhvers virði. Ævintýraheimurinn er óraunverulegur en góðu tilfinningarnar, sem 

börnin finna um sig sjálf og framtíðina, eru raunverulegar (Guðrún Th. Sigurðardóttir 

1986:11-12).  
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Í gegnum ævintýri takast börn á við vandamál sín, líf og drauma og örva þau til 

sjálfstæðrar hugsunar. Barnið finnur að í þeim eru alltaf lausnir á vandamálunum, það gefur 

þeim von og hjálpar þeim að finna sínar eigin lausnir. Þannig eigi börn sér alltaf 

uppáhaldsævintýri sem hefur lausn á vandamáli þess tíma í lifi þeirra (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir 2005:30; Vilborg Dagbjartsdóttir 2000:4).  

Sögurnar, sem börn lesa, verða að hæfa aldri þeirra og þroska. Yngri börn samsama 

sig best sögunni þegar söguhetjan er á þeirra reki (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2005:32). 

Það er oft einkenni sagna, sem þau lesa, að aðalsöguhetjan er yngst eða minnst og þarf að 

berjast fyrir rétti sínum en mun sigra að lokum. Sálfræðingurinn Bettelheim segir að barnið 

skilji þetta auðveldlega, það svari til aðstæðna barnsins sjálfs. Barnið er minnst og þarf 

sífellt að vera að berjast fyrir tilverurétti sínum hjá hinum fullorðna. Þegar undirokinn í 

sögunni er orðinn kóngur eða drottning þýðir það visst sjálfstæði og söguhetjan er örugg og 

hamingjusöm (Guðrún Th. Sigurðardóttir 1986:12; Vilborg Dagbjartsdóttir 2000:5).  

Bent hefur verið á mikilvægi þess að bækur endi vel. Börn þola að takast á við 

margt í sögunum sem þau lesa svo lengi sem sterkt samband sögumanns og lesanda 

myndast og þau sjá fram á farsæl endalok fyrir söguhetjuna (Silja Aðalsteinsdóttir 1999:81; 

Kristín Unnsteinsdóttir 2005:26).  

 

Hvað er að gerast í dag? 
 

Þegar stafsetning Laxdælu var breytt urðu tímamót (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2000:17). 

Upphaf nýrra tíma og nýrrar hugsunar. Nú var hægt að nýta sér fornbókmenntirnar svo þær 

yrðu eitthvað annað en punt uppi í hillu. Í kjölfarið var fleiri bókum breytt og almenningur 

gat lesið sér til fróðleiks og ánægju. Þessi þróun á sér enn stað og hefur sýnt sig í frábærum 

bókum eins og Laxdælu, Eglu og Njálu eftir Brynhildi Þórarinsdóttur sem ætlaðar eru 

börnum á grunnskólaaldri. Með þessum hætti hefur sagan sýnt að þessar bækur standa af 

sér allar breytingar og sagan lifir sama hvernig hún er stafsett eða fram borin (Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson 2000:18).  

Þrátt fyrir þessa stefnubreytingu hefur lítið verið skrifað um fornsögur fyrir börn á 

yngsta stigi grunnskólans. Það er þó að breytast og mörgum bókum er verið að koma í 

aðgengilegt form til kennslu. Með þessu hafa gömlu góðu fornsögurnar komist á réttan 
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stall. Nú er talið mikilvægt að viðhalda menningararfinum sem okkur þykir svo vænt um og 

allir eru sammála um að megi ekki glatast. Frekar eigi að aðlaga bækurnar og gera þær 

aðgengilegar svo allir geti notið þeirra.  

Kannski má að einhverju leyti þakka auknum vinsældum fornbókmennta frábærri 

markaðssetningu bóka eins og Harry Potter og Hringadróttinssögu sem eru ævintýri út í 

gegn. Við verðum að nýta okkur þennan áhuga barnanna. 

Í dag höfum við flest lagt blessun okkar yfir að fornsögum sé breytt en erum líklega 

flest sammála um að vanda verður til verksins. Sérstaklega þegar skrifa á fyrir börn. 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2003:21) orðaði það svo skemmtilega þegar hún sagði að „til 

þess að vekja áhuga ungra barna yrði að matreiða þær (fornsögurnar) af kostgæfni og bera þær 

skemmtilega á borð án þess að næringargildinu sé kastað fyrir róða.“ Þannig megi breyta 

sögunum, gera þær spennandi og „töff“ en halda að einhverju leyti i uppruna og orðalag 

eftir því sem hægt er.  

Hinn frábæri rithöfundur Andri Snær Magnason (2002:6) segir að það sé skylda 

okkar að rækta upp nýjar kynslóðir af áhugamönnum um fornsögur. Ef við gerum það ekki 

muni áhuginn á þessu efni lognast út af og deyja. 

 

Um Hörpuna sem grét 
 

Þegar við lögðum af stað við gerð Hörpunnar sem grét vildum við gera bók sem hentað 

gæti yngsta stigi grunnskólans. Margar af þeim fornbókum sem gerðar hafa verið fyrir börn 

henta ekki yngsta stiginu. Þær eru of erfiðar. Eins og Vilborg Dagbjartsdóttir (2000:8) segir 

svo réttilega er það mikill vandi að velja rétt efni fyrir réttan aldurshóp. 

Sagan um Áslaugu er skemmtileg og býður upp á flest það sem góð saga þarf að 

hafa. Í henni eru andstæður, spenna, grimmd og morð og einnig fegurð, ást og hlýja. Sagan 

er um litla stúlku og afdrif hennar. Lítið er fjallað um börn í fornsögum, hvað þá litlar 

stúlkur. Ætti því að vera saga sem börn á yngsta stiginu, sérstaklega stúlkur, geta samsamað 

sig auðveldlega með. Ekki veitir nú af einhverjum sterkum fyrirmyndum kvenhetja fyrir 

þær. 

Harpan sem grét er unnin fyrst og fremst upp úr Ragnarssögu loðbrókar en einnig 

er lítillega stuðst við Völsungasögu. Hún fjallar um Áslaugu, litla stúlku sem býr hjá Heimi 
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fóstra sínum í Hlymdölum. Áslaug er komin af miklum og frægum víkingum, þeim Sigurði 

fáfnisbana og Brynhildi Buðladóttur, sem eru meginpersónur Völsungasögu. Einn daginn 

fær Heimir fréttir af dauða foreldra Áslaugar og ákveður að flýja með hana. Hann lætur 

smíða Hörpu svo stóra að Áslaug kemst inn í hana. Felur hana þar inni með gulli og 

gimsteinum. Nú leggja þau upp í langt ferðalag og koma í bæ einn á Spangarheiði. Þar búa 

gömul og grimm hjón, þau Gríma og Áki sem drepa Heimi til fjár. Þau gerðu ekki ráð fyrir 

því að finna Áslaugu inn í hörpunni ásamt peningunum. Þau taka hana í fóstur og kalla 

hana Kráku. Áslaug elst upp hjá þeim. Dag einn kemur skip siglandi inn fjörðinn og þar er 

Ragnar loðbrók á ferð. Hann sendir menn sína í land að baka brauð og þar hitta þeir fyrir 

hina gullfallegu Áslaugu. Segja þeir Ragnari frá fegurð hennar þegar þeir snúa aftur í 

skipið. Ragnar verður forvitinn og leggur fyrir Áslaugu þrjár þrautir. Hún leysir þær, giftist 

Ragnari og fer í burtu með honum.  

 

Fornbókmenntir og kennsla 
 

Á síðastu áratugum hafa áherslur í kennslu verið að breytast og þróast. Þær má sjá í 

aðalnámskrám grunnskólanna í gegnum tíðina. Í námskránum frá sjöunda og áttunda 

áratugnum eykst áhersla á að nám barna höfði til þeirra og veki áhuga (Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson 2000:13). Áður var áherslan á að kenna börnum staðreyndir, hvort sem það 

kæmist til skila eða ekki.  

Mikið hefur verið talað um að börn hafi áður verið bólusótt gegn fornbókmenntum, 

svo leiðinlega voru þær kenndar (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2000:15). Sýnt hefur verið 

fram á að ef þær eru kenndar einungis sem bókmenntaarfur og staðreyndir hafi nemendur 

engan áhuga á þeim (Ármann Jakobsson 2005:35). Ef bókmenntir eru fléttaðar inn í aðrar 

námsgeinar eins og samfélagsfræði, lífsleikni og listgreinar gefst tækifæri til kenna þær á 

skapandi hátt.  Nauðsynlegt er að fá fram umræður tengdar bókmenntunum, börnunum 

sjálfum og samfélaginu. Þannig hefur kennarinn tæki í höndunum til að kenna muninn á 

réttu og röngu, ræða siðgæðið og efnisheiminn, allt eftir aldri og þroska nemenda. Texti, 

hver sem hann er, getur orðið uppspretta umræðna um lífið og tilveruna. Og þau verða að 

fá að tjá sig og ræða hlutina. Það skilar mestu til þeirra og fer með þeim út í lífið. 
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Kennsluverkefni með bókinni Harpan sem grét 
 
Lítið hefur verið skrifað um fornsögur fyrir börn á yngri stigum grunnskólans. Þess vegna 

varð sagan Harpan sem grét til. Sagan um Áslaugu Sigurðar-og Brynhildardóttur hefur yfir 

sér ævintýrablæ og því kjörin til að fanga athygli ungra barna. Þetta verkefni er ætlað til 

nota í upphafskennslu í fornbókmenntum fyrir börn á aldrinum átta til níu ára. 

Í stórum dráttum er verkefnið hugsað sem bókmenntaverkefni sem fléttað er inn í 

samfélagsfræði, lífsleikni og listir. Bókmenntir eru kenndar eins og hver önnur listgrein. 

Aðstæður Áslaugar í bókinni gefa tilefni til umræðna um vináttu, samkennd, tryggð, 

græðgi, fjölskylduhagi, dauðann, einmanaleika og mörg fleiri málefni sem þarft er að leyfa 

börnum að tjá sig um á skapandi hátt. Umræðuefnin eru óþrjótandi. 

Verkefnin eru fyrst og fremst tæki til að kenna bókmenntir á skapandi hátt og til að 

glæða áhuga á undraheimi þeirra. Þau má nota sem þemaverkefni eða sem sérverkefni, allt 

eftir því sem hentar. Kennarar geta nýtt sér hugmyndirnar sem hér koma fram, bætt við þær 

og breytt eða búið til ný verkefni, allt eftir því hvað andinn blæs þeim í brjóst.  

Mikilvægt er að hafa fjölbreytta kennsluhætti í fyrirrúmi svo að hver og einn fái 

notið hæfileika sinna og að sköpunargleðin fái að blómstra. Við leggjum til að námsmat 

verði gefið með umsögnum um virkni, þátttöku, samvinnu og umræðum. Það er hægt að 

gera með bæði skráningum, símati og jafningjamati. Einnig má meta útkomu stærri 

verkefna.  

 

Markmið með lestri bóka geta verið mörg og margvísleg en með öllum bókmenntum er 

markmiðið að þroska með nemendum skilning, nota tungumálið til að skapa og öðlast góða 

tungumálakunnáttu og til að taka þátt í þeirri umræðu sem er í samfélaginu. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla - Íslenska (2007:8) segir: 

 

Sköpunarmáttur tungumálsins á að vera í öndvegi. Nemendur þurfa mörg  

tækifæri til að leika sér með orð og merkingu, semja alls kyns texta og tengja  

íslenskunám sitt leiklist, söng, dansi og tónlist. Það styrkir þá sem sjálfstæða  

og skapandi einstaklinga og glæðir áhuga þeirra á námsgreininni.  
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Verkefnið hefst 
 

Verkefnið byrjum við á því að segja börnunum frá fornsögum og sögum sem gerðust fyrir 

langa löngu. Tilvalið er að nota fyrstu setningu bókarinnar og spyrja: Hvað vitið þið um 

fornsögur? Skrá niður svör barnanna og ræða þau. Segja þeim síðan söguna um Áslaugu á 

lifandi og skemmtilegan hátt. Þegar því er lokið fá börnin góðan tíma til umræðna um 

söguna og hvað vakti áhuga þeirra. Lesa svo bókina fyrir nemendur. 

Í næsta tíma rifjum við upp söguna og nemendur lesa upphátt úr bókum sínum, tvö 

saman, eitt eða fleiri allt eftir getu og áhuga.  

 Um lestur og bókmenntir segir í Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska (2007:8) segir: 

 

Námsgreinin íslenska fjallar meðal annars um þau menningarlegu verðmæti sem 

felast í tungumálinu og bókmenntum, íslenskum og erlendum. Með lestri og  

umræðum um bókmenntir gefast og tilefni til glímu við stórar spurningar  

um lífið og tilveruna, sorgir og sigra.  

 

Í  sömu námskrá (Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska -2007:9) segir:: 

 

Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu. Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. Hún er 

einnig forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til afþreyingar og 

skemmtunar. Lestur  eykur orðaforða og stuðlar að betra valdi á máli en 

hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum samskiptum. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla - Samfélagsfræði (2007:11) segir í áfangamarkmiðum að við lok 

4. bekkjar eigi nemendur að: 

 

Hafa fengið að skynja söguna í gegnum áþreifanlega hluti og lifað sig inn í 

hana í gegnum bókmenntir, ljósmyndir, kvikmyndir og frásagnir.  

Hafa fengið að lifa sig inn í söguna með því að endurskapa veruleika með 

öðrum, t.d. að skapa ímyndað land með bekkjarfélögunum, nema það og búa 

til samfélag.  
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Ferð á Þjóðminjasafn 
 

Ferð á Þjóðminjasafnið til að skoða árin  800 – 1400. Þar sem bannað er að taka ljósmyndir 

inni í safninu er tilvalið að hafa með sér blöð og liti ef börnin vilja teikna eða skrifa 

eitthvað niður sem þeim þykir áhugavert. Þarna fæst kjörið tækifæri til að virkja börn í 

þekkingarleit á viðfangsefninu sem til umræðu er. 

 

Þegar heim í skólann er komið: 

1. Umræður um það sem fyrir augu bar á Þjóðminjasafninu. Nemendur setjast í hring á 

gólfinu og fá að segja frá upplifunum sínum. Að lokum er nemendum skipt upp í 2-

3 manna hópa eftir því sem við á og myndir teiknaðar úr ferðinni.  

2. Nemendur skrifa á lítil spjöld hvað er á myndunum þeirra. Spjöldin límd á 

myndirnar sem er raðað fallega á veggi kennslustofunnar. 

3. Á meðan á vinnunni stendur hlusta börnin á þjóðlagatónlist. 

 

Markmið: Að leiða börnin inn í heim sagnanna og til að skoða hluti sem hafa varðveist 

frá þessu tímabili. Að tengja það sem fyrir augum bar á Þjóðminjasafninu við söguna 

um Áslaugu og umfjöllun um fornsögur. 

Verkefni: Teikna myndir og skrifa texta við þær. 

Tengist: Íslensku, samfélagsfræði, lífsleikni, myndlist og tónlist. 

 

Það er hægt að víkka enn frekar sjóndeildarhring barnanna með því að fara í vettvangsferð í 

Þjóðmenningarhús og gera verkefni í tengslum við það. Þar er finna gömlu handritin í 

leyndardómsfullu umhverfi. 

 

Í þrepamarkmiði Aðalnámskrá grunnskóla - Samfélagsfræði (2007:32) fyrir 4 bekk segir:  

 

Nemandi fái innsýn inn í söguna í gegnum bókmenntir, svo sem goðsögur, þjóðsögur, 

Íslendingasögur, skáldsögur ofl. 

Nemandi fái innsýn í söguna gegnum ljósmyndir, kvikmyndir, tölvuleiki og með 

heimsókn á minjasafn. 
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Að nemandi  þjálfist í að flytja mál sitt, svara fyrirspurnum og rökræða niðurstöður 

sínar og taka gagnrýni. 

Komi kunnáttu sinni á framfæri munnlega og skriflega í leik og myndsköpun. 

 

Myndlist og ritun  
 

Kennari les bókina fyrir nemendur. Lesturinn fer þannig fram að reglulega er gert hlé og 

nemendur spurðir hvað þeir haldi að gerist næst. Kennarinn sýnir ekki myndirnar í bókinni 

meðan á lestri stendur heldur hvetur nemendur til að gera sér eigin myndir í huganum. Því 

næst er nemendum skipt í þriggja manna hópa. Kennari hefur útbúið á renninga nokkrar 

setningar úr bókinni sem segja söguna í aðalatriðum. Hver hópur dregur eins setningu og 

leikur hana (nemandi frýs, kennari spyr, hver ertu þú?). Þá gerir hver hópur mynd úr 

fjölbreytttum efnivið um setninguna sína. Að lokum sýna nemendur hver öðrum 

afraksturinn, hengja upp myndina sína og giska á hvar þeirra mynd kemur í röðinni. 

 

1. Nemendur fá renninga með völdum setningum úr Hörpunni. 

2. Nemendur leika setninguna sína. 

3. Tveggja – þriggja manna hópar búa til myndir úr verðlausu efni um setninguna sína. 

4. Myndum raðað á vegginn eftir tímaröð. 

 

Markmið: Að nemendur geri sér grein fyrir söguþræði bókarinnar og geti tjáð sig frammi 

fyrir skólasystkinum sínum. Að nemendur þjálfist í að nota hugmyndaflugið til að ímynda 

sér umhverfi og aðstæður. Að nemendur vinni með söguþráð á skapandi hátt. 

Verkefni: Þriggja manna hópar leika setningu úr bókinni og búa til mynd eftir setningunni. 

Tengist: Hlustun, framsögn og töluðu máli, leikrænni tjáningu og myndsköpun. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenskuhluta (2007:8) segir: 

 

Sköpunarmáttur tungumálsins á að vera í öndvegi. Nemendur þurfa mörg 

tækifæri til að leika sér með orð og merkingu, semja alls kyns texta og 

tengja íslenskunám sitt leiklist, söng, dansi og tónlist. Það styrkir þá sem 
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sjálfstæða og skapandi einstaklinga og glæðir áhuga þeirra á 

námsgreininni.  

 

Hverra manna ertu? 
 

Þetta verkefni tengist samfélagsfræðinni og er hugsað út frá spurningunni  „Hverra manna 

ertu?“ Það eru ekki margir sem nota þetta orðasamband nú til dags nema þeir sem komnir 

eru vel yfir miðjan aldur, svo gaman væri að kynna það fyrir nemendum. Um þetta geta 

umræðuefnin verið óþrjótandi. Segja nemendum frá Íslendingabók og að þar séu nöfnin 

þeirra og ættir.  

 

Næst er gott að: 

1. Skoða ættartréð sem er inni í Hörpunni sem grét.  

2. Nemendur búa svo til sína eigin ættartré.  

3. Gera spurningalista sem þeir fara með heim og spyrja þau um uppruna sinn. Hvar 

þau fæddust? Hvar foreldrar þeirra fæddust og jafnvel afi og amma? 

 

Markmið: Að kenna nemendum í gegnum umræður. Að nemendur setji sig í spor annarra 

og skilji sjálf að þau tilheyra fjölskyldu og eigi örugglega eitthvað sameiginlegt með öðru 

fólki. Færa viðfangsefnið að reynsluheimi barnanna sjálfra vegna sjálflægni þeirra. 

Verkefni: Einstaklingsverkefni. Gera spurningalista fyrir foreldra. Búa til sitt eigið 

ættartré. 

Tengist: Samfélagsfræði, íslensku, lífsleikni.  

 

Í inngangi Aðalnámskrá grunnskóla - Lífsleikni (2007:5) segir:  

 

Í lífsleikni er ekki verið að kenna nemendum þau fræði sem námsgreinin byggist 

á heldur eru þau nýtt til að fjalla á uppbyggilegan og markvissan hátt um 

hugmyndir, lífssýn og reynslu nemenda. 

Með lífsleikni sem sérstakri námsgrein er verið að svara kalli nútímans um að 

búa nemandann betur undir að takast á við lífið. Til þess þarf að veita honum 
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tækifæri til aukinnar sjálfsþekkingar svo hann beri kennsl á sterkar og veikar 

hliðar sínar og beri virðingu fyrir sjálfum sér. 

 

Tímaás 
 

Í næstu tímum velta kennari og nemendur fyrir sér mismunandi fjölskylduformum og 

aðstæðum fólks. Áslaug bjó t.d. hjá frænda sínum og það voru ástæður fyrir því. Kennari 

og nemendur ræða fjölbreytnina í fjölskyldugerð nútímans og að sumir eigi foreldra sem 

eru frá öðrum löndum Aðrir eru ættleiddir frá öðrum löndum. Skoða heiminn út frá sjálfum 

sér og öðrum. Umræður og skoðanaskipti um það sem upp kemur. Börnin skiptast á að tjá 

sig. Allir þurfa að komast að, að minnsta kosti einu sinni. 

 

1. Nemendur búa til tímaás. Merkja inn á hvar þeir fæddust, mamma og pabbi, afi og 

amma. Merkja einnig inn á hvenær sagan um Áslaugu á að hafa gerst. Skoða bilið 

sem þarna er á milli og hversu langt er síðan fornaldir voru.  

2. Nemendur ræða um tímaásinn við sessunaut sinn. 

 

Markmið: Að nemendur geti séð í hvaða tímaröð atburðirnir gerast og sjái hversu langt er 

síðan fornaldir voru. 

Verkefni: Einstaklingsverkefni. Gera tímaás frá okkar dögum til fornalda. 

Tengist: Samfélagsfræði, ritun, lífsleikni og myndlist. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla - Samfélagfræði (2007:5) segir: 

 

Samfélagsfræði, landafræði, saga og þjóðfélagsfræði mynda uppistöðu  

samfélagsgreina í grunnskóla. Markmið samfélagsgreina er að gera nemandann  

læsan á umhverfi, samfélag og menningu, auðvelda honum að fóta sig og beita  

sér í mannlegu samfélagi. Samfélagsgreinar fjalla um stöðu, hlutverk og  

möguleika mannsins í samfélagi og náttúru, í tíma og rúmi; um einingar  

samfélags og umhverfis frá hinu minnsta (einstaklingi, fjölskyldu, heimabyggð)  

til hins stærsta (þjóða, heims, vistkerfa). 
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Gerð líkans 
 

Í þessu verkefni er samfélagsfræðin og skapandi vinna höfð að leiðarljósi og ætlunin er að 

skoða á landakorti hvar þessi saga gerist og búa til eftirlíkingar af Spangarheiði. Ímynda 

okkur hvernig allt var á tímum Áslaugar, landið, fötin, maturinn, fólkið og allt sem okkur 

dettur í hug um lífið eins og það var í eldgamla daga. Eins og í fyrri verkefnum hefst 

kennslan á lestri og umræðum og skemmtilegt gæti verið að láta nemendur sjálfa koma 

með uppástungur hvar sagan hafi gerst. 

 

1. Einstaklingsverkefni þar sem nemendur skoða léttar landabréfabækur og finna 

hvaða leið Áslaug og Heimir fóru. Teikna leiðina inn á kort. 

2. Hópverkefni þar sem nemendur búa til eftirlíkingu af Spangarheiði úr fjölbreyttum 

efnivið, t.d. einangrunarplasti, efnisafgöngum, pappír, litum og lími. Finna út og 

merkja inn á hvar Áslaug lifði og lék sér. 

 

 Markmið: Að nemendur geti ímyndað sér hvernig aðstæður þeirra Áslaugar og Heimis 

voru. Geri sér grein fyrir því hvernig hægt er að merkja leiðir inn á kort.  

Tengist:  Samfélagsfræði, lífsleikni og listum. 

 

Aðrar hugmyndir sem mætti útfæra með svipuðu sniði og verkefnið með landslagið. 

Hvernig laukur var þetta? 

Hvernig var harpan? 

Tilvalið að hlusta á miðaldatónlist meðan unnið er! 

Hlusta á tónlist þar sem leikið er á hörpu og velta fyrir okkur hvort þetta séu hljóð sem 

gætu líkst hljóðunum úr hörpunni hans Heimis, t.d. tónlist Páls Óskars og Móniku. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla - Listgreinahluta (1999:7)segir: 

 

Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af hornsteinum 

mannlegs samfélags. Með hjálp listarinnar hefur maðurinn tjáð tilgang og 

merkingu mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast 



 

 20 

einstaklingurinn lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum 

farveg. Skólinn er samfélag og þar leika listir sama hlutverk og í 

þjóðfélaginu í heild sinni. 

 

Í Aðalnámskrám grunnskóla frá 2007 í Lífsleikni, Samfélagsfræði og Íslensku má finna 

mjög sambærileg markmið sem eðlilegt má teljast í samþættingu námsgreina. 

 

Leikritun með spuna 
 
Í gegnum leik læra börn á lífið. Þetta verkefni er hugsað út frá því og að allir séu 

þátttakendur. Nemendur eiga að búa til leikrit upp úr bókinni um Áslaugu. Gera leikmynd, 

búninga og það sem þeir vilja hafa í leikritinu. Þeim er skipt upp í hópa og fá verkefni eftir 

áhuga og getu. Það þarf að gera ráð fyrir leikurum, kynni, búningum, tónlist og leikmynd.  

Um að gera að hafa gaman. 

 

1. Bókin er rifjuð upp með nemendum og síðan eru umræðum um hvernig hægt sé að 

búa til leikrit upp úr sögunni. Hugmyndir og skoðanir nemenda eru skráðar á 

flettitöflu og geymdar til að vinna meira með ef þarf. Tilvalið er að nota spuna til að 

fá fram hugmyndir. Meira hægt að lesa um það á vef námsgagnastofnunnar 

www.namsgagnastofun.is. Vefefni með bókinni Leiklist í kennslu.  

2. Hópavinna þar sem nemendur ákveða og útfæra það verkefni sem þeir tóku að sér. 

3. Æfingar og uppsetning. 

4. Sýning á skólaskemmtun eða þar sem hún passar inn í skólastarfið. 

 

Markmið: Fjölbreytni og samþætting námsgreina. Æfing í samvinnu og skapandi starfi. 

Að nemendur vinni saman og læri að koma skoðunum sínum á framfæri og virði skoðanir 

og vinnu annarra. 

Tengist: Leiklist, lífsleikni og myndlist og tónlist og íslensku. 

 

Í bók Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur Leiklist í kennslu má finna ótal útfærslur 

og hugmyndir af því hvernig leiklist nýtist í starfi. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska (2007:9) segir um talað mál og hlustun: 

  

Í lýðræðisþjóðfélagi er brýnt að geta tekið virkan þátt í umræðum af ýmsu  

tagi þar sem móðurmálið er mikilvægt samskiptatæki. Nauðsynlegt er að  

geta tjáð skoðanir sínar í námi, starfi, félagslífi og einkalífi. Þeir sem hafa  

gott vald á töluðu máli, framsögn og samræðum eru færir um að taka virkan  

þátt í samfélagsumræðunni og eiga jafnan auðvelt með að miðla af þekkingu 

sinni. 

 

Ljóðagerð 
 

Í bókinni um Áslaugu er nokkuð um sjaldgæf orð. Hvernig orð eru þetta og er hægt að láta 

þau ríma? Eru þau erfið eða auðveld? Eru þau falleg og áhugaverð? Fá álit og skoðanir 

barnanna sem kennari skrifar á flettitöflu til að nota í ljóð eða sögur. 

 

Nemendur: 

1. Skoða ljóðabækur fyrir börn, t.d. eftir Þórarinn Eldjárn. 

2. Búa til ljóð út frá orðum á flettitöflu. Nota hjálparsetningarnar, ég heyri, ég finn og 

ég sé.  

3. Myndskreyta ljóðin sem eru sett í litla ljóðabók sem bekkurinn á. 

 

Markmið: Að búa til ljóð út frá orðum sem börnin velja. Skapa umræður um orð til að 

auka orðaforða og skilning. 

Verkefni: Finna áhugaverð orð og búa til ljóð. Útbúa litla ljóðabók bekkjarins. 

Tengist: Íslensku, ritun og myndlist. 
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Ýmis lífsleikniverkefni 
 

Hérna má finna lífsleikniverkefni sem tilvalið er að nota þegar ýmsar siðferðisspurningar 

vakna hjá börnunum. Þau má flétta inn í allar kennslustundir, allar námsgreinar og 

samskipti barnanna á milli.  

 Eins og áður hefur komið fram gefa aðstæður Áslaugar í bókinni tilefni til umræðna 

um vináttu, samkennd, tryggð, fjölskylduhagi, dauðann, einmanaleika og mörg fleiri 

málefni sem þarft er að leyfa börnum að tjá sig um. Umfjöllun um efni eins og dauða og 

fjölskylduhagi geta verið viðkæm en þarf samt að tala um.  

 

Græðgi  

Hvað er græðgi. Í sögunni um Áslaugu má finna dæmi um græðgi, Gríma ásælist eigur 

annarra og drepur fyrir það.  

Þurfum við að eiga allt eins og hinir, er það græðgi? 

Hvenær er nóg? 

Þekkið þið einhvern sem er gráðugur? 

Stundum eru dýr gráðug í mat!!! 

 
Hégómi 

Hvað þýðir orðið hégómi? Er Gríma hégómleg þegar hana langar í fallegu klæðin sem hún 

sá glitta í hjá Heimi? Erum við hégómleg þegar við verðum endilega að fá eins og allir 

hinir? Munið þið eftir Keisaranum í Nýju fötin Keisarans. Var keisarinn hégómlegur? 

 
Leti 

Var einhver latur í bókinn um Áslaugu? 

Var Gríma löt þegar hún vildi fá Áslaugu fyrir vinnukonu eða var hún bara þreytt? 

Erum við einhver tímann löt? 
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Gestrisni 

Hvað er að vera gestrisin? 

Gríma tekur vel á móti Heimi, býður honum að borða og leyfir honum að gista. Er hún þar 

gestrisin?   

Hvernig erum við gestrisin heima hjá okkur þegar gestir koma? 

 

Dauði 

Hvað eru til mörg orð yfir að geta dáið? 

Að deyja, látast, hrökkva upp af, fara yfir móðuna miklu og ótal fleiri orð eru til yfir það að 

deyja.  

Leita í samheitaorðabók eða á netinu. 

 

Samskipti 

Annað atriði, sem tengist allvel samskiptum, er þegar Gríma fær Áka til að ráðast á Heimi. 

Hún fer alla leið til að fá sínu fram. Má það? Þarna geta skapast góðar umræður um 

samskipti yfleitt. Hvernig á fólk að koma fram við annað fólk? 

Vini sína? 

Foreldra og systkini? 

Hvað er best að gera? 

Er best að reyna að vera góður við alla? 

Skrá á flettitöflu hugmyndir og tillögur!! 

 

Heiðarleiki 

Hvað er að vera heiðarlegur? Reyna að koma af stað umræðum um það. 

Gætum við breytt atburðarás sögunnar eftir að hafa skoðað þessi atriði í henni? 

Ritunarverkefni þar sem nemendur breyta þessum kafla bókarinnar og sjá hver niðurstaðan 

verður. 

Búa til nýjan endi. Ef Heimir hefði ekki verið drepinn, hvað ætli hafi orðið um þau?  
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Mismunandi ritunarform 

Áslaug sendir Grímu og Áka bréf þegar hún er farin með Ragnari. 

Áslaug fór í tímavél og er komin með tölvu. Hún lendir á „msn“ hjá ykkur. Hvernig verða 

þær samræður? 

Þú skrifar nýjan endi á söguna um Áslaugu. Hvernig verður fyrirsögnin? 
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